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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Vasario 5-oji, 
antradienis, 

6 savaitė
Iki metų pabaigos liko 

329 dienos.
Šv. Agota, Duonos diena 

Kinų naujieji metai 
Tarptautinė saugesnio 

interneto diena
Saulė teka 8.04 val., 
leidžiasi 17.03 val. 

Dienos ilgumas 8.59 val. 
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
 Agata, Agatas, Agota, 
Birenė, Birenis, Birutė, 

Birutis, Birvyda, Birvydas, 
Gaudvilas, Gaudvilė, 

Gaudvina, Gaudvinas, Ilona;.
Rytoj: Alkanta, Alkantas, 
Alkantė, Alkis, Alkmena, 

Alkmenas, Alkmenė, Darata, 
Dora, Doras, Dorė, Dorys, 
Dorotė, Dorotėjas, Urtė.
Poryt: Augutė, Augutis, 

Jomantas, Jomantė, 
Jomilas, Jomilė, Ričardas, 

Romas, Romualda, 
Romulas, Romulė, Vilgauda, 

Vilgaudas, Vilgirda, 
Vilgirdas.

Dienos citata
Jeigu paslėpsite tiesą 
ir užkasite ją į žemę, ji 

būtinai išaugs ir įgis tokią 
jėgą, kad ištrūkusi nušluos 
viską savo kelyje“ (E. Zola).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1596 m. Japonijos 
šogunas Hidejošis To-
jotomis metų pradžioje 
uždraudęs krikščionybę, 
įsakė nužudyti 26 svetimą 
tikėjimą priėmusius as-
menis, taip paversdamas 
juos pirmaisiais japonų 
katalikų kankiniais.

Post 
scriptum

Greiti pažadai vėjais 
išsilaksto.

Rokiškio policijos komisariate – 
dvejopos nuotaikos: išlydėtas senasis ir 
sutiktas naujasis komisariato viršininkas

3 p.
Įpėdiniui Rimantui Čepuliui (dešinėje) buvęs rajono policijos komisariato viršininkas Eugenijus Šopis paliko ne tik miesto ir rajono žemėlapius, kabineto, seifo ir tarnybinio automobilio raktus. JIs 
paliko ir didžiulį rajono žmonių pasitikėjimą policijos pareigūnais bei mažėjantį nusikalstamumą.                                                                                                                                             M. Meilutės nuotr.

Po darbų likusi duobė – iššūkis 
vairuotojams ir automobiliams

2 p.

Nematyta, negirdėta 
akcija – aidės 
daugiau nei 100 smuikų

4 p.
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Po darbų likusi duobė – 
iššūkis vairuotojams ir 
automobiliams

Rokiškyje, Jaunystės gatvėje šalia 19-ojo namo po atliktų darbų li-
kusi duobė – tikras iššūkis automobiliams ir jų vairuotojams.

Duobė ne tik labai gili, tačiau prisipildžiusi vandens – sunkiai pas-
tebima, o nespėjus pristabdyti gali laukti liūdnos pasekmės.

Jaunystės gatvės gyventojai įtaria, kad asfaltas buvo išpjautas dėl 
šiluminių tinklų įrengimo.

„Rokiškio Sirena“ linki vairuoti saugiai.

Neįgaliesiems skirtą stovėjimo vietą 
„užėmė“ pusnis

„Rokiškio Sireną“ pasiekė Ro-
kiškio rajono gyventojo (asmens 
vardas ir pavardė redakcijai ži-
nomi) skundas dėl neįgaliųjų au-
tomobilių stovėjimo vietų Nepri-
klausomybės aikštėje.

Su „Rokiškio Sirena“ susisiekęs 
asmuo tikino, kad nuo kelių nuva-
lius sniegą šis buvo sustumtas į ne-
įgaliesiems skirtą automobilių sta-
tymo vietą. „Sustumto sniego yra 

tiek daug, kad automobilis tiesiog 
fiziškai netelpa, dalis automobilio 
būna išlindusi ant važiuojamosios 
kelio dalies,“ – tikino pašnekovas. 
Pastarasis teigė, kad tai vienintelė 
neįgaliesiems skirta vieta, esanti 
šalia Užimtumo tarnybos (ankščiau 
– Darbo biržos).

Rokiškio miesto seniūnas Arū-
nas Krasauskas teigė, kad ši pro-
blema seniūnijai jau žinoma, su ja 
ruošiamasi kovoti jau kitą savaitę. 

„Tiek daug sniego seniai neturėjo-
me, paskutinį kartą sniegą išvežti 
teko, jei neklystu, 2011 metais. 
Seniūnija užsakys darbus iš AB 
„Rokiškio komunalininko“, kuris 
kitą savaitę imsis sniego išvežimo 
darbų,” – kalbėjo seniūnas.

A. Krasauskas pridūrė, kad šiuo 
metu yra pradėtos valyti stotelės, 
Respublikos gatvė – iš šių vietų 
sniegas jau šalinamas.

Monika MEILUTĖ

Įsibėgėjo XV seniūnijų žaidynės – geriausiai pasirodė Rokiškio miesto atstovai
Rokiškio rajone įsibėgėjo XV Ro-

kiškio rajono savivaldybės seniūnijų 
sporto žaidynės. Pirmajame varžybų 
etape seniūnijų atstovai kovėsi šaš-
kių, šachmatų ir stalo teniso varžy-
bose.

Šachmatais geriausiai 
žaidžia miestelėnai
Pirmojoje sausio 23 dieną vykusio-

je šachmatų rungtyje kovėsi Juodupės, 
Obelių, Kriaunų, Panemunėlio, Kama-
jų ir Rokiškio miesto seniūnijų atstovai. 
Po šešių partijų paaiškėjo, kad šachma-
tais geriausiai žaisti sekėsi Rokiškio 
miesto seniūnijos atstovams. Jie, surin-
kę 9 taškus, pelnė garbingą pirmąją vie-
tą. Antroji vieta atiteko Kamajų seniū-
nijos atstovams, kurie surinko 6 taškus. 
Tiek pat taškų pelnė ir Obelių atstovai 
– tačiau, atsižvelgiant į papildomus ro-
diklius, jiems skirta 3 vieta.

Kriaunų, Panemunėlio ir Juodupės 
seniūnijų atstovai pelnė po 3 taškus. 
Atitinkamai jiems išdalintos ketvirta, 
penkta ir šešta vietos.

Geriausi „šaškininkai“ – 
Obeliuose
Antrojoje sausio 24 dieną vykusioje 

šaškių rungtyje tarpusavyje kovėsi Juo-
dupės, Obelių, Kriaunų, Panemunėlio, 
Kazliškio ir Rokiškio miesto seniūnijų 
atstovai. Šešių etapų rungtyje stipriau-
siai pasirodė Obelių seniūnijos atstovai. 
Vladimir Semenkov, Edvinas Kleinas 
ir Gertrūda Tavorienė viso surinko 9 
taškus ir pelnė pirmąją vietą. Atstovai 
nė viename etape nepralaimėjo varžo-
vams, tačiau 6-ajame patyrė lygiąsias. 
Tačiau tai nesutrukdė surinkti daugiau-
siai taškų iš visų dalyvavusiųjų. Obelių 
seniūnijai atstovavę tie patys obeliečiai 
praėjusių metų Rokiškio rajono savival-
dybių žaidynių metu taipogi iškovojo 
pergalę.

Šaškių rungtyje pelnę 7 taškus an-

trieji liko Kazliškio seniūnijos atstovai – 
Dainius Kavoliūnas, Algirdas Tauterys 
ir Jūratė Ardavičienė. Tik vienu tašku 
nuo antrosios vietos laimėtojų atsiliko 
Juodupės atstovai – Laimutis Valkūnas, 
Algis Žvirblis ir Rita Bigenienė – jiems 
atiteko trečioji vieta.

Ketvirtoji vieta atiteko Kriaunų se-
niūniją atstovavusiems Ričardui Žu-
kauskui, Povilui Stakiui ir Aldonai Vin-
gelienei. Rungties metu Kriauniškiai 
patyrė tris pralaimėjimus ir pelnė 4 taš-
kus. Tiek pat taškų atiteko ir Rokiškio 
miesto atstovams Egidijui Kavaliauskui 
ir Raimundui Ivanauskui – jiems atiteko 
5 vieta. Deja, šaškių varžybose sėkmė 
nesišypsojo Panemunėlio seniūnijos 
atstovams – Aldui Vadeikai, Povilui 

Čaikauskaui ir Audronei Gasiūnaitei – 
visuose šaškių varžybų etapuose patyrę 
pralaimėjimą jie liko paskutiniai.

Stalo teniso rungtyje – 
geriausi Rokiškio miesto 
atstovai
Paskutinė pirmojo XV Rokiškio ra-

jono seniūnijų žaidynių rungtis buvo 
stalo teniso. Joje susitiko 8 seniūnijų at-
stovai. A grupėje kovėsi Panemunėlio, 
Obelių, Kazliškio ir Juodupės, B – Ro-
kiškio kaimiškosios, Rokiškio miesto, 
Kriaunų ir Jūžintų seniūnijų atstovai.

A grupėje geriausiai pasirodė Kazliš-
kio seniūnija – jos atstovai (Jonas Mac-
kus, Alvydas Mackus, Romualda Kve-
daravičienė) surinko 6 taškus. Antroji 

vieta atiteko  taškus pelniusiems obe-
liečiams (Juozas Vilimas, Nikolaij Ra-
maniuk, Rasa Galdikaitė), trečioji vieta 
– du taškus pelniusiems Juodupės atsto-
vams (Vitalijus Kavaliauskas, Robertas 
Dapkus, Ina Bukauskienė). Paskutiniai 
A grupėje liko panemunėliečiai (Žil-
vinas Sakalys, Mindaugas Vilimas, 
Laima Samuilovienė) surinkę 0 taškų. 
B grupėje pelnę 6 taškus akivaizdžiais 
lyderiais tapo Rokiškio miesto atstovai 
(Almantas Judickas, Vytautas Puriuš-
kis, Janina Ruželienė). Kriaunų (Aidas 
Žemaitis, Vytautas Zizas, Aušra Tičkie-
nė), Rokiškio kaimiškoji (Mindaugas 
Šedys, Gediminas Pliuškis, Sandra Lei-
kaitė) ir Jūžintų (Voldemaras Valantina-
vičius, Gintaras Dovidėnas, Birutė Šli-

kenė) seniūnijos surinko po du taškus 
ir užėmė atitinkamai antrą, trečią bei 
ketvirtą vietas.

A ir B grupėse tas pačias vietas už-
ėmę seniūnijų atstovai kovėsi tarpusa-
vyje. Visų pirma pirmosios ir antrosios 
vietos nugalėtojai susitiko pusfinalyje: 
Kazliškio ir Kriaunų (3:2), Obelių ir 
Rokiškio miesto (1:3). Pusfinalis paro-
dė, kad dėl pirmos vietos kausis Kazliš-
kio ir Rokiškio miesto atstovai. Pasta-
rieji, rezultatu 3:1, užėmė pirmą vietą. 
Kovoje dėl trečiosios vietos laimėjo 
kriauniškiai pelnę taipogi 3 taškus. Jie 
dvejais taškais aplenkė obeliečius, ku-
riems atiteko ketvirtoji vieta. Penktoji 
vieta atiteko Rokiškio kaimiškajai se-
niūnijai, kuri prieš juodupėnus laimėjo 
rezultatu 3:1. 7 vieta atiteko Jūžintų se-
niūnijai, 8 – Panemunėlio.

Bendrojoje įskaitoje 
pirmauja miestelėnai
Pagal tai, kokias vietas seniūnijų 

atstovai užėmė visose trijose rungtyse, 
jiems buvo skiriama nuo 3 iki 10 taškų. 
Bendroje įskaitoje daugiausia taškų su-
rinko Rokiškio miesto atstovai – jiems 
skirti 26 taškai ir pirmoji vieta. Antroji 
vieta skirta obeliečiams – savo sąskaito-
je jie turi tik tašku mažiau negu pirmojo 
etapo lyderiai. 22 taškai skirti Kriaunų 
atstovams – jie užėmė 3 vietą.

Ketvirtąją vietą sąskaitoje turėdami 
18 taškų pelnė Kazliškio atstovai. Penk-
toji vieta skirta Juodupės seniūnijai – jie 
taipogi surinko 18 taškų. Panemunėlio 
seniūnija užėmė šeštą vietą su 14 taš-
kų. 9 taškai ir 7 vieta atiteko Kamajų 
seniūnijai, 8-oji – Rokiškio kaimiškajai 
seniūnijai – viso jie surinko 6 taškus. 
Devintieji liko jūžintiškiai – jie sąskai-
toje turi 4 taškus.

Antrasis seniūnijų žaidynių etapas 
vyks gegužės mėnesį. Seniūnijų atstovai 
susitiks futbolo ir tinklinio aikštelėse.

Monika MEILUTĖ



3 psl.  2019-02-05

Nepriklausomas rajono laikraštis

Rokiškio policijos komisariate – dvejopos 
nuotaikos: išlydėtas senasis ir sutiktas 
naujasis komisariato viršininkas

Į Pasvalį dirbti išvykstančiam Eugenijui Šopiui Rokiškį primins pareigūnų dovana. 

Panevėžio apskirties vyriausiojo komisariato viršininkas Egidijus Lapinskas neslėpė: Eugeni-
jaus Šopio penkeri darbo ir tarnybos metai Rokiškio rajono visuomenei buvo sėkmingi.

Seimo narys Raimundas Martinėlis Eugenijui Šopiui dėkojo už sėkmingą visuomenės ir po-
licijos ryšio mezgimą, įvairių institucijų bendradarbiavimo skatinimą, saugios kaimynystės 
idėjų propagavimą.

O naujajam rajono policijos komisariato viršininkui Rimantui Čepuliui Rokiškio rajono se-
niūnai dovanojo daugiafunkcį vėzdą. Kam jį panaudoti: ar nugarai kasyti, ar pavaldiniams 
drausminti – spręsti viršininkui. 

2014-2019. Apie tarnybos Rokiškio rajono visuomenei metus Eugenijui Šopiui primins rajono 
savivaldybės dovana – tautinė juosta.                                                                  M. Meilutės nuotr.

Penktadienį Rokiškio rajono 
policijos komisariate – išlydėtu-
vių ir sutiktuvių popietė. Komisa-
riatą po penkerių tarnybos metų 
palieka viršininkas Eugenijus Šo-
pis, kuris nuo šiol vadovaus Pas-
valio rajone esančiame policijos 
komisariate. Į jo vietą žengia jau 
buvęs Anykščių policijos komisa-
riato vadovas Rimantas Čepulis.

Išlydėti – liūdna
Liūdnų ir tuo pačiu džiugių 

nuotaikų pritvindytoje salėje iš-
lydėtuvės ir sutiktuvės prasidėjo 
iškilmingai: ant scenos žengusi 
Juodupės gimnazijos mokinė nuos-
tabiu balsu žavėjo salėje sėdinčius 
pareigūnus bei svečius. Po mažos 
šventinės įžangos veiklos skyriaus 
vyresnioji tyrėja Jolita Baltrūnienė 
skaitė sveikinimą komisariatą pa-
liekančiam vadovui.

Į renginį atvykęs Panevėžio aps-
krities vyriausiojo policijos komi-
sariato viršininkas Egidijus Lapins-
kas garsiai prisiminė, kaip prieš 
penkerius metus, vasario 3 dieną į 
rajono policijos komisariato virši-
ninko postą atėjo E. Šopis. “Atro-
do, taip neseniai ta vasario 3-ioji 
buvo,” – kalbėjo jis. E. Lapinskas 
penkerius metus komisariatui va-
dovavusiam E. Šopiui negailėjo ir 
pagyrų: „Tai vadovas, kurio nesi-
norėtų prarasti. Jis įnešė nemažai 
gerų darbų, gerų idėjų į Rokiškio 
policijos komisariatą. Manau, kad 
tai jaučia ir savivalda, ir gyvento-
jai, ir kolegos“.

Savo kalboje E. Lapinskas pa-
brėžė, kad nors išlydėti E. Šopį 
– liūdna, „jis niekur nedingsta“. 
„Eugenijus (Šopis,- aut. past.) ke-
liauja į Pasvalio policijos komisa-
riatą. Manau, jam tai išeis į naudą 
– bus arčiau važinėti,“ – juokavo 
E. Lapinskas. Nutilus salėje paskli-
dusiam juokui E. Lapinskas pratę-
sė komplimentų laviną dėkodamas 
už visus atliktus darbus, džiaugėsi, 
kad E. Šopis „buvo toks vadovas, 
kuris problemas sprendė pats, su-
gebėdavo sudėlioti sprendinius vi-
sose situacijose“, linkėjo sveikatos 
ir ištvermės bei įteikė medalį.

Po dešimtmečio – 
atgal į Rokiškį
Panevėžio apskrities vyriausiojo 

policijos komisariato viršininkas 
viešai pristatė E. Šopį pakeičiantį 
R. Čepulį. „Jis (R. Čepulis,- aut. 
past.) nėra visiškai svetimas Ro-
kiškio kraštui – jis čia tarnavo 
prieš dešimtmetį. Jis yra patyręs 
vadovas, sistemoje tarnaujantis jau 
25 metus, 10 metų buvo Anykščių 
policijos komisariato viršininkas, 
pasižymėjęs tvarkingumu ir tei-
singumu,“ – kalbėjo E. Lapinskas. 
Pastarasis pridūrė, jog tikisi, kad 
R. Čepulis gerąsias savybes atneš 
ir į Rokiškio komisariatą, plėtos 
bendradarbiavimą bei ras kalbą su 
darbuotojais. E. Lapinskas R. Če-

puliui įteikė solidų segtuvą ir krep-
šį. Juose – svarbiausi policijos dar-
bą reglamentuojantys įstatymai ir 
kiti teisės aktai. Ši dovana greičiau 
simbolinė: kiekvienas pareigūnas 
juos žino mintinai.

Prie tribūnos žengęs naujasis 
Rokiškio rajono policijos komisa-
riato viršininkas nesibodėjo ne tik 
prisipažinti, kad viduje kirba jau-
dulys, tačiau ir pajuokauti apie as-
meninį gyvenimą, atviravo apie ką 
tik paliktą viršininko postą Anykš-
čiuose. „Šiandien su kolegomis 
kalbėjom, kad tie 10 metų prabėgo 
kaip 10 dienų. Per tą laiką keitėsi 
policija ir viduje, ir išorėje, ir mąs-
tyme, ir aptarnavime. Buvo labai 

įdomūs ir darbingi metai,” – kalbėjo 
R. Čepulis. Pastarasis pridūrė, kad 
labai tikisi sklandaus bendradarbia-
vimo su vietos savivalda, šaunaus 
komandinio darbo.

Jis pajuokavo, kad, matyt, kažkur 
rajono policijos komisariato kabi-
netų stalčiuose paliko kokį pinigėlį, 
kad gyvenimo ir karjeros keliai vėl 
atvedė į Rokiškio rajoną. 

Prisiminimais dalijosi ir postą 
paliekantis E. Šopis, kuris teigė, 
jog į Rokiškį taipogi atvyko su ne-
rimu. „Ačiū savo kolektyvui, vietos 
bendruomenei,“ – atsisveikindamas 
sakė E. Šopis. Jis naujajam viršinin-
kui „padovanojo“ kabineto, auto-
mobilio raktus bei Rokiškio rajono 

žemėlapį su lankomų vietovių są-
rašu.

Sveikinimų netrūko
Tiek išeinantį E. Šopį, tiek at-

einantį R. Čepulį sveikino ir lin-
kėjimus dalijo veiklos skyriaus 
viršininkas Robertas Krasauskas 
ir reagavimo skyriaus viršininkas 
Virginijus Andrijauskas – jie E. 
Šopiui įteikė Rokiškio dvaro pa-
veikslą. R. Krasauskas patikino, 
kad prie šio paveikslo kūrybinio 
proceso prisidėjo visi kolektyvo 
nariai. Policijos pareigūnai ir nau-
jajam, ir buvusiajam viršininkams 
įteikė ir kitą Rokiškio simbolį 
– „Rokiškio sūrio“ produkcijos. 
Kad R. Čepulis prie jos pratintųsi, 
o E. Šopis nepamirštų „Rokiškio 
sūrio“ skonio.  

E. Šopį ir R. Čepulį pasveikin-
ti atvyko rajono politikai. Seimo 
narys Raimundas Martinėlis įtekė 
padėką už sėkmingą ilgametę tar-
nybą Rokiškio rajono visuomenės 
labui E. Šopiui, o R. Čepuliui lin-
kėjo sėkmės. Rajono savivaldybės 
vadovai meras Antanas Vagonis 
bei vicemeras Stanislovas Dam-
brauskas dėkojo už principingu-

mą, ypač „kariaujant“ su neblai-
viais vairuotojais ir kitais įstatymų 
pažeidėjais. 

Rajono teisėjai ir prokurorai 
dėkojo už itin kokybišką rajono 
policijos pareigūnų darbą, opera-
tyviai ir tinkamai paruošiant bylas 
teismui. Kaip sakė teisėjos, per 
penkerius darbo metus E. Šopiui 
tikriausiai nebuvo laiko pamatyti 
Rokiškį iš paukščio skrydžio, tad 
apie gražiausius mūsų rajono vaiz-
dus jam primins įspūdingų nuotrau-
kų albumas.

„Ne ginti, ne saugoti, o padėti. 
Pavargusiems kolegoms masažą 
padaryti… – Visų rajono seniūnų 
vardu dovanodama medinį vėzdą 
įspūdingais dygliais naujajam komi-
sariato vadovui R. Čepuliui juokavo 
Rokiškio kaimiškosios seniūnijos 
seniūnė Dalia Janulienė. – Linkime, 
kad šis daiktas būtų tik šiek tiek ap-
dėvėtas, žinoma, nuo masažų pavar-
gusiems pareigūnams“.

Po sveikinimų ir gražių linkėji-
mų visi susirinkę neskubėjo palikti 
policijos komisariato salės – nesi-
kuklino šnekučiuotis ir vaišintis 
vaišėmis.

Monika MEILUTĖ
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Nematyta, negirdėta akcija – 
aidės daugiau nei 100 smuikų

Rokiškio Rudolfo Lymano 
muzikos mokykla vasario 16-
ajai ruošia staigmeną ir vykdo 
akciją ,,101 smuikas Lietuvai 
ir Rokiškiui" – tai bus sudėtinė 
šventės, skirtos paminėti Lietu-
vos Valstybės atkūrimo dienai, 
dalis.

101 smuikas – 
101-iesiems metams
Tokia idėja muzikos mokyklos 

bendruomenės narių galvose gimė 
dar lapkričio mėnesį, kuomet buvo 
dėliojami planai ateinantiems me-
tams. „Akciją įkvėpė valstybės 
perkopimas į Nepriklausomybės 
atkūrimo antrą šimtmetį bei Ro-
kiškio tapimas Lietuvos kultūros 
sostine,“ – sakė Rokiškio Rudolfo 
Lymano muzikos mokyklos smui-
ko mokytoja Laima Kanopienė. 
Ji pridūrė, kad 101 smuikas pasi-
rinktas ne šiaip – jie simbolizuoja 
101-uosius valstybės metus.

Atvyks ir iš užsienio
L. Kanopienė teigė, kad vyk-

doma akcija bus „užskaityta“ tik 
tuomet , jei į ansamblį susirinks 
mažiausiai 101 smuikininkas. 
„Dalyvaus ir esami ir buvę mu-
zikos mokyklos auklėtiniai. Visi, 
visi rokiškiečiai, tiek vaikai, tiek 
suaugę,“ – sakė mokytoja. L. Ka-
nopienė teigė, kad tarp dalyvių 
bus ir muzikos mokyklos mokyto-

jų bendramokslės, kurios smuiką 
į rankas pirmą kartą paėmė prieš 
daugiau nei 50 metų.

„Stengiamės paliesti ir pakviesti 
kiek prisiminėm buvusių mokinių, 
tačiau daugelis gyvena užsienyje: 
ir Airijoje, ir Amerikoje, ir Jungti-
nėje Karalystėje, ir Prancūzijoje,“ 
– dėstė L. Kanopienė. Moteris pri-
dūrė, kad sugroti ansamblyje grįš 
Justina Zajančauskaitė, kuri šiuo 
metu groja orkestruose Prancūzi-
joje. Taipogi ansamblio gretose 
bus ir Panevėžio muzikinio teatro 
smuikininkė, pačios Rudolfo Ly-
mano muzikos mokyklos smuiko 
mokytojos.

„Labai džiaugiamės, ne tik tuo, 
kad mūsų labai daug, bet patyrė-
me, kaip geranoriškai ir aktyviai 
buvo atsiliepta į kvietimą, pama-
tėme,kad esame tikri savo šalies ir 

miesto patriotai, ir tikimės, kad su-
manyta akcija „101 smuikas Lie-
tuvai ir Rokiškiui“ įvyks ir Juozo 
Naujalio ,,Lietuva brangi“ Vasario  
16-ąją  suskambės šventinio minė-
jimo metu,“ – sakė L. Kanopienė.

Vasario 16-osios proga muzi-
kos mokyklos rengiama akcija 
bus sujungta su iškilmingu Lietu-
vos Valstybės atkūrimo minėjimu. 
Kultūros centre pasirodysiantys 
smuikininkai gros vargonininko, 
kompozitoriaus, pedagogo ir cho-
ro dirigento Juozo Naujalio kūrinį 
„Lietuva brangi“. „Grosime, jei ir 
nesusirinks reikiamų smuikininkų 
skaičius. Tačiau tik surinkus 101 
smuikininką galėsime teigti, kad 
šią niekur negirdėtą ir nematytą 
akciją visiškai įgyvendinome,“ – 
pokalbį užbaigė L. Kanopienė.

Monika MEILUTĖ

Ar saugios nagų priežiūros paslaugos?
Teikiant manikiūro, pedikiūro, 

dirbtinių nagų priauginimo ar kitas su 
nagų priežiūra susijusias grožio pas-
laugas gali būti pažeidžiama vartotojo 
oda ir tam skirti instrumentai užteršti 
krauju. Nevalant, nedezinfekuojant 
aplinkos paviršių, nesterilizuojant 
instrumentų įvairios bakterijos, viru-
sai, grybeliai per odos pažeidimus nuo 
vieno vartotojo ir aplinkos gali būti 
perduoti kitam vartotojui ir sukelti 
įvairias ligas – virusinius hepatitus B 
ir C, pūlingas odos ligas, odos ir nagų 
grybelines ligas.

Ar paslauga teikiama saugiai?
Darbo patalpoje matomoje vietoje 

turi būti leidimas – higienos pasas nagų 
priežiūros veiklai.

Darbo stalas turi būti švarus, dezin-
fekuotas, gali būti užtiestas vienkartine 
švaria servetėle.

Paslaugos teikėjas prieš darbą turi 
nusiplauti ir dezinfekuoti rankas, užsi-
mauti vienkartines pirštines.

Paslaugos teikėjas privalo vartotojui 
suteikti informaciją apie riziką, susiju-
sią su paslaugų teikimu, galimas kom-
plikacijas, tolesnę odos priežiūrą.

Vartotojui pareikalavus, paslaugos 
teikėjas privalo pateikti informaciją 
apie naudojamus instrumentų valymo, 
dezinfekcijos ir sterilizacijos būdus, 
naudojamus kosmetikos gaminius, da-
žus, papuošalus.

 Vienkartiniai sterilūs ir sterilizuoti 
daugkartiniai instrumentai (žnyplutės, 
žirklutės, besisukantys nagų šlifuoklio 
antgaliai) turi būti išpakuojami tik var-

totojui matant. Draudžiama pakartoti-
nai naudoti vienkartinius instrumentus, 
nedezinfekuotus ir nesterilius naudotus 
daugkartinius instrumentus. Dirbtinių 
nagų priauginimo darbo vieta turi būti 
įrengta atskiroje uždaroje patalpoje su 
efektyviu išsiskiriančių dulkių surinki-
mu ir patalpos vėdinimo sistema.

Pažeidimų mažėja
Nacionalinio visuomenės sveikatos 

centro prie Sveikatos apsaugos minis-
terijos Panevėžio departamentas 2018 
m. organizavo du seminarus – viešąsias 
konsultacijas, kurių metu 60 paslaugų 
teikėjų pagilino higienos žinias.

Tai turėjo teigiamos įtakos sauges-
niam paslaugų teikimui, nes 2018 m. 
planine tvarka patikrinus 85 nagų prie-
žiūros paslaugų teikėjus tik 10 proc. dir-
bo pažeisdami higienos reikalavimus, 
kai  2017 m. tokių pažeidėjų buvo 30 
proc. Dažniausiai nustatomi tiesioginę 
įtaką vartotojų sveikatai turintys pažei-
dimai2018 m. net 75 proc. pažeidimų  
lėmė netinkama įrankių dezinfekcija, 
sterilizacija, pakartotinai naudojami 
vienkartiniai įrankiai, 38 proc. – nevyk-
doma sterilizavimo proceso kontrolė,  
25 proc. –  netinkamai prižiūrima įranga 
ir patalpos bei neatitinkanti teisės aktų 
ir be techninių dokumentų naudojama 
įranga.

Vartotojų skundai 
dažniausiai pagrįsti
2018 m. dėl nagų priežiūros paslau-

gų teikėjų darbo skundėsi 4 vartoto-
jai. 75 proc. tirtų skundų pasitvirtino: 

paslaugos buvo teikiamos neturint leidi-
mo-higienos paso šiai veiklai,  buvo ne-
tinkamai prižiūrima įranga ir patalpos, 
netinkamai dezinfekuojami, sterilizuo-
jami įrankiai, pakartotinai naudojami 
vienkartiniai įrankiai.

Apie nesaugias paslaugas ir nesaugią 
aplinką galima pranešti raštu (tiesiogiai 
asmeniui atvykus į instituciją, atsiuntus 
paštu ar per pasiuntinį) adresu Respu-
blikos g. 13, Panevėžys, elektroniniu 
paštu panevezys@nvsc.lt arba užpil-
džius elektroninį pranešimą (https://
nvsc.lrv.lt/lt/praneskite-mums).

Elektroniniu būdu siunčiami prane-
šimai apie pažeidimus turi būti para-
šyti valstybine kalba. Pranešdami apie 
pažeidimą nurodykite savo kontakti-
nius duomenis, vardą, pavardę, skundo 
priežastį, įmonės ar paslaugų teikėjo 
pavadinimą, adresą. Skundai, pateikti 
elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti 
elektroniniu parašu. Skundai, kuriuose 
nenurodytas asmens vardas, pavardė ar 
pavadinimas, adresas arba asmens ne-
pasirašyti, įstaigos vadovo arba jo įga-
lioto asmens sprendimu gali būti nena-
grinėjami. Apie sprendimą nenagrinėti 
skundo pranešama asmeniui ne vėliau 
kaip per 5 darbo dienas nuo skundo ga-
vimo dienos, išskyrus atvejus, kai skun-
de nenurodyta jokių asmens kontaktinių 
duomenų. Prieš teikiant skundą galite 
pasikonsultuoti telefonu (8 45) 582 533.

Nacionalinio 
visuomenės sveikatos centro 

prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos 

Panevėžio departamento inform.

Savivaldybių tarybų artėjančių 
rinkimų įdomioji statistika

Vyriausioji rinkimų komisija 
jau paskelbė kovo 3 d. vyksiančių 
savivaldybių tarybų rinkimų daly-
vių sąrašus. Antai, viso Lietuvoje 
yra 60 merų postų. O į juos preten-
duoja  411 asmenų. Kitaip sakant, 
merų „konkursas“: 6,85 asmens į 
vieną vietą. Rokiškis kaip tik ati-
tinka šį vidurkį: dėl rajono mero 
posto varžosi 7 kandidatai. „Ro-
kiškio Sirena“ primena, kad 2015 
m. merą mūsų rajono gyventojai 
rinko iš 6 kandidatų. Įdomu tai, 
kad iš tuometinių kandidatų mero 
posto siekia tik vienas asmuo.

Kandidatų į merus daugiau, 
nei praėjusiuose rinkimuose
Mažiausiai pretendentų tapti 

Šalčininkų, Rietavo savivaldybių 
merais – vos trys. O štai daugiausia 
– net 16 – pretendentų į sostinės va-
dovo postą. Po 11 kandidatų preten-
duoja tapti Klaipėdos ir Panevėžio 
miesto merais. Kaimyniniame Zara-
sų rajone kandidatų į mero postą tiek 
pat, kiek ir pas mus –7.  Anykštėnai 
rajono galvą rinksis iš 6 kandidatų, 
biržiečiai iš 5, kupiškėnai taip pat iš 
5, uteniškiai irgi iš 5 kandidatų. 

Rinkėjų aktyvumas 
praėjusiuose rinkimuose 
buvo neaukštas
Tam, kad patektų į antrąjį mero 

rinkimų turą, mūsų rajone 2015-ai-
sais pretendentui reikėjo peržengti 
2,5 tūkst. balsų ribą. Pirmojo turo 
lyderis surinko 3232 balsą, antrą-
ją vietą užėmęs kandidatas – 2669 
balsų. Už paskutiniu likusį kandida-
tą balsavo 1278 rinkėjai. Įdomu tai, 
kad maždaug penktadalis visų balsų 
už lyderius buvo atiduota balsavimo 
paštu metu. 

Rinkėjų aktyvumas prieš ketve-
rius metus buvo pakankamai žemas 
– tik 45,18 proc. Rinkėjų sąrašuose 
buvo įrašyta 29580 rajono gyvento-
jų, balsuoti atėjo 13364 asmenys.

Antrajame ture varžėsi du dau-
giausiai balsų surinkę pretendentai. 
Rinkėjų aktyvumas buvo dar že-
mesnis – tik 36,58 proc.: savo valią 

išreiškė vos 10823 balsavimo teisę 
turintys rajono gyventojai. Dvikova 
buvo įtempta: už nugalėtoją balsavo 
5528, už jo varžovą 5144 rinkėjai.

Rinkėjų mažiau, 
pretendentų į rajono tarybą – 
daugiau
Šiemet dėl savivaldybių tarybų 

narių mandatų varžosi 13654 asme-
nys. Iš jų: 10294 partijų sąrašuose, 
695 – partijų koalicijų sąrašuose, 
2665 – visuomeninių judėjimų sąra-
šuose. Mūsų rajone šiemet į 24 tary-
bos narių postus (išskyrus mero – jis 
automatiškai taps 25-uoju tarybos 
nariu), pretenduoja 265 kandidatai. 
159 iš jų yra partijų sąrašuose, 48 – 
koalicijos, o 49 – visuomeninių judė-
jimų sąrašuose.

Dėl rinkėjų palankumo mūsų 
rajone šiemet varžosi 8 sąrašai: 5 
partijų, vienos koalicijos ir dviejų 
visuomeninių judėjimų. Pagal rinki-
mų įstatymus, mažiausias pretenden-
tų skaičius sąraše – ne mažiau, kaip 
pusė rajono tarybos narių skaičiaus, 
mūsų rajono atveju – 12. Trumpiau-
siame sąraše –14 pretendentų, ilgiau-
siuose – 48 ir 47 pretendentai.

2015 m. dėl rinkėjų palankumo 
varžėsi 6 sąrašai. Visi jie iškovojo 
vietų rajono taryboje: mažiausią jų 
kiekį, po 3, laimėjo sąrašai, surinkę 
1789-1448 rinkėjų balsus. Taigi, no-
rint gauti bent vieną mandatą, reikėjo 
sulaukti 483 -596 rinkėjų balsų. Tuo 
tarpu rinkimus laimėjęs ir daugiau-
siai – 7 mandatus – gavęs sąrašas 
surinko 3534 balsus, arba 505 balsus 
už vieną mandatą.

Merą ir 24 rajono tarybos narius 
kovo 3-ąją rinks 27 155 rajono rinkė-
jai, arba 2425 rinkėjais mažiau, nei 
savivaldybių tarybų rinkimuose prieš 
ketverius metus. Tuo tarpu Statisti-
kos departamento duomenimis, 2018 
m. Rokiškio rajone gyveno 29472 
asmenys. Akivaizdu, kad atmetus 
asmenis iki 18 m., kurie neturi teisės 
balsuoti, realus rinkėjų skaičius bus 
gerokai mažesnis, nei 27 155 asme-
nys, įrašyti rinkėjų sąrašuose.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Varveklius – daužyti, stogus – valyti
Rajono savivaldybė įspėja dau-

giabučių gyvenamųjų namų ben-
drijų, seniūnijų, įmonių savininkus, 
gyventojus, kad ant stogų susidarė 
storas sniego sluoksnis bei pavo-
jingai kabo varvekliais, kurie kris-
dami gali sunkiai sužaloti žmones 
arba sugadinti jų turtą.

Nudaužykite varveklius bei nu-
kaskite sniegą tose vietose, kuriose 

gali susidaryti pavojingos nuoš-
liaužos. Gyventojai turi būti atidūs: 
prieš išeinant iš namų patartina ge-
rai apsižvalgyti, nevaikščioti arti 
aukštų pastatų, nestatyti prie jų bei 
apsnigtų medžių automobilių. Įspė-
kite vaikus apie gresiančius pavo-
jus ir nepalikite mažamečių lauke 
be priežiūros.

Rajono savivaldybės inform.
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Autoriaus kalba netaisyta.
„Rokiškio Sirena“ redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su 

išsakyta nuomone. Skiltyje „Tribūna“ galite pasisakyti visi. 
Savo tekstą siųskite el. paštu reklama@rokiskiosirena.lt arba 

paprastu paštu Nepriklausomybės aikštė 12, Rokiškis

Respublikinė prakartėlių paroda 
Rokiškio krašto muziejuje baigėsi

XVI respublikinė prakartėlių 
paroda, veikusi Rokiškio krašto 
muziejuje nuo gruodžio pradžios, 
uždaryta. Pagerbti ir apdovanoti 
47 šios parodos dalyviai. Kiekvie-
nas, dalyvavęs parodoje, gavo ka-
talogą ir dalyvio diplomą. Džiugu, 
kad šioje parodoje kaip prakartė-
lių kūrėjai debiutavo 13 autorių 
su brandžiais meniškais kūriniais. 
Po šios parodos Rokiškio krašto 
muziejaus prakartėlių kolekciją 
papildė 4 muziejaus įsigytos Artū-
ro Janicko (Alytus), Vytauto Jac-
kūno (Pasvalys), Prano Petronio 
(Anykščių r.) ir Alberto Valikonio 
(Panevėžys) prakartėlės. Dar 3 
savo kurtas prakartėles muziejui 
dovanojo uteniškės Anelė  Arami-
nienė, Genovaitė Adiklienė ir Joli-
ta Levčenkienė.

Renginyje paskelbtas prakartėlių 
parodos lankytojų – žiūrovų prizas. 
Šį prizą laimėjo V. Jackūno kurta pra-
kartėlė. Autorius apdovanotas Rokiš-
kio krašto gaminiais. Muziejus prizus 
skyrė Gintautui Akstinui (Druskinin-
kai), G. Adiklienei (Utena), Daivai 
Baliukevičienei (Alytus), Kęstučiui 
Krasauskui (Pasvalio r.). Du specia-

liuosius prizus prakartėlių kūrėjams – 
rokiškėnui  Gintarui Varnui ir jaunam 
medžio drožėjui Gintautui Tručinskui 
iš Kupiškio – skyrė Birutės ir Virgini-
jaus Dapkų ūkis.

Parodos uždarymo renginį vaini-
kavo I, II, III vietą pelniusių  autorių 
paskelbimas ir premijų įteikimas. Ko-
misija, kurią sudarė Lietuvos tauto-
dailininkų sąjungos (LTS) Panevėžio 
bendrijos pirmininkas Saulius Kronis, 
monotyrininkė dr. Alė Počiulpaitė, 
LTS Panevėžio bendrijos Rokiškio 
skyriaus pirmininkė Birutė Dapkienė, 
Rokiškio krašto muziejaus direktoriaus 
pavaduotoja Marijona Mieliauskienė 

ir Rokiškio dailininkų klubo „Roda“ 
vadovas Ligitas Keraitis, nutarė III 
vietą skirti Ukmergės tautodailininkų 
ir Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Po-
vilo bažnyčios bendruomenės moterų 
kurtai prakartėlei. II vieta skirta dauge-
lio prakartėlių parodų dalyvei A. Ara-
minienei (Utenos r.). I vietą laimėjo 
garsus medžio skulptorius, dalyvavęs 
prakartėlių ir L. Šepkos konkursinėse 
parodose, Adolfas Teresius iš Garlia-
vos (Kauno r.). Premijas prakartėlių 
parodos laimėtojams įsteigė Monika 
Sabalis, gyvenanti JAV.

Rokiškio krašto muziejaus 
inform.

Mano kaimas – Šilaikiai
Tokiu pavadinimu rajone yra 

keletas kaimų. Mano kaimas, Ši-
laikiai, yra išsidėstęs netoli Obe-
lių, besiribojantis iš šiaurės – va-
karų pusės  su Skaistinės upeliu, 
o iš rytų – Rastupio upeliu, pieti-
nėje pusėje ribojasi su Audronių 
kaimu. Tai kaimas, kuriame išvy-
dau pasaulį, prabėgo vaikystė ir 
jaunystė, kur žmonės daug dirbo 
ir linksminosi.

Kaimai Lietuvoje per paskutinius 
70 metų daug patyrė skriaudų: žmo-
nių fizinį naikinimą , tremtį, sušaudy-
tų partizanų kūnų  išniekinimą miestų 
ir  miestelių aikštėse, sodybų naikini-
mą. Ačiū Dievui, skaudžių netekčių 
mano kaime buvo nedaug: du jauni 
vyrai žuvo partizanaudami Tumaso-
nių krašte, vienas sovietų  kariuome-
nėje, vienas dingo be žinios. Žuvęs 
vienas partizanas palaidotas Obelių 
kapinėse, o kito – kapas nežinomas.  
Tremties Sibire iš kaimo gyventojų 
neteko niekam patirti. Kaimas buvo 
naikinamas kitais būdais – steigiant 
kolūkius ir pasitelkiant  vykdoma 
melioracija. Taip prasidėjo dirbti-
nis kaimo naikinimas. Melioracijos 
metu buvo nukeltos 8 sodybos. Kitas 
žmonės paliko bėgdami nuo sunkaus 
darbo ar išeidami Anapilin.

Grįžtant į praeitį tenka prisiminti 
kai būdamas trečiaklasis mokinukas 
pradėjau darbinę veikla kolūkyje. 
Tai buvo mėšlo vežimas varinėjant 
arklinius vežimus nuo tvartų į lau-
kus. Vėlesniais metais darbai sun-
kėjo ir sudėtingėjo – šieno grėbimas 
su arkliniu grėbliu, rugių pjovimas 
su šienapjove. Iki šiandien iš galvos 
nepasimiršta  motinos pasakojimas, 
kai ji grįždama namo iš kolūkinės 
vergovės darbų  turėdavo pakeliui 

ant kupsto ar akmens atsisėsti ir 
pailsėti. Taip buvo kuriamas so-
cializmas Lietuvos kaime. O kaip 
neprisiminti ,,brandaus socializmo 
statybos pasiekimų‘‘ 10 –mečiui 
berniukui ryte 6 val. sėdint ant laip-
tų prie maisto parduotuvės Obelių 
mieste, laukiant nusipirkti forminės 
duonos ir klausantis iš radijo ruporo 
sklindančio LSSR himno.

Šiandien norėtųsi daugiau suži-
noti apie kaimo praeitį, jo gyvento-
jus, bet nėra ko paklausti, per vėlai 
atėjo ši mintis. Teks pasikliauti sava 
atmintimi ir iš kažkieno girdėtais 
pasakojimais. „Smetoninės kartos“ 
paskutinis kaimo žmogus palaidotas 
2014 metais, kiti išsibarstę kas kur 
nors ir tų gimusių prieškarinėj Lie-
tuvoje likę vos vienas kitas. Tai kas 
liko mano atmintyje tenka kai ką pri-
siminti. Prieš 60 metų kaime buvo 42 
sodybos ir gyveno 164 gyventojai .  
1924 m. pirmo   gyventojų surašymo 
metu kaime gyveno 166 žmonės 30 
sodybų. Šiuo metu likę    6 sodybos 
su dviem – keturiais  gyventojais. 
Pradėtas sovietinis priverstinis kai-
mo naikinimas, baigėsi natūraliu iš-
nykimu laisvoje Lietuvoje.

Tik netekęs tėviškės žmogus at-
simena visa kaip gražią pasaką. Tė-
viškė, kur mes išvydome pasaulį, 
prabėgo nerūpestinga vaikystė, au-
gome, gyvenome ir gyveno ir  var-
go mūsų tėvai ir protėviai, išlieka 
atmintyje visam gyvenimui.  Kuo  
žmogui daugėja metų, tuo dažniau 
tenka grįžti  prie vaikystės prisimi-

nimų. Tėviškėje namus pastoviai 
palikau kai baigiau vidurinę moky-
klą. Nuo to laiko likau tik svečiais 
savo tėviškėje. Nors buvo atstatyta 
nuosavybė į žemę, bet nebeliko pas-
tatų. Ūkininkų, kuriems galėčiau iš-
nuomoti žemę, nebuvo. Kad palikti 
ateičiai bent kokį palikimą ir žemė 
nedirvonuotų,  nutariau įveisti miš-
ką. Pasinaudodamas Europos Są-
jungos teikiama parama, 2008 me-
tais įveisiau mišką 7 ha plote.  Tai 
mano tėviškės džiaugsmas. Per tą 
laiką atsirado daugiau ūkininkų ir 
beveik visoje kaimo žemėje yra ūki-
ninkaujama. Kiekvieną vasarą daug 
kartų lankau pasodintą mišką ir so-
dybvietę. Atvykęs grožiuosi stipriai 
išaugusiais berželiais ir spygliuočių  
lieknomis viršūnėmis... ir piktinuo-
si miško žvėrių nutrintais pušaičių 
kamienais, nugraužtomis viršūnė-
mis. Man medis yra brangiau už tą 
niekadėją medžių žalotoją miško 
žvėrį. Ne kartą kreipiausi į Aplinkos 
ministeriją ir kitas institucijas, kad 
sumažintų  žvėrių kiekį, bet deja 
problema taip ir lieka nespręsta.

Kiekvieną pavasarį, atvykus į so-
dybvietę, apima malonus jausmas, 
kai pamatai naujai išdygusį  ąžuo-
liuką, berželį ar klevelį. Tai jauti, 
kad šie išdygę medeliai pratęs tėviš-
kės gyvybingumą, kad čia dar  ilgai 
gyvuos kaimas vadinamas Šilaikiai.

P.S. 1976 metais be kaimo gy-
ventojų atsiklausimo, kaimas perva-
dintas į žydišką tarmę-Šileikiai.

A. J. Redeckas, Utena

Dauguma rokiškėnų 
po mirties paaukotų 
savo organus

Pernai Lietuvoje buvo užregistruoti 105 potencialūs organų ir 
audinių (ragenų) donorai.  Efektyviais donorais tapo 48 mirę žmo-
nės . Kiekvienas skaičius – tai konkretus žmogus, kurio artimieji 
neišmatuojamos širdgėlos akimirką turėjo stiprybės ir jėgų pado-
vanoti mirusiojo organus donorystei. Arba – nepadovanoti. Norint 
išsiaiškinti Rokiškio rajono gyventojų nuomonę paskelbėme anoni-
minę apklausą.

„Rokiškio Sirena“ Facebook puslapyje paskelbtoje anoniminėje ap-
klausoje viso dalyvavo 117 žmonių. Didžioji dalis teigė, kad po mirties 
tapti organų donoru sutiktų – taip pasisakė 77 proc. apklaustųjų (90 as-
menų). 23 proc. apklaustųjų (27 asmenys) pasirinko neigiamą atsakymą 
ir teigė, kad tapti donorais nesutiktų.

„Rokiškio Sirenos“ inform.
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KITA

• Naują medinį šulinį.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Stogelį virš lauko durų. Dydis 
170 cmx85 cm. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 674 32 521. Rokiškis
• Baltalksnio ir juodalksnio 
malkas, supjautas kaladėlėmis arba 
rąsteliais, po 2 m.  
Tel. 8 621 89 438. Rokiškis
• Didelius dujų balionus.  
Kaina 15 Eur. Tel. 8 611 17 063. 
Rokiškis
• Sausio 21-25d. iš Taikos g. 
esančio namo rūsio pavogti ratai. 
Jei kas nors ką nors matėte arba 
kas nors siūlė pirkti ratus, prašau 
pranešti. Už vertingą informaciją 
atsilyginsiu. Tel. 8 625 45 459. 
Rokiškis
• Sausas lapuočio malkas. 
Smulkios, apie 30 cm ilgio. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 640 42 901.  
Rokiškis
• Didžiuosius šieno ir šienainio 
rulonus. Tel. 8 623 39 487. 
Rokiškis
• Naudotą 10 t talpos cisterną. 
Tinka kanalizacijai. Kaina 450 Eur. 
Tel. 8 687 49 379. Rokiškis
• Automobilio stogo bagažinę. 
Rakteliai yra. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 656 50 795. Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius. 50 vnt. 
Vieneto kaina 0,7 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Medžio apdirbimo stakles ir 
diskinius pjūklus.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Senovines geros būklės, arklines 
roges. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Sauskelnes Tena Slip Maxi Large 
(100-150 cm). Didelis dydis ir 
didžiausias sugeriamumas.  
Kaina 10 Eur. Tel. 8 616 13 735. 
Rokiškis
• Naują akumuliatoriaus 
įkroviklį (boosterį) su užvedimo 
mechanizmu. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Įvairias lapuočių malkas 
kaladėmis arba skaldytas.  
Pristatau. Tel. 8 606 07 881. 
Rokiškis
• Malkas rąsteliais, skaldytas.  
Tel. 8 687 33 067. Rokiškis
• Sausas, skaldytas malkas iš 
pastogės. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Šieną rulonais iš pastogės.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Sausas uosines kalades.  
Tel. 8 675 59 592. Rokiškis
• Galingą, trifazį suvirinimo 
aparatą 300 A. Virina viela ir 
elektrodu, taip pat be angliarūgštės. 
10 m elektros kabelis, 3,5 m 
virinimo rankovė. Galimas keitimas 
į motociklą ar automobilį. Gali 
būti su mano priemoka iki 250 Eur. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 605 01 656. 
Kupiškis
• Suvirinimo aparatą, pagamintą 
Vingio gamykloje. Virina iki 4 
elekt. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Naujas signalizacijas. Tinka 
garažams. Kaina 15 Eur. 
Elektrošokus apsaugai, kaina 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
• Parduodu naujus klausos aparatus, 
pagamintus Čekijoje, kaina – 50 
Eur. Kraujospūdžio matuoklius, 
kaina – 30 Eur, sunčiu.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Nešiojamąjį kompiuterį Fujitsu 
Siemens. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 628 37 400. Rokiškis
• Visiškai naują, nenaudotą Lenovo 
410 planšetinį kompiuterį. Kaina 
derinama. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 620 55 998. Rokiškis
• Veikiančius kompiuterius.  
Kaina 50 Eur. Tel. 8 625 04 387. 
Rokiškis

• Naują Mezon tinklo blokelį. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 605 33 586. 
Rokiškis
• Puikiai veikiantį maršrutizatorių 
TP Link. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Stalinį kompiuterį Compaq.  
Kaina 20 Eur. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis
• Nešiojamąjį kompiuterį HP. 17 
colių ekranas. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Medų. 15 kg kibiro kaina 22 Eur, 
1 kg kibiriuko kaina 2 Eur. 
 Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Įvairių veislių valgomąsias 
bulves. Galiu atvežti.  
Tel. 8 601 26 960. Rokiškis
• Bičių duonelę, vašką, medų po 4 
Eur/kg. Tel. 8 605 54 450.  
Rokiškis
• Ekologišką medų. Galiu atvežti. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Ekologinis ūkis, ekologiškas 
bulves. Atveža. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Sony Z5 Compact. Telefono 
būklė gera. Yra kameros defektas, 
nuotraukose matyti dėmės. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 699 86 850.  
Rokiškis
• Visiškai naują telefoną Xiaomi 
Redmi 6A. RAM 2GB, vidinė 
atmintis 16GB. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 679 95 266. Rokiškis
• Samsung Galaxy Come Prime 
mobilųjį telefoną. Kaina 65 Eur. 
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Telefoną Huawei P8 Lite. Skilęs, 
bet viskas veikia. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 628 37 400. Rokiškis
• Naują telefoną Huawei P20 Lite 
Pink su dviejų metų garantija.  
Kaina 240 Eur. Tel. 8 624 60 912. 
Rokiškis
• Naują Samsung Galaxy A5 dėklą. 
Kaina 6 Eur. Tel. 8 600 52 867. 
Rokiškis
• Originalų LG G3 dėklą su 
apsauginiu stiklu. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• iPhone 6S 16GB. Telefonas su 
kodu. Kaina sutartinė. Galimas 
keitimas. Tel. 8 642 92 834. 
Rokiškis
• Samsung Galaxy Come Prime 
mobilųjį telefoną. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Geros būklės Samsung A3. 2017 
m., baltas. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 624 90 330. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Naują medinę pavėsinę 3x3.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Sodybą su ūkiniais pastatais, 
rūsiu, klėtimi, pirtele ir tvenkiniu 
Rokiškio raj., Mickūnų k. Sodyba 
kraštinė, jai priklauso 0,91 ha 
žemės. Tel. 8 686 74 353.  
Rokiškis
• 2 kambarių butą Rokiškyje, 
Aukštaičių g., 2 aukšte, mūriniame 

name. Geras išplanavimas, didelis 
balkonas, erdvi virtuvė. 2 langai 
pakeisti. Rami vieta, langai į pietų 
pusę. Tel. 8 611 20 442.  
Rokiškis
• Rąstinį namą 16 km nuo 
Rokiškio. Namas apkaltas 
medinėmis dailylentėmis. 
Asfaltuotas privažiavimas, 21 a 
namų valdos, ūkiniai pastatai, 
šildymas kietu kuru, vonia, tualetas. 
Namas su baldais. Kaina 9000 Eur. 
Tel. 8 623 96 271. Rokiškis
• 37 kv. m, 1 kambario butą 
Jaunystės g., 5 aukšte. Butas šiltas, 
draugiški kaimynai, erdvi virtuvė. 
Paliksime virtuvės baldus, skalbimo 
mašiną. Strategiškai gera vieta. 
Kaina 12800 Eur. Tel. 8 600 98 
909. Rokiškis
• Sodybą Juodupės seniūnijoje su 
mūriniu ūkiniu pastatu, rąstiniu 
senos statybos namu, 60 a sklypu. 
Yra vaikų žaidimo aikštelė, didelė 
pavėsinė ir 15 a tvenkinys. Labai 
rami, miškinga vietovė. Kaina 
11000 Eur. Tel. 8 605 81 899. 
Rokiškis
• 2 kambarių, 45 kv. m. butą Taikos 
g. 11, 3 aukšte. Namas renovuotas, 
už renovaciją sumokėta. Butui 
reikia remonto. Su rimtu pirkėju 
kaina derinama. Kaina 24000 Eur. 
Tel. 8 686 68 852. Rokiškis
• 5 kambarių rąstinį namą su 
0,24 ha sklypu Rokiškio raj., 
Panemunėlio geležinklio stotyje, 
Šetekšnų g. Vandentiekio nėra, 
yra šulinys. Name negyvenama 
apie penkerius metus, reikalingas 
remontas. Kaina 4000 Eur.  
Tel. 8 629 66 624. Rokiškis
• 1 kambario butą Jaunystės g. 23. 
Erdvi virtuvė, įstiklintas balkonas, 
butas šiltas, draugiški kaimynai. 
Strategiškai patogi vieta, penktasis 
aukštas. Kaina 12800 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą Pandėlyje, 
Rokiškio raj. Namas mūrinis, 
šildymas kietuoju kuru, aplink 
namą yra ūkiniai pastatai, sodas. 
Tel. 8 617 36 806. Rokiškis
• Mūrinį sodo namelį Uljanavoje. 
Yra elektra, naujas šulinys, 6 a 
sklypas, rūsys. Skambinkite tartis 
apžiūrėti ar dėl kitų klausimų. 
Adresas - Uljanavos k.,  
Šilelio 1-oji g. 3. Sklypo nr. 85. 
Kaina 6500 Eur. Tel. 8 628 84 162. 
Rokiškis
• Garažą prie buvusio DNB banko. 
7 korpusas, pietinė pusė.  
Tel. 8 614 66 272. Rokiškis
• Labai šiltą ir šviesų 1 kambario 
butą. 37 kv. m, su balkonu. 5 
aukštas, Panevėžio g. Kaina 12700 
Eur. Tel. 8 600 98 909.  
Rokiškis
• Medinį namą su ūkiniais pastatais 
Jūžintuose. Tel. 8 624 10 171. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą, 52 kv. m, 
Aukštaičių g., 5 aukšte. Mūrinis 
namas, geras išplanavimas, erdvi 
virtuvė, plastikiniai langai (išskyrus 
balkoną), suremontuota laiptinė. 
Kaina 17600 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Mūrinį namą Rokiškyje, J. Tumo 
- Vaižganto g. Namas  statytas1976 
m. Paskirtis - gyvenamoji (vieno 
buto pastatai). Bendrasis plotas 
109,03 kv. m. Pirmajame namo 
aukšte 3 kambariai, virtuvė. 
Mansardoje galima įrengti dar kelis 
kambarius. Kaina 27300 Eur.  
Tel. 8 678 59 793. Utena
• Namą Sodų gatvėje. Reikalingas 
remontas. Kaina 15000 Eur.  
Tel. 8 610 23 938. Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties 2 
sklypus Gabriškio k., Rokiškio r. 
Kadastriniai nr. 7357-006.229 ir 
7357-006.228. Tel. 8 612 85 906. 
Rokiškis
• 11 a ploto sodą velniakalnyje 
Bokšto g. 4 ir 6. Kaina 2900 Eur. 
Tel. 8 612 85 906. Rokiškis
• Sodybą Juodupės sen. su senos 
statybos rąstiniu namu, mūriniu 
ūkiniu pastatu, 60 a sklypu ir jame 
esančiu 15 a tvenkiniu. Labai graži 
ir rami vieta. Kaina 11000 Eur.  
Tel. 8 605 81 899. Rokiškis
• Skubiai, Saulėtekio bendrijoje, 

7a. sodą su mūriniu, 30 kv. m 
nameliu. Yra židinys, rūsys. 30 
kv. m mūrinis ūkinis pastatas. Yra 
krosnis, šulinys, trifazis. Kaina 
4500 Eur. Tel. 8 687 97 970. 
Rokiškis
• Keičiu 2 kambarių butą 5 aukšte, 
Jaunystės g. 7, mūriniame name į 1 
kambario butą 1 arba 2 aukšte.  
Tel. 8 623 94 654. Rokiškis
• 4,28 ha žemės ūkio paskirties 
sklypą Stramilių k. Geras 
privažiavimas, 46 balų našumo 
žemė. Tel. 8 611 43 511.  
Rokiškis
• Sodybą 16 km nuo Rokiškio, 
netoli pagrindinio kelio Rokiškis-
Panevėžys. Yra 3,68 ha žemės, 36 
a namų valdos, ūkinis pastatas, 
sodas, klėtis, medinė pirtis, šulinys, 
netoliese tvenkinys ir upė Šetekšna. 
Rami, graži vieta. Kaina 16000 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Sodybą nuostabioje vietoje su 1 
ha žemės, Rokiškio raj., Kriaunų 
sen., Miciūnų k. Tel. 8 606 25 534. 
Rokiškis

NUOMA

• Šeima skubiai ieško 2 kambarių 
buto nuomai. Tel. 8 629 60 025. 
Zarasai
• Ieškau garažo. Reikalinga kad 
durų aukštis būtų ne mažesnis nei 
2,5 m. Tel. 8 606 02 944.  
Rokiškis
• Tvarkinga, dirbanti, 3 asmenų 
šeima skubiai ieško buto nuomai 
mikrorajone. Tel. 8 656 33 169. 
Rokiškis
• Tvarkinga, dirbanti šeima ieško 
1,5-2 kambarių buto nuomai, 
 ilgam laikui. Tel. 8 623 20 459. 
Rokiškis
• Ieškome 3, 4 ar 5 kambarių buto 
nuomai, ilgam laikui.  
Tel. 8 604 86 441. Rokiškis
• Ieškomas 2 kambarių butas, su 
baldais, nuomai, atvykstančioms 
gydytojoms apsigyventi.  
Tel. 8 612 68 180. Rokiškis
• Labai skubiai ieškau buto nuomai. 
Vieta, buto būklė, kambarių 
skaičius ir aukštas nėra svarbu, 
svarbiausia, kad buto lokacija butų 
Rokiškio miesto ribose. Kaina už 
buto nuomą nesvarbi, mokėsiu 
daugiausiai iš visų miestelėnų.  
Tel. 8 685 71 833. Rokiškis

PASLAUGOS

• Atlieku visus vidaus apdailos 
darbus. Elektros - santechnikos  
darbai. Gipso plokščių montavimas. 
Glaistymas. Dažymas. Plytelių 
klijavimas. Visi kiti darbai. Dirbu 
visoje Lietuvoje. Tel. 8 680 25 818. 
Rokiškis
• Teikiu įvairias pavežėjimo 
paslaugas visą parą. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 606 07 769. 
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

PERKA

• Prašau padovanoti virtuvės stalą 
su bent 3 kėdėmis. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 671 07 438. Rokiškis
• Prašau padovanoti 2 durų spintą. 
Tel. 8 602 34 058. Rokiškis
• Prašau padovanoti 
nebenaudojamą rankinį vilnų 
karštuvą. Tel. 8 677 35 275. 
Rokiškis
• Prašau padovanoti plastikines 
statines, 200 l talpos.  
Tel. 8 670 06 778. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Balansinį triratuką. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 656 88 167. Rokiškis
• Vežimėlį - skėtuką, Peg Perego 
firmos. Yra apsauga nuo lietaus. 
Vežimėlis lengvas, labai patogus. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 656 88 167. 
Rokiškis
• Geros kokybės kuprinę berniukui 
su nugarėle stuburui. Kaina 18 Eur. 
Tel. 8 611 52 763. Rokiškis

• Mikrorajone, prie kioskelių rasti 
raktai. Tel. 8 679 07 808.  
Rokiškis
• 2019.01.26, šeštadienio vakarą 
apie 22 val.  Kuokšių kaime, 
Rokiškio r. dingo labradoras 
- juodas su balta dėmele po 
kaklu. Šuo draugiškas, atsiliepia 
vardu Toras. Paskutinį kartą 
vaikščiojo netoli namų, prie kelio. 
+37065240175 +36061145490  
+37061357387. Tel. 8 637 28 820. 
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Husqvarna 137 motorinį 
grandininį pjūklą. Kaina 110 Eur. 
Tel. 8 604 86 441. Rokiškis
• Mažai naudotus ir labai gerai 
išlaikytus pjūklus. Galiu atsiųsti. 
Husqvarna 137 Švedija-USA, už 
120 Eur, Stihl MS-180, labai mažai 
naudotas, už 110 Eur. Ir beveik 
naują, kinietišką už 50 Eur.  
Tel. 8 604 86 441. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO-
PREKĖS

• Naują treniruoklį - dviratį. 
Elektroninis greičio, kilometrų, 
pulso rodiklis. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 674 32 521. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Spygliuočių ir lapuočių 
dailylentes. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Pjautą statybinę medieną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Gegnes, mūrtašius, colines lentas. 
Mediena sausa. Tel. 8 610 06 145. 
Rokiškis
• Naujas faneruotas duris. Su 
stiklais kaina 120 Eur, be stiklų - 
100 Eur. Spalva – tamsiai ruda.  
Tel. 8 627 77 127. Rokiškis
• Naujus, metalinius vandens 
maišytuvus. Mažesnio kaina 25 
Eur, didesnio 35 Eur.  
Tel. 8 627 77 127. Rokiškis
• Elektros generatorių Honda. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 677 82 455. 
Rokiškis
• Veikiantį (demontuotą iš labai 
mažai naudotų staklių) tarybinį 
nuolatinės el. srovės variklį. Galia 
19 kW, sūkiai 1000 rpm. Tinka 
generatoriaus gamybai. Kolektorius 
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Renkama suaugusiųjų grupė 
mokytis plaukti Rokiškio baseine 
Per savaitę vienas užsiėmimas, trukmė 1 val. Kai-

na 40 Eur mėnesiui. Planuojamas laikas ketvirtadie-
nio ar penktadienio vakaras. 

Telefono numeris užsiregistruoti 
arba pasiteirauti 8 612 62703 

arba rašykite sportas@rokiskiobaseinas.lt. 
Skambinti darbo metu nuo 8 val. iki 17 val.

UAB DIZAJA – atestuota įmonė, atliekanti pas-
tatų inžinerinių sistemų projektavimo, montavimo 
darbus , priims į darbą:

Santechnikus-montuotojus, 
vėdinimo sistemų montuotojus.

Neemigruok į užsienį – dirbk Lietuvoje!

Mes siūlome:
Puikias darbo sąlygas vienoje sparčiausiai au-

gančių įmonių;
Konkurencingą „vilnietišką“ atlyginimą, darbą 

naujai statomose pastatuose.
Darbas Vilniuje , Kaune.
Atvykimą  arba apgyvendinimą apmokame.

Tel 8-650 32522  biuras@dizaja.lt

nesusidėvėjęs. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 606 96 567. Rokiškis
• Vokiečių gamybos HOYER 
trifazius (380 V) asinchroninius 
variklius: galia 10 kW, sūkiai 1000 
rpm., veleno aukštis 160 mm. (2013 
m. gamybos) - 2 vnt. Būklė gera - 
varikliai apynaujai, demontuoti iš 
veikiančių įrengimų.  
Kaina 370 Eur. Tel. 8 606 96 567. 
Rokiškis
• Vokiečių gamybos ATB trifazį 
(380 V) asinchroninį variklį: galia 
15 kW, sūkiai 15000 rpm., veleno 
aukštis 160 mm, su skriemuliu 
(škyvu). Būklė gera - variklis 
apynaujas, demontuotas iš 
veikiančių įrengimų.  
Kaina 370 Eur. Tel. 8 606 96 567. 
Rokiškis
• Norvegišką krosnelę Jotul 4 
su naujais apšiltintais kaminais. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 672 73 326. 
Rokiškis
• Naujus rusų laikų koklius su 
visomis metalinėmis dalimis, 
reikalingomis krosniai. Viskas 
nauja. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 646 06 785. Rokiškis
• Centrinio šildymo katilą Vienybė 
su rinkėmis ir orkaite. Labai mažai 
naudotas. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 647 32 700. Kupiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Važiuojantį Renault Espace. 
Dyzelis, 2,1 l. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 612 88 808. Rokiškis

• Motorinį dviratį Ryga.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• 1999 m. Ford Focus 1,8 l, TDI, 66 
kW. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 628 37 400. Rokiškis
• Volvo S70 1999 m., 2,5 l, TDI, 
103 kW. Pirmoji registracijos vieta 
- Austrija, eksploatuota Lietuvoje. 
Viskas sutvarkyta, atlikta TA, 
kuri galioja iki 2020.11.24, yra 
draudimas. Šiuo metu automobilis 
nereikalauja jokių investicijų - sėdi 
ir važiuoji. Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 646 04 044. Kupiškis
• Geros būklės, tvarkingą 1998 m. 
Opel Vectra 1,7 l, universalą. Šiltas, 
ekonomiškas automobilis. Yra TA. 
Tamsiai žalios spalvos.  
Kaina 650 Eur. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Mercedes Benz E200 Avantgarde 
2005 m., 2 l, 100 kW. Yra TA, 
draudimas. Nauji žieminiai ratai. 
Mechaninė pavarų dėžė, spalva 
juoda. Puikus automobilis - sėdi ir 
važiuoji. Kainą derinsim vietoje. 
Tel. 8 605 51 935. Rokiškis
• 2011 m. VW Passat universalą. 
Kaina 8700 Eur. Tel. 8 672 95 812. 
Rokiškis
• Audi A6 C4 2,5 l, TDI. TA 
iki 2021.02.08, draudimas iki 
2019.02.22. Variklis dirba gražiai, 
trauka puiki, pakeisti purkštukai 
ir kuro siurblys, be problemų 
kuriasi ir šalta ir šilta. Reikėtų tik 
pasikeisti generatoriaus tempėją. 
Odinis salonas. Kaina 750 Eur.  
Tel. 8 621 71 338. Rokiškis

• Delta V501. Daugiau informacijos 
telefonu. Kaina derinama. Kaina 
120 Eur. Tel. 8 623 58 408. 
Rokiškis
• 2006 m. VW Polo. Benzinas/
dujos (gamyklinės). Kaina 1490 
Eur. Tel. 8 609 90 625.  
Rokiškis
• Audi 80 B2 1986 m., 1,8 l, 
benzinas/dujos, TA, tvarkinga. 
Kaina 520 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• Audi A4 B5 1997 m., universalas, 
TA, tvarkinga. Kaina 1450 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Mercedes Benz C220 1999 m., 
2,2 l, 92 kW, dyzelis, Vokietija. TA 
galioja dvejus metus. Kaina 1200 
Eur. Tel. 8 685 75 884.  
Rokiškis
• Geros būklės 1996 m. Opel Astra. 
1,7 l, dyzelis. Nesupuvus, pakeisti 
tepalai, filtras. Yra draudimas ir 
TA. Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 630 53 487. Rokiškis
• Seat Alhambra 1998 m., TA iki 
2019.09. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 610 40 802. Rokiškis
• VW Polo 2007 m., 1,9 l, TDI, 
TA dvejiems metams. Naujas 
akumuliatorius bei naujos 
žieminės padangos. R16 ratai, 

DVD magnetola, ekonomiškas 
automobilis. Kaina 2200 Eur.  
Tel. 8 679 18 670. Rokiškis
• Nesurinktą motociklą Malaguti 
50. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Audi A4 81 kW, dyzelis, TA iki 
2019.07.07. Kaina 470 Eur.  
Tel. 8 670 37 379. Rokiškis
• 2000m. VW Golf 1,9 l, 66 kW. 
Nauji diskai, kaladėlės, filtrai, 
tepalai. Važiuoklė neskleidžia jokių 
pašalinių garsų. Variklis puikiai 
dirba, gerai užsiveda net esant 
šalčiams. Apynaujės padangos, 
salonas nesuplyšęs, neišlūžęs. 
Kaina 900 Eur. Tel. 8 648 82 975. 
Rokiškis
• 1998 m. Opel Astra universalą. 
1,7 l, tvarkingas, šiltas, 
ekonomiškas automobilis. TA iki 
2019.11. Spalva tamsiai žalia. 
Kaina 650 Eur. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Tvarkingą, investicijų 
nereikalaujantį automobilį Ford 
Focus MK2. Gausi komplektacija, 
labai ekonomiškas. 1,6 l, TDCi, 
dyzelinis variklis. Daugiau 
informacijos telefonu.  
Kaina 2550 Eur. Tel. 8 694 45 668. 
Rokiškis

• VW Golf 3 1997 m., 1,9 l. TDI, 
66 kW. Variklis ir važiuoklė dirba 
be problemų, kėbulas parūdijęs, 
salonas nesuplyšęs, TA galioja 
iki 2019.11. Pridedu vasarinius 
ratlankius. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 646 82 607. Rokiškis
• Audi A6 C4 1995 m., 2,5 l, TDI, 

dyzelinas. Ką tik atlikta TA, iki 
2021.02.08. Variklis dirba gerai, 
pakaba sutvarkyta, yra mažų kėbulo 
trūkumų. Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 621 71 338. Rokiškis
• Audi 80 B2 1986 m., 1,8 l, 
benzinas/dujos, TA, tvarkinga. 
Kaina 520 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
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06:00 Himnas
06:05 Labas rytas,
 Lietuva
09:20 Senis 
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 4 
11:15 Aukštuomenės 
daktaras 1
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 4 
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 

06:10 Televitrina 12 
06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 
06:55 Simpsonai 
07:55 Svajonių sodai 
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 Namas 
20:30 Moterys meluoja geriau 
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Vampyrų akademija 
00:10 Geri metai 
02:20 Kikboksininkas 
04:00 Kaip mylėtis angliškai? 

06:05 "Mano gyvenimo 
šviesa" 
07:35 "Tomas ir Džeris"  
08:00 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" 
09:05 "Monikai reikia meilės" 
09:40 "Namai, kur širdis" 
10:25 KK2 
10:55 Nuo... Iki... 
11:25 "Paveldėtoja 2" 

12:00 "Mano likimas" 
13:00 "Gyvenimo daina" 
14:00 "Aukštakulnių kerštas" 
14:55 "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 Invazija 
00:35 "Juodasis sąrašas"
01:30 Šalutinis efektas 

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

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
18:35 "Mentalistas" 
19:30 "Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius" 
20:30 "Varom!" 
21:00 Auka 
22:50 57 keleivis 
00:30 "Gyvi numirėliai" 
01:35 "Velniški Stivo Ostino 
išbandymai"

06.10 TV parduotuvė
06.30 Lietuva tiesiogiai
07.00 Skinsiu raudoną rožę
07.30 Krepšinio pasaulyje 
08.00 „Sandoris” 
09.00 „Gurovo bylos. 

Medžioklė” 
10.00 „Šėtono medžioklė“ 
11.10 „Mentalistas“ 
12.20 „Albanas“ 
13.30 TV parduotuvė
13.45 „Miškinis“ 
14.55 „Gluchariovas“ 
16.00 Reporteris
16.30 Lietuva tiesiogiai
17.00 „Gyvybės langelis“ 
18.00 Reporteris
18.50 „Mes europiečiai“
18.55 „Gluchariovas“ 
20.00 Reporteris
20.30 Lietuva tiesiogiai
21.00 „Ant bangos“ 
22.00 Reporteris
22.55 „Mes europiečiai”
23.00 Nuoga tiesa
00.30 Čempionai
01.05 „Albanas“ 
02.10 „Kelrodė žvaigždė“ 
03.00 „Svarbiausia - įstatymas“ 
03.50 „Šeimininkė“ 
04.35 „Albanas“ 
05.20 „Gyvybės langelis“
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08 06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, 
Lietuva
09:20 Senis 
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 4
11:15 Aukštuomenės 
daktaras 1 
12:00 (Ne)emigrantai 
13:00 Vartotojų kontrolė 
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Ponių rojus 
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 Taikinys Nr. 1 
01:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 4 
02:10 Gimę tą pačią dieną 
03:05 „Kas ir kodėl?“ 
03:30 Ryto suktinis 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba 
05:00 Ponių rojus

05:10 Apsukrios kambarinės 
06:10 Televitrina 
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
06:55 Simpsonai 
07:55 Farai 
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 Tarzanas 
21:10 Persijos princas. Laiko 
smiltys 
23:35 Nemirtingieji
01:35 Pagrobimas 
03:10 Vampyrų akademija
05:00 Svotai 

06:05 "Mano gyvenimo šviesa" 
07:35 "Tomas ir Džeris" 
08:00 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" 
09:05 "Monikai reikia meilės" 
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" 
14:55 "Dvi širdys" 
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Bus visko
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Amerikietis žudikas 
23:05 Blogas poelgis 
00:40 Šmėklos 
02:30 Gynybos kodas

07:15 "Vaikai šėlsta"  
07:40 "Stoties policija" 
08:40 "Sudužusių žibintų gatvės" 
09:40 "Įteisintas faras" 
10:45 "Gelbėtojai - 112" 
11:45 "Mentalistas" 
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" - Telšių "Telšiai"
20:00 "Amerikietiškos imtynės"  
22:00 Baudėjas 
00:25 Sukrečiantis skrydis 
02:10 "Didžiojo sprogimo 
teorija"

06.10 TV parduotuvė
06.30 Lietuva tiesiogiai
07.00 Čempionai
07.30 Skinsiu raudoną rožę
08.00  „Sandoris” 
09.00 Nuoga tiesa
10.30 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi
10.45 Čempionai
11.20 Adomo obuolys
12.20 „Albanas“ 

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 
21.00 Prokuroras“ 
22.00 Reporteris
23.00 Ant bangos
00.00 „Gluchariovas“ 
01.05 „Albanas“ 
02.10 „Kelrodė žvaigždė“
03.00 „Svarbiausia - įstatymas“ 
03.50 „Inspektorius Luisas. 
Liūdesys”
04.35 „Albanas“ 
05.20 „Gyvybės langelis“ 
06.10 „Pasaulis iš viršaus“
06.35 4 kampai
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07 06:00 Himnas

06:05 Labas rytas, 
Lietuva
09:20 Senis 
10:25 Štutgarto 
kriminalinė policija 4 
11:15 Aukštuomenės 
daktaras 1 
12:00 Gyvenimas 
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Ponių rojus 
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 Ponių rojus 

05:15 Rouzvudas
06:10 Televitrina
06:25 Aladinas 
06:55 Simpsonai 
07:55 Gero vakaro 
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 Prakeikti 
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Tiksinti bomba 
23:50 Kaulai 
00:50 Iš Los Andželo į Vegasą 
01:40 Apsukrios kambarinės 
02:30 Ekstrasensai tiria 
03:55 Kaulai 
04:45 Iš Los Andželo į Vegasą 
05:10 Apsukrios kambarinės 

06:05 "Mano gyvenimo šviesa" 
07:35 "Tomas ir Džeris"  
08:00 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" 
09:05 "Monikai reikia meilės" 
09:40 "Namai, kur širdis" 
10:25 KK2 
10:55 Nuo... Iki... 
11:25 "Paveldėtoja 2" 

12:00 "Mano likimas" 
13:00 "Gyvenimo daina" 
14:00 "Aukštakulnių kerštas" 
14:55 "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 Gynybos kodas 
00:10 "Juodasis sąrašas" 
01:00 Invazija 
02:40 Alchemija. VDU karta
03:10 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 "Mentalistas" 

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
18:35 "Mentalistas" 
19:30 "Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius" 
20:30 "Varom!" 
21:00 Sukrečiantis skrydis 
23:05 Auka 
00:50 "Didžiojo sprogimo 
teorija" 
01:35 "Amžiaus nusikaltimai"

06.10 TV parduotuvė
06.30 Lietuva tiesiogiai
07.00 Vantos lapas
07.30 Kitoks pokalbis su 
D.Žeimyte
08.00 „Sandoris” 
09.00 Ant bangos

10.00 „Širdies plakimas“ 
11.10 „Mentalistas“ 
12.20 „Albanas“ 
13.30 TV parduotuvė
13.45 „Miškinis“ 
14.55 „Gluchariovas“ 
16.00 Reporteris
16.30 Lietuva tiesiogiai
17.00 „Gyvybės langelis“ 
18.00 Reporteris
18.50 „Mes europiečiai”
18.55 „Gluchariovas“ 
20.00 Reporteris
20.30 Lietuva tiesiogiai
21.00 Ne spaudai
22.00 Reporteris
22.55 „Mes europiečiai”
23.00 Adomo obuolys
00.00 „Gluchariovas“ 
01.05 „Albanas“ 
02.10 „Kelrodė žvaigždė“ 
03.00 „Svarbiausia - įstatymas“ 
03.50 „Inspektorius Luisas. 
Liūdesys”
04.35 „Albanas“ 
05.20 „Gyvybės langelis“

Rokiškis
• Audi A4 B5 1997 m., universalas, 
TA galioja dvejus metus, investicijų 
nereikalauja. Kaina 1450 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• VW Passat B5 1999 m., 81 kW, 
dyzelis, TA iki 2021 m. Kaina 750 
Eur. Tel. 8 670 37 379.  
Rokiškis
• Visiškai restauruotą ir sustiprintą 
automobilinę priekabą. Dėžės 
matmenys: 128x187x50 cm. 
Atsidaro priekinis ir galinis bortai, 
padidėja tūris. Nuimami bortai, 
lieka platforma. Naujas dugnas, 
12 mm. Naujas sukabinimo 
mechanizmas. Kaina 680 Eur.  
Tel. 8 695 29 133. Zarasai
• VW Passat 2004 m., 2,8 l, 
benzinas/dujos, nauja TA, 1250 
Eur.; Opel Zafira 2006 m., 1,9 l, 
CDTI, 88 kW, 6 bėgių, 7 sėdynės, 
naujos padangos tvarkingas 
automobilis, 2000 Eur; Mitsubishi 
Pajero (ilgas) 1996 m., 2,8 l, TD, 
90 kW, TA iki 2020.02, 1350 Eur. 
Kaina 1250 Eur. Tel. 8 606 10 519. 
Rokiškis
• 2000 m. Mercedes Benz A-170 
1,7 l, dyzelis, 66 kW, geros būklės, 
yra TA. Kaina 1050 Eur.  
Tel. 8 698 02 561. Rokiškis

• VW Passat. Tvarkingas, gerai 
važiuoja. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 610 12 318. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Audi A3 1999 m., 1,9 l, TDI, 
dalimis. Tel. 8 616 35 640.  
Rokiškis
• Įvairaus profilio padangas.  
Kaina 10 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Audi/ VW greičių dėžę. Tinka 
VW Golf IV, Audi A3, Skoda 
Octavija. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 616 35 640. Rokiškis
• Gražų, galinį Audi A3 dangtį. 
Nelankstytas. Rūdžių nėra.  
Tel. 8 616 35 640. Rokiškis
• Opel Astra 1999 m., ecotec 
variklis, 2 l, universalas.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• VW Golf 4 1999 m., 1.9 l, 
dyzelis, 81 kW, 2 durų.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• VW Passat B5, B3, VW Golf 2, 
VW Transporter, Opel, Mercedes, 
Renault Master, VW Sharan ir kitus 
dalimis. Tel. 8 600 54 331.  
Rokiškis
• VW Passat B5 dalimis. Yra ir 
daugiau detalių. Kaina 20 Eur.  

Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• VW Golf 1999 m., 1,4 l, dalimis. 
Tel. 8 672 76 439. Rokiškis
• Audi A6 C5 stiklą. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 624 16 875. Rokiškis
• Niva greičių dėžę, gumas durims, 
naujas skardas. Tel. 8 677 51 966. 
Rokiškis
• Moskvič 412 mažai naudotą 
variklį. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• R13, R14, R15 ratus su 
padangomis, ratlankius.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• VW Golf 3 1998 m., 1,9 l, TD, 
universalą dalimis.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Audi ratus R19 5x112 ET 35, 
8.5 J be padangų už 190 Eur, su 
padangomis už 240 Eur. Buvo 
uždėti A6 C5. Su rimtu pirkėju 
kaina derinama. Tel. 8 653 27 943. 
Rokiškis
• VW Passat B5 1,9 l, 81 kW, 
dalimis. Tel. 8 682 58 004.  
Rokiškis
• Nissan Almera 2003 m., 2,2 l, 
DCi, 82 kW mechaninę pavarų dėžę 
dalimis. Dėžės kodas (RS5F50A). 
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• R15 ratus su neblogomis 195/65 
žieminėmis padangomis. Nuo 

BMW 325, bet tinka ir kitiems 
modeliams. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 615 65 652. Rokiškis
• Lietus R15 ratus. Tinka BMW 
E36, E46 modeliams. Kaina 55 Eur. 
Tel. 8 615 65 652. Rokiškis
• Audi A6 C5 2,5l., TDI, 110kW., 
sedaną dalimis. Tel. 8 626 98 507. 
Rokiškis
• VW Passat B5 1,9 l, TDI, 81 kW, 
sedaną dalimis. Tel. 8 626 98 507. 
Rokiškis
• Audi A6 C5 1,9 l, TDI, 81 kW, 
sedaną dalimis. Tel. 8 626 98 507. 
Rokiškis
• VW Passat B5 1,9 l, 81 kW. 
purkštukus. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Lietus ratlankius R16, R17, R18 
5x112. Tinka Audi A4, A6.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• 1,9 l, 81 kW sankabą. Diskas apie 
6,5 mm. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Dalimis 1997 m. Audi A4 1,8 
l, benzinas. Variklį, pavarų dėžę, 
vairo kolonėlę ir kt.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• 2002-2004 m. Saab 9 5 priekinį 
bamperį. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• Geros būklės žiemines dygliuotas 

padangas 205/55 R16, 4 vnt. 
Likutis 6mm. Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• Opel Zafira 2 l, DTI, 74 kW, 
dalimis. Lieti ratai R16.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• Moskvič 412 mažai naudotą 
variklį. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• VW Golf 3 1998 m., 1,9 l, TD, 
universalą dalimis.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• R13, R14, R15 ratus su 
padangomis, ratlankius.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• R15 Opel ratų gaubtus.  
Kaina 5 Eur. Tel. 8 606 82 250. 
Rokiškis
• MAZ V6 variklį. Galima užvesti. 
Taip pat yra galimybė pristatyti į 
reikiamą vietą. Kaina 1000 Eur. 
Tel. 8 682 77 421. Kupiškis
• MAZ V8 variklį. Galima užvesti, 
taip pat yra galimybė pristatyti. 
Kaina 1500 Eur. Tel. 8 682 77 421. 
Kupiškis
• 1996 m. krovininį, bortinį 
Mercedes Sprinter dalimis. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 647 32 700. 
Kupiškis
• VW Passat B4 1995 m., 1,9 l, 
TDI, 66 kW, dalimis.  

Tel. 8 671 51 396. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Sony televizorių. Įstrižainė –108 
cm. Yra dokumentai, galima naršyti 
internete. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 672 86 131. Rokiškis
• Veikiantį televizorių Beko. 
Įstrižainė 52 cm. Yra pultas.  
Kaina 15 Eur. Tel. 8 628 37 400. 
Rokiškis
• Puikiai veikiantį televizorių 
Philips, 40 colių įstrižainės. 
Nuotolinio valdymo pultas, 
gamykloje įdiegtas skaitmeninis 
imtuvas. Visus lietuviškus kanalus 
matysite tik su antena. Kaina 
derinama vietoje. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 620 25 960. Rokiškis
• Geros būklės televizorių Samsung 
su staliuku. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 617 54 414. Rokiškis
• Reguliojamą kambarinę anteną. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 600 52 867. 
Rokiškis
• 108 cm įstrižainės Philips 
televizorių. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Plazminį televizorių Philips, 110 
cm įstrižainės. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
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• Naują televizorių LG Smart, 
108cm. įstrižainė, 4 m. garantija. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 648 83 042. 
Rokiškis
• Naujus vaizdo registratorius. 
Siunčiu. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Televizorių Šilelis su 
skaitmeniniu imtuvu. Kaina 85 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Naują kultivatorių. Plotis 2 m. 
Tinka T-25 arba japoniškiems 
traktoriukams. Galiu atvežti.  
Tel. 8 616 35 640.  
Zarasai
• Eksportinį MTZ-82 UK. Galima 
rinktis iš dviejų traktorių. Kaina 

5500 Eur. Tel. 8 641 57 036. 
Kupiškis
• Traktorių MTZ-80 UK. Donfos 
vairas, gale plačios padangos (18,4 
R34). Galiu atvežti.  
Dusetos. Papildomas tel. nr. +370 
69955273. Kaina 3900 Eur.  
Tel. 8 679 44 231.  
Rokiškis
• Traktorinių variklių A-41, A-01 
purkštuvus. Nauji, sureguliuoti 
purkštukai, 6 vnt. Kaina už visus 50 
Eur. Tel. 8 636 00 696.  
Rokiškis
• Traktorinę savivartę priekabą 
2PTS-4 ir grūdų sėjamąją  SZ 3,6 
su akėčiomis. Tel. 8 656 04 448. 
Rokiškis

Kijeve inauguruotas naujos 
nepriklausomos Ukrainos 
Ortodoksų Bažnyčios lyderis

Kijeve sekmadienį inau-
guruotas naujos nepriklau-
somos Ukrainos Ortodoksų 
Bažnyčios lyderis, taip ofi-
cialiai įtvirtinant Maskvą 
papiktinusį atsiskyrimą 
nuo Rusijos Ortodoksų 
Bažnyčios. Per tris valan-
das trukusią ceremoniją XI 
amžiaus Sofijos sobore 40 
metų metropolitas Epifa-
nijus, kurį pernai išrinko 
vyskupai, tapo Bažnyčios 
galva.

Epifanijus nepritaria Mas-
kvos religinei įtakai Ukrainoje 
ir padėjo organizuoti humani-
tarinę pagalbą Kijevo armijai, 
kariaujančiai su prorusiškais 
separatistais.

Ceremonijoje dalyvavo 
Ukrainos prezidentas Petro 
Porošenka, kuris prieš šiais 
metais įvyksiančius preziden-
to rinkimus buvo pažadėjęs 
nepriklausomą Bažnyčią, ir 
kiti aukščiausio rango parei-
gūnai.

Anksčiau šią savaitę P. Po-
rošenka pagaliau patvirtino, 
kad kovo 31-osios rinkimuose 

sieks dar vienos kadencijos.
Kalbėdamas per sekma-

dienio ceremoniją, kurią tie-
siogiai transliavo Ukrainos 
televizijos, P. Porošenka šias 
apeigas pavadino Bažnyčios 
sukūrimo užbaigimu.  

Naujoji Bažnyčia bus ne-
priklausoma nuo valstybės, 
sakė prezidentas.

Daugiau kaip 300 metų 
Ukrainos Bažnyčią kontrolia-
vo Maskvos patriarchai.

Su Maskvos remiamais 
separatistais Rytų Ukrainoje 
kovojantis Kijevas šią įtaką 
dabar laiko nepriimtina.

Rusijos kontroliuojama Or-
todoksų Bažnyčios Ukrainoje 
atšaka pasmerkė nepriklau-
somos vieningos Ukrainos 
Bažnyčios įsteigimą ir dėl šio 
reikalo nutraukė savo ryšius 
su Stambule įsikūrusiu Kons-
tantinopolio ekumeniniu pa-
triarchatu.

Konstantinopolio patri-
archo sprendimas pripažinti 
Ukrainos Bažnyčios nepri-
klausomybę nuo Rusijos buvo 
didžiulis smūgis Maskvos 
dvasiniam autoritetui ortodok-
sų pasaulyje.
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Popiežius per pirmą vizitą Arabijos
pusiasalyje sieks tarpreliginio dialogo

Popiežius Pranciškus 
lankydamasis Arabijos 
pusiasalyje sieks atversti 
naują krikščionių ir musul-
monų santykių puslapį, ir 
padėti ten klestinčiai uni-
kaliai katalikybės salai.

Iki šiandien truksiantis 
apsilankymas Jungtiniuose 
Arabų Emyratuose (JAE) 
bendrai bus pirmas popiežių 
vizitas Arabijos pusiasalyje – 
islamo lopšyje. 

Pagrindiniai Pranciškaus 
prioritetai bus tarpreliginio 
dialogo skatinimas ir katali-
kybės periferijų lankymas, ir 
pagal diplomatinį protokolą 
jis tikriausiai nekalbės kitais 
klausimais.

JAE parama Saudo Ara-
bijos karui Jemene, kur dėl 
to kilo didžiausia pasaulyje 
humanitarinė krizė, taip pat 
žmogaus teisių padėtis ir 
darbuotojų teisių pažeidimai 
JAE bent jau viešai tikriau-
siai nebus paminėti.

Pranciškus vyksta į Abu 
Dabį dalyvauti tarpreligi-
nio dialogo konferencijoje, 
kurią remia JAE įsikūrusi 
Musulmonų vyresniųjų tary-
ba, siekianti atsverti religinį 
fanatizmą nuosaikios islamo 
versijos propagavimu. Šią 
tarybą įsteigė šeichas Ahme-
das el Tayebas, Al Ažaro me-

četės – Egipto prestižiškiau-
sios sunitų doktrinos įstaigos 
– didysis imamas.

Tai bus jau penktas Pran-
ciškaus ir A. el Tayebo susiti-
kimas, įrodantis, kad Al Ažaro 
santykiai su Vatikanu, įšaldyti 
po popiežiaus Benedikto XVI 
2006 metų komentarų, susie-
jusių islamą su smurtu, vėl 
atšilo.

Kelionės išvakarėse Pran-
ciškus paskelbė vaizdo pra-
nešimą Emyratams, kuriame 
pagerbė savo „bičiulį ir bran-
gųjį brolį“ A. el Tayebą ir gyrė 
jo drąsą surengti ši susitikimą 
norint pareikšti, kad tikėjimas 
į Dievą „vienija, o ne skaldo“. 

Pranciškus ir A. el Tayebas 
pirmadienį kreipsis į susitiki-
mą „Žmonių brolybė“, kuria-
me dalyvaus ne tik krikščio-
nių ir musulmonų atstovai, 
bet ir šimtai žydų, hinduistų, 
budistų lyderių. Susitikimas 
yra JAE „Tolerancijos metų“ 
ir šalies pastangų pademons-
truoti atvirumą kitiems tikėji-
mams dalis.

Kita pagrindinė Pranciš-
kaus iniciatyva Abu Dabyje 
bus antradienio mišios pagrin-
dinėje miesto sporto arenoje, 
kuriose turi dalyvauti maž-
daug 135 tūkst. žmonių. Kai 
kas tai vadina didžiausiomis 
viešomis krikščioniškomis ap-
eigomis Arabijos pusiasalyje.

Per mišias Pranciškus savo 
akimis pamatys didelę, įvairi-
alypę ir dinamišką vietos ka-
talikų bendruomenę – tokiu 
metu, kai bendrai krikščionys 
dėl „Islamo valstybės“ ir kitų 
veikėjų persekiojimo bėga iš 
Artimųjų Rytų.

JAE šiuo metu gyvena 
daugiau kaip 9 mln. žmo-
nių, kurių maždaug 1 mln. 
yra JAE piliečiai. Likusieji 
daugiausia yra užsieniečiai, 
atvykę čia dirbti įvairiausius 
– kvalifikuotus ir nekvalifi-
kuotus – darbus.

Vatikanas mano, kad JAE 
yra maždaug milijonas kata-
likų, pirmiausia filipiniečių 
ir indų, kurių daugelis palikę 
šeimas atvyko dirbti ir gali 
susidurti su nesaugiomis dar-
bo sąlygomis.

Pranciškus viešose kalbo-
se daugiausiai dėmesio turi 
skirti religinei laisvei ir bro-
lybei. Ne taip kaip kitų užsie-
nio kelionių metu, jis nepasa-
kys jokios politinės kalbos.

Vatikano atstovas Alessan-
dro Gisotti sakė, kad priežas-
tis yra noras labiau akcentuoti 
popiežiaus kalbą tarpreliginė-
je konferencijoje, ir išsisuko 
nuo atsakymo į klausimą, 
ar Pranciškus iškels Jemeno 
karo klausimą privačiuose 
pokalbiuose su šeichu.
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Oficialu: V.Urbonas palieka „Žalgirį“ 
ir stoja prie Lietuvos rinktinės vairo

 Valdas Urbonas ban-
dys pakelti Lietuvos futbolo 
rinktinę nuo dugno. Vilniaus 
„Žalgirio“ klubas patvirtino, 
jog atsisveikino su šiuo spe-
cialistu, o Lietuvos futbolo 
federacija (LFF) oficialiai 
pranešė, kad V.Urbonas tre-
niruos nacionalinę komandą.

„Pasiekus susitarimą su 
LFF, „Žalgirio“ ir trenerio kon-
traktas nutrauktas šalių sutari-
mu“, – skelbia klubas.

„Žalgiris“ su V.Urbonu at-
sisveikino po kontrolinių rung-
tynių, kuriose 3:1 įveikė Rygos 

„FS Metta“ klubą. Tai buvo pa-
skutinis mačas, kai V.Urbonas 
vadovavo „Žalgirio“ žaidimui.

„Pasibaigus mačui treneris 
atsisveikino su komanda, padė-
kojo už darbą kartu ir palinkėjo 
sėkmės artėjančiame sezone“, – 
rašoma klubo pranešime.

„Žalgiris“ skelbia jau pra-
dėjęs naujojo trenerio paieškas. 
Prie „Žalgirio“ vairo 51 metų 
V.Urbonas stojo praėjusių metų 
birželį ir kartu su sostinės klubu 
iškovojo LFF taurę. V. Urbonas 
per savo trenerio karjerą iško-
vojo penkis Lietuvos A lygos 
čempionų titulus (su Panevėžio 

„Ekranu“), tris kartus laimėjo 
LFF taurę (du – su „Ekranu“, 
vieną – su Vilniaus „Žalgiriu“) 
bei du kartus triumfavo LFF 
Supertaurės varžybose (su 
„Ekranu“).

Taip pat jis laimėjo Latvi-
jos aukščiausios lygos trofėjų 
su Jūrmalos „Spartaks“ ko-
manda.

LFF informavo, kad naujo-
se Lietuvos rinktinės vyriau-
siojo trenerio pareigose V. Ur-
bonas oficialiai bus pristatytas 
antradienį vyksiančioje žinias-
klaidos konferencijoje.
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Šalies ligoninės sergančius tuberkulioze 
gydytis vilioja maisto kortelėmis

Kovai su tuberkulioze Lie-
tuvos gydymo įstaigose įveda-
mai naujovė – atvykti gydytis 
į ligonines pacientai skatinami 
maisto talonais, jiems apmo-
kamos transporto išlaidos.

Sveikatos apsaugos ministe-
rijos duomenimis, šios priemo-
nės, skatinančios ambulatorinį 
tuberkuliozės gydymą, jau taiko-
mos visose šalies savivaldybėse, 
išskyrus Birštoną ir Neringą, nes 
čia kelerius metus nenustatyta 
susirgimų šia liga.

Šiam tikslui skirta 984 tūkst. 
eurų. Pirmosios ligoninės mais-
to talonus ėmėsi dalinti dar 
2017-aisiais.

Sergantieji tuberkulioze prii-
mami vadinamuosiuose DOTS 
kabinetuose – čia ligoniai, stebi-
mi sveikatos priežiūros specia-
listo, privalo išgerti jiems skirtus 
nemokamus vaistus nuo tuber-
kuliozės.

Vilniaus Centro polikliniko-
je toks kabinetas įsteigtas prieš 
dvejus metus, nuo 2017-ųjų ge-
gužės pacientams kompensuo-
jama kelionė papildant mėnesinį 
viešojo transporto bilietą, nuo 
2017-ųjų lapkričio dalijamos 
maisto kortelės.

Centro poliklinikos Pirmi-
nės asmens sveikatos priežiūros 
vyriausioji slaugos administra-

torė Aistė Raulušaitienė BNS 
sakė, kad praktika pasiteisino: 
2018-aisiais Vilniaus mieste tokį 
gydymą gavo 132 pacientai, iš jų 
kursą baigė 88, du nutraukė gy-
dymą, likę tęsia toliau.

„Pagrindinis dalykas yra tai, 
kad tęsiamas tuberkulioze ser-
gančių pacientų ambulatorinis 
gydymas, t. y. žmogus atvyksta 
į įstaigą kartą per dieną, ir gali 
nesigulti į įstaigą. Visi, kurie iš-
pildo sąlygas, t. y. nepraleidžia 
vizitų ir atvyksta, gauna mėne-
sinio bilieto papildymus. Jei jie 
nepraleidžia apsilankymų, penk-
tadieniais papildomos jų maisto 
kortelės ir jie gali įsigyti maisto“, 
– teigė ji.

Drausmingai besilankantieji 
įstaigoje kiekvieną penktadienį 
sulaukia maisto kortelės papil-
dymo 22,5 euro suma – už šiuos 
pinigus jie gali įsigyti maisto 
produktų prekybos centruose. 
Besigydantiems nuo tuberkulio-
zės leidžiama pirkti tik maistą. 
Alkoholio, tabako gaminių, lote-
rijos bilietų ar net buitinių prekių 
su tokia kortele nepavyks.

A. Raulušaitienė pažymi, kad 
lengvesnės, vaistams jautrios 
tuberkuliozės formos gydymas, 
įskaitant laiką, praleistą ligoni-
nėje, trunka 4–6 mėnesius. Tuo 
metu atsparios formos gydymo 
kursas gali trukti ir metus, todėl 

medikai suinteresuoti, kad ser-
gantieji nenutrauktų ambulatori-
nio gydymo kurso – tai padarius, 
gali išsivystyti vaistams atspari 
ligos forma.

Anot jos, dažniausiai tuber-
kulioze serga 18–45 metų pa-
cientai. Priešingai paplitusiai 
nuomonei, tik apie trečdalį jų su-
daro asocialūs asmenys, likusie-
ji – studentai, darbingo amžiaus 
vilniečiai.

Kompensacijų sistemą tai-
ko ar rengiasi taikyti ir kitos 
įstaigos. Pavyzdžiui, Mažeikių 
ligoninė per 1350 maisto korte-
lių po 9 eurus pasiryžusi įsigyti 
artimiausiu metu.

Pasak įstaigos direktoriaus 
Albino Lidžio, vadinamieji 
maisto talonai grąžinami po 15 
metų pertraukos. Iš viso tam ke-
tinama skirti 20 tūkst. eurų euro-
pinių ir savivaldybės lėšų.

„Tai turės būti parduotuvės, 
jie galės nusipirkti, pavyzdžiui, 
kruopų, pieno“, – BNS teigė A. 
Lidžius.

SAM Europos Sąjungos 
paramos skyriaus vyriausiasis 
specialistas Darius Vilimas BNS 
nurodė, kad iki 2023-iųjų minė-
tą socialinę paramą, skatinančią 
vartoti vaistus, planuojama su-
teikti maždaug 2,4 tūkst. paci-
entų.
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Švilpikas JAV 
prognozuoja 
ankstyvą pavasarį

Didelei JAV daliai bandant atsi-
laikyti prieš arktinį speigą atnešusį 
atmosferos sūkurį, žymiausių pasau-
lyje švilpikų elgesį stebintys Panksuto-
nio Švilpiko klubo išrinktųjų rato na-
riai pateikė sunkiai įtikėtiną prognozę 
– pavasaris nebe už kalnų.

Šeštadienį garsusis Panksutonio 
švilpikas Philas tekant saulei išlindo iš 
urvelio ir neišvydo savo šešėlio. Tas pats 
nutiko ir maždaug už 483 km į rytus nu-
tolusiame Niujorko priemiestyje Staten 
Ailande, kur švilpiko Chucko globėjai 
paskelbė tokias pačias prognozes. Šią 
prognozę iš anksto nusprendžia Panksu-
tonio Švilpiko klubo nariai, susirenkan-
tys ant nedidelės kalvos, esančios šalia 
Panksutonio, apie 100 km į šiaurės rytus 
nuo Pitsburgo. Niujorko meras Billo de 
Blasio šioje „Švilpiko dienos“ šventėje 
Staten Ailande nebedalyvauja nuo 2015 
metų, kai atsitiktinai išmetė iš rankų pū-
kuotąjį žvėrelį, o šis po savaitės nusibaigė 
nuo vidaus organų sužalojimų.

Šiemet Lietuvoje užregistruota 
14 tymų atvejų 

Nuo metų pradžios Lietuvoje užregis-
truota 14 tymų atvejų, serga aštuoni vaikai 
ir šeši suaugę žmonės, penktadienį pranešė 
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras.

Vaikų amžius svyruoja nuo 10 mėne-
sių iki 10 metų, o suaugusiųjų – nuo 39 iki 

51 metų. Didžioji dalis susirgusiųjų tymais 
gydyti ligoninėje. Pernai Lietuvoje užre-
gistruota 30 tymų atvejų – 4 vaikai ir 26 
suaugusieji. Nežinoma, ar dauguma šių as-
menų buvo paskiepyti. ULAC skelbia, kad 
vienas asmuo, susirgęs tymais, gali užkrėsti 
nuo 12 iki 18 asmenų.
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BUITINĖ TECHNIKA

• Naudotą, gerai veikiančią Bosh 
kaitlentę. Yra ir daugiau kaitlenčių. 
Kaina truputį derinama vietoje. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 620 25 960. 
Rokiškis
• Konvekcinę krosnelę.  
Kaina 30 Eur. Tel. 8 622 06 430. 
Rokiškis
• Dujų balioną su reduktorium. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 616 81 206. 
Rokiškis
• Dvejus metus naudotą, 7 stalčių 
šaldiklį už pusę kainos. Labai geros 
būklės, defektų nėra. Garantija dar 
trejiems metams. Pasiimti patiems. 
Kaina 220 Eur. Tel. 8 674 90 632. 
Vilnius
• Mažai naudotą dulkių siurblį 
Electrolux. 2000 apsukų. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 605 25 460.  
Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną CAIKA 
134. Kaina 135 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Šaldytuvą Snaigė.  
Tel. 8 627 68 940. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju dujinę viryklę.  
Tel. 8 673 10 835. Rokiškis
• Dovanojame veikiančią skalbimo 
mašiną. Tel. 8 670 54 703.  
Rokiškis
• Jauną, gražų, nemažą kiemsargį. 
Tel. 8 685 54 178. Rokiškis

• Dovanoju veikiančius televizorių 
ir šaldytuvą (Snaigė). Pasiimti 
patiems. Tel. 8 676 16 834. 
Rokiškis
• 2 mėn. šuniukus nulėpausius 
bavarų veislės mišrūniukus. 
Nukirminti. Tel. 8 687 85 075. 
Rokiškis
• Dovanoju sofą. Pasiimti patiems. 
Tel. 8 621 93 258. Rokiškis
• Dovanoju jauną, gražų, didelį 
kiemsargį. Tel. 8 685 54 178. 
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Ilgą šiltą paltą nusegamu gobtuvu. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 626 45 722. 
Rokiškis
• Ilgus moteriškus odinius, 38 
dydžio batus. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 611 52 763. Rokiškis
• Juodus odinius moteriškus 
sportinius batelius iš Vokietijos. 
Lenktu padu, 40 dydis.  
Kaina 32 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 naują žieminę striukę su 
gobtuvu. XXL dydis. Kaina 55 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Juodą naują ilgą moterišką 
žieminę striukę su gobtuvu. XXL 
dydis. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis

• Natūralius kailinius.  
Tel. 8 647 38 983. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Įvairių dydžių, jaunas gupijas bei 
Red Zebra žuvytes. Kaina 1 Eur. 
Tel. 8 693 82 442. Rokiškis
• Kiemo gražuolius - gaidžiukus. 
Likę 6 gaidžiukai. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 601 68 099. Rokiškis
• Naują namuką kačiukui.  
Kaina 11 Eur. Tel. 8 611 52 763. 
Rokiškis
• Didelius, gražius, mėsinius 
paršelius. Tel. 8 603 55 526. 
Rokiškis
• Papūgų Nimfų porelę su narveliu. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 623 62 155. 
Rokiškis
• 2,5 mėn. mopsiuką. Paskiepytas, 
nukirmintas. Jeigu kyla daugiau 
klausimų, skambinkite nurodytu 
telefonu. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 679 48 133. Rokiškis
• Gyvūnų transportavimo narvą. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 625 04 387. 
Rokiškis
• Įvairius graužikus: degu, jūrų 
kiaulytes, žiurkėnus, dekoratyvines 
žiurkes, liūtagalvius triušiukus. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 630 57 027. 
Kupiškis
• Vietnamietišką 5 mėnesių paršelį. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 695 29 897. 
Kupiškis
• Juodmargę karvę. Veršinga trečiu 
veršiuku, veršiuosis rugsėjo mėn. 

Paklusni, leidžia melžti, nesispardo. 
Šiuo metu duoda apie 12 l pieno. 
Kaina 650 Eur. Tel. 8 695 29 897. 
Kupiškis

IEŠKO DARBO

• Vyras ieško darbo.  
Tel. 8 672 95 439. Rokiškis
• 37 metų vyras ieško darbo.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Tvarkingas, be žalingų įpročių 
vyrukas, su antrąja puse, ieško 
traktorininko darbo. Turiu visų 
kategorijų vairuotojo pažymėjimą. 
Galiu dirbti ūkyje, su gyvuliais. 
Pageidautina su apgyvendinimu. 
Siūlyti įvairius variantus.  
Tel. 8 626 31 293. Rokiškis
• Ieškau auklės darbo. Turiu 
praktikos. Galėčiau vaiką saugoti 
bet kuriuo paros metu.  
Tel. 8 676 17 107. Rokiškis
• Moteris ieško bet kokio darbo. 
Tel. 8 646 10 831. Rokiškis
• 27 metų mergina ieško papildomo 
darbo darbo dienomis nuo 16 val. ir 
savaitgaliais nuo 10 val.  
Tel. 8 608 14 953. Rokiškis
• 47 metų vyras, turintis B 
kategorijos vairuotojo pažymėjimą 
bei patirties dirbant su žemės ūkio 

technika ieško darbo.  
Tel. 8 610 70 183. Kupiškis
• 31 metų moteris ieško bet kokio 
legalaus darbo. Esu darbšti, 
draugiška, greitai prisitaikau.  
Tel. 8 673 32 182. Rokiškis
• Esu 24 metų mergina, turiu darbo 
patirties virtuvėje. Taip pat turiu 
dietologės bakalauro išsilavinimą. 
Nebijau fizinio krūvio, gebu dirbti 
grupėje, kruopščiai atlieku pavestas 
užduotis. Taip pat domina įvairi 
savanoriška veikla.  
Tel. 8 672 12 663. Rokiškis
• 19 m. mergina ieško darbo tik 
Rokiškyje. Darbo patirties neturiu, 
bet esu kruopšti, greitai mokausi, 
mėgstu bendrauti.  
Tel. 8 628 53 026. Rokiškis
• Ieškau darbo Vokietijoje. Kalbos 
nemoku, būtų gerai su nuvykimu, 
apgyvendinimu ir kas savaitę 
mokamu atlyginimu. Man 28 m. 
Domina tik rimti pasiūlymai.  
Tel. 8 629 83 901. Rokiškis
• Vyras ieško darbo. Gali dirbti 
ūkio, statybos ir kitus darbus.  
Tel. 8 601 69 413. Rokiškis
• Galiu slaugyti senolius.  
Tel. 8 679 20 725. Rokiškis
• 26 metų vyras ieško bet kokio 

darbo. Tel. 8 626 31 285.  
Rokiškis
• Ieškau darbo Rokiškio raj. Galiu 
dirbti ūkyje, miške ir t.t.  
Tel. 8 611 60 121. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Ieškomas mechanizatorius galintis 
dirbti žemės ūkio technika ir ratiniu 
ekskavatoriumi.  
Tel. 8 685 12 728. Rokiškis
• Ieškomas vairuotojas darbui 
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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. Paini 

savaitė, ypač jos 
vidurys. Svajonės 
ir troškimai vers 

klysti, pasikliauti netinkamais 
žmonėmis.  Elkitės labai ap-
galvotai, numatykite ir išven-
kite visų galimų rizikų bei 
avantiūrų. Galimi nesusipra-
timai draugų, bičiulių, kolegų 
tarpe. Sunkiai seksis įsilieti į 
naują kolektyvą, pasireikšti 
bendruomenėje. Savaitės pra-
džioje gvildensite nerealistiš-
kas, nepraktiškas idėjas, tai 
gali lemti finansinius nuosto-
lius. Išlieka didelė konfliktų, 
traumų bei avarijų tikimybė. 
Antroje savaitės pusėje lau-
kia džiugios naujienos, reikės 
tvarkyti svarbius dokumentus. 
Sulauksite smagių vizitų.

JAUTIS. Į 
gyvenimą imsi-
te žvelgti itin at-
sakingai. Puikus 

metas dalykinei veiklai, naujų 
projektų pradžiai. Visgi tikiė-
tina, kad žmonės, kuriais pasi-
tikėjote, jus nuvils. Atsargiau 
vertinkite atsitiktines pažin-
tys, naujus pasiūlymus, kurių 
netrūks savaitės viduryje – ne 
viskas bus taip, kaip atrodo iš 
pirmo žvilgsnio. Ne kartą kei-
sis planai, reikės prisitaikyti 
prie aplinkybių, esamos situ-
acijos. Reikšmingiausius dar-
bus bei svarbiausias užduotis 
planuokite pirmoje savaitės 
pusėje, tai bus daug produkty-
vesnis periodas.

DVYNIAI. Ak-
tyvi, kupina nuoty-
kių savaitė. Laukia 
smagios kelionės. 

Itin palankus laikas puose-
lėti tarptautinius santykius, 
plėsti akiratį, pasirašyti susi-
tarimus. Visur lydės sėkmė, 
netrūks palankių progų. Ne-
bijokte iššūkių, nestandartinių 
sprendimų. Savaitės viduryje 
galite susidurti su klasta, in-
trigomis bei nesusipratimais 
darbo aplinkoje. Apgalvokite 
kiekvieną žodį, bus lengva 
išprovokuoti ginčus, galite 
nukentėti dėl išsakytų min-
čių. Verčiau susikoncentruoti 
į kasdienes užduotis, ramiai 
vykdyti savo įsipareigojimus. 
O štai savaitės pabaiga žada 
smagių netikėtumų.

VĖŽYS. Bus 
sunkiau valdy-
ti įsisiautėjusias 
emocijas. Netrūks 

pagundų ir painiavos. Gali 
užvaldyti keisti troškimai, 
varginti destruktyvios mintys. 
Itin garsiai suskambės laisvės 
tema – labai jautriai reaguosite 
į bet kokius suvaržymus, apri-
bojimus. Rekomenduojama 
susilaikyti nuo aktyvių veiks-
mų, nesiimti nieko naujo ar 
pernelyg rizikingo. Didžiulis 
dėmesio poreikis, noras prie-
šintis nusistovėjusiai tvarkai, 
veiks ne vieną smarkų konf-
liktą. Antroji savaitės pusė bus 

Astrologinė prognozė savaitei
produktyvesnė.

LIŪTAS. Visi šio meto 
pasiūlymai bei 
naujos pažintys 
reikalauja itin 
didelio dėmesio 

ir atsakingo vertinimo, ki-
taip neišvengsite nusivyli-
mo, nuostolių. Savaitės pra-
džioje bus daug bendravimo, 
gali užsimegzti reikšmingos 
pažintys. Palanku planuoti 
svarbius dalykinius susitiki-
mus, pristatyti savo idėjas. O 
štai savaitės viduryje norėsis 
nusišalinti, dažniau pabūti 
vienumoje. Tinkamas laikas 
apmąstymams, dvasiniam to-
bulėjimui – aplankys svarbios 
įžvalgos. Atsiribokite nuo ne-
gatyvių žmonių ir patys venki-
te destruktyvaus elgesio. Bus 
lengva ilgam susigadinti savo 
gerą vardą.

M E R G E L Ė . 
Slogios nuotaikos 
darys lems prastes-
nę savijautą. Ypač 

jautri nervų sistema, galimos 
problemos su kraujotaka. No-
rėsis kritikuoti, kabinėtis, pro-
vokuoti konfliktus. Savaitės 
viduryje situacija kiek taisy-
sis, tai produktyviausias me-
tas. Imkitės svarbių užduočių, 
tarkitės, skirkite dalykinius 
susitikimus. Asmeninių santy-
kių fronte tikėtini nesklandu-
mai, partnerio išsiblaškymas 
ir atsakomybės stoka kels sti-
prų nepasitenkinimą. Savaitės 
pabaigoje tvarkysite finansi-
nius reikalus, galimos netikė-
tos piniginės įplaukos.

S VA R S T Y -
KLĖS. Pirmosio-
mis savaitės die-
nomis imkitės to, 

kas svarbiausia. Laikas itin 
tinkamas kūrybinei, meninei 
raiškai. Gali pasitvirtinti pel-
ningi sandoriai. Palankus me-
tas romantikai, netikėtai gali 
užgimti nauji jausmai. Sklan-
džiai pabaigsite anksčiau pra-
dėtus darbus, o nuo savaitės 
vidurio laukia nauji iššūkiai. 
Netrūks rūpesčių, galimi svei-
katos sutrikimai, ypač susiję 
su sąnariais, sausgyslėmis, 
oda, stuburu. Rekomenduo-
jamas pasninkas, organizmo 
valymas. Savaitės pabaigoje 
būsite labiau priklausomi nuo 
kitų, teks dažniau prisitaikyti, 
plaukti pasroviui.

S K O R P I O -
NAS. Norėsis 
ieškoti teisybės, 
bet atsiras tik dar 

daugiau problemų. Venkite 
pernelyg drastiškų, iššaukian-
čių veiksmų. Kuo agresyviau 
elgsitės, tuo daugiau negatyvo 
ir purvo pritrauksite iš aplin-
kos. Stebėkite savo mintis ir 
troškimus, lengvai atseksite 
destruktyvias tendencijas – tik 
nuo jūsų priklausys ar joms 
pasiduosite. Netrūks buitinių 
rūpesčių, teks tvarkyti svar-
bius dokumentus, galimi ne-

susipratimai su autoritetais. 
Dėkingiausias savaitės vidu-
rys – gali nusišypsoti sėkmė, 
staiga įsiliepsnoti šilti jaus-
mai, bus lengviau susitarti su 
reikiamais žmonėmis. Savai-
tės gale vargins prastesnė sa-
vijauta.

ŠAULYS. Gali 
nutrūkti nepers-
pektyvūs santy-
kiai. Nebus kada 

liūdėti, laukia daugybė nuo-
tykių. Netrūks bendravimo 
ir bendradarbiavimo, ypač 
seksis dirbantiems preky-
bos, logistikos srityse, taip 
pat žurnalistams, konsultan-
tams bei užsiimantiems ne-
kilnojamuoju turtu. Savaitės 
viduryje tikėtini šeimyniniai 
rūpesčiai, galite nusivilti arti-
mu žmogumi. Būsite priversti 
priimti svarbų sprendimą, už-
grius daugiau atsakomybės. 
Džiaugsmingiausias savaitės 
pabaiga, bus romantiškos nuo-
taikos.

OŽIARAGIS. 
Nuolat atsidurs 
tinkamoje vieto-
je tinkamu metu. 

Reikia veikti, demonstruoti 
iniciatyvą. Ieškokite origina-
lių sprendimų. Neinvestuo-
kite, nesivelkite į pinigines 
avantiūras, nesusigundykite 
greitais praturtėjimo būdais. 
Savaitės viduryje gali būti 
svarbios kelionės, daug da-
lykinio bendravimo. Turėsite 
galimybę užmegzti perspek-
tyvius kontaktus su reikiamais 
žmonėmis. Savaitės pabaigoje 
nestigs buitinių rūpesčių, ga-
limi nesusipratimai su šeimos 
nariais.

VANDENIS . 
Prastas laikas, 
lengvai pasiduo-
site norui keršyti, 

regzti intrigas, kelti bepras-
miškas revoliucijas. Elkitės 
itin sąmoningai – kitaip ga-
lite sugriauti svarbius san-
tykius, pradėti nuostolingus 
projektus. Savaitės vidury-
je daugiausia dėmesio teks 
skirti finansiniams reika-
lams, galimi didesni nesu-
tarimai dėl pinigų. Savaitės 
pabaiga – produktyvi ir  ak-

tyvi.
ŽUVYS. Ga-

lite susidurti su 
intrigomis ir ap-

kalbomis. Painiausia – sa-
vaitės pradžia, itin atsargiai 
vertinkite gautus pasiūlymus. 
Savaitės viduryje profesio-
nalumas ir rimtas požiūris į 
darbą jums padės pagerinti 
materialią padėtį, suspindėti 
reikiamų žmonių akyse. Pa-
lankus metas reklamai, pre-
kybai, sutarčių tvirtinimui. 
Pasirūpinkite nepriekaištingu 
įvaizdžiu, tai bus labai svar-
bu šiomis dienomis. Savaitės 
gale ieškosite būdų užsidirb-
ti, padidinti esamas pajamas 
– jums gali pasisekti.

vilkiku su savivarte puspriekabe 
po Lietuvą. Tel. 8 685 12 728. 
Rokiškis
• Reikalingas miško pjovėjas.  
Tel. 8 686 93 758. Rokiškis
• Reikalingas žmogus galintis 
atvežti arkliuką poni iš Pasvalio 
raj. į Rokiškį. Tel. 8 618 32 818. 
Rokiškis
• Siūlome darbą moteriai 
Vokietijoje, prižiurėti seną žmogų. 
Tel. 8 674 32 521. Rokiškis
• Pagalba reikalinga 94 m. senolei. 
Jai nustatytas 4 slaugos lygis. 
Močiutė rami, vidutinis demencijos 

lygis, kuris pasireiškia užmaršumu. 
Senolė juda roliatoriaus pagalba. 
Naktį išmiega be trukdžių. 
Išvykimas 2019 m. vasario 26 d. 
Keitimas 6 savaitėms. Kaina 1400 
Eur. Tel. 8 694 16 123. Pasvalys
• Siūlome darbą miškovežio 
vairuotojui. Privalumas mokantiems 
dirbti manipuliatoriumi.  
Tel. 8 687 33 067. Rokiškis
• Ieškome paukštienos 
išpjaustytojo/-os. Tel. 8 686 95 244. 
Rokiškis
• Reikalinga matematikos 
mokytoja, galinti papildomai 
pamokyti ketvirtoką matematikos. 
Kaina pagal susitarimą.  
Tel. 8 674 44 147. Rokiškis
• UAB Duguva reikalingi pynimo 
staklių operatorė (-ius), darbas gali 
būti pamaininis. Tel. 8 607 95 307. 
Rokiškis
• UAB Ramundas GM siūlo 
darbą skiedrovežio vairuotojui. 

Reikalinga CE kategorija, būtina 
turėti vairuotojo kortelę ir profesinę 
kvalifikaciją patvirtinantį EU95 
kodą. Darbas Obeliuose, Rokiškio 
r. Tel. 8 612 26 202. Rokiškis
• Skubiai reikalingi vyrai dirbti 
mėsos pusfabrikačių pakavimo 
fabrike Vokietijoje. Atlyginimas 
nuo 9,50 Eur/val. Apgyvendinimas 
suteikiamas. Gyvensite 
dviviečiuose kambariuose. 
Išvykimas skubus.  
Tel. 8 678 51 101. Rokiškis
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ANEKDOTAI
– Pradžioje gal pamėgink 

geruoju.
***

Kalbasi du sodininkai:
– Augalams patinka, kai su 

jais kalbiesi.
– Puiku, eisiu dabar įžeidinėti 

piktžolių.
***

Eina Mikė Pūkuotukas su 
Knysliuku. Knysliukas ir klausia:

– Mike, girdėjau, jog yra 
šuniškas šaltis...

– Taip yra toks. 
– O tai kodėl nėra kiauliško 

šalčio?
– Na yra. Tik jis vadinamas 

kitaip – šaltiena...
***

– Kodėl tu toks liūdnas?
– Tai va – sūnus gimė ...
–  Kokį vardą davėt?
–  Liudvikas ...
– Kodėl Liudvikas?
– Nes keturioliktas, po velnių!

***
– Mielasis, gal galėtum išsi-

urbti kilimą?
– Negaliu, brangioji. Taip 

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

išpurtyk.
***

– Negaliu atsistebėti: mūsų 
kaimynai nesibara jau tris 
dienas!

– Gal susipyko?
***

Ji tikėjosi tik labai rimtų san-
tykių, o jis sutiko. Ir tikrai – per 
praėjusius ketverius jų bendro 
gyvenimo metus momentų 

šypsotis buvo nedaug.
***

Milijonieriaus žmona 
skundžiasi:

– Vien tik kelionės po 
pasaulį. Ar negalėtumėm vykti 
kur nors kitur?

***
Viengungio devizas: Geriau 

pienas šaldytuve nei karvė 
virtuvėje!

***
Iš zoologijos sodo pabėgo 

sargas. Bent jau tokią jo dingi-
mo versiją iškėlė liūtai...

***
Kalbasi dvi arabų šeicho 

žmonos:
- Ar nežinai kodėl mūsų 

šeichas toks liūdnas vaikšto?
- Jam, vargšeliui, kaimyno 

haremas širdį sudaužė.
***

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

***
Tėvas atėjo pasiimt vaiko iš 

darželio:
– Kuris jūsų vaikas?
–  Nesvarbu, vis tiek rytoj 

atvesiu...
***

Čiukčia žmonai iš Maskvos 
parvežė dovanų seksualius 
naktinius marškinius. Aprengė 
ją prieš eidamas gulti, o kitą 
dieną draugui giriasi:

– Jie tikrai žadina aistrą, vis-
kas kiaurai matyti - ir kailiniai, 
ir vatinės kelnės, ir veltiniai...

Orų prognozė vasario 5-7 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos

Vasario 5 d. Naktį -6
Dieną 0

P, 
1-3 m/s

Vietomos plikledis.

Vasario 6 d. Naktį -6
Dieną -2

P, 
2-6 m/s

Plikledis.

Vasario 7 d. Naktį  -5
Dieną -2

PR,
3-8 m/s

Plikledis.

Kalbasi du pagyvenę 
vyrukai:

– Klausyk, ką labiau norė-
tum turėti: trisdešimt tūkstan-
čių litų ar tris vaikus?

– Tris vaikus...
– Kodėl?
– Todėl, kad jau turiu 

penkis.
***

– Ką jūsų vaikas žada veik-

Ieškokite  
prekybos centruose!

ti, kai baigs mokyklą?
– Jei jis ir toliau taip mokysis, 

kaip dabar, pabaigęs mokyklą jis 
bus pensininkas.

***
Dauguma viengungių svajoja 

apie švelnią ir rūpestingą žmoną. 
Dauguma vedusiųjų - taip pat...

***
Sėdi Jonas su Onute ant upės 

kranto. Vakaras. Abu susiglaudę 

tyli.
Onutė klausia:
– Jonuk, apie ką tu galvoji?
Jonas:
– Tai, kad... Na, apie tą patį, 

apie ką ir tu.
Onutė:
– Eik, eik, kiaule tu...

***
Blondinė giriasi draugei:
– Žinai, šiandien pirmą 

kartą gyvenime mane prižadino 
žadintuvas.

– Eik, eik, negali būti, kaip?
– Vyras į galvą paleido...

***
Jonas skundžiasi kolegai:
– Neįsivaizduoju, kur ma-

niškė išleidžia tiek pinigų: juk 
ji negeria, nelošia ir nevaišina 
moterų...

***
Katės, kaip ir moterys, myli 

ausimis. Būtent todėl katinai per 
morčių taip rėkia.

***
Vaikšto Adomas su Ieva po 

rojaus sodą.
– Tu mane myli? – klausia 

Ieva.
– Kas man belieka... – abejin-

gai nutęsia Adomas.
***

Kalbasi du liūtai:
– Nusibodo tie naujieji rusai. 

Važinėja džipais, geria.
– Tiesa. Ir dar tie jų  „mobilia-

kai“ kas minutę pilve skamba...
***

– Kuo skiriasi vestuvių mar-
šas nuo karinio maršo?

– Niekuo, abu jie reiškia 
prasidedančią kovą.

***
Akcija! Kiekvienas perkantis 

palydovinę lėkštę dovanų gaus 
palydovinį šaukštą ir palydovinę 
šakutę.

***
Motina: 
– Gal vaiką užmigdyti dai-

nuojant lopšinę?
 Tėvas: 
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• Vaikišką lovą 190 x 90 cm. Be 
čiužinio. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 670 54 703. Rokiškis

• Didelį, 210 x240 cm dydžio 
minkštą kampą - sofą. Ištiesiamas, 
daug vietos miegojimui. Šviesios 
spalvos, reikėtų pasivalyti. Kaina 
180 Eur. Tel. 8 608 44 484. 
Rokiškis

• Lovą 200x90 cm, su čiužiniu. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 647 38 983. 
Rokiškis
• Televizoriaus staliuką.  
Kaina 15 Eur. Tel. 8 626 90 489. 
Rokiškis
• Rašomąjį stalą. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis

• Sofą su miegamuuoju 
mechanizmu ir du fotelius. Kaina 
220 Eur. Tel. 8 699 84 023. 
Rokiškis
• Staliuką - stalviršis sendinto 
ąžuolo, kojos Singer siuvimo 
mašinos. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis

• Lovą. Naudota 2 kartus. Naujas 
čiužinys, yra stalčiai. Kaina 150 
Eur. Tel. 8 625 34 053.  
Rokiškis
• Šviesios spalvos viengulę lovą ir 
darbo stalą. Lovos matmenys: ilgis 
2 m, plotis 1,14 m.  Lova daryta 
pagal užsakymą, tvirta. Yra didelė 

dėžė patalynei. Pridedamas Dormeo 
čiužinys. Kaina 70 Eur. Stalas 
didelis, kampinis, 50 Eur.  
Tel. 8 612 75 477. Rokiškis


