
Nepriklausomas rajono laikraštis 2019 m. vasario 8 d., penktadienis Nr. 11 (589)

Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Vasario 8-oji, 
penktadienis, 

6 savaitė
Iki metų pabaigos liko

326 dienos.
Saulė teka 7.58 val., 
leidžiasi 17.09 val. 

Dienos ilgumas 9.11 val. 
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Daugvilas, Daugvina, 
Daugvinas, Daugvilė, 

Dromantas, Honorata, 
Saliamonas, Salys.

Rytoj: Algė, Apolonija, Erika, 
Erikas, Joviltas, Marijus, 

Odeta.
Poryt:  Aušra, Eiva, Elvyra, 
Elvyras, Gabrielius, Girvilas, 
Girvilė, Girvyda, Girvydas, 
Scholastika, Skolastika.

Dienos citata
„Kiekvienas girdi tik tai, ką 

supranta“ (J. V. Gėtė).

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1587 m., po 19 metų kalėjime 
už dalyvavimą sąmoksle mėgi-
nant nuversti Anglijos karalienę 
Elžbietą, nukirsta galva Škotijos 
karalienei Marijai Stiuart. 

1828 m. gimė prancūzų rašy-
tojas fantastas Žiulis Vernas.

Šiandien 
Lietuvos 
istorijoje

1260 m. prasidėjo Herkaus 
Manto vadovaujamas prūsų ir 
lietuvių sukilimas prieš vokiečių 
ordiną.

1919 m. ties Kėdainiais kovo-
se prieš bolševikus žuvo pirmasis 
Lietuvos kariuomenės kareivis 
Povilas Lukšys.

Post 
scriptum

Melagis duris atidaro, 
bet akis uždaro.

2, 4 p.

Kandidatų į merus debatai: 
rajoną išgelbės Krošinskių pilaitė ir kaimas?

3 p.
Pasižiūrėti kandidatų į rajono merus debatų gana gausiai susirinkę rokiškėnai turėjo progų ir už galvos griebtis, ir garsiai pasijuokti.                                                                                M. Meilutės nuotr.

Tarnybinis automobilis – 
asmeniniams reikalams?

2 p.

2 p.

2 p.

Kultūros centrui vadovaus 
Vaiva Kirstukienė

Panevėžio regione sergamumas 
gripu ir peršalimo ligomis 
nemažėja, Rokiškio rajono 
savivaldybėje – gripo epidemija

Gaisrininkai šalino 
ant kelio nuvirtusius 
medžius bei gesino 
išmestus po balkonu daiktus
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Tarnybinis automobilis – asmeniniams reikalams?
Rokiškio rajono politikai susi-

domėjo, ar rajono meras nesinau-
doja tarnybine padėtimi – liudi-
ninkų teigimu, pastarasis darbo 
metu, naudodamasis tarnybiniu 
automobiliu, vyko į Kaune vyku-
sius debatus.

Darbotvarkėje - neužsiminta
Rokiškio rajono savivaldybės 

internetinėje svetainėje pateikti kie-
kvienos dienos mero planai. Vasario 
6 dieną rajono mero dienotvarkėje 
nurodoma, kad 8 valandą jis dalyva-
vo savivaldybės vadovų pasitarime, 
11 val. vyko į susitikimą LRT biure 
Kaune, 12 val. – važiavo susitikti 
su UAB „Virtualūs namai“ atsto-
vais, 16.30 planuotas susitikimas su 
Rokiškio Šaulių kuopos atstovais 
Juodupėje (iš tiesų tai ilgamečio Juo-
dupės šaulių vado Sigito Zoko laido-
tuvės, – aut. past.), o 18 val. – daly-
vavimas Rokiškio rajono kandidatų į 
merus debatuose Rokiškio kultūros 
centre. 

Dienotvarkėje apie debatus Kaune 
neužsiminta.

Klausimą pateikė slapta
Mįslė apie Antano Vagonio kelionę į 

Kauną ramybės nedavė ir tarybos nariui 
Stasiui Meliūnui. Vasario 6 dieną vy-
kusių debatų su kandidatais į Rokiškio 
rajono mero postą metu S. Meliūnas 
pasinaudojo suteikta proga bet kuriam 
debatų dalyviui ar dalyviams užduoti 
rūpimą klausimą. Iš pradžių S. Meliū-
nas klausti garsiai pasikuklino – rengi-
nio savanorei perdavė lapelį su užrašytu 
klausimu, kurį pastaroji nunešė debatų 
vedėjui Antanui Manstavičiui.

„Aš vis dėl to užduosiu klausimą 
ponui Vagoniui, kurį ką tik gavau la-
pelyje. Iš tiesų nežinau, kas klausia ir 
jeigu tai yra netiesa jūs galėsite pasa-
kyti, kad tai yra netiesa,“ – rankoje 
laikydamas lapelį į A. Vagonį kreipė-
si A. Manstavičius.

„Aš žinau, kas klausia, – kons-
tatavo A. Vagonis pirštu besdamas 
į merginas, kurioms lapelį perdavė 

S. Meliūnas, - Kadangi jau taip yra 
gal Stasys Meliūnas gali jau pats pa-
klausti?“. Iš salės galo nuskambėjus 
„galiu“, S. Meliūno žodį palydėjo re-
plika iš salės – „bailys“.

Į rajono merą S. Meliūnas kreipė-
si kaip į specialistą dėmesio nukrei-
pimui. „Mano kreipimasis susijęs 
su tarnybine etika. Tikriausiai mes 
neįsivaizduojame mero, kuris nėra 
pavyzdys, pagarbos įstatymui, kitam 
žmogui, kitaip mąstančiam ir taip to-
liau. O šiaip klausimas konkretus – 
šiandien jūs nedirbote ir naudojotės 
tarnybiniu automobiliu, vairuotoju, 
brangiai apmokamu mero laiku, da-
lyvavote Kaune televizijos debatuo-
se. Ar patogiai jaučiatės, ar nesijau-
čiate piktnaudžiaujantis tarnyba ar 
nesiruošiate kaip nors kompensuoti 
šitų išlaidų biudžetų mokėtojams?“ – 
klausė S. Meliūnas.

A. Vagonis atsakė, kad nelabai su-
prato paties klausimo, o vedėjo per-
klaustas “Ar jaučiatės piktnaudžiau-
jantis tarnybine padėtimi?” atsakė: 

„Ne, nesijaučiu. Nebuvo jokių debatų. 
Dvi minutės televizijoje ir aš turėjau 
Kaune susitikimą su akcinės bendro-
vės vadovais, kurie stato “žaliąją” 
(ilgą laiką neveikiantį Obelių bendruo-
menės veikloms skirtą pastatą – aut. 
past.). Priderinau prie savo grafiko“. A. 
Manstavičiaus paklaustas ar naudojosi 
tarnybiniu automobiliu, atsakė, kad 
taip, nes mero darbo laikas nėra regla-
mentuotas. „Aš dirbu visada. Ir visai 
nesvarbu, ar tai yra po darbo ar darbo 
valandomis. Meras visada yra meras,“ 
– atsakymą užbaigė A. Vagonis.

Norite? Galite sekti
Kaip teigė pats rajono meras Anta-

nas Vagonis, jis į jokius debatus Kau-
ne nevyko. „Nebuvo jokių debatų, tik 
LRT filmavo 2 minučių kreipimąsi į 
rokiškėnus. Vyriausiosios rinkimų 
komisijos kvietimu, – sakė meras, - 
Mano vykimas buvo įtrauktas į dieno-
tvarkę ir priderintas prie kito susitiki-
mo. Be to, tuo metu DVS sistemoje 
tvirtinau tarybos sprendimus bei va-

dovų komandiruotes. Mano darbo 
vieta visiškai mobili“.

Paklaustas apie tai, ar tarnybinį au-
tomobilį yra panaudojęs asmeniniais 
tikslais, A. Vagonis atvirai atsakė, jog 
tą darė ne kartą. „Taip, automobiliu 
pasinaudojęs asmeniniais tikslais esu 
ne kartą. Kur nors vykdamas dažnai 
užsuku į degalinę dėl asmeninių prie-
žasčių. Būna, kad pasimatau su savo 
vaikais dėl asmeninių priežasčių. Kar-
tą net lankiausi pas gydytoją dėl tų pa-
čių reikalų,“ – sakė meras.

A. Vagonis teigė, kad rajono me-
ras – viešas asmuo, o mero veikla 
reglamentuota įstatymo. „Mano bu-
vimo vietą bet kuriuo paros metu ga-
lima pamatyti per „Find My Friends“ 
programėlę (naudojantis GPS signa-
lu nustatoma asmens buvimo vieta, 
kuri yra viešai rodoma jo turimiems 
kontaktams arba „draugams“ – aut. 
past.) ir per Facebook. Yra galimybė 
matyti visą mano buvimo vietų isto-
riją,“ – pasakojo A. Vagonis.

Monika MEILUTĖ

Vasario 6 dieną paaiškėjo, kas 
sės į Rokiškio Kultūros centro va-
dovo kėdę. Tai – Vaiva Kirstukienė.

Dokumentų pateikimo laikotarpis 
į konkursą dėl Rokiškio Kultūros 
centro vadovo posto baigėsi praėju-
sių metų gruodžio 28 dieną. Iki to 

Kultūros centrui vadovaus 
Vaiva Kirstukienė

laiko dokumentus pateikė tik viena 
kandidatė – Vaiva Kirstukienė.

Kuomet kultūros centrui vadova-
vo Nida Lungienė, V. Kirstukienė 
ėjo direktorės pavaduotojos pareigas. 
Šiuo metu moteris dirba projektų va-
dove VšĮ „Kultūros inovacijos“.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Panevėžio regione sergamumas gripu 
ir peršalimo ligomis nemažėja

Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos Panevė-
žio departamentas (Panevėžio 
departamentas) informuo-
ja, kad Panevėžio apskrityje 
sergamumo gripu ir ūmiomis 
viršutinių kvėpavimo takų in-
fekcijomis (ŪVKTI) rodiklis 
praėjusią, 2019 m. 5-ąją sa-
vaitę (sausio 28 d.–vasario 3 
d.),   dar labiau išaugo ir jau 
siekė 167,81 atv. 10 tūkst. gy-
ventojų, kai 4-ąją savaitę (2019 
m. sausio 21 d.–sausio 27 d.) 
jis buvo  - 159,73 atv. 10 tūkst. 
gyventojų. Registruojamas vis 
dar augantis gripo atvejų skai-
čius  - 5-ąją šių metų savaitę 
gripo atvejai regione sudarė 
27,1 proc. visų gripo ir ŪVKTI 
susirgimų atvejų, kai tuo tar-
pu 4-ąją savaitę sudarė - 23,7 
proc.

Rokiškio rajono savivaldybė 
paskelbė apie gripo ir ūminių 
viršutinių kvėpavimo takų infek-
cijų epidemijos pradžią Rokiškio 
rajono savivaldybės teritorijoje. 
Šiuo metu epidemiją yra paskel-
busios 24 savivaldybės iš 60.

Rokiškio rajono savivaldybės 
svetainėje išplatintame įsakyme 
dėl gripo epidemijos paskelbimo 
teigiama, kad epidemija skel-
biama vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos vietos savivaldos 
įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 
2 punktu, Lietuvos Respublikos 
žmonių užkrečiamų ligų profi-
laktikos ir kontrolės įstatymo 
26 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 
LR sveikatos apsaugos ministro 
2012 m. sausio 30 d. įsakymu Nr 
V-58 "Dėl gripo ir ūminių viršu-
tinių kvėpavimo takų infekcijų 
epidemiologinės priežiūros tai-
syklių patvirtinimo" 8 punkto 
nuostatomis.

Taipogi atsižvelgiama į Na-

cionalinio visuomenės sveikatos 
centro prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos Panevėžio departa-
mento Rokiškio skyriaus 2019 
metų vasario 4 dienos raštą Nr. 
(5-24 16.1.1E)2 „Dėl sergamumo 
gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpa-
vimo takų infekcijomis Rokiškio 
rajone“.

Įsakymą pasirašė socialinės pa-
ramos ir sveikatos skyriaus vedė-
jas Vitalis Giedrikas.

Nuo pirmos šių metų savaitės – 
keturiskart šoktelėjęs sergamumo 
rodiklis

Pirmąją 2019 metų savaitę Ro-
kiškio rajone buvo užfiksuoti 4 
gripo atvejai vyresniems negu 18 
metų asmenims. ŪVKTI - 132 
atvejai (65 iš jų - 0-17 metų am-
žiaus asmenims), gripo ir ŪVKTI 
viso buvo fiksuota 136 atvejai iš 
kurių 65 - nepilnamečiams asme-
nims. Rodiklis pirmąją savaitę sie-
kė 45,38.

Antrąją šių metų savaitę gripo 
atvejų rajone nepadaugėjo, tačiau 
ŪVKTI skaičius pakilo iki 204 
atvejų (108 atvejai fiksuoti nepil-
namečių tarpe), bei gripo ir ŪVK-
TI - viso jų buvo 208 (108 - ne-
pilnamečiams). Rodiklis pakilo iki 
69,41.

Trečiąją metų savaitę Rokiškio 
rajonas drastiškai priartėjo prie 
epidemijos ribos - rodiklis paki-
lo iki 90,38. Užfiksuoti 13 gripo 
atvejų, iš jų 3 - nepilnamečiams 
asmenims, ŪVKTI atvejų skaičius 
pakilo iki 250 atvejų (156 - nepil-
namečiams), gripo ir ŪVKTI atve-
jų skaičius siekė 263 (iš jų 159 - 
nepilnamečiams asmenims).

Ketvirtąją metų savaitę Ro-
kiškio rajone užfiksuoti 36 gripo 
atvejai, 13 iš jų - 0-17 metų am-
žiaus asmenims. ŪVKTI atvejų 
skaičius siekė 275, iš jų - 196 ne-
pilnamečių tarpe, o gripo ir ŪVK-
TI atvejų užfiksuota buvo 311 - iš 
jų 209 asmenims iki 18 metų. Ser-

gamumo rodiklis perkopė epide-
mijos ribą ir buvo 106,87.

Penktąją metų savaitę rodi-
kliui šoktelėjus iki 181,44 buvo 
paskelbta gripo ir ŪVKTI epide-
mija. Gripo atvejai 5-ąją savaitę 
siekė 83 (36 iš jų - nepilnamečių 
tarpe), užfiksuoti 445 ŪVKTI 
(322 - nepilnamečiams), gripo ir 
ŪVKTI - 528 atvejai (358 iš jų - 
nepilnamečiams).

Sergamumas gali būti laiko-
mas epideminiu, kuomet serga-
mumo gripu ir ūminėmis viršuti-
nių kvėpavimo takų infekcijomis 
(ŪVKTI) rodiklis yra ne mažes-
nis kaip 100 atvejų 10 tūkst. gy-
ventojų per savaitę, o klinikinių 
gripo atvejų skaičius sudaro apie 
30 procentų visų registruotų jau 
minėtų atvejų. Svarbu paminėti, 
kad sergamumą vertinant kaip 
epideminį Nacionalinis visuo-
menės sveikatos centro specia-
listai atsižvelgia į atitinkamus 
administracinei teritorijai bū-
dingus neepideminio laikotarpio 
sergamumo rodiklius, dinamiką 
ir kitus rodiklius.

Gripo ir ŪVKTI epidemijos 
metu rekomenduojama:

Užsidengti burną bei nosį ko-
sint ar čiaudint;

Naudoti vienkartines nosinai-
tes, kurias panaudojus nedelsiant 
išmesti;

Kuo dažniau plauti rankas šil-
tu vandeniu ir muilu, naudoti de-
zinfekcinį rankų skystį;

    Neliesti paviršių, kurie gali 
užkrėsti virusu;

Nešvariomis rankomis neliesti 
akių, nosies, burnos;

Dažniau vėdinti ir valyti pa-
talpas;

Vengti sąlyčio su sergančiais;
Vengti masinių susibūrimo 

vietų;
 Sergant ar slaugant sergantį 

asmenį dėvėti medicininę kaukę.
Monika MEILUTĖ

Gaisrininkai šalino ant kelio 
nuvirtusius medžius bei gesino 
išmestus po balkonu daiktus

Vasario 4 d. gautas pranešimas, kad Kamajų sen., Juodonių k. ant kelio nu-
virtęs medis.

Vasario 4 d. 16:39 val gautas pranešimas, kad Kelias Obeliai - Daugailiai ties 
Keležerių k. Kriaunų sen., ant kelio nuvirtęs medis.

Vasario 5 d. 04:21 val gautas pranešimas, kad Dirbtuvių g., Obeliai, Obelių 
sen., lauke po balkonu dega daiktai kurie išmesti iš buto.

Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos
Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inform.

Taikos gatvėje partrenkta pėsčioji
Vasario 4 d. 12:26 val. Rokiškyje, Taikos g., vyras (gim.1985 m.), gyv. Ro-

kiškio r., vairavo automobilį „VW Sharan“, neatsižvelgė į kelio ir meteorologi-
nes sąlygas, nepasirinko saugaus greičio ir nereguliuojamoje pėsčiųjų perėjoje, 
kliudė pėsčiųjų perėja ėjusį pėsčiąją (gim. 1998 m.), gyv. Rokiškyje, kuriai 
ligoninėje nustatytas dešinio kelio sumušimas ir dešinės rankos pirštų nubroz-
dinimai.

Panevėžio VPK inform.

Muziejus kviečia į renginį
Rokiškio krašto muziejuje veikia Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto 

metalo meno ir juvelyrikos studentų darbų paroda. Vasario 8 d. 15 val. kviečia-
me į  susitikimą su dėstytojais, studentais, kurie pristatys šią studijų programą. 
Taip pat vyks ir parodos aptarimas, diskusija. Laukiami visi besidomintys menu 
ir, galbūt, ateityje ketinantys rinktis studijas Vilniaus dailės akademijos Telšių 
fakultete.

Rokiškio krašto muziejaus inform.

Vasario 11 dieną bus išjungta per 
šimtą visoje Lietuvoje užmiestyje 
esančių greičio matuoklių.

Baigiasi 139 stacionarių ir dar 
11 mobiliųjų greičio matuoklių 
paslaugos teikimo sutartis, o nau-
ja kol kas dar nėra ir kažin ar bus 

Bus išjungta per šimtą greičio matuoklių
sudaryta.

Lietuvos automobilių kelių di-
rekcija sako jau suplanavusi įreng-
ti naujų momentinių ir vidutinio 
greičio kontrolės ruožų. Tačiau 
dar tik ketinama skelbti jų pirkimo 
konkursus.

Delfi.lt inform.
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Kandidatų į merus debatai: 
ar rajoną išgelbės Krošinskių pilaitė ir kaimas?

„Žinau, ką renku“ skelbia užrašas ant scenos. Bet ar visi kandidatai žino, kur jie eina?                                                                                                                                                  M. Meilutės nuotr.

Ilgai lauktas šios rinkiminės 
kampanijos įvykis – pirmieji vieši 
kandidatų į rajono merus debatai 
– sudomino rokiškėnus. Į rajono 
moksleivių organizuotą renginį su-
sirinko artipilnė žiūrovų salė. Įdo-
mu tai, kad dvi valandas trukusios 
kandidatų pastangos įtikinti šiuos 
rinkėjus savo pranašumu buvo be-
veik veltui: moderatoriui paklausus, 
kiek jau yra apsisprendusiųjų, už ką 
balsuos, pakilo rankų miškas. Mat 
salėje buvo gana nedaug neutralių 
stebėtojų: visus kandidatus atlydėjo 
gausios palaikymo komandos. Aki-
vaizdu, kad jų nuomonės nepakeis ir 
tai, kad diskusija kai kuriems kandi-
datams tapo sunkiu išbandymu. Kai 
kurių atsakymai vertė griebtis už 
galvos, o vieno iš pretendentų kone 
visuose atsakymuose kartojama fra-
zė „Krošinskių pilaitė“ sukėlė salėje 
didžiulę juoko audrą.

Jaunimas padirbėjo iš peties
Debatus rengė rajono moksleiviai. 

Toks sprendimas buvo labai sėkmin-
gas. Dėl kelių priežasčių: pirmiausia, 
aktyviam jaunimui, dar neturinčiam 
teisės balsuoti, tai buvo proga prisiliesti 
prie tikrosios politikos. Kita vertus, jie 
yra tie bešališkiausi arbitrai, kurie dar 
neturi susiformavusių išankstinių nuo-
monių apie vieną ar kitą kandidatą, po-
litinę jėgą. 

Debatus organizavo iniciatyva „Ži-
nau, ką renku“ kartu su Rokiškio rajo-
no Moksleivių Taryba. Jie kvietė rajono 
žmones susipažinti su kandidatais, už-
duoti jiems savo klausimus ir tiesiogiai 
išgirsti atsakymus. Jaunimas padirbėjo 
iš peties: ne tik surengė pačius debatus, 
bet ir užtikrino jų transliaciją Facebo-
ok tinkle, rinko jos žiūrovų klausimus, 
darbavosi salėje, kad visiems norin-
tiesiems būtų greita ir patogu pateikti 
klausimus kandidatams į rajono merus. 

Dviejų valandų renginį jaunimas 
surengė puikiai, be menkiausių netiks-
lumų, techninių nesklandumų. Todėl 
organizatoriai verti didžiausių pagyrų. 
Tik, jei tokie debatai ateityje taps tra-
dicija, nemažai žiūrovų siūlė pagalvoti 
apie tai, ar neatsirastų vietinio modera-
toriaus. Nes šių debatų moderatorius, 
žinomas žurnalistas, alfa.lt portalo 
redaktoriaus pavaduotojas Antanas 
Manstavičius, nors ir buvo puikiai pa-
sirengęs diskusijai, puikiai valdė au-
ditoriją, kalbintų žiūrovų teigimu, turi 
nedidelį, bet esminį trūkumą: jis yra 
ne vietinis (nors beveik kraštietis – jo 
mama kilusi iš Salų). To privalumas 
– bešališkumas, tačiau minusas – ne-
pakankamai žinomi rajono politikos 
niuansai. Tačiau, kaip po renginio 
diskutavo žiūrovai, tikriausiai vietinį 
nepriklausomą moderatorių, gebantį 
taip valdyti auditoriją, raminti politines 
aistras salėje ir scenoje, būtų ganėtinai 
sunku rasti.

 
Išbandymas viešumu – 
kam reikia oponentų, 
jei ir patys į kojas šaudyti moka?
Politiniai debatai, kuriuose dalyvau-

tų gausi žiūrovų auditorija, mūsų rajone 
labai retas reiškinys. Tokių nebuvo nuo 
paskutiniųjų rinkimų į Seimą. Debatuo-

se dalyvavo šeši iš septynių pretenden-
tų į rajono mero postą. Vieno kandidato 
nebuvo dėl svarbių priežasčių: jis serga 
ir turi nedarbingumo lapelį. O viena iš 
sąlygų, kurių griežtai laikytis privalo 
sergantysis – nedalyvauti renginiuose.

 Jie svarbūs keliais aspektais: pir-
miausia, tai elementarus kandidatų 
brandos ir pasirengimo užimti rajono 
vadovo pareigas testas. Testas, api-
mantis daugelį aspektų: išbandymą 
viešumu, išėjimą į nekontroliuojamą 
aplinką, kurioje per kelias sekundes  
reikia sugalvoti tinkamą atsakymą į 
suktą politinių oponentų klausimą. Tai 
ir asmeninių kandidato savybių, tokių 
kaip elementarus suvokimas, kad tik 
rinkimų laimėti neužteks, meru reikės 
dirbti, reikės atstovauti rajoną, būti jo 
veidu, išraiška. Ir čia kai kurie kandi-
datai ir jų palaikymo komandos rimtai 
pašaudė sau į kojas. 

Ar save veidrodyje matei?
Nors aprangos kodas debatuose 

nebuvo nurodytas, visgi pati pozicija, 
į kurią kandidatuoja pretendentai, yra 
aukšto rango vadovas. Kurio užduo-
tis yra bendrauti su aukščiausio lygio 
šalies vadovais, užsienio valstybių 
aukštaisiais svečiais, įvairių konfesijų 
hierarchais, didelių įmonių vadovais. 
Tad nenuostabu, kad išskyrus porą kan-
didatų, pretendentai rinkosi dalykinę 
aprangą. Patarlė „sutinka pagal drabu-
žį, išlydi pagal protą“, kaip niekad ak-
tuali. Jei kai kurių kandidatų apranga 
buvo nepriekaištinga ir nebadė akių, 
formuodama žiūrovams solidaus, pa-
tikimo politiko įvaizdį, tai vieno kan-
didato norėjosi nuoširdžiai paklausti: 
kada tamsta paskutinį kartą žiūrėjote į 
veidrodį, ir ar vaizdas jame patiko? Mat 
jei rimtesnėje įmonėje jis kandidatuotų 
į klientų aptarnavimo specialisto postą, 
tikriausiai  atranka baigtųsi vos įžengus 
pro duris. Tai ir klausimas solidžiai jo 
palaikymo komandai: užuot galvojus, 
kaip „suvaryti“ varžovus, ar ne verčiau 
pirma pasirūpinti savojo kandidato 
įvaizdžiu?

Kitas svarbus akcentas, kuris itin 
krito į akis, buvo kandidatų laikysena. 
Akivaizdu, kad daugelis jų jaudinosi. 
Buvo matyti, kaip kai kurie, susikaupę 
ir sverdami kiekvieną žodį, mintyse dė-
lioja atsakymus į moderatoriaus klausi-
mus. Tačiau kandidatai bent jau bandė 
megzti kontaktą su salėje sėdinčia pu-
blika. Išskyrus vieną. Ir jo laikysena 
labai rezonavo su „kolegų“. 

Kandidatų kalbose pasitaikė žioplų 
klaidų, padiktuotų jaudulio: pynėsi 
terminai, kartais kardinaliai pakeičian-
tys sakinio reikšmę, pavyzdžiui, vietoj 
„profesionalas“ išsprūdo „profanas“, 
kalbant apie ministerijų kraustynes į 
Kauną, Žemės ūkio ministerija tapo 
tiesiog „Ūkio“ ir pan. Tačiau ganėtinai 
geranoriškai nusiteikusi publika tai nu-
rašė jauduliui. 

„Paruoštukai“ salėje: 
ar VVG strategija – Lenino 
raštai, kad ją mintinai mokytis?
Šiemetinė politinė kampanija kaip 

niekad aštri ir ne visados korektiška. 
Natūralu, kad jos atspindžių buvo ga-
lima tikėtis ir debatuose. Juk tam ir su-
sirinko ganėtinai gausios šešių preten-
dentų komandos. Kai kurie jų atstovai 
pasižymi pomėgiu kelti konkurentams 
„nepatogius“ klausimus. Tam, kad būtų 
geriau girdimi, salėje jie užėmė prieša-
kines pozicijas. Tačiau moderatorius be 
gailesčio tildė replikuotojus, tad bent 
jau demaršų salėje daug maž buvo iš-
vengta. Tačiau atėjus klausimų iš salės 
metui, kai kurių kandidatų komandos 
„sužibėjo“. Per didelis pasitikėjimas sa-
vimi kišo koją. Taikinių replikoms būta 
dviejų. Pirmajam oponento komanda 
uždavė klausimą, kaip jis, jei taps rajo-
no meru, kovos su kontrabanda. Tačiau 
klausiantieji, uždavę „bjaurų“ klausimą 
kandidatui pamiršo, kad ir patys turi 
labiau pasidomėti rajono mero veiklos 
specifika. Mat pretendentui į merus at-
sakius, kad su kontrabanda kovoti yra 
policijos reikalas, klausiantysis replika-
vo, kad policija pavaldi rajono savival-
dybei. Ir „susimovė“: kandidatas, kurį 

turėjo užgauti šis klausimas, ramiausiai 
atsakė, kad policija pavaldi Vidaus rei-
kalų ministerijai. 

Gerokai „pradegė“ ir vieno akty-
vaus bendruomenininko klausimas 
apie tai, kaip Rokiškio miesto Vietos 
veiklos grupės parengtoje miesto stra-
tegijoje iki 2022 m. siūloma spręsti 
socialinės atskirties problemą. Kandi-
datai buvo atviri: nė vienas negalėjo 
pacituoti. O žiūrovai stebėjosi, kam 
toks klausimas apskritai reikalingas? 
Juk Rokiškio VVG parengta strategija 
– ne Lenino raštai, kad ją mintinai mo-
kytųsi. Be to, ten siūlomi socialinės at-
skirties būdai nebūtinai yra teisingiausi 
ir efektyviausi, o pagaliau, meras tam ir 
renkamas, kad ne cituotų kitų pareng-
tas programas, o siūlytų ir įgyvendintų 
savo idėjas. 

O štai žiūrovo (nepartinio, tiesiog 
ilgą laiką rajono politika besidominčio 
asmens) klausimas apie rajono skolas 
atskleidė, kiek kandidatai iš tikrųjų iš-
mano dabartinę rajono situaciją, skolos 
grąžinimą reglamentuojančius įstaty-
mus. Tai buvo vienas ryškesnių lakmu-
so popierėlių, atskleidusių kai kurių 
kandidatų kompetenciją. 

Trys sąlyginės grupės
Debatai žiūrovams paliko dvejopą 

įspūdį. Pirmiausia, juose puikiai atsi-
skleidė kandidatų asmeninės savybės. 
Pagal tai kandidatus galima skirstyti į 
tris grupes. Pirmoji, solidieji kandidatai. 
Jų grupei besąlygiškai priskirtini du, o 
trečiasis – tik iš dalies. Taigi, šią grupę 
galima sąlyginai laikyti stipriausia. Jie 
nepasidavė jokioms manipuliacijoms ir 
provokacijoms, atsakinėjo ramiai, soli-
džiai, oriai ir apgalvotai, laikydamiesi 
savo pačių susikurtos, puikiai įvaizdį 
atitinkančios strategijos. Antroji grupė 
– provokatorius. Pastarasis debatuose 
jautėsi tarsi savoje stichijoje, netgi ban-
dė konkuruoti su moderatoriumi, pro-
vokuodamas šalia sėdinčius „kolegas“. 
Trečioji grupė – „kandidatai iš reikalo“. 
T. y. žmonės, tapę politinės situacijos 
įkaitais. Mat politikoje galioja nerašyta 

taisyklė, kad jei politinė jėga nesugeba 
pasiūlyti kandidato užimti rajono mero 
postą, vadinasi, ji neturi lyderių ir pers-
pektyvų. Taigi, šios grupės kandidatams 
debatai akivaizdžiai buvo sunkus išban-
dymas: nemažai atsakymų buvo, kaip 
sakoma „ne į temą“, bandant užtempti 
siauros specializacijos žinias ir patirtį 
ant bendros rajono situacijos kurpalio. 
Taip ir išėjo „universalūs“ atsakymai 
– kaimas, Krošinskių pilaitė ir nuošir-
dumas –  į visus svarbiausius rajono 
klausimus: kokios didžiausios rajono 
problemos, ar jaučiama atskirtis tarp 
Rokiškio ir kaimiškųjų vietovių, kaip 
paskatinti verslą ir sugrąžinti jaunimą. 

Dvi valandos – daug ar mažai?
Iš pažiūros, debatų formatas buvo 

optimalus. Dvi valandos, arba 120 min. 
matematiškai padalinus šešiems kandi-
datams, kiekvienam jų teko vidutiniš-
kai po 20 min. laiko išdėstyti savo po-
žiūrį aktualiausiais rajono klausimais. 
Moderatorius nepiktnaudžiavo žiūrovų 
dėmesiu ir suteikė kandidatams gali-
mybes atsiskleisti. Pagirtinai dirbo ir 
organizatoriai – rajono moksleiviai, 
kurie operatyviai talkino publikai už-
duodant klausimus, rinko facebook 
žiūrovų klausimus. Tokio sklandaus 
darbo dėka nebuvo ilgesnių pauzių. 
Moderatorius sėkmingai tramdė ir pu-
blikos replikas, ir kai kuriuos kandida-
tus, kuriuos „traukė į lankas“. Žinoma, 
dar daug klausimų liko neužduota. 
Tačiau iki kovo 3-ąją dieną vyksiančių 
savivaldybių tarybų rinkimų dar liko 
beveik mėnuo, ir kandidatams dar bus 
progų išdėstyti savo požiūrį aktualiau-
siais rajono visuomenei klausimais. Ta-
čiau ir šie debatai buvo puiki proga ne-
apsisprendusiems rinkėjams pasirinkti 
savo kandidatą. Jei negalėjote juose 
dalyvauti, žiūrėkite „Rokiškio Sire-
nos“ vaizdo įrašą. O kitame laikraščio 
numeryje pateiksime visų dalyvavusių 
pretendentų į rajono mero postą atsaky-
mus į aktualiausius debatuose pateiktus 
klausimus.

Monika MEILUTĖ
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ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 
DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL GRIPO EPIDEMIJOS PASKELBIMO 

2019 m. vasario 5 d. Nr. AV-100
Rokiškis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 
punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 26 
straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 
30 d. įsakymu Nr. V-58 ,,Dėl Gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės 
priežiūros taisyklių patvirtinimo“ 8 punkto nuostatomis ir atsižvelgdamas į Nacionalinio visuo-
menės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamento Rokiškio 
skyriaus 2019 02 04 raštą Nr. (5-24 16.1.1.E)2 ,,Dėl sergamumo gripu ir ūmiomis viršutinių kvė-
pavimo takų infekcijomis Rokiškio rajone‘‘:

1. S k e l b i u gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemijos pradžią Rokiškio 
rajono savivaldybės teritorijoje nuo 2019 m. vasario 5 d.   

2. Į p a r e i g o j u:
2.1. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrių infor-

muoti visuomenę apie gripo ir viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemijos Rokiškio rajono 
savivaldybės teritorijoje paskelbimą. 

2.2. Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorę teikti informaciją sa-
vivaldybės gyventojams apie ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir gripo profilaktiką bei 
būtiną elgesį gripo epidemijos mastu. 

Įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Pa-
nevėžio apygardos skyriui adresu Respublikos g.62,Panevėžys,Lietuvos Respublikos ikiteisminio 
administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka.

Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjas,            
atliekantis administracijos direktoriaus pareigas      

 Vitalis GIEDRIKAS
Užs. 0746

Užs. 0745

Išnuomojamos viešo konkurso būdu prekybos 
paslaugoms teikti Rokiškio rajono savivaldybei 
nuosavybės teise priklausančios 17,02 m2 ploto  
patalpos prekybos paviljone Taikos g. 2, Rokiškyje. 

Daugiau informacijos tinklapyje www.rokiskis.lt.

Skaitovų konkurse dalyvių mažėja, meninės kompozicijos – retenybė
Paskutinę sausio dieną vyko ra-

joninis meninis skaitovų konkursas, 
kurio metu išrinkti geriausi rajono 
skaitovai. Šis projektas vyksta jau 
daugiau nei 15 metų.

Dalyvių skaičius mažėja
Kaip ir kiekvieno konkurso metu 

visi mokiniai buvo suskirstyti pagal 
tai, kokią klasę jie atstovauja: pirmoji 
grupė 5-8 klasių, antroji – 9-12. Kie-
kvienai grupei atstovavo po daugiau 
nei dvidešimt mokinių – 5-8 atstovų 
buvo 22, vyresnių – 24. 

Kaip teigė už konkurso vykdymą 
atsakinga švietimo centro metodininkė 
Rosita Lasienė kasmet konkurse da-
lyvaujančių mokinių skaičius mažėja 
– tą įtakoja mokyklų, mokinių skai-
čiaus mažėjimas, nes pagal nurodytas 
konkurso sąlygas iš vienos švietimo 
įstaigos gali dalyvauti tik tam tikras 
skaičius dalyvių. 

Meninė kompozicija – 
retas reiškinys
Dažnas įsivaizduoja, kad skaitovų 

konkursas – renginys, į kurį atvykę 
mokiniai deklamuoja eiles, skaito kū-
rinius tiek emocijomis, tiek balso into-
nacija atspindėdami pristatomo kūrinio 
turinį. Tačiau nemažai svarbi konkurso 
dalis – meninės kompozicijos, kurių, 
deja, sulaukiama vis rečiau. „Retai be-
ruošiamos meninės kompozicijos, ku-
rios taip pat yra konkurso dalis. Džiu-
gu, kad šiais metais sulaukėme vienos 
meninės kompozicijos, parengtos pa-
gal tikrus to krašto įvykius, užrašus,“ 
– pandėliečių pasirodymą komentavo 
R. Lasienė.

Rokiškio rajono Pandėlio gimnazi-
jos II klasės mokiniai paruošė meninę 
kompoziciją „Geriau minutę sakalu pa-
būti“, kuri, komisijos sprendimu, vyks 
atstovauti rajonui regioniniame etape.

Geriausia – antrus metus iš eilės
Antrus metus iš eilės skaitovų kon-

kurso nugalėtoja 5-8 klasių atstovų 
tarpe tapo Juozo Tūbelio progimna-
zijos 6 klasės mokinė, progimnazijos 
mokinių prezidentė Afroditė Tuskaitė 
– ji keliaus į konkurso regioninį etapą, 
kuriame pernai užėmė antrą vietą. Mo-
kinė skaitė ištrauką iš Vytauto Račicko 
kūrinio „Jos vardas Nippė“. Konkursui 
mokinę ruošė progimnazijos mokytoja 
Virginija Krasauskienė.

5-8 klasių grupėje antroji vieta ati-
teko Juozo Erlicko kūrinį „Lietūs, pa-
našūs į žmones“ skaičiusiai Rokiškio 
rajono Juodupės gimnazijos aštunto-
kei Rugilei Balčiūnaitei. Ją konkursui 
ruošė mokytoja Aušra Linkevičienė. 
Taipogi antrą vietą užėmė ir Pandėlio 
gimnazijos mokinys Benas Indriše-
vičius, kuris skaitė poeto Eugenijaus 
Matuzevičiaus kūrinį „Gimtasis kraš-
tas“. Penktoką konkursui ruošė moky-

toja Vida Baužienė.
Trečią vietą šioje kategorijoje pa-

sidalijo trys Juozo Tūbelio progim-
nazijos mokinės: aštuntokė Austėja 
Šapolaitė su ištrauka iš prozininkės 
Eleonoros Hodgman Porter kūrinio 
„Poliana“, tos pačios klasės mokinė 
Rūta Plučiūtė su Juditos Vaičiūnaitės 
kūriniu „Barbora Radvilaitė“ bei penk-
tokė Adelė Vaitiekauskaitė. Mergaitė 
skaitė ištrauką iš Vytauto V. Landsber-
gio pjesės „Arklio Dominyko meilė“. 
Visas tris mergaites konkursui ruošė 
mokytoja Birutė Budreikienė.

5-8 klasių atstovus vertino komisijos 
pirmininkė Reda Kiselytė bei nariai Vida 
Papaurėlienė ir Sonata Babickienė.

„Pavogtos karvės“
 ir kelionė į kitą turą
9-12 klasių grupėje pirmoji vieta 

atiteko Juozo Tumo-Vaižganto gimna-
zijos II klasės mokiniui Ernestui Jasiū-

nui. Jis pristatė Kornelijaus Platelio ei-
lėraštį ,,Pavogtos karvės“. E. Jasiūnas 
taipogi keliaus į regioninį turą. Vaikiną 
ruošė mokytoja Zelma Gelžinienė. 

Antrą vietą šioje grupėje pasidali-
jo dvi mokinės: Juodupės gimnazijos 
IV klasės mokinė Lina Bliudžiutė su 
Justino Marcinkevičiaus kūriniu „Ka-
tedra. Lauryno monologas“ – merginą 
ruošė Vida Varnienė. Antroji vieta ati-
teko ir Rokiškio Juozo Tumo-Vaižgan-
to gimnazijos IV mokinei Agnei Ruz-
gutei. Mergina skaitė ištrauką iš Jurgos 
Ivanauskaitės kūrinio “Miegančių dru-
gelių tvirtovė”, jai ruoštis padėjo Rima 
Kanopienė.

Trečią vietą 9-12 klasių grupė-
je pasidalijo trys mokiniai. Pandėlio 
gimnazijos IV klasės mokinė Mantė 
Palivonaitė su poetės Juditos Vaičiū-
naitės kūriniu „Kanonas Barborai Ra-
dvilaitei“. Konkursui ruoštis padėjo 
Alia Melvydienė. Trečią vietą užėmė 

ir Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos 
IV klasės mokinys Vilius Skeirys – jis 
skaitė Bernardo Brazdžionio „Amžių 
keleivį“, o ruoštis padėjo Rasa Saniu-
kienė. III klasės šios gimnazijos moki-
nys Domantas Šinkūnas taipogi pelnė 
trečią vietą. Vaikinas skaitė ištrauką 
iš Kazio Binkio poemos „Tamošius 
Bekepuris“. Jį ruošė mokytoja Jolanta 
Augulienė.

Vyresniųjų klasių atstovus vertino 
komisijos pirmininkė Jolanta Augu-
lienė bei narės Violeta Karaliūnienė ir 
Zelma Gelžinienė.

Atsižvelgta į kūrinio problemos 
aktualumą 
Skaitymui mokiniams buvo reko-

menduojama rinktis žinomų, laiko 
patikrintų ir literatūros kritikų gerai 
įvertintų lietuvių autorių grožinės lite-
ratūros kūrinius, išsiskiriančius aukšta 
menine kokybe. Savo kūrybos tekstų 
skaityti nebuvo leista.

Dalyvaujant konkurse rekomen-
duota rinktis lietuvių autorių grožinės 
literatūros kūrinius, keliančius ir ana-
lizuojančius problemas, kurios jau-
dintų ir šiandieninį skaitytoją, o kūrinį 
skaitantis asmuo turėtų žinoti, suprasti 
ir vertinti pasirinkto kūrinio keliamas 
problemas.

 Mokiniai buvo vertinami pagal to-
kius kriterijus kaip pasirinkto kūrino 
temos bei idėjos aktualumas, temos 
atitikimas skaitovo amžiui bei gyve-
nimiškai patirčiai. Dėmesys kreiptas ir 
į skaitovo gebėjimą aiškiai ir supran-
tamai klausytojui perteikti pasirinkto 
kūrinio mintį, emociškai paveikti klau-
sytojus, naudoti savo balso diapazoną. 
Taipogi buvo vertinama ir pasakotojo 
kalbos kultūros kokybė, sceninių bei 
teatrinių raiškos priemonių naudojimo 
tikslingumas, sceninė laikysena.

Monika MEILUTĖ

Rokiškėnai skiepytis nelinkę

Augant sergamumui gripu ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infek-
cijoms šiuo metu epidemiją yra paskelbusios 24 savivaldybės iš 60. Rokiškio 
rajono savivaldybė – nuo vasario 5 dienos taipogi tarp jų. Siekdami išsiaiš-
kinti, ar rokiškėnai skiepijasi nuo gripo „Rokiškio Sirena“ Facebook pusla-
pyje paskelbėme apklausą.

Balsavime dalyvavo 203 „Rokiškio Sirena“ skaitytojai. Didžioji dalis – net 
90 proc. apklaustųjų (183 žmonės) teigė, kad nuo gripo jie nesiskiepijo ir tik 20 
skaitytojų (10 proc.) teigė, kad nuo gripo jie skiepijosi.

„Rokiškio Sirenos“ inform.



5 psl.  2019-02-08

Nepriklausomas rajono laikraštis

DĖL PAVIEŠINTOS TIKROVĖS NEATITINKANČIOS 
(MELAGINGOS) INFORMACIJOS 
APIE ROKIŠKIO RAJONO SENIŪNUS
Nors yra prasidėjusi rinkimi-

nė kompaniją į rajono savivaldą, 
tačiau niekas mums nesuteikia 
teisės žeminti iš šmeižti valstybės 
tarnautojų. Seniūnai, savivaldy-
bės įmonių vadovai nėra politi-
kai. Jie dirba sąžiningai ir atsa-
kingai, įgyvendindami Lietuvos 
Respublikos vietos savivaldos 
įstatyme jiems numatytas funk-
cijas, tačiau, kaip ir visi žmonės, 
jie nėra apsaugoti nuo klaidų. 
Auditai ir yra atliekami tam, kad 
būtų išaiškinti trūkumai, o juos 
pašalinus toliau produktyviai 
dirbama. 

Todėl, atsakydamas į valdančio-
sios koalicijos „Už laisvę augti” 
viešai išplatintus teiginius, atsakin-
gai pareiškiu, jog: 

• tikrovės neatitinka informacija 
apie seniūnijose iššvaistytus dau-
giau nei 200 000 eurų;

• tikrovės neatitinka informaci-
ja, jog auditai seniūnijose ar savi-
valdybės įstaigose buvo atliekami 
koalicijos „Už laivę augti”  inici-
atyvomis, inicijuoti tarnybiniai pa-
tikrinimai, skirtos dvi nuobaudos 
seniūnams;

• tikrovės neatitinka informacija 
apie sutaupomus tūkstančius eurų į 
savivaldybės tarnybinius automo-

bilius įmontavus judėjimo kontrolės 
sistemas

ir informuoju rajono gyventojus, 
kad:

• seniūnijose atlikti auditai buvo 
planiniai, suderinti su savivaldybės 
administracija, niekaip nesusiję su 
aukščiau minėtos koalicijos veikla 
ar jų inicijuoti, be to, atlikus audi-
tus, nėra nustatyta lėšų iššvaistymo;  

• dviem seniūnams paskirtos 
nuobaudos,nesusijusios su biudžeto 

lėšų netinkamu naudojimu;
• teiginiai apie įmontuotas kon-

trolės sistemas ir sutaupytus tūks-
tančius eurų yra neteisingi, kadan-
gi minėtos sistemos dar tinkamai 
neveikia, eksploatuojamos labai 
trumpą laiką (palyginus 2017 ir 
2018 metų išlaidas transporto prie-
monių eksploatacijai, 2018 metais 
patirtos išlaidos yra didesnės).

 Pasirašo meras 
Antanas VAGONIS

Užs. 0747

Pradinukų meilės Lietuvai atspindys – 
ant savivaldybės sienos

Rokiškio rajono savivaldybės pir-
mo aukšto fojė papuošė 93 pradinių 
klasių moksleivių piešiniai. Beveik 
šimtu unikalių darbų papuošta di-
džiulė savivaldybės siena – pradinių 
klasių mokytojų tarybos ir švietimo 
centro inicijuoto projekto „Piešiu Lie-
tuvą“ išraiška skirta artėjančiai Vals-
tybės atkūrimo dienai.

Parodos organizatoriai teigė, kad 
projektas organizuotas dvejais etapais. 
Pirmasis – kuomet mokytojų ir kitų mo-
kyklos bendruomenės narių padedami 
mokiniai piešė Lietuvą, o antrasis vyko, 
kai mokyklų bendruomenės nariai išrin-
ko pačius gražiausius mokinių piešinius 
ir juos atgabeno eksponuoti rajono savi-
valdybėje.

„Galėsime pamatyti, kaip mūsų vai-
kai mato Lietuvą, kuo jie džiaugiasi, kuo 
jie didžiuojasi,“ – kalbėjo organizatoriai 
pridurdami, jog džiugu, kad ne visus 
pakirto liga ir į kuklų parodos atidarymą 
susirinko kelios dešimtys svečių.

Paprašytas „Rodos klubo narys, mo-
kytojas ir ekspertas“ Arūnas Augutis pa-
komentavo mokinių piešinius – jis teigė, 
kad jei reiktų išrinkti patį gražiausią pie-
šinį, tai „labai sunkus darbas būtų“. „Šio-
je parodoje matome visą Lietuvą: gali-
me pamatyti ir jos kontūrus, ir Vilniaus 
Gedimino pilį, ir Stelmužės ąžuolą, ir 
Rokiškio Arką, ir Tris Kryžius. Parodoje 
galima paklajoti po visą Lietuvą,“ – nuo-
širdžiai kalbėjo A. Augutis.

Kūrėjas pridūrė, jog organizatorių 
sprendimas neišrinkti, kurie piešiniai 
patys gražiausi – labai geras. „Teisingai, 
kad organizatoriai nerinko gražiausio ir 
piešinių neskirstė į vietas, nes visi pieši-
niai tikrai neblogi,“ – kalbėjo jis. Daili-
ninkas akcentavo ir tai, kad pastebi, kiek 
daug technikų savo piešiniuose naudojo 
vaikai: piešimą guašu, flomasteriais, 
spalvotais pieštukais, net tušu ar visas 
šias technikas kartu. „Kyla įvairiausių 
minčių žiūrint į piešinius. Tikrai matosi, 
kad vaikai myli savo Lietuvą,“ – šypso-
josi A. Augutis.

Piešinius komentavo ir į parodėlės ati-
darymą susirinkę pradinių klasių moki-
nukai – piešinių autoriai. Pirštu besdami 
vardijo ką ir kaip piešė, kodėl vaizdavo 

būtent tai. „Vaizdavau ąžuolą – stiprybės 
simbolį. Ir lietuvaitę, kuri prie jo semiasi 
stiprybės,“ – nedrąsiai prakalbo pirmoji 
savanorė pridurdama, kad savo piešiniui 
skyrė tris dailės pamokas. Kitas mokinu-
kas nesikuklino – pribėgęs visiems pa-
rodė, kurio piešinio autorystė priklauso 
jam ir drąsiai sakė: „Mano piešinys va-
dinasi Gedimino pilies aplinka. Užtrukau 
labai ilgai, nes visada stengiuosi nupiešti 
labai gražų piešinį, kad jis patektų tarp 
gražiausiųjų“.

Kuomet visi drąsiausieji trumpai api-
būdino savo piešinius, mokyklos-darže-
lio „Ąžuoliukas“ pedagogė Rima Vana-
gienė pristatė didžiulę atsineštą knygą. 
Joje – visų mokyklos-darželio bendruo-
menės narių darbeliai. „Mes kūrėm kny-
gą pradėdami nuo šeimos, bendruome-
nės. Buvo įtraukti ir mokiniai, ir tėveliai, 
ir visi mokyklos bendruomenės nariai 
– mokytojai, kiti darbuotojai. Norėjome 
įamžinti, kaip kiekvienas įsivaizduoja 
Lietuvą, koks yra lietuvis,“ – sakė R. Va-
nagienė visiems demonstruodama, kaip 
pati teigė, pirmąjį knygos tomą „Užau-
gau Lietuvoj, šalelėj mylimoj“.

Pedagogė pridūrė, kad šį projektą 
vykdo jau antrus metus. „Šiuo metu tu-
rime apie 300 darbų, kurie bus sudėti į 
knygas. Visų į vieną sudėti negalime, nes 
knyga būtų be galo sunki,” – šypsojosi 
R. Vanagienė. Pedagogė pridūrė, kad 
knygos gaminimo procesas neapsiribo-
jo tik piešiniais – neformaliojo ugdymo 
vaikučiai kurdami piešinius naudojo 
įvairias technikas, aplikacijas, akcentavo 
tautinius šalies paveldo akcentus, mokėsi 
klijuoti ir surišti knygą, austi knygos de-
koracijoms reikalingas tautines juosteles. 
„Viską, kas susiję su Lietuva, su tauto-
daile stengėmės sudėti čia,” – knygos 
pristatymą užbaigė R. Vanagienė.

Parodos atidarymą vainikavo Juozo 
Tūbelio progimnazijos pradinio ugdy-
mo mokytojos Olios Samėnienės ves-
ta trumpa viktorina skirta išsiaiškinti, 
kaip parodos atidarymo svečiai pažįsta 
Lietuvą. Čia didesnę drąsą rodė atvykę 
mokinukai, kurie už teisingus atsaky-
mus buvo apdovanoti saldžiomis dova-
nėlėmis.

Paroda tęsis iki vasario 28 dienos.
Monika MEILUTĖ

Senamiesčio pradinukai – vieni geriausių 
slidinėjimo trasoje

Vasario 1 dieną Rokiškio Sena-
miesčio progimnazijos pradinių 
klasių mokinių komanda vyko 
į Druskininkų Snow areną – čia 
vyko Lietuvos mokyklų žaidynių 
kalnų slidinėjimo slidėmis finalinės 
varžybos. Jauniesiems Rokiškio 
sportininkams sekėsi labai gerai 
– mergaitės iškovojo trečią vietą, 
berniukai – nemažai taškų bendrai 
įskaitai.

Senamiesčio progimnaziją atstova-
vo 4a klasės mokinė Luknė Gabrielė 
Galvydytė, 3a klasės mokiniai Rugilė 
Kriukelytė, Gabija Deksnytė, Korne-
lijus Danys, Lukas Kazanavičius ir 
Orestas Zolba. Pradinukai šios sporto 
šakos varžybose dalyvavo ir su kitais 
mokiniais rungėsi pirmą kartą. Moki-
nius lydėjo ir jiems vadovavo mokytoja 

Rasa Kvedarienė.
Mokiniai, dalyvaujantys varžybose, 

turėjo įveikti slalomo (tai nusileidimas 
slidėmis nuo kalno specialia vingiuota 
trasa su kontroliniais vartais) trasą. Nu-
galėtojai buvo nustatomi pagal trasos 
įveikimo laiką. Trasoje sėkmė lydėjo iš 
Rokiškio Senamiesčio progimnazijos 
atvykusias mergaites – jos trasą įveikė 
itin greitai ir tapo trečiosios vietos nu-
galėtojomis. Mergaitės namo parsivežė 
nugalėtojų taurę, medalius, diplomus bei 
naujus kamuolius. Apdovanojimų cere-
monijoje visus dalyvius sveikino ir prizi-
ninkams apdovanojimus teikė Lietuvos 
tautinio olimpinio komiteto prezidentė 
Daina Gudzinevičiūtė.

Deja, berniukų komandai trasoje se-
kėsi prasčiau – nors vaikinai pasirodė 
neblogai ir pelnė nemažai taškų bendrai 
mokyklos įskaitai, tačiau prizinės vietos 

jie neiškovojo. Greičiausiai trasą įveikė 
Kornelijus Danys.

Jaunuosius sportininkus lydėjusi 
mokytoja R. Kvedarienė labai džiaugė-
si mokinukų rezultatais, nes varžybose 
dalyvavo ir tie, kurie ant slidžių stovėjo 
tik antrą kartą gyvenime. Tačiau tai vai-
kams nesutrukdė pasiekti gerų rezultatų 
– drąsieji progimnazistai neišsigando 
nei stačios nuokalnės, nei ilgos trasos. 
Mokytoja tikisi, kad ir kitais metais 
pavyks suburti pajėgią komandą varžy-
boms, o mokiniai dar labiau susidomės 
žiemos sporto teikiamais malonumais.

Šias žaidynes kiekvienais metais 
organizuoja Lietuvos Respublikos 
švietimo, mokslo ir sporto ministerija, 
Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, 
Lietuvos mokinių neformaliojo švieti-
mo centras.

Monika MEILUTĖ
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KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Monitorių Samsung, 19 colių 
įstrižainės. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Monitorių Acer, 19 colių 
įstrižainės. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Nešiojamąjį  kompiuterį Dell su 
Windows 7 operacine sistema.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Sony Play Station 4. Beveik 
nenaudotas. Dovanų 3 žaidimai. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 645 19 697. 
Rokiškis
• Nešiojamą kompiuterį Lenovo 
T420. Viskas veikia.  
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Geros būklės nešiojamąjį 
kompiuterį Lenovo T61. Viskas 
veikia. Nauja baterija.  
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• 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

MAISTO PRODUKTAI

• Ekologišką medų, galiu atvežti. 
Kaina 4 Eur. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• Ekologinis ūkis - ekologiškas 
bulves. Atveža. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• Įvairių veislių valgomąsias 
bulves. Galiu atvežti.  
Tel. 8 601 26 960. Rokiškis
• Gaminu ir pristatau naminius 
medaus tortus. Tortai kepami iš 
ekologiškų produktų.  
Tel. 8 677 51 966. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Nokia 2077C mobilų telefoną. 
Kaina 8 Eur. Tel. 8 606 41 340. 
Vilnius
• Pilnas komplektas + 2 dėklai 
dovanų. 3 GB RAM, 32 GB vidinė 
atmintis, dviguba Leica kamera. 
Atsakau į sms, kaina galutinė. 
Kaina 90 Eur. Tel. 8 647 88 088. 
Rokiškis
• Idealios būklės Samsung Galaxy 
S6 Black Sapfire. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 628 37 400. Rokiškis
• Telefoną Samsung Galaxy Core 
Prime. Be defektų. Komplekte 
dėklas-knygutė, kroviklis, dėžutė. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 628 37 400. 
Rokiškis
• Telefoną Huawei P8 Lite. Skilęs, 
bet naudotis netrukdo. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 628 37 400. Rokiškis
• Visiškai naują, nenaudotą mobilų 
telefoną Samsung Galaxy S8 64 
GB. Garantija dviems metams. 
Draudimas. Domina keitimas. 
Kaina 340 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• 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 16 GB. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 679 95 266.  
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 52 a sklypą Juodupės sen. su 

senoviniu rąstiniu namu, mūriniu 
ūkiniu pastatu. Yra šulinys, 15 a 
tvenkinys, didelė pavėsinė.  
Graži ir rami vieta. Kaina 11000 
Eur. Tel. 8 605 81 899.  
Rokiškis
• Labai šiltą, šviesų 1 kambario 
butą. 37 kv. m, su balkonu. Blokinis 
namas, 5 aukštas, Panevėžio g. 
Tvarkinga laiptinė. Butui reikia 
remonto. Kaina 12700 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• 2 kambarių butą Aukštaičių g., 
52 kv. m, 5 aukšte. Mūrinis namas, 
geras išplanavimas, erdvi virtuvė, 
plastikiniai langai (tik balkono ne). 
Suremontuota laiptinė, draugiški 
kaimynai. Kaina 17500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• 2 kambarių butą 5 aukšte, 
Jaunystės g. Butui atliktas 
kapitalinis remontas.  
Tel. 8 614 18 645. Rokiškis
• Garažą prie buvusio DNB banko. 
7 korpusas, pietinė pusė.  
Tel. 8 614 66 272. Rokiškis
• Mišką, 1,0550 ha, ir žemę 1,5500 
ha. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 675 40 534. Rokiškis
• Garažą Pagojėje. Kaina sutartinė. 
Yra rūsys, trifazė elektros 
instaliacija, duobė automobilio 
tvarkymui.  
Tel. 8 675 40 534. Rokiškis
• Garažą Panevėžio g., Rokiškyje, 
prie Norfos prekybos centro.  
Tel. 8 618 13 406. Rokiškis
• Sodybą ant Vyžuonos upės kranto 
Rokiškio raj., Viršilų k. Žemės 3,5 
ha su pastatais ir pamatais. Kaina 
10500 Eur. Tel. 8 686 94 620. 
Rokiškis
• Sodybą su 20 ha žemės 
Aukštakalnių k. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Namą Juodupėje. Yra ūkinis 
pastatas, pirtis, garažas su duobe, 
trifazė elektros instaliacija, už kelio 
tvenkinys. Geri kaimynai, netoli 
miškas. Tel. 8 686 20 472.  
Rokiškis
• 2,3 ha žemės sklypą Skapiškyje. 
Tel. 8 692 74 224. Rokiškis
• Medinį namą Kamajuose.  
Kaina 11000 Eur.  
Tel. 8 696 09 860. Rokiškis
• 3 kambarių butą 5 aukšte, 64,5 
kv. m. Gera vieta, reikia remonto. 
Kaina 17800 Eur.  
Tel. 8 609 75 812. Rokiškis
• 15 ha žemės sklypą Kavoliškyje. 
Tel. 8 656 54 506. Rokiškis
• 19 a, 21 a, 24 a, 39 a, 42 a namų 
valdos sklypus už miškų urėdijos, 
prieš kolektyvinius sodus. Sklypai 
atidalinti, atlikti geodeziniai 
matavimai, įvesta elektra, 
servitutinis kelias.  
Tel. 8 657 75 999. Rokiškis
• Namą Rokiškyje, šalia 
geležinkelio stoties su mūriniais 
ūkiniais pastatais ir garažu. Šalia 
namo 16 a žemės valda. Geras 
susisiekimas, šalia maisto prekių 
parduotuvė. Dėl kainos galima 
derėtis. Kaina 22000 Eur.  
Tel. 8 678 54 302. Rokiškis
• 4 ha žemės sklypą Panemunėlio 
sen., Rukšių k., prie magistralinio 
žiedo. Tel. 8 695 69 495.  
Rokiškis
• 2 kambarių butą Sėlyneje. Yra 
žemės. Arba keičiu į 1 kambario 
butą Rokiškyje. Tel. 8 631 63 742. 
Rokiškis
• Tvarkingą 2 kambarių butą 
Panevėžio g. Tel. 8 634 88 847. 
Rokiškis
• Sodybą su 52 a. sklypu gražioje, 
ramioje vietoje, tarp miškų, 
Juodupės sen., su rąstiniu, 
senoviniu namu ir ūkiniu mūriniu 
pastatu. Yra šulinys, vaikų žaidimų 
aikštelė, didelė pavėsinė ir 15 a 

tvenkinys. Kaina 11000 Eur.  
Tel. 8 605 81 899. Rokiškis
• 3 kambarių namą Dariaus ir 
Girėno g., tinkantį gyventi iš karto. 
Poilsiui įrengta pirtis. 65 kv. m, 
sklypas 6,15 a, teritorija aptverta. 
Elektros instaliacija – trifazė, 
vanduo šulinio su hidroforu (galima 
prisijungti miesto vandentiekio), 
kanalizacija miesto. Kaina 39000 
Eur. Tel. 8 655 31 429.  
Rokiškis
• Žemės skypą sodybai prie Sartų 
ežero. Plotas 60,9 a, projektuojamo 
namo plotas 113,2 kv. m. Sklypas 
vos už 500 m nuo Sartų ežero. 
Su parengtais namo projektais ir 
išduotu statybos leidimu. Kaina 
6500 Eur. Tel. 8 655 31 429. 
Rokiškis
• Namą su sklypu Respublikos g. 
Galima gyventi iš karto. Du kitus 
tvarkingus sklypus, tinkančius 
naujo namo statybai ir komercinei 
veiklai. Sklypų plotas 14,32 a, 
teritorija aptverta, su visomis 
komunikacijomis. Kaina 20000 Eur. 
Tel. 8 655 31 429. Rokiškis
• 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 kietuoju 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
• 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 
5 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, 
kūrenamas kietuoju kuru, aplink 
namą yra ūkiniai pastatai, sodas. 
Tel. 8 617 36 806. Rokiškis
• Mūrinį sodo nameliį 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

NUOMA

• Ieškau 2 kambarių buto su baldais 
nuomai. Siūlyti visus variantus.  
Tel. 8 621 26 658. Rokiškis
• Tvarkinga, dirbanti šeima skubiai 

ieško 1,5-2 kambarių buto nuomai, 
ilgam laikotarpiui.  
Tel. 8 623 20 459. Rokiškis
• Šeima skubiai ieško 2 kambarių 
buto nuomai. Tel. 8 621 52 675. 
Rokiškis
• Išsinuomočiau garažą Pagojėje. 
Tel. 8 600 81 496. Rokiškis
• Tvarkinga, dirbanti šeima ieško 
buto ilgalaikei nuomai mikrorajone. 
Tel. 8 656 33 169. Rokiškis
• Išnuomoju 1 kambario butą. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 618 71 775. 
Rokiškis

PASLAUGOS

• Įmonė pjauna miškus, iki 200 
kub. m. Tel. 8 606 89 237.  
Rokiškis

• Atlieku visus santechnikos 
darbus. Vandentiekio, kanalizacijos 
montavimas, šildomų grindų, 
katilinių įrengimas.  
Tel. 8 626 41 425. Rokiškis
• Vidaus apdailos darbai: plytelių, 
tapetų, klijavimas, tinkavimas, 
armavimas, glaistymas, dažymas, 
įvairių grindų dangų klojimas, 
gipso kartono plokščių montavimas 
ir kiti darbai. Tel. 8 614 21 827. 
Rokiškis

PERKA

• Perku pašarinius grūdus.  
Tel. 8 676 37 789. Rokiškis
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2019.02.18 10 val. Pergalės g. 32., Panemunėlio 
glž. st., Panemunėlio sen., Rokiškio raj., numato-
mi žemės sklypo Nr.180/6 geodeziniai matavimai. 
Kviečiame dalyvauti gretimo žemės sklypo Perga-
lės g.34  paveldėtojus. 

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

mob. 8-612 95720, el. p. kavolzeme@parok.lt. 
R. Barono žemėtvarkos darbų įmonė Laibgalių kaime parduodamas sandėlys. 

Matmenys 70x18 m.
Sėlynės kaime parduodamas 800 tonų 
grūdų talpos sandėlys. Kainos sutartinės.
Kreiptis telefonu 868654735Odinių ir antikvarinių baldų 

išparduotuvė.
 Platus baldų pasirinkimas. 
Respublikos 113a, Rokiškis

Bajorų baldai

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

PRAŠO PADOVANOTI

• Prašau padovanoti virtuvės stalą 
su bent 3 kėdėmis. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 671 07 438. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Vaikišką automobilinę kėdutę. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 624 69 717. 
Rokiškis
• Maitinimo kėdutę. Būklė gera, tik 
nėra staliuko. Labai patogi, lengva 
prižiūrėti, lengvai valoma.  
Kaina 5 Eur. Tel. 8 672 29 449. 
Rokiškis
• Geros būklės automobilinę kėdutę 
Maxi Cosi, 9-18 kg. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 607 07 842. Rokiškis
• Tvarkingą Maxi Cosi Tobi 
automobilinę kėdutę. Tinkama 9-18 
kg vaikui. Naudota ne kasdien. 

Trūkumų nėra. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 662 60 051. Rokiškis
• Supamą arkliuką. Kaina 12 Eur. 
Tel. 8 686 74 923. Rokiškis
• 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

RASTA\PAMESTA

• Rokiškio autobusų stoties 
mašinų aiškštelėje rastas vyriškas 
vestuvinis žiedas.  
Tel. 8 685 12 728. Rokiškis

• Nepriklausomybės aikštėje rasti 
raktai. Tel. 8 687 27 396.  
Rokiškis
• Parduotuvėje pamesti akiniai 
tamsiai rudais rėmeliais. Radusiems 
atsilyginsiu. Tel. 8 688 41 212. 
Rokiškis
• Mikrorajone, prie kioskelių rasti 
raktai. Tel. 8 679 07 808.  
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Naują grandininį pjūklą Erman 
HM5201. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 645 49 558. Rokiškis
• Husqvarna 137 motorinį 
grandininį pjūklą. Kaina 110 Eur. 
Tel. 8 604 86 441.  
Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO-
PREKĖS

• Sniego paspirtuką, skubiai.  
Kaina 19 Eur. Tel. 8 611 09 005. 
Rokiškis
• Uosinį biliardo stalą 
(uždengiamas). Tel. 8 699 58 377. 
Rokiškis
• Naujus žvejybos tinklus. Siunčiu 
. Kaina 40 Eur. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis
• Naudotas, įvairių dydžių kalnų 
slides, batus, šalmus.  
Tel. 8 686 74 923. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Skardą lankstiniams, dengta 
plėvele, lygi. Plotis 75 cm, ilgis 50 
m, storis 0,45 mm. Rulone 37 kv. 
m. Spalva pilka (RAL7016), ruda 
(RAL8017). Kaina 3 Eur.  
Tel. 8 622 11 330. Rokiškis
• Norvegišką krosnelę Jotul 4 
su naujais, apšiltintais kaminais. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 672 73 326. 
Rokiškis
• Rusiškus koklius ir visas 
metalines dalis, reikalingas 
krosniai. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 646 06 785. Rokiškis
• Klijuojamą sienų dangą, smėlio 
spalvos, apie 10 kv. m. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Trifazį pramoninį suvirinimo 
aparatą VD306. Veikiantis. Yra visi 
kabeliai. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 685 60 593. Kaunas
• Spygliuočių bei lapuočių vidaus 
dailylentes. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Lauko dailylentes.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Statybinę medieną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Medieną stogo darbams.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis

• Naujas išilginio ir skersinio 
pjovimo staklytes.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Norvegišką krosnelę Jotul 4 
su naujais, apšiltintais kaminais. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 672 73 326. 

Rokiškis
• Naujus rusiškus koklius su 
visomis naujomis metalinėmis 
dalimis krosniai. Tel. 8 646 06 785. 
Rokiškis
• Spygliuočių ir lapuočių 
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11 06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, 
Lietuva
09:20 Senis 
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 4 
11:15 Aukštuomenės 
daktaras 1 
12:00 Beatos virtuvė 
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 Vartotojų kontrolė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas

22:30 Dviračio žinios
23:00 Medičiai. Florencijos 
valdovai 2 
00:00 LRT radijo žinios
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 4 
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Istorijos detektyvai 
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 (Ne)emigrantai 
05:00 Ponių rojus

06:10 Televitrina
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 Prakeikti
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 "Prezidento lėktuvas" 
00:15 Skubi pagalba
01:15 Iš Los Andželo į Vegasą
01:40 Apsukrios kambarinės
02:30 Ekstrasensai tiria
04:00 Skubi pagalba
04:50 Iš Los Andželo į Vegasą
05:15 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 penktadienis
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 Operacija "Kardžuvė"
00:30 Juodasis sąrašas 
01:25 2012

07:15 Vaikai šėlsta 
07:40 Stoties policija 

08:40 Sudužusių žibintų gatvės 
09:40 Įteisintas faras 
10:45 Gelbėtojai - 112 
11:15 Ekstrasensų mūšis 
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 Tamsos riteris
00:00 Smurto istorija
01:50 Antrininkas 
02:40 Kortų namelis

06.10 TV parduotuvė
06.30 „Pasaulis iš viršaus“
07.00 Šiandien kimba
08.00 „Sandoris” 

09.00 „24/7“
10.00 „Širdies plakimas“ 
11.10 „Mentalistas“ 
12.20 „Albanas“ 
13.30 TV parduotuvė
13.45 „Miškinis“ 
14.55 „Gluchariovas“ 
16.00 Reporteris
17.00 „Gyvybės langelis“ 
18.00 Reporteris
18.50  „Mes europiečiai“
18.55 „Gluchariovas“ 
20.00 Reporteris
20.30 Nuoga tiesa
22.00 Reporteris
22.55 „Mes europiečiai“
23.00 Ne spaudai
00.00 „Gluchariovas“
01.05 „Albanas“ 
02.10 „Kelrodė žvaigždė“ 
03.00 „Svarbiausia - įstatymas“ 
03.50 „Neišsižadėk“ 
04.35 „Albanas“ 
05.20 „Gyvybės langelis“
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09 06:00 Himnas

06:05 Nacionalinė 
ekspedicija „Dniepru per 
Ukrainą" 
07:00 Hani ir Nani 3 
08:30 Karinės paslaptys
09:00 Labas rytas, Lietuva
12:00 Ypatinga misija 
12:55 Metų laikai 
13:50 Džesika Flečer 6 
15:25 Klausimėlis.lt
15:45 Žinios. 
16:00 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Žinios.
18:00 Teisė žinoti
18:30 Vakaras su Edita 
19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 „Eurovizija 2019"
23:45 Maiklas Džeksonas 

00:10 Ką moterys veikia pusę 
ketvirtos ryto? 
01:40 Tamsioji augalų pusė 
02:35 Gvadalkivyras. Didžioji upė 
03:30 AM?
03:30 Pasaulio dokumentika. Metų 
laikai 
04:25 Puaro

06:15 Televitrina 
06:30 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą
07:00 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 
07:30 Aladinas
08:00 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą 
08:30 Kempiniukas Plačiakelnis 
09:00 Virtuvės istorijos
09:30 Gardu Gardu
10:00 Svajonių ūkis
10:30 Būk sveikas! 

11:00 Įpėdiniai
13:20 Karštos galvos
15:00 Ekstrasensų mūšis 
16:45 "LTeam" žiemos olimpinis 
festivalis
18:00 Raudonas kilimas 
18:30 TV3 žinios
19:30 Turtuolis vargšas
21:55 Tyli naktis
00:00 Tai reiškia karą
01:50 Persijos princas. Laiko 
smiltys 
03:50 Tiksinti bomba 
05:25 Svotai 

06:25 Tomas ir Džeris 
06:55 Žvėrelių būrys 
07:20  Keista šeimynėlė
07:45 Neramūs ir triukšmingi 
08:10 Riterių princesė Nela 
08:35 Tomo ir Džerio pasakos
09:00 Ponas Bynas 

09:25 Monstrų biuras
11:15 Pelenės istorija. Gražiausios 
dainos
13:00 Piteris Penas
15:10 Policininkas su puse
17:00 Gyvūnų pasaulis
17:30 Bus visko
18:30 Žinios
19:30 Monstrų universitetas
21:20 Šnipas ne savo noru
23:10 Pirmieji metai. Pasitikime 
protėvius!
01:05 Amerikietis žudikas

06:15 Varom! 
07:30 Vaikai šėlsta 
08:29 „Top Shop“ televitrina
08:45 Sveikatos ABC televitrina
09:00 Lietuvos galiūnų čempionato 
finalas
10:00 Nutrūkę nuo grandinės 
10:30 Haskių kelias

11:40 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai 
12:40 Gordonas Ramzis. Iki 
pragaro ir atgal 
13:40 Ekstrasensų mūšis 
16:00 Amžiaus nusikaltimai 
17:00 Betsafe–LKL. Juventus - 
Neptūnas
19:30 Muzikinė kaukė. Geriausieji
22:00 Smurto istorija
23:55 Penktadienis tinkle
01:40 Ekstrasensų mūšis

06:10 „Pasaulis iš viršaus”
06:40 Kitoks pokalbis
07:04 TV parduotuvė
07:20 „Vyrų šešėlyje. Barbora 
Umiastauskaitė-Žagarietė”
07:55 „Pasaulis iš viršaus“
09:00 Skinsiu raudoną rožę
09:30 Vantos lapas
10:00 Adomo obuolys

11:00 „Detektyvas Morsas“ 
13:00 „Šeimininkė” 
15:20 „Pasaulio turgūs
16:00 Žinios
16:20 Čempionai
16:50 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje. Birutė Mažeikaitė-
Ramanauskienė”
17:25 „Neišsižadėk“ 
18:00 Žinios
18:30 „Neišsižadėk“
20:00 Žinios
20:25 „Gurovo bylos. 
Maitvanagiai”
22:00 Žinios
22:30 „Gurovo bylos. Maitvanagiai” 
23:10 „Mentų karai. Odesa“ 
00:40 „Gurovo bylos. Savivalė” 
02:10 „Merdoko paslaptys“ 
03:40 „Kelrodė žvaigždė“
05:10 „Pavojingiausios kelionės. 
Gabonas”
05:35 „Pavojingiausios kelionės. 
Gruzija”
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10 06:00 06:00 Himnas
06:05 Beatos virtuvė 
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis.lt
08:00 Gyventi kaime 
gera
08:30 Ryto suktinis 
09:00 Brolių Grimų 
pasakos 
10:00 Gustavo 
enciklopedija 
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Tamsioji augalų pusė 
12:55 Gvadalkivyras. 
Didžioji upė 
13:50 Puaro 
15:25 Klausimėlis.lt
15:45 Žinios. 
16:00 Istorijos detektyvai 
16:45 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis"

17:30 Žinios. 
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Keliai
21:30 Laisvės kaina. Disidentai 
22:40 Mano didelės storos 
graikiškos vestuvės 2 
00:00 LRT radijo žinios
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 4
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Savaitė 
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 Vartotojų kontrolė 
05:00 Ponių rojus

05:25 Svotai
06:15 Televitrina 
06:30 Čipas ir Deilas skuba į 

pagalbą 
07:00 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 
07:30 Aladinas
08:00 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą 
08:30 Mamyčių klubas 
09:00 Kulinarinis detektyvas 
09:30 Penkių žvaigždučių būstas 
10:00 Pasaulis pagal moteris
10:30 Svajonių sodai 
11:30 Paauglių paplūdimys 
13:45 102 dalmatinai
15:45 Karštos galvos 2
17:30 Visi mes žmonės 
18:30 TV3 žinios
19:30 Pelenė
21:35 Transporteris
23:20 Tai reiškia karą 
00:30 "Kaulai" 
01:20 "Apsukrios kambarinės" 
02:10 "Ekstrasensai tiria" 
03:35 "Kaulai" 
04:25 "Iš Los Andželo į 
Vegasą" 
04:50 "Apsukrios kambarinės"

06:35 Tomas ir Džeris 
07:05 Žvėrelių būrys 
07:30 Keista šeimynėlė 
07:55 Neramūs ir triukšmingi 
08:20 Riterių princesė Nela 
08:45 Tomo ir Džerio pasakos 
09:10 Romos gladiatorių nuotykiai
11:00 Pelenės istorija. Jei batelis tiks
12:50 Jaguaras
14:55 10 balų žemės drebėjimas
16:40 Ne vienas kelyje
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Lietuvos balsas. Vaikai
21:45 2012
00:45 Legionas
02:25 Pirmieji metai. Pasitikime 
protėvius!

06:30 Lietuvos galiūnų čempionato 
finalas

07:30 Haskių kelias
08:30 Tauro ragas
09:00 Sveikatos kodas
09:30 Sveikatos kodas televitrina
10:00 Nutrūkę nuo grandinės 
10:30 Banginių gelbėtojai
11:40 Spec. būrys. Išlieka stipriausi 
12:50 Gordonas Ramzis. Iki 
pragaro ir atgal 
13:50 Ekstrasensų mūšis 
16:00 Nusikaltimų miestas 
16:30 Čepas meta
17:00 Betsafe–LKL. Dzūkija - 
Žalgiris
19:30 Žandaras pramogauja
21:35 Antrininkas 
22:40 Kortų namelis 
23:50 Baudėjas
02:00 Penktadienis tinkle

05:10 „Pavojingiausios kelionės. 
Gabonas”
05:35 „Pavojingiausios kelionės. 
Gruzija”

07:04 TV parduotuvė
07:20 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyję. Felicija Bortkevičienė”
07:55 „Gluchariovas“
10:00 Šiandien kimba
11:00 „Detektyvas Morsas“ 
13:00 „Bitininkas“
16:00 Žinios
16:20 Krepšinio pasaulyje 
17.00 Ne spaudai
18.00 Žinios
18.30 „Inspektorius Luisas. Kas 
slypi viduje”
20.00 Žinios
20.25 „Inspektorius Luisas. Kas 
slypi viduje” 
21.00 „24/7”
22.00 Žinios
22.30 „Detektyvas Morsas“ 
00.40 „Gurovo bylos. Savivalė” 
02.10 „Merdoko paslaptys“ 
03.40 „Kelrodė žvaigždė“ 
05.10 „Pavojingiausios kelionės. 
Gabonas”
05.35 „Pavojingiausios kelionės. 
Gruzija”
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12 06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis 
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 4 
11:15 Aukštuomenės 
daktaras 1 
12:00 Stilius 
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 (Ne)emigrantai 
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija „Dniepru per 
Ukrainą"
22:30 Dviračio žinios

23:00 12 beždžionių 2 
23:45 Klausimėlis.lt 
00:00 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
 „Kas ir kodėl?" 
03:30 Dviračio žinios 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė ekspedicija 
„Dniepru per Ukrainą" 
05:00 Ponių rojus

05:15 Apsukrios kambarinės
06:10 Televitrina
06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai
06:55 Simpsonai
07:55 Namas  
08:55 Meilės sūkuryje 

10:00 Meilės žiedai
12:00 Svotai
13:00 Pažadėtoji
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Prieš srovę
20:30 Prakeikti
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 "Trys dienos nužudyti" 
00:30 Skubi pagalba
01:25 Iš Los Andželo į Vegasą
01:50 Apsukrios kambarinės
02:40 Ekstrasensai tiria
04:05 Skubi pagalba
04:55 Iš Los Andželo į Vegasą
05:15 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 Nuo... Iki...
20:30 Paveldėtoja 2 
21:00 Monikai reikia meilės 
21:30 Žinios
22:30 Skundikas
00:45 Juodasis sąrašas 
01:40 Operacija "Kardžuvė"

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 Nakties sargyba
23:05 Tamsos riteris
01:55 Didžiojo sprogimo teorija 

06.10 TV parduotuvė
06.30 Nuoga tiesa
08.00 „Sandoris” 
09.00 „Gurovo bylos. Medžioklė“ 
10.00 „Širdies plakimas“ 

11.10 „Mentalistas“ 
12.20 „Inspektorius Luisas. 
Žaizdos“ 
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 Adomo obuolys
22.00 Reporteris
22.55 „Mes europiečiai“
23.00 „Prokuroras“ 
00.00 „Gluchariovas“ 
01.05 „Albanas“ 
02.10 „Kelrodė žvaigždė“ 
03.00 „Svarbiausia - įstatymas“ 
03.50 „Šeimininkė“
04.35 „Albanas“ 
05.20 „Gyvybės langelis“

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. Mažesniojo kaina 25 
Eur, didesniojo –  35 Eur.  
Tel. 8 627 77 127. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Motorolerį Malaguti F15. 2007 
m., TA iki 2020 m., visiškai 
perrinktas variklis. Galima derėtis. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 600 62 900. 
Rokiškis

• Chrysler Voyager 1999 m., 2,5 
l, 85 kW, dyzelis. Ką tik atlikta 
TA, galioja iki 2020.12.22. Geros 
padangos, yra kablys. Kaina 950 
Eur. Tel. 8 646 97 389.  
Rokiškis
• Forld Galaxy 2007 m., 2 l, 
103 kW, dyzelinas. Tvarkingas 

automobilis. Maža rida, tik 270 000 
km. Iš Austrijos. Kaina 3600 Eur. 
Tel. 8 619 32 390. Rokiškis
• Volvo V50 2009 m., 2 l, dyzelis, 
100 kW. Tvarkingas automobilis, 
maža rida, tik 240 000 km. Iš 
Austrijos . Kaina 3500 Eur.  
Tel. 8 619 32 390. Rokiškis

• VW Passat 199 1m., 1,8 l,  
66 kW, benzinas, universalas, 
raudonos spalvos, TA iki 2020.07. 
Kaina 550 Eur. Tel. 8 614 20 695. 
Rokiškis
• Audi A4 1996 m., 1,9 l, TDI, 81 
kW, TA iki 2020.11, universalas. 
Kaina 690 Eur. Tel. 8 612 67 305. 
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Rokiškis
• 1996 m. Audi A4 universalą. 1,9 
l, TDI, 81kW. Naujai perrinkta 
visa važiuoklė, geros padangos, 
akumuliatorius. TA iki 2021.01.30 . 
Kaina 1200 Eur. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• VW Passat 1,9 l, TDI, 96 kW.  
Tel. 8 612 67 305. Rokiškis
• Ford Mondeo 2001 m., TA iki 
2020 m. 85 kW, 2 l. Kaina 430 Eur. 
Tel. 8 682 15 510. Rokiškis
• 1998 m. Opel Astra 1,7 l, TD, 
50 kW. Universalas, spalva 
tamsiai žalia, ABS, liukas, kablys, 
sutvarkyta važiuoklė, TA iki 
2019.11. Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Audi A4 universalą 1996 m., 1,9 
l, TDI, 81 kW. Tida 309669 km. 
El. langai, ABS, klimato kontrolė, 
naujai perrinkta važiuoklė, geros 
padangos, akumuliatorius. TA iki 
2021.01.30. Kaina 1200 Eur.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• VW Passat B5 1,9 l, 81 kW, 
universalas. Klimato kontrolė, 
šildomos sėdynės, autopilotas, 
geros žieminės padangos, lieti 
ratlankiai. Ekonomiškas, geras 
automobilis. Rankinis stabdo laiko, 
krosnelė šildo, užsiveda, traukia 
puikiai. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 619 32 390. Zarasai
• Audi 100 C4 2,5l., TDI, 85kW., 
sedanas. TA iki 2021.02.05. Tel. 8 
683 85 278. Utena
• Mazda 626. 1999 m., 2 l, 74 kW, 
TA iki 2019.08. Kaina derinama. 
Kaina 470 Eur. Tel. 8 621 40 386. 
Rokiškis
• Motorolerį Qingoi CL 50. 
Pakeista nauja grupė, signalizacija, 
LT dokumentai, platūs ratai. Viskas 
veikia. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Taupų automobilį VW Golf 1,9 l, 
TDI, 66 kW. Kaina 370 Eur.  
Tel. 8 675 05 247. Rokiškis
• VW Golf 1994 m., 1,9 l, TDI, 
66 kW, TA iki 2019.04. Domina 
keitimas. Kaina 370 Eur.  
Tel. 8 675 05 247. Rokiškis
• Ford Mondeo 2 l, dyzelis, 96 
kW, TA iki 2020.03.14. Yra 
keli defektai. Galiu keisti į kitą 
automobilį. 8 603 87 554.  
Rokiškis
• Peugeot 406. Ką tik atlikta TA. 
Dyzelis, 2 l, 80 kW. Sudomintų ir 
keitimas. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 628 98 127. Rokiškis
• Volvo V70 2,5 l, 103 kW. 
Tvarkingas automobilis, TA dar 
ilgam. Tel. 8 683 06 559.  
Rokiškis
• 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. Pirma registracijos 
vieta - Austrija, eksploatuota 
Lietuvoje. Viskas sutvarkyta, atlikta 
TA, kuri galioja iki 2020.11.24, 
yra draudimas. 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

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Hyundai i 10 2015 m., 57 kW 
sankabos diską ir diskatorių. Rida 
53702 km. Geros būklės.  
Kaina 75 Eur. Tel. 8 675 24 721. 
Rokiškis

• Opel Astra 2000 m., DTI, 2 l, 74 
kW, dalimis. Tel. 8 651 12 780. 
Rokiškis
• Naują dujinį galinį amortizatorių 
tinkantį Audi A4 1995 m. – 2001 
m. Kaina 12 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• 1998 m. Audi A4 B5 vairo 
kolonėlę, greičių dėžę, sankabą. 
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Dalimis 1998 m. Volvo V40 
universalą. 1,9 l, TD. Variklis, 
starteris, radiatorius, spynutė, 
galinis dangtis ir kt.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Pilką, nesudėvėtą automobilio 
Audi A3 saloną. Švarus, nesutrintas 
kilimas. Yra visos plastmasės. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 616 35 640. 
Rokiškis
• Padangas 195/65 R15 Semperit. 
Protektoriaus gylis 6 mm. Taip 
pat ratlankius, tinkančius Opel 
automobiliams, 5 skylių ir VW 
Golf 4. Galima pirkti kartu su 
padangomis arba atskirai.  
Tel. 8 616 35 640. Rokiškis
• 2000 m. Opel Vectra 2 l, 74 kW, 
dalimis. Tel. 8 655 08 291.  
Rokiškis
• Dalimis Toyota Corolla 2006 m., 
2 l, dyzelis, 66 kW.  
Tel. 8 623 17 772. Rokiškis
• Dalimis Opel Zafira 2005 m., 92 
kW, 2,2 l, dyzelis.  
Tel. 8 623 17 772. Rokiškis
• Padangas. Kaina 14 Eur.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Opel ratus. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 674 31 328. Rokiškis
• R17 ratus, penkių skylių, 112, 
centrinė skylė 57,1. Kaina 180 Eur. 
Tel. 8 624 58 017. Rokiškis
• Audi A4 B5 dalis. Sedanas, 
benzinas. Atsakau į sms.  
Tel. 8 647 88 088. Rokiškis
• Audi 100 C4 Avant 2,5 l, TDI, 
85 kW, dalimis. Tel. 8 671 51 396. 
Rokiškis
• VW Vento dalimis. Dyzelis.  
Tel. 8 687 56 716. Rokiškis
• Dalimis Audi B4 2 l, benzinas, 8 
5 kW ir VW Golf 3 1,9 l, 66 kW. 
Tel. 8 612 74 047. Rokiškis
• VW Golf 4 vairą su oro pagalve. 
Naujai persiūtas. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 644 49 927. Rokiškis
• 2 Opel Vectra lietų ratlankių 
komplektus su vasarinėmis 
padangomis už 170 Eur. Pridedu 
specialius varžtus ir galvutę. Taip 
pat ratlankius nuo Alfa Romeo su 
geromis žieminėmis padangomis. 
Važinėtos tik vieną žiemą. Už 180 
Eur. Abu kompletai R16.  
Tel. 8 627 94 065. Šakiai
• Naudotas M+S R15 padangas 
su štampuotais diskais ir gražiais 
gaubtais. Tinka VW Sharan.  
Tel. 8 620 78 483. Rokiškis
• Žiemines, dygliuotas padangas 
205/55 R16. 4 vnt. Likutis 6 mm. 
Kaina 75 Eur. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• Opel Zafira 2 l, DTI, 74 kW, 
dalimis. Tel. 8 619 11 054.  
Rokiškis
• Audi B4 Avant 1,9 l, TDI, 
dalimis. Tel. 8 603 87 554.  
Rokiškis
• Naujas 4 visureigio padangas 
245/70 R16. Tel. 8 698 86 187. 
Rokiškis
• Originalius Mazda ratų gaubtus, 
R15. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 610 24 126. Rokiškis
• 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

VAIZDO TECHNIKA

• Plokščiaekranį televizorių Philips, 
20 colių įstrižainės. Tel. 8 648 41 
007. Rokiškis
• 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, 
gamykliškai 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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Naudotą traktoriaus DT-74 kuro 
baką. Arklinį plūgą. Mažas akėčias. 
22 cm diametro skriemulį.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• T-40 alkūninį veleną. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 650 68 045.  
Rokiškis
• Geros būklės arklinį šiaudų-šieno 
vartytuvą. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 682 60 638. Rokiškis
• Priekalą. Ilgis 72 cm, aukštis 28 
cm. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 674 90 632. Rokiškis
• Purkštuvą Hardi 1012. 1000 l 
talpos, 12 m pločio, hidrauliškai 
išlankstomas. Kaina 1100 Eur.  
Tel. 8 600 76 603. Rokiškis

• Traktoriaus T-40 kabinos priekinį 
ir šoninius stiklus. 5 vnt. Kaina už 
visus 10 Eur. Tel. 8 616 35 640. 
Rokiškis
• 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

Ieškokite
prekybos centruose!

Interneto versle nustatyta per 1,5 mln. eurų 
nedeklaruotų pajamų

Internetiniuose aukcio-
nuose prekiaujančių ir daliji-
mosi platformose paslaugas 
siūlančių Lietuvos gyventojų 
veiklos analizė atskleidė per 
1,5 mln. eurų nedeklaruotų 
pajamų, praneša Valstybinė 
mokesčių inspekcija (VMI). 

„Pasitaiko atvejų, kai in-
ternete prekiaujantys ar būsto 
nuomos paslaugas siūlantys 
asmenys mokesčių adminis-
tratoriui pateikia duomenis, 
kurie ne visai sutampa su vie-
šai skelbiama vykdomos vei-

klos informacija“, – pranešime 
teigia teigia VMI Kontrolės 
departamento Verslo elektro-
ninėje erdvėje ir elektroni-
nėmis priemonėmis skyriaus 
vedėjas Rolandas Puncevičius.

Atlikus internetinių būsto 
nuomos platformų, pavyz-
džiui, „Airbnb.com“, „Boo-
king.com“, el. prekybos erdvių 
„Autoplius.lt“, „Skelbiu.lt“, 
„Ebay.com“, „Etsy.com“ bei 
kituose puslapiuose skelbiamo 
turinio analizę, nustatyta, kad 
dažniausias nusižengimas sie-
jamas su neapskaitomomis iš 

šio verslo gaunamomis paja-
momis, tai yra, deklaruojama 
tik jų dalis.

Be to, pasak inspekcijos, 
kai kurie elektroninėmis prie-
monėmis verslaujantys asme-
nys ne tik „pamiršta“ apie gau-
tas pajamas, bet ir bando savo 
klaidas paslėpti redaguodami 
arba visai ištrindami viešai 
skelbiamą informaciją.

VMI yra paskelbusi vadina-
mąją mokesčių amnestiją – iki 
liepos 1 dienos gyventojai ir 
įmonės gali pasinaudoti vie-
nintele galimybe deklaruoti 

praeityje pamirštas ar nuslėp-
tas pajamas bei sumokėti mo-
kesčius be nuobaudų. 

Atleidimas nuo baudų ir 
delspinigių negalios deklaruo-
toms pajamoms iš neteisėtos, 
nusikalstamos veiklos.  

Mokesčius bus galima su-
mokėti ir dalimis, per dvejų 
metų laikotarpį.

Naujienų agentūros BNS 
informaciją atgaminti visuo-
menės informavimo priemonė-
se bei interneto tinklalapiuose 
be raštiško UAB BNS sutikimo 
draudžiama.

Minint Lietuvos laisvės kovos deklaracijos 
sukaktį, Niagaros krioklys nušvis trispalve

Vasario 16-ąją minint 
70-ąsias Lietuvos laisvės 
kovos sąjūdžio tarybos 
deklaracijos metines ir 
Valstybės atkūrimo dieną, 
Šiaurės Amerikoje esantis 
Niagaros krioklys nušvis 
Lietuvos vėliavos spalvo-
mis.

Pasaulyje gerai žinomas 
Kanados gamtos objektas tris-
palve turėtų nušvisti vasario 

16-ąją, apie 22 val. vietos (5 
val. Lietuvos laiku) ir degs 15 
minučių. 

1949 metų vasario 16-ąją 
prieš sovietų okupacinį režimą 
kovojusių Lietuvos partizanų 
vadovybė pasirašė deklaraciją, 
kad Lietuva yra demokratinė 
respublika, o jos suvereninė 
valdžia priklauso Lietuvos 
tautai.

1999 metais šį dokumen-
tą Seimas pripažino Lietuvos 

valstybės teisės aktu, o jį pasi-
rašiusius partizanus – Joną Že-
maitį-Vytautą, Adolfą Rama-
nauską-Vanagą, Aleksandrą 
Grybiną-Faustą, Vytautą Gu-
žą-Kardą, Juozą Šibailą-Me-
rainį, Bronių Liesį-Naktį, Le-
onardą Grigonį-Užpalį, Petrą 
Bartkų-Žadgailą – pripažino 
signatarais.

Deklaracija pabrėžia, kad 
visomis išgalėmis bus sie-
kiama atkurti nepriklausomą 

Lietuvos valstybę ir prie šio 
siekio kviečiami prisidėti visi 
lietuviai, gyvenantys Tėvynė-
je ir už jos ribų. Seimas 2019 
metus paskelbė Jono Žemai-
čio-Vytauto metais. Jis laisvės 
kovų laikotarpiu faktiškai ėjo 
Lietuvos prezidento pareigas.

Renginį organizuoja Lietu-
vos ambasada Kanadoje kartu 
su Niagaros krioklių Apšvieti-
mo Taryba.

BNS inform.

Lietuvai prognozuojamas didžiausias 
euro zonoje bankrotų augimas

Įmonių bankrotų skaičius 
Lietuvoje šiemet, palyginti 
su pernai, išaugs 9,2 proc., 
ir tai yra didžiausias rodiklis 
euro zonoje, rodo verslo rizi-
kos valdymo bendrovės „Co-
face“ duomenys, kurIuos pa-
teikia „Verslo žinios“.

„Matome, kad didžiausi iš-
šūkiai laukia mažų bendrovių, 
o pažeidžiamiausias sektorius 
yra mažmeninė prekyba“, – 

VŽ cituoja „Coface" Vidurio 
ir Rytų Europos ekonomistą 
Gžegožą Selevičių. 

„Coface“ prognozės pa-
skelbtos Pasaulinėje valstybių 
ir verslo sektorių rizikų apž-
valgoje. Bankrotų sparčiau 
nei Lietuvoje šiemet Europo-
je daugės tik Lenkijoje (9,3 
proc.), kuri nėra euro zonos 
narė. Estijai prognozuojamas 
8,2 proc., o Latvijai – 2,5 proc. 
bankrotų skaičiaus didėjimas 

2019 metais. 
Tiesa, VŽ pažymi, kad ne-

palankūs Lietuvai vertinimai 
nebūtinai išsipildys – būta 
atvejų, kai Lietuvos instituci-
jų pateikta statistika skyrėsi 
nuo „Coface“ prognozių. G. 
Sielewiczius leidiniui teigė, 
kad sudarydama nemokumo 
prognozes bendrovė atsižvel-
gia į šalies ekonominės plėtros 
tempą ir įmonių tarpusavio at-
siskaitymus, kurie Lietuvoje, 

jo turimais duomenimis, yra 
pablogėję.

Ekonomistas neatmetė gali-
mybės, kad bankrotų prognozė 
gali būti peržiūrėta, jei Lietu-
vos ekonomika šiemet augs 
sparčiau, nei tikėtasi. Pavyz-
džiui, Lietuvos bendrasis vi-
daus produktas (BVP) pernai 
didėjo sparčiau, nei tikėjosi 
daugelis ekonomistų, įskaitant 
ir „Coface“.

BNS inform.

Estijos laikraščių tiražas per metus sunyko 4,5 proc.
Estijos laikraščių leidėjų 

asociacijos duomenimis, ša-
lies laikraščių bendras tira-
žas per metus sumažėjo 4,5 
procento.

Praėjusį mėnesį, palyginti 
su pernai sausiu, dienraščio 
„Postimees“ tiražas sunyko 
nuo 43,6 tūkst. iki 41,5 tūkst., 

o dienraščio „Eesti Paeva-
leht“ – nepakito – 15,1 tūks-
tančio.

Glausto formato laikraščio 
„Ohtuleht“ tiražas sumažėjo 
nuo 45,7 tūkst. iki 43,4 tūks-
tančio.

Savaitraščio „Eesti Eks-
press“ tiražas sumenko nuo 
28,2 tūkst. iki 25,6 tūkst., o 

savaitraščio „Maaleht“ – nuo 
54,0 tūkst. iki 51,4 tūkstančio.

Verslo laikraščio „Aripa-
ev“ tiražas sumažėjo nuo 7,9 
tūkst. iki 7,3 tūkstančio.

Per mėnesį (sausį, paly-
ginti su gruodžiu) Estijos 
laikraščių bendras tiražas su-
menko 2,1 procento.

BNS inform.
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Ieškokite Rokiškio 
prekybos centruose!

BUITINĖ TECHNIKA

• Veikiantį Beko šaldytuvą. Aukštis 
175 cm. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 676 56 262. Rokiškis
• Rusų laikų vaflinę. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 646 49 930. Rokiškis
• Naudotą sulčiaspaudę.  
Kaina 20 Eur. Tel. 8 620 55 998. 
Rokiškis
• Siuvimo mašiną Čaika 142M. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 672 73 455. 
Rokiškis
• Šaldytuvą Snaigė su šaldikliu. 
Veikia gerai. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Šaldytuvą Snaigė.  
Tel. 8 627 68 940. Rokiškis
• 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 reduktoriumi. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 616 81 206. 
Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju vienerių metų 
sterilizuotą katytę. Rami, miela, 
juodai baltos spalvos. Tvarkinga - 
visus reikaliukus daro į dėžutę su 
kraiku. Tel. 8 618 06 692. 
Rokiškis

• Dovanojame ožį.  
Tel. 8 616 13 525. Rokiškis
• Dovanoju dujinę viryklę.  
Tel. 8 673 10 835. Rokiškis
• Dovanojame veikiančią skalbimo 
mašiną. Tel. 8 670 54 703.  
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Drabužius merginai. XS-S 
dydžiai. Už viską 10 Eur. Džinsai 
nauji, prailgintu liemeniu. 
Megztinis ir palaidinė - dėvėti.  
Tel. 8 614 43 636. Rokiškis
• Naujus 39 dydžio sportinius 
batelius, naujus 39-40 dydžio 
batelius ir 40 dydžio avėtus 
ilgaaulius (blauzdos apimtis apie 37 
cm). Kaina 8 Eur.  
Tel. 8 614 43 636. Rokiškis
• Sidabrinę grandinėlę 925-oji 
praba. Kaina 31 Eur.  
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
• Mažai devėtus vyriškus kailinius 
iš naturalaus avikailio, dydis 50-IV. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Kelnes ir tunikas nėštukei. Kelnės 
XL BRANCO, 15 Eur, tunika su 
širdelėmis XXXLl ir žydra M 
BRANCO, 10 Eur, violetinė L, 7 
Eur. Tel. 8 616 48 186.  
Rokiškis
• Dėvėti, geros būklės drabužėlius 
kūdikiui nuo 0 iki 3 mėn. Už 
viską 10 Eur. Rūbeliai išplauti, tik 
neišlyginti. Kaina 10 Eur.  

Tel. 8 651 98 478. Rokiškis
• Ilgą, šiltą paltą su nusegamu 
gobtuvu. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 626 45 722. Rokiškis
• Moteriškus, 10-12 dydžio 
drabužius. Daugiausia palaidinės 
ir megztiniai. Kaina nuo 0,5 iki 1 
Eur. Galėsite pasimatuoti, geriausia 
kreiptis vakare, po darbo arba 
savaitgalį. Pageidautina susitarti 
iš anksto. Tel. 8 624 03 782. 
"Rokiškis
• Ilgus, moteriškus odinius 38 
dydžio batus. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 611 52 763. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Naudotus radijo imtuvus Ural-5 
ir Išim-003. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Kolonėles. Veikia puikiai, o 
pačios kolonėlės atrodo kaip 
naujos. Pirktos iš 1A.lt, garantija 
galioja dar pusantrų metų. 
Svoris 4.1 kg. Garso galia 24 W. 
Dažnių diapazonas 20-70 Hz. Yra 
magnetinis ekranavimas. Signalo/
triukšmo santykis 85 dB. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 603 38 303. Rokiškis
• Kolonėles. Naudotos apie mėnesį, 
todėl jokių defektų nėra ir atrodo 
kaip naujos. Bendras galingumas 
12 W. Pirktos iš 1A.lt, garantija 
galioja iki 2020 m. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 603 38 303. Rokiškis
• Muzikinį grotuvą Samsung. CD, 

AUX, TUNER, TAPE. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 628 37 400.  
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Telyčaitę. Atvesta sausio 28 
dieną. Tel. 8 614 22 922.  
Rokiškis
• Porelę mėlynųjų kalakutų, 
praėjusių metų gegužės mėn. 
ritimosi.  
Tel. 8 682 37 547. Rokiškis
• 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

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo, turiu TR1, TR2 
kategorijų teises, taip pat šiek tiek 
patirties dirbant pas ūkininką. 
Esu įgijęs šaltkalvio, suvirintojo 
ir automechaniko specialybes. 
Kaina 600 Eur. Tel. 8 693 20 501. 
Rokiškis
• Ieškau darbo miške.  
Tel. 8 609 43 304. Rokiškis
• Ieškau darbo, esu įgijęs TR2, B, 
C, CE kategorijas.  
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• 26 metų vyras ieško bet kokio 

darbo. Tel. 8 626 31 285.  
Rokiškis
• Ieškau auklės darbo, galiu 
prižiūrėti vaikus. Tel. 8 608 42 849. 
Rokiškis
• Vyras ieško darbo. Galiu pjauti 
malkas, skaldyti, padėti jas paruošti 
miške. Galiu dirbti statybose bei 
kitus darbus. Tel. 8 672 86 131. 
Rokiškis
• 26 m. vyras ieško papildomo 
darbo savaitgaliais.  
Tel. 8 648 49 430. Rokiškis
• Ieškau darbo ūkyje su 
apgyvendinimu, traktorininko teisių 
neturiu, bet greitai mokausi.  
Turiu patirties ūkio darbuose.  
Tel. 8 629 83 901. Rokiškis
• 28 metų vaikinas ieško darbo. 
Turiu vairuotojo B kategorijos 
pažymėjimą. Turiu neįgalumą.  
Tel. 8 625 32 037. Rokiškis
• 41 m. vyras skubiai ieško bet 
kokio darbo. Greitai mokausi, dirbu 
sąžiningai ir atsakingai. Darbas 
gali būti pamaininis ar naktinis, 
Rokiškyje. Fizinio darbo nebijau. 
Tel. 8 688 79 899. Rokiškis

• 37 metų vyras ieško pagalbinio 
darbininko darbo miške. 
Panemunėlis. Tel. 8 605 33 586. 
Rokiškis
• 33 m. vyras ieško darbo. Turiu 
automobilį. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 648 89 681. 
Rokiškis
• Galiu slaugyti ligonį ar senyvo 
amžiaus žmogų. Tel. 8 608 22 269. 
Rokiškis
• Vyras ieško darbo.  
Tel. 8 672 95 439. Rokiškis
• Tvarkingas, be žalingų įpročių 
vyrukas, su antra 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 kokiu paros metu.  
Tel. 8 676 17 107. Rokiškis
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PARODOS:
Viešojoje bibliotekoje.
„Raštas, neregiams atvėręs langą (Luji Brailiui - 210)“. 
Aušros Povilavičiūtės darbai.
„Bibliotekos metraščiai“.
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
Spaudinių parodos:
„Jaukumas + nuotykiai = Kestneris“, skirta vokiečių rašytojo Ericho Kestnerio 

120- osioms gimimo metinėms,
„Tu gali būti kuo tik nori, tačiau būk atsargus“, skirta britų rašytojo Melvino 

Burgesso 60-osioms gimimo metinėms.
„SkaitMENINIS muziejus.
„Renkame 2018 metų knygą“.
Jaunimo centro moksleivės Domilės Kirstukaitės kūrybos darbų paroda.
Rekomenduojama literatūra tėvams „Kaip auginti žmogų“.
RENGINIAI: 
Viešojoje bibliotekoje:
Vasario 8 d. 17 val. – nežinomos istorijos puslapių atodangos apie partizanų 

vadą Adolfą Ramanauską-Vanagą knygoje  „Aš esu Vanagas“. Knygą pristatys 
jos sudarytojas, istorikas, Seimo narys Arvydas Anušauskas

Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
Vasario 8 d. 15 val. – „IT Team“ būrelio užsiėmimų diena.
Vasario 8 d. 14 val. – kūrybinių darbelių studijos „Naminukai“ užsiėmimai.
Vasario 8 d. 15 val. – interaktyvus užsiėmimas „Kurkime geresnį internetą 

kartu!“, skirtas Tarptautinei saugaus interneto dienai.
Vasario 9 d. 11-15 val. – Šeimadienis bibliotekoje.
Vasario 12-13 d. 15 val. -  interaktyvadieniai:  „Būk smalsus, būk sumanus“, 

Interaktyvaus stalo ir X-BOX žaidimai, užsiėmimai su 3D spausdintuvu vaikams 
ir jaunimui. 

Vasario 14 d. 10 val. – edukacinės programos vaikams „Puntuko brolis – 
Ožakmenis“ pristatymas.

Vasario 14 d. 10-13 val. - skaitymo gurmanų ketvirtadienis.
Vasario 14 d. 15 val. – interaktyvadienis:  „Super filmai“, 3D filmų rodymas 

vaikams ir jaunimui.
Vasario 15 d. 15 val. – „IT Team“ būrelio užsiėmimų diena.
Vasario 15 d. 14 val. - kūrybinių darbelių studijos „Naminukai“ užsiėmimai.

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

SIŪLO DARBĄ

• Ieškome paukščių skerdiko/-ės. 
Tel. 8 686 95 244. Rokiškis
• Ieškome langų, durų montuotojų. 
Būtina patirtis. Tel. 8 624 03 782. 
Rokiškis
• Reikalinga pagalba penktokei 
įveikti mokymosi sunkumus. 
Ieškome matematikos ir lietuvių 
k. mokytojų. Tel. 8 692 59 670. 
Rokiškis

• Įmonė siūlo darbą autovežio 
vairuotojui. Maršrutas LT-Europa-
LT. Detalesnė informacija telefonu 
arba atvykus pas darbdavį.  
Tel. 8 657 75 999. Rokiškis
• Ieškome mechanizatoriaus, 
galinčio dirbti žemės ūkio technika 
ir ratiniu ekskavatoriumi.  
Tel. 8 685 12 728. Rokiškis
• Ieškomas vairuotojas darbui 
vilkiku su savivarte puspriekabe 
po Lietuvą. Tel. 8 685 12 728. 
Rokiškis
• Siūlomas darbas miškovežio 
vairuotojui. Tel. 8 687 33 067. 
Rokiškis
• Kviečiame prisijungti prie mūsų 
komandos Švedijoje, Stockholmo 
apskrityje. Ieškomi darbuotojai: 
geoterminių gręžinių gręžėjai 
(reikalinga C kategorija), darbo 
įgūdžių apmokome. Skambinti iki 
18 val. El. paštas mingauta@gmail.
com. Tel. 8 685 41 772. Rokiškis
• Reikalingas miško pjovėjas.  
Tel. 8 686 93 758. Rokiškis

KITA

• Du skirtingus pusiau hermetinius 
šviestuvus metaliniu korpusu, E-27. 

Kaina 6 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Trifazį dviejų tarifų elektros 
skaitiklį Atikas. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Sausas lapuočio malkas. 
Smulkios, apie 30 cm ilgio.  
Kaina 20 Eur. Tel. 8 640 42 901. 
Rokiškis
• Pramoninį šviestuvą su DRL-250 
lempa. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Kontaktinį manometrą, darbo 
ribos 0–1,6 atm. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Du pramoninius dienos šviesos 
šviestuvus. Kaina 6 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Vandens kaitinimo elementus 
(tenus) 230 V, po 2 kW. Yra 8 vnt. 
Kaina 5 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• 8 vnt. elektros šildymo lempų 
po 500 W. Patronas E40. Tinka 
viščiukams, paršiukams šildyti. 
Kaina 4 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Elektros apskaitos skydo dėžę, 
matmenys 65x50x25cm.  
Kaina 12 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Trifazį, nuolatinės srovės, 
galingą, patikimą suvirinimo 
aparatą VD-306. Pridedu laidus 
su elektrodų laikikliu ir magnetinį 
paleidėją. Kaina 260 Eur. Tel. 8 682 
30 962. Rokiškis
• Naujus, įvairius klausos aparatus. 
Siunčiu, nuo 40 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Beržinės malkos kaladėmis,  
jūsų pageidaujamo ilgio. Tartis iš 
anksto, kiekis nesvarbus. Visos 
malkos parduodamos ir kainos 
skaičiuojamos erdviniais metrais. 1 
erdv. m lygus 0,72 kub. m. 1 kub. 
m lygus 1,39 erdv. m. Laukiame 
Jūsų užsakymų, vežame visur.  
Tel. 8 604 86 441. Rokiškis
• Naujus prietaisus žiurkėms, 
pelėms, tarakonams naikinti. Kaina 

12 Eur. Tel. 8 678 66 028.  
Rokiškis
• Naujus įvairius klausos aparatus 
ir kraujospūdžio matuoklius.  
Kaina nuo 50 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Šieną rulonais iš pastogės. 
Atvežu. Tel. 8 671 89 551.  
Rokiškis
• Tena sauskelnes suaugusiems, M 
dydis. Yra 7 vnt. po 28 sauskelnes. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 620 93 481. 
Rokiškis
• Sausas, skaldytas mišrias malkas. 
Tel. 8 623 95 685. Rokiškis
• Nedaug naudotą, tvarkingą, 
itališką suvirinimo aparatą 
Europa 175. Maitinimas iš 220 V 
vienfazio arba 400 V trifazio tinklo, 
suvirinimo srovė reguliuojama, 50-
175 A. Sveria apie 20 kg.  
Kaina 85 Eur. Tel. 8 674 22 216. 
Rokiškis
• Nerūdijančio plieno alaus 
statines, 32 cm, ilgis 50 cm. 
Senovines arklines roges,  geros 

būklės staliuką, senovinius radijo 
imtuvus Latvija ir Minsk.  
Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Visiškai naują elektroninę 
cigaretę. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 678 05 029. Rokiškis
• Sausas skaldytas malkas. Atvežu. 
Automobilio priekabos, tvarkingai 
sukrautos kaina 50 Eur.  
Tel. 8 612 20 251. Rokiškis
• Eglių šakas biokurui, apie 300 
erdv. m. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 600 76 603. Rokiškis
• Naudotus tuščius buitinius dujų 
balionus. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 611 17 063. Rokiškis
• 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 21-25 d. 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
• Didžiuosius šieno ir šienainio 
rulonus. Tel. 8 623 39 487. 
Rokiškis
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

• Gėlių puokštę. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 674 40 808. Rokiškis
• Geles ir kompozicijas iš negyvų 
gėlių. Tel. 8 600 08 175.  
Rokiškis

– Kadangi aš buvau 
penkis kartus vedęs, tai 
tikrai žinau, ko reikia 
moterims. 

– Ir ko gi joms reikia?
– Normalaus vyro.

***
Atjunkite man internetą. 

Gal bent prieš Velykas 
pagaliau nupuošiu ir išnešiu 
eglutę.

***

Orų prognozė vasario 8-11 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Vasario 8 d. Naktį -1

Dieną +2
P, 
2-7 m/s

Plikledis. 

Vasario 9 d. Naktį 0
Dieną +2

P,
5-10 m/s

Vietomis palis, 
plikledis. 

Vasario 10 d. Naktį  +2
Dieną +3

P, 
9-13 m/s

Vietomis lis, vėjuota 
plikledis.

Vasario 11 d. Naktį +2
Dieną +3

V,
4-9 m/s

Vietomis nedidelis 
lietus, plikledis. 

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

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

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

Rykliai skaito į vandenyną 
išmestą laikraštį: „Šiemet 
ženkliai sumažėjo atvejų, 
kai rykliai užpuolė žmones“. 
Ryklys sako ryklienei:

– Ir ką gi čia pulti? Silikonas 
su lūpdažių padažu!

***
– Ir ką, taupioji lemputė 

tavo tualete tikrai padeda 
taupyti energiją?

– Žinoma, žiūrėk, aš va 

tamsoje apgraibomis visą 
kryžiažodį išsprendžiau!

***
Dirbu atominėje elektrinėje. 

Nes turiu išmaitinti daug 
alkanų burnų. Visas tris. Ir tai 
tik pas mažąjį sūnų!

***
Nematau prasmės stabdyti 

planetos atšilimą. Juk dabar 
bananai gerokai pigesni nei 
obuoliai.

***
Gydytojo kabinete:
– Ir kodėl jūs, ponia, 

įsitikinusi, kad tapusi vegetare 
suliesėsite? Juk dramblys 
visiškas vegetaras. Bet lieknu 
jo nepavadinsi...

***
Jei jau Kenijoje juoda katė 

perbėgs kelią, visi žino, kad 
lauk nelaimės. Nes ten kitokių 
juodų kačių nei panteros, 
tiesiog nėra.

***
Pelėda:
– Kodėl mes leidome 

vyturiams valdyti pasaulį, 
įvesti savo kvailas taisykles?

Kita pelėda:
– Jie tai padarė, kol mes 

miegojome.
***

Kaimyninės šalies laikraščių 
kioske:

– Ar „Tiesą“ turite?
– Ne, baigėsi.
– Tai gal „Rusiją“?
– Tą irgi išpardavėme. 

Bet dar yra  „Darbas“. Po tris 
kapeikas.

***
Kalinio laiško žmonai 

ištrauka: „Branngioji, ačiū tau 
už dildę pyrage. Dabar mano 
nagai – gražiausi kameroje“.

***
Žurnalistas klausia 

troleibuso keleivio:
– Kas jums labiausiai 

nepatinka visuomeniniame 

transporte?
– Visuomenė!

***
Senelis ir bobutė nusipirko 

radijo aparatą turguje. Įkišo jo 
šakutę į kištuką ir iš aparato 
ėmė rūkti dūmai. Bobutė 
klausia senelio:

– O tai kada jis kalbės?
– O tu palauk, va parūkys, 

gal tada ką ir pasakys.
***

Moterys – gerumo 
įsikūnijimai. Štai patikrinusi 
moters, kurią „palaikino“ jos 
vyras, paskyrą, kiekviena linki, 
kad toji moteris turėtų mažų 
mažiausiai vyrą ir tris vaikus, 
na, blogiausiu atveju, bent jau 
sugyventinį boksininką.

***
Kuo skiriasi vertybinių 

popierių birža nuo kazino? 
Kazino, prieš numaudami 
paskutines kelnes, bent 
šampanu pavaišina.

***
„Ne pinigai puošia žmogų, 

o žmogus – pinigus“, – mėgo 
kartoti Abraomas Linkolnas.

***
Vyrukai, kurie buvo 

įsitikinę, kad moters „ne“ 
reiškia „taip“, paprastai gyvena 
kolonijoje.

***
– Klausykite, panelę, ar 

nesusitiktume vakare?
– Susitikime dieną. Vakare 

aš negaliu – ištekėjusi.

***
Greitosios pagalbos 

brigada atvyko pagal 
iškvietimą:

– Ar čia gyvena Petratis?
Iš už durų atsiliepia:
– Petraitis vis dar čia, bet 

jau nebegyvena.
***

Kol leido dainuoti ir 
negražiems žmonėms, muzika 
buvo gerokai gražesnė.

***
– Daktare, aš jaučiuosi 

stora ir negraži. Kas man čia 
užėjo?

– Kritinis mąstymas.
***

Skundžiasi naujamartė 
draugėms:

– Įsivaizduokit, ištekėjau 
už penkto vyro. Ir pasirodo, 
kad ir šitas – raguotas!

***
Petras skambina namo 

žmonai:
– Brangioji, šiandien mes 

pas Joną kortomis lošiam. 
Grįšiu vėlai. 

Žmona, pridengusi ranka 
telefoną:

– Jonai, ar tu girdi? Jie pas 
tave kortomis lošia. 

***
– Viskas, skiriamės! 

Užkniso tavo priekaištai dėl 
svorio!

– O tu apie vaiką galvoji?!
– Kokį dar vaiką?!
– O tai tu ne nėščia?

BALDAIAUGALAI

• Rašomąjį stalą. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• Svetainės kampą su dviem 
pufais. Galima miegoti dviems 
suaugusiesiems, būklė gera. 

Kaina 100 Eur. Tel. 8 609 75 812. 
Rokiškis
• Labai geros būklės kompiuterio 
stalą. Vienintelė truputį apsitrynusi 
vieta yra padėklas klaviatūrai. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 603 38 303. 
Rokiškis

• Medžio masyvo apvalų, 
prailginamą, šviesios spalvos stalą. 
Geros būklės. Tel. 8 620 20 762. 
Rokiškis
• TV staliuką. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• 3 durų seną medinę spintą. 

Kaina 100 Eur. Tel. 8 609 75 812. 
Rokiškis
• Naudotą juodą sofą.  
Tel. 8 614 20 631. Rokiškis
• Naudotą stalą. Tel. 8 614 20 631. 
Rokiškis
• Naudotą stalą - knygą. Būklė 

patenkinama. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 625 28 988.  
Rokiškis
• Geros būklės, naudotą Blue Star 
čiužinį. Ilgis 2 m, plotis 1,8 m, 
storis 16 cm. Tel. 8 615 91 250. 
Rokiškis
• Vaikišką lovą 190 x9 0 cm. Be 
čiužinio. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 670 54 703.  
Rokiškis
• Didelį, 210 x 240 cm minkštą 
kampą - sofą. Ištiesiama, 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


