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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Vasario 22-oji, 
penktadienis, 

8 savaitė
Iki metų pabaigos liko

312 dienų.
Nusikaltimų aukų 

rėmimo diena
Saulė teka 7.28 val., 
leidžiasi 17.38 val. 

Dienos ilgumas 10.10 val. 
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Dargirė, Dargiras, Darvainas, 
Darvilas, Darvilė, Darvyda, 
Darvydas, Darvydė, Elvas, 
Elvinas, Elvys, Gintautė, 

Margarita.
Rytoj: Alva, Alvyra, Butvilas, 
Butvilė, Butvina, Buvainas, 

Buvainė, Gantautas, 
Gantautė, Haraldas, Haroldas, 
Polikarpas, Romana (Roma), 

Severinas.
Poryt:  Elfrida, Elmaras, 

Elmyra, Gedkanta, Gedkantė, 
Gedmantas, Gedmantė, 
Goda, Goja, Livija, Livijus, 

Motiejus (Matas).

Dienos citata
„Laikas visada gerbs ir
 palaikys tai, kas tvirta, 

bet pavers dulkėmis tai, 
kas netvirta“ (A. Fransas).

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1819 m. JAV iš Ispanijos įsigi-
jo Floridą pagal sutartį, kurią pa-
sirašė JAV valstybės sekretorius 
Džonas Kvinsis ir Ispanijos mi-
nistras Donas Luisas de Onisas.

Šiandien 
Lietuvos 
istorijoje

2001 m. Vilniaus arkivysku-
pui metropolitui Audriui Juozui 
Bačkiui Vatikane įteiktas kardi-
nolo žiedas.

Post 
scriptum

Draugų prie stikliuko 
niekada netrūksta.

2 p.

2 p.

Kvadrato varžybose – puikus 
juodupėnų pasirodymas

4 p.

Kūrėja Violeta Jasinevičienė: 
„Vilnos vėlimas – didžiausias mano atsipalaidavimas“

3 p.

Efektyvus šilumos 
taupymas – mažesnės 
sąskaitos už šilumą

4 p.

Rajono politikų filmuoti 
pasisakymai sklando 
Facebooke
Rinkimai: visoje 
apygardoje kol kas –
tik du stebėtojai
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Kovo 8-ąją visos šalies lietuvių 
kalbos mylėtojai rinksis rašyti 
Nacionaliniame diktanto. Mūsų 
rajone diktantas bus rašomas 
rajono savivaldybės Švietimo 
centre, (P. Širvio g. 1, Rokiškyje). 
Diktantas bus transliuojamas per 
LRT radiją ir internetu.

Tradiciškai diktantą bus galima 
rašyti mokyklose, bibliotekose, sa-
vivaldybių salėse. Rašyti diktantą 
kviečiami ir įmonių bei organiza-
cijų atstovai, jie tai gali daryti savo 
patalpose. Užsienio lietuvių ben-
druomenės iš organizatorių gaus 
diktanto įrašą ir diktantą galės ra-
šyti patogiu laiku – kovo 9-10 d.

Nacionalinį diktantą kartu su 
VšĮ Pilietinės minties institutu or-
ganizuoja Vilniaus prekybos para-
mos fondas „Dabar“, aktyviai kvie-
čiantis visus neabejingus lietuvių 
kalbos mylėtojus prisidėti prie lie-
tuviško žodžio puoselėjimo.

Nacionalinio diktanto 
taisyklės:
Diktanto tekstai parengiami 

Rokiškėnai kviečiami rašyti 
lietuvių kalbos diktantą

bendradarbiaujant su Valstybine 
lietuvių kalbos komisija.

Konkurso dalyviai varžosi raš-
tingiausio moksleivio, raštingiau-
sio suaugusiojo bei raštingiausio 
užsienio lietuvio kategorijose.

Ant lapo, kuriame rašomas dik-
tantas, privalu užrašyti savo vardą, 
pavardę, mokyklą (jei esate moks-
leivis,-ė) ar įmonę (jei dalyvaujate 
kaip įmonės atstovas,-ė)   adresą, 
telefoną ir e. pašto adresą. 

Asmenys, dalyvausiantys Dik-
tanto finale, apie tai informuojami 
asmeniškai.

Diktanto tekstas paskelbtas 
www.diktantas.lt bei www.vlkk.lt.

Dėmesio: dėl didelio dalyvau-
jančiųjų kiekio į finalą atrenkami 
tik geriausi darbai – mokytojų ko-
misija darbus tikrina tik iki 5–6 
klaidos. Todėl parašius rekomen-
duojame pasilikti savo teksto kopi-
ją ir pasitikrinti, kaip jums sekėsi, 
savarankiškai.

Nacionalinio diktanto konkurse 
negali dalyvauti lituanistai.

„Rokiškio Sirena“ 
ir organizatorių inform.

Rajono politikų filmuoti 
pasisakymai sklando Facebooke

Socialinių tinklų platybėse 
klaidžioja LRT studijoje filmuoti 
kandidatų į rajono merus pasisa-
kymų vaizdo įrašai. Rokiškėnai 
domisi, ar be socialinių tinklų dar 
kur nors juos galima pamatyti, 
kada jie bus rodomi per televiziją. 
„Rokiškio Sirena“ atsako į šiuos 
rajono rinkėjų klausimus. Vakar 
popiet kandidatai į rajono tarybą 
vyko filmuotis debatuose delfi.lt.

Filmavimo diena nepraėjo
be skandalo
Vyriausiosios rinkimų komisi-

jos buvo sudarytas grafikas, kada 
ir kaip bus filmuojami kandidatai į 
savivaldybių tarybų merus bei kan-
didatų į šių tarybų narius sąrašų at-
stovai. Rokiškėnai buvo filmuojami 
vasario 7-ąją dieną televizijos studi-
joje Kaune.

Skelbta, kad šiemet rinkiminių 
debatų laidų nacionalinio transliuo-
tojo eteryje nebus, tačiau įrašai bus 
saugomi LRT „Mediatekoje“, nuo-
rodos bus skelbiamos Vyriausiosios 
rinkimų komisijos tinklalapyje bei 
jais kandidatai ar jiems prijaučian-
tys asmenys galės dalintis sociali-
niuose tinkluose. 

Kandidatams į rajono merus teko 
nelengva užduotis: visa tai, ką jie 
nori pasakyti rinkėjams, pretenden-
tai turėjo sutalpinti į dviejų minučių 
trukmės kalbą. Tokios kalbos teksto 
apimtis 12-ojo dydžio šriftu – maž-
daug pusė A4 formato puslapio. 
Suklydusiems, ėmusiems mikčioti 
ar krenkšėti galimybėpasitaisyti ne-
suteikta: visą kalbą jie turėjo sklan-
džiai pasakyti ar perskaityti iš karto, 
jokių dublių ar pakartojimų nenu-
matyta.

Visgi filmavimo dieną neapsieita 
ir be skandalo: rajono meras Anta-
nas Vagonis filmuotis į Kauną va-
žiavo darbo metu, tarnybiniu auto-
mobiliu. Jis debatuose sakė, esą tos 
dienos darbotvarkė buvo suplanuota 
taip, jog esą kelioms minutėms į 

filmavimą jis vyko tarp tarnybinių 
reikalų. 

Kai kas nepasižiūrėjo 
į veidrodį...
Vieno iš septynių kandidatų į ra-

jono merus– Roberto Baltrūno – fil-
mavime nebuvo. Taip nutiko, nes tą 
dieną jis sirgo ir turėjo nedarbingu-
mo lapelį. Todėl šis kandidatas ne-
dalyvavo ne tik filmavime, bet ir tą 
pačią dieną surengtuose debatuose 
Kultūros centre.

Kandidatai į rajono merus laiko 
limitą išnaudojo sėkmingai. Filma-
vimo komandai neteko nutraukti jų 
pasisakymų. Nors dauguma kandi-
datų į rajono tarybos merus ganė-
tinai gerai apgalvojo savo įvaizdį, 
tačiau kai kas, panašu, prieš stoda-
mas prieš kameras, paprasčiausiai 
pamiršo pažiūrėti į veidrodį. 

Buvo juntama, kad jaudinosi dau-
guma kandidatų, tačiau kai kurie tą 
jaudulį ganėtinai sėkmingai tvardė.  
Kai kurie kandidatai savo pasisaky-
mus bandė skaityti, tai buvo ganėti-
nai pastebima.  Visgi viešojo kalbė-
jimo testą sekėsi laikyti ne visiems. 
Kai kurie kandidatai laiką, skirtą 
savo programos pristatymui naudo-
jo ganėtinai neproduktyviai: konsta-
tavo visiems seniai žinomas tiesas 
apie emigraciją, menką centrinės 
valdžios dėmesį regionams, prastas 
rajono vietas įvairiuose reitinguose. 
Lyginant kandidatų pasisakymus 
vaizdo įrašuose ir jau vykusiuose 
dviejuose debatuose, akivaizdu, kad 
kai kuriems pasisakymo formatas 
yra patogesnis. Tačiau iš esmės sė-
kmingiausiai ir debatuose, ir vaizdo 
siužetuose sugebėjo save pateikti iš 
esmės tie patys kandidatai. 

Abėcėlės tvarka pateikiame es-
mines kandidatų į rajono merus pa-
sisakymų detales.

Tado Barausko pasisakyme buvo 
akcentuojama investicijų būtinybė, 
akcentuojama žema dabartinio rajo-
no kompetencija.

Andrius Burnickas akcentavo 
vieno langelio principo diegimą ra-
jono savivaldybėje, įmonių, įstaigų 
veiklos skaidrinimą, artimesnį ben-
dravimą su seniūnais ir seniūnai-
čiais.

Ramūnas Godeliauskas teigė, 
kad rajonui reikia ne skandalų ir 
konfrontacijų, o ramaus ir sklandaus 
darbo. Jis pabrėžė, kad jo programa 
parengta atsižvelgiant į rokiškė-
nų išsakytus lūkesčius Jis pateikė 
konkrečius sprendimus, ką jis ir jo 
komanda žada padaryti gerinant Ro-
kiškio miesto ir rajono situaciją.

Valiaus Kazlausko pasisakymas 
buvo labai trumpas, vos 1 min. 14 
s. Jame programinių dalykų mažai, 
keliais žodžiais užsiminta apie val-
dančiosios koalicijos nuveiktus dar-
bus, o jei jis būtų išrinktas rajono 
meru, V. Kazlauskas žadėjo telkti 
žmones, o ne skaidyti.

Dalia Lūžienė-Malijonienė ak-
centavo rajono konkurencingumo 
augimą, investicijų paiešką, turizmo 
plėtrą, paslaugų prieinamumą rajo-
no gyventojams.

Antanas Vagonis džiaugėsi, kad 
pavyko įgyventinti suplanuotus 
darbus, žadėjo rinkėjams „ledą“ ir 
„sporto rūmus“.

Sąrašų pristatymai – 
dar ne visi parengti
Kadangi viešai peržiūrai svetai-

nėje prieinami ne visų politinių par-
tijų ir visuomeninių rinkimų komi-
tetų atstovų pasisakymai, gerbdama 
kandidatų lygiateisiškumą, „Rokiš-
kio Sirena“ šių pasisakymų kol kas 
neanalizuos.

Norintieji detaliau susipažinti 
ir su kandidatų į rajono merus, ir 
politinių partijų bei visuomeninių 
rinkiminių komitetų atstovų pasisa-
kymais, tą gali padaryti pasinaudoję 
šia nuoroda:

https://www.vrk.lt/40-rokiskio-r-
tv-2019sav

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Sulaikyti neblaivus vairuotojas ir smurtautojas
Vasario 20 d.  22 val. Vėjo g., 

Raišių k., Juodupės sen., Rokiš-
kio r., vyras (gim. 1987 m.), gyv. 
Rokiškio r., neblaivus (2,10 prom. 
girtumas) vairavo automobilį 
„Opel Vectra“. Įtariamasis sulai-
kytas.

Vasario 19 d 18.02 val. moteris 
(gim. 1959 m.), gyv. Rokiškyje, 
pranešė, kad 2019-02-19 18 val. 
prieš ją smurtavo neblaivus (2,31 
prom. girtumas) sugyventinis 
(gim. 1966 m.). Įtariamasis sulai-
kytas.

Psichologinė pagalba ir emo-
cinė parama:

Pagalbos moterims linija - Tele-
fonu 8 800 66366 (visą parą), el. 
paštu pagalba@moteriai.lt

Jaunimo linija - telefonu 8 800 

28888 (visą parą), pokalbiai in-
ternetu (portale jaunimolinija.lt), 
pagalba el. paštu (portale jaunimo-
linija.lt)

Vilties linija - telefonu 116 123 
(visą parą), el. paštu viltieslinija@
gmail.com

Tėvų linija - telefonu darbo die-
nomis 8 800 90012 (nuo 17.00 iki 
21.00)

Bendrakeleiviai – el. paštu 
info@bendrakeleiviai.lt, telefonu 
8 617 53501

Vaikų linija - telefonu 116 111 
(nuo 11.00 iki 21.00)

Lietuvos agentūros „SOS vai-
kai“ Panevėžio skyrius - Telefonu 
8 699 86866, el. paštu paramosna-
mai@gmail.com.

Panevėžio apskrities VPK 
inform.

Praėjusią naktį vėjas vartė medžius
Vasario 20 d. 15:34 val. gautas 

pranešimas, kad Jūžintų mstl., Jū-
žintų sen., ant kelio užvirtęs medis.

Vasario 20 d. 21:01 val. gautas 
pranešimas, akd Sėlynės k., Rokiš-
kio k. sen., ant važiuojamosios kelio 
dalies nuvirtęs medis.

Vasario 20 d. 23:42 val gautas 
pranešimas, akd Sėlynės k., Rokiš-
kio k. sen., ant važiuojamosios kelio 
dalies nuvirtęs medis.

Panevėžio apskrities 
priešgaisrinė gelbėjimo 

tarnybos inform.

Rinkimai: visoje apygardoje kol kas –
tik du stebėtojai

Rinkimų skaidrumas neįsivaiz-
duojamas be stebėtojų. Jau kitą 
savaitę prasidės išankstinis balsa-
vimas. O štai stebėtojų visoje ra-
jono rinkiminėje apygardoje tėra 
vos du. Bent jau taip skelbia Vy-
riausiosios rinkiminės komisijos 
tinklalapis. 

Senamiesčio rinkimų apylinkė-
je balsavimo procesą žada stebė-
ti socialdemokratų atstovė Laima 
Kiškienė. Mikrorajono apylinkėje 
– tos pačios partijos pasiųlyta Aga-
fija Kartianienė. O visose likusiose 
38-iose rajono apylinkėse stebėtojų 
grafose – nuliai. 

„Rokiškio Sirena“ pasidairė, kaip 
sekasi stebėtojus rinkti kitoms šalies 
rinkimų apygardoms. Štai Alytaus 
miesto, rajono, Akmenės ir Anykš-
čių apygardose dar nėra nė vieno 
stebėtojo. Biržų apygardoje stebė-

tojų – net 17-ka, jie priklauso įvai-
rioms politinėms jėgoms. Kol kas 
nėra norinčiųjų stebėti rinkimus nei 
Kauno mieste, nei rajone, taip pat 
Klaipėdos mieste ir rajone. 

Kaimynai kupiškėnai taip pat tiek 
pasitiki savo apygardos rinkimų ko-
misijomis, kad, atrodytų, stebėtojų 
kol kas nedelegavo. Tačiau, pasi-
rodo, šiais nuliais pasitikėti aklai 
negalima: pagrindiniame sąraše ir 

mūsų apygardoje nurodyta, kad ste-
bėtojų nėra, tačiau išskleidus apy-
linkių sąrašą matyti, kad visgi dvi 
stebėtojos jau užsiregistravusios. 
Lygiai tokia pat situacija ir pas ku-
piškėnus: stebėtojų gretos ten gau-
sios – kiekvienoje iš 24 apylinkių 
yra bent po vieną stebėtoją, o nema-
žai – ir po du. 

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.
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Kūrėja Violeta Jasinevičienė: „Vilnos vėlimas – 
didžiausias mano atsipalaidavimas“

Rankdarbiai domisi 
nuo vaikystės
Tautodailininkė Violeta Jasinevi-

čienė teigė, kad nors su vilna „drau-
gauja“ dar tik penkerius metus, rank-
darbiais žavisi nuo tada, kiek pati 
save prisimena. „Išmokau megzti, 
nuo to viskas ir prasidėjo. Mezgiau 
mokykloje, studijų metais, kol vaikai 
maži buvo,“ – sakė V. Jasinevičienė.

Moteris pridūrė, kad išbandžiusi 
daugybę rankdarbių formų – mez-
gimą, karoliukų vėrimą, tapymą ant 
šilko bei drobės, lipdymą iš molio 
– o vaikystėje ir prie didžiulių au-
dimo staklių sėdėjusi, tačiau niekas 
taip moters dėmesio neprikaustė 
kaip Jūratės Deksnienės velti vilnos 
dirbiniai. „Galiu teigti, kad ji buvo 
mano įkvėpėja. Būtent susižavėjusi 
jos darbais nusprendžiau pati  imtis 
vilnos vėlimo,“ – sakė tautodailinin-
kė. V. Jasinevičienė prisipažino, jog 
potraukį vilnos dirbiniams įtakojo ir 

Žemės ūkio ministerija dar sausio viduryje patvirtino, 
kad tautodailininkės Violetos Jasinevičienės pagaminti 
veltiniai atitinka Lietuvos Respublikos tautinio paveldo 
produktų įstatymo ir tautinio paveldo produktų 
sertifikavimo reikalavimus. 

šeimos palaikymas bei visuomenės 
įvertinimas: tautodailininkės darbai 
2017 metais buvo įtraukti į “Aukso 
vainiko“ katalogą, kūrėja buvo ap-
dovanota sidabro ženkleliu „Atkurtai 
Lietuvai 100” ir padėka už aktyvu-
mą, veiklumą, praeities tradicijų ir 
dabarties kūrybišką perteikimą, tra-
dicijų puoselėjimą.

V. Jasinevičienė juokavo, kad po-
mėgis gaminti vilnos dirbinius buvo 
paveldėtas iš senelio. Kuomet tauto-
dailininkė ėmė domėtis apie senelių 
veiklas, sužinojo, kad mamos tėtis ne 
vienus veltinius yra nuvėlęs ir ne tik 
savo šeimyną apavęs. „Gaila, tačiau 
veliančio senelio jau nebemačiau. 
Tačiau iškraustant senelių namus, pa-
lėpėje radau kurpalius – juos saugau 
kaip relikviją,“ – šypsojosi moteris.

Sielos šventė
Violeta Jasinevičienė prisipaži-

no, kad visi kūrybiniai vilnos vėli-

mo procesai vyksta sodyboje – ten 
moteris galinti atsipalaiduoti, atitol-
ti nuo realaus pasaulio ir kurti, kur-
ti, kurti... Tautodailininkė teigė, kad 
vilnos vėlimas jai – didžiausia atsi-
palaidavimo forma. „Kadangi dirbu 
prie kompiuterio, vilnos vėlimas 
man yra sielos šventė, didžiausias 
atsipalaidavimas,“ – šypsodamasi 
kalbėjo ji.

Prakalbus apie vilnos vėlimo 
techniką, moteris teigė, kad naudoja 
šlapią vilnos vėlimo metodą, speci-
alią adatą naudoja tik dekoravimo 
tikslais. „Svarbiausias mano techni-

kos akcentas – niekada dirbinio ne-
padarau per vieną dieną. Pagaminti 
dirbinį užtrunku nuo trijų dienų: 
pirmą dieną susikloju vilną, antrą – 
kočioju, o trečią galutinai užbaigiu. 
Tuomet lieka dekoracijos elementai, 
ant tapkučių – pado prisiuvimas. Jei 
turiu laiko susikloju vilną ne vienam, 
o keliems gaminiams,“ – pasakojo V. 
Jasinevičienė.

Moteris teigė, kad tik pradėjusi 
dirbti su vilna gaminiais aprūpin-
davo tik šeimos narius, kurie mote-
rį ne tik palaikė, bet ir žavėdamie-
si dėvėjo visus moters gamintus 

vilnonius gaminius. Tradicinius 
veltinius bei tapkutes velianti  tau-
todailininkė galiausiai ėmė vykti į 
muges, priimti užsakymus. „Mano 
visi savaitgaliai ir visos atostogos 
skirtos vilnai. Štai jau 5 vasaros, 
kai niekur toliau nebuvau išvažia-
vusi. Atsiriboju nuo pasaulio savo 
sodyboje, kurioje ir gimsta visi 
mano dirbiniai,“ – sakė ji.

Kai įkvėpimas 
aplanko...
V. Jasinevičienė neslėpė, kad dir-

binį gaminant pagal užsakymą, šis 
niekada nebūna toks mielas, kaip 
veltinis gaminamas įkvėpimui ap-
ėmus. „Visada stengiuosi gaminti 
tai, kas man šauna į galvą, tuomet 
dirbinys visai kitoks būna, juk tai – 
kūrybinis procesas. Labai gera dirb-
ti, kuomet apima įkvėpimas. Tada 
gimsta patys gražiausi ir įdomiausi 
darbai,“ – atviravo pašnekovė. Me-
nininkė pridūrė ir tai, jog dviejų 
vienodų gaminių pagaminti neįma-
noma.

Tautodailininkė teigė, kad kie-
kvienas dirbinys turi būti kuriamas 
iš meilės ir pridūrė, kad niekada 
į kūrybinį procesą nesileidžia po 
darbo – kad galėtum sukurti kažką 
gražaus reikia palikti visas pašalines 
mintis nuošalyje. „Grįžusi po darbo 
einu pasnausti, pasportuoti. Pail-
sėjusi ir įkvėpimo pagauta imuosi 
kurti,“ – pasakojo V. Jasinevičienė. 
Moteris teigė, jog nepailsėjus ar 
esant prastos nuotaikos visos emo-
cijos atsispindi ir dirbinyje.

Apavas – 
tautinio paveldo sąraše
Tautodailininkė neslėpė džiaugs-

mo, kad dar sausio mėnesį jos gami-
namas apavas buvo pripažintas kaip 
tautinis paveldas. „Dirbinius paruo-
šiau rugsėjį, lapkritį įvyko posėdis 
Lietuvos Respublikos žemės ūkio 
ministerijoje, o sertifikatą gavau sau-
sio 14 dieną. Nors procesas užtruko 
ganėtinai ilgai – džiaugiuosi be galo. 
Net nesidžiaugiu, negaliu net suvokti 
koks svarbus šis įvertinimas. Man tai 
labai daug reiškia,“ – šypsojosi paš-
nekovė. Pastaroji teigė, kad kiekvie-
nas įvertinimas yra labai svarbus ir 
skatina žengti į priekį.

Kūrėja neslėpė, kad vieni mėgs-
tamiausių jos dirbinių yra gaminami 
iš balto vilnos karšinio – be jokių 
margumynų, natūralūs, žemiški, de-
koruoti linu. „Tai yra mano „arkliu-
kas“. Dabar turėdama sertifikatą lyg 
ir būsiu įpareigota būtent tokį apavą 
ir gaminti,“ – džiaugėsi moteris. Ji 
juokėsi, kad gaminti tautinio pavel-
do apavą – nėra itin lengva, todėl ne 
tik į vadybinius, bet ir į kūrybinius 
procesus teks įtraukti ir vyrą.

Kūrėjos planuose – dar daug 
veltinio. „Viliuosi, kad vilnos vėli-
mas garsės kaip vienas iš tradicinių 
lietuvių amatų, daugelį šimtmečių 
buvęs kasdiene būtinybe, šiandien 
įgyjantis vis naujų pavidalų ir pras-
mių,“ – pokalbį užbaigė V. Jasine-
vičienė.

Monika MEILUTĖ
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Efektyvus šilumos taupymas – 
mažesnės sąskaitos už šilumą

Sausio mėnesį kai ku-
riems Rokiškio miesto 
daugiabučių namų gy-
ventojams standartinio 
dviejų kambarių buto 
šildymas kainavo 31 eurą 
(pvz.: Panevėžio g. 12, 
Taikos g. 9, Panevėžio g. 
32 ir kt.), o kai kuriems 
ir 110 eurų (pvz.: Vytau-
to g. 23, Respublikos g. 
35, Vilniaus g. 13 ir kt.). 
Buto savininkai mokėjo 
skirtingai, nors tiek šilu-
mos kaina, tiek lauko oro 
temperatūra buvo visiems 
vienoda.

Sausis – 
šaltesnis nei pernai
Šių metų sausį Rokiškyje 

vidutinė lauko oro tempera-
tūra siekė 5,1 laipsnio šal-
čio, pernai tokiu pat metu – 
2,1 laipsnio šalčio.

Dviejų kambarių 50 kv. 
metrų ploto butas vidutiniš-
kai suvartojo 995 kWh (19,9 
kWh/vienam kv. m) šilumos. 
Prieš metus dėl šiltesnių orų 
tam pačiam plotui apšildy-
ti vidutiniškai prireikė apie 
895 kWh (17,9 kWh/vienam 
kv. m).

Šių metų sausio mėnesį 
rokiškėnai už dviejų kam-
barių buto šildymą viduti-
niškai mokės 63 eurus (1,26 
Eur/kv.m), prieš metus šil-
dymui buvo išleista viduti-
niškai 51,50 euro (1,03 Eur/
kv.m).

Taupiausi namai – 
renovuoti
Mažiausiai šilumos var-

tojo naujos statybos ir re-
novuoti namai. Tokiuose 
namuose vieno kvadratinio 
metro ploto buto šildymui 
vidutiniškai reikėjo 12,8 
kWh šilumos. Vieno kv. 
metro šildymo mokestis re-
novuotuose namuose vidu-
tiniškai sudarė 0,81 euro. 
Sąskaita už 50 kv. metrų 
šildymą vidutiniškai sudarė 
40,50 euro.

Daugiausiai šilumos su-
naudojo seni, nerenovuoti, 
prastos būklės daugiabučiai, 
kuriuose vienam kvadrati-
niam metrui šildyti vidu-
tiniškai reikėjo 23,3 kWh 
šilumos. Vieno kv. metro 
ploto šildymas vidutiniškai 
kainuoja 1,48 euro. Už 50 
kv. metrų buto šildymą gy-
ventojai vidutiniškai mokės 
74 eurus.

 Kas lemia 
šilumos suvartojimą?
Kiekvieną mėnesį dau-

giabučiuose namuose su-
vartojamas skirtingas šilu-
mos kiekis, todėl skiriasi ir 
mokesčiai už buto šildymą. 
Suvartotos šilumos kiekis 
pastate priklauso nuo pasta-
to būklės, patalpose norimos 

palaikyti temperatūros ir 
lauko oro temperatūros.

Pastatų būklė lemia, kaip 
efektyviai šiluma juose var-
tojama. Kokybiškuose ir ge-
rai prižiūrimuose namuose, 
lyginat su prastos būklės ir 
blogai prižiūrimais daugia-
bučiais gyvenamaisiais na-
mais, šilumos yra suvartoja-
ma mažiau.

Akivaizdu, kad namai, 
kuriuose didžioji dalis šilu-
mos prarandama per nesan-
darias sienas, langus, stogus, 
duris, suvartos daugiau šilu-
mos. Dėl prastai prižiūrimos 
namo šildymo ir karšto van-
dens sistemos, šilumos pra-
radimus galime skaičiuoti 
rūsiuose, palėpėse, kitose 
bendro naudojimo patalpose 
ar vonios kambario šildytu-
vuose („gyvatukuose“). Taip 
pat šilumos suvartojimas 
priklausys ir nuo palaikomos 
patalpų temperatūros, to-
dėl gyventojai turėtų labiau 
domėtis pastato šildymo ir 
karšto vandens sistemų pri-
žiūrėtojų darbu, nuo kurių 
priklauso kaip efektyviai 
bus vartojama šiluma name.

Kompleksinis namų at-
naujinimas yra neabejotinai 
geriausias sprendimas, su-
teikiantis visas galimybes 
efektyviai vartoti šilumą ir 
gauti mažesnes sąskaitas. 
Tačiau dabar, šildymo sezo-
no metu, kada atlikti namo 
vidaus šildymo ir karšto van-
dens sistemų atnaujinimą ar 
automatizuoti šilumos punk-
tą yra sudėtinga, gyventojai 
turėtų imtis paprastų, pigių 
šilumos taupymo priemonių.

 Kaip taupyti šilumą?
Gyventojų sąmoningumas 

šilumos sutaupymą daugia-
bučiuose gali sumažinti 10–
20 proc. Siūlomus veiksmus 
paprasta įgyvendinti, nedaug 
kainuoja. Tačiau efektyvus 
šilumos taupymas daugiabu-
čiuose namuose įmanomas 
tik jeigu visi gyventojai pri-
sidės prie šilumos taupymo 
proceso.

Pasirūpinkite langų san-
darinimu – tai aktualu ne 
tik mediniams, bet ir ne-
kokybiškiems, prastai su-
montuotiems plastikiniams 
langams. Sandarinimui nau-
dojamos įvairios medžiagos 
– nuo laikraščių bei vatos iki 
šiuolaikinių guminių, poliu-
retaninių putų juostų.

Užsandarinkite langus. 
Plyšius tarp stiklo ir lango 
rėmo bei tarp lango rėmo ir 
sienos užsandarinkite siliko-
ninėmis ar kitomis izoliaci-
nėmis medžiagomis. San-
darinti reikia ne tik lango 
rėmus, bet ir stiklą. 

Prie langų atsiradus ply-
šiams ar sienos įtrūkimams, 
būtinai juos užglaistykite 

arba užkamšykite, kad šaltas 
oras neitų į kambarį.

Įstiklinkite balkonus ir lo-
džijas. Jų stiklinimas suma-
žina šalto oro skverbimąsi į 
butą, todėl oro temperatūra 
gretimame kambaryje lie-
ka normali ir vėjuotą die-
ną. Balkonuose ir lodžijose 
įrenkite medines grindis ir 
po jomis paklokite izoliaci-
nės medžiagos sluoksnį.

Šilumos srautą pro langą 
galima sumažinti, įstačius 
papildomą stiklą ar skaidrią 
plėvelę tarp stiklų.

Įskilusius langų stiklus 
pakeiskite naujais.

Prieškambario, laiptinės 
ir kitų šaltų patalpų duris lai-
kykite uždarytas. Jei po duri-
mis yra plyšys – pasistenkite 
jį uždengti specialia tarpine 
slenksčiams

Žiemą nakčiai nuleiskite 
pakeliamas žaliuzes. Dvi-
gubai įstiklintas langas su 
nuleistomis žaliuzėmis pri-
lygsta trigubai įstiklintam 
langui.

Būsto šildomose patalpo-
se už radiatorių įrenkite ši-
lumą atspindinčius ekranus, 
kurie atspindi iki 90 % infra-
raudonųjų spindulių ir lemia 
patalpos oro temperatūros 
padidėjimą 1–2ºC. Pritvir-
tinus lentyną virš radiato-
riaus, šilto oro srautas nu-
kryps į kambario vidų, vietoj 
to kilęs tiesiai iki lubų.

Neuždenkite radiatorių 
užuolaidomis. Tada šiltas 
oras pateks į kambarį, o ne 
kils į viršų šaltu lango pavir-
šiumi. 

Didelių gabaritų baldus 
statykite prie išorinių sienų 
– taip sudarysite papildomą 
sienų šilumos izoliaciją.

Patalpas vėdinkite ke-
lis kartus per dieną visiškai 
atidarę langus ir sudarius 
trumpalaikį skersvėjį. Ge-
riau vėdinti intensyviai, bet 
trumpai, negu vėdinti ilgą 
laiką.

Nepamirškite reguliariai 
nuvalyti dulkių nuo radiato-
rių – dulkės mažina šilumos 
atidavimą aplinkai.

Ventiliatorių virš viryklės 
naudokite tik gamindami 
valgį, nes jis ištraukia iš pa-
talpos šilumą.

Indus plaukite ne po te-
kančia srove, bet užkimštoje 
kriauklėje.

Stenkitės praustis po 
dušu, o ne vonioje – sunau-
dosite 5–7 kartus mažiau 
vandens. 

Saulės šiluma – nemoka-
ma, tad leiskite jai patekti į 
jūsų namus, atidenkite lan-
gus, o saulės prišildytuose 
kambariuose atidarykite du-
ris ir leiskite šilumai pasklis-
ti į vėsesnes būsto vietas.

Rajono savivaldybės 
inform.

Kvadrato varžybose – puikus 
juodupėnų pasirodymas

Vasario 15 d. Kauno 
rajone vyko Lietuvos mo-
kyklų žaidynių kaimo vie-
tovių mokyklų kvadrato 
(gim. 2006 m ir jaunes-
nių) finalinės varžybos. 
Jose sužibėjo Juodupės 
gimnazijos atstovai.

Rokiškio rajono gimna-
ziją atstovavo Aina Šinkū-
naitė, Kotryna Šermukš-
nytė, Evelina Ražinskaitė, 
Deila Aleksiejūtė, Dominy-
ka Demčionok, Simona Te-
seckaitė, Rugilė Petronytė, 
Goda Lukoševičiūtė, Airida 

Butėnaitė, Gabija Teseckai-
tė ir Eva Bieliūnaitė. Po ar-
šių kovų mergaitės iškovojo 
II vietą. Mergaitės sidabro 
medalius, taurę. Antrosios 
vietos nugalėtojos buvo ap-
dovanotos diplomais, marš-
kinėliais, kamuoliais.

Garliavos sporto centre 
vykusiose kvadrato varžy-
bose dalyvavo Šilutės rajono 
Katyčių pagrindinės moky-
klos, Kėdainių rajono Jos-
vainių gimnazijos ir Kauno 
rajono Domeikavos gimnazi-
jos mergaičių komandos.

Varžybų čempionėmis 

tapo kaunietės, III vieta ati-
teko kėdainiškėms, o ketvir-
toji – mergaitėms iš Šilutės.

Kvadrato varžybose šau-
niai pasirodė ir Juodupės 
gimnazijos berniukų kva-
drato komanda vadovau-
jama Valdo Savicko. Ber-
niukai finalinėse Lietuvos 
mokyklų žaidynių kaimo 
vietovių mokyklų kvadrato 
(gim. 2006 m ir jaunesnių) 
varžybose iškovojo II-ąją 
vietą ir grįžo su sidabro me-
daliais.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

Rokiškio rajono savivaldybės meras skelbia konkursą į viešo-
sios įstaigos Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros cen-
tro direktoriaus pareigas (galimai terminuota darbo sutartis).

Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savivaldybės interneto 
svetainėje adresu http://www.rokiskis.lt. 

Užs. 0762

SADM žada palankesnes sąlygas 
pritaikyti būstą neįgaliesiems

Valdžia žada, kad nuo 
šiol neįgalieji galės lengviau 
pritaikyti būstus savo rei-
kmėms.

Tai numato socialinės 
apsaugos ir darbo ministro 
Lino Kukuraičio pasirašytas 
įsakymas. „Visi puikiai su-
prantame, kad nepritaikyta 
aplinka įkalina neįgaliuosius 
namuose, trukdo gyventi 
savarankiškai bei bendrauti 
su draugais ar artimaisiais. 
Todėl tiek valstybė, tiek sa-
vivaldybės turi, kiek įma-
noma, labiau prisidėti prie 
neįgaliųjų savarankiškumo 
plėtros, o būsto pritaikymas 
– vienas iš būdų to siekti“, 
– ketvirtadienį išplatintame 
pranešime cituojamas minis-
tras.

„Nuo šių metų didiname 
valstybės indėlį būsto pritai-
kymui ir keltuvo ar lifto įren-
gimui, plečiame galimybes 

keisti būstą ar kreiptis dėl būs-
to pritaikymo“, – pridūrė jis.

2019 metams neįgaliųjų 
būstui pritaikyti skirta 1,5 mln. 
eurų. Ši suma sudarys sąlygas 
pagerinti gyvenamąsias sąly-
gas ir pritaikyti būstą apie 350 
neįgaliųjų.

Naujajame aprašė numa-
tyta galimybė neįgaliajam sa-
varankiškai organizuoti būsto 
pritaikymo darbus, įskaitant 
keltuvų ar liftų pirkimą ir jų 
įrengimą, net ir tuo atveju, jei 
neįgaliojo pritaikomas būstas 
nėra įtrauktas į einamųjų metų 
sąrašą. Kompensacija bus iš-
mokama tada, kai neįgaliajam 
pritaikomas būstas bus įtrauk-
tas į einamųjų metų pritaikomų 
būstų sąrašą, jei tuo metu jis 
ten gyvena.

Taip pat didinamas vals-
tybės piniginis indėlis būsto 
pritaikymui. Pritaikant būstą 
neįgaliesiems nuspręsta didinti 
valstybės biudžeto lėšų indėlį 

nuo 4218 iki 5700 eurų, ta-
čiau nustatoma, kad valsty-
bės biudžeto lėšos negalėtų 
sudaryti daugiau nei 60 proc. 
visos būsto pritaikymo darbų 
kainos.

Tokiu atveju, kartu su 
privalomu savivaldybių biu-
džetų indėliu, vienam neįga-
liajam būsto pritaikymo dar-
bams būtų skiriama iki 9500 
eurų.

Valstybė taip pat didina in-
dėlį keltuvo ar lifto įrengimui 
ir atveria galimybes daugiau 
žmonių keisti būstą, kai par-
duodamas neįgaliajam nepri-
taikytas būstas ir perkamas 
pritaikytas.

Keisti būstą dabar bus gali-
ma nepriklausomai nuo savi-
valdybės: pavyzdžiui, neįga-
lusis gali gyventi Vilniuje, bet 
jeigu surastų tinkamą būstą 
Kaune, sostinės savivaldybė 
jam išmokėtų kompensaciją.

BNS inform.
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• Kultivatorių 3 m pločio, kaina 
350 Eur. Šienapjovę 1,65 m pločio, 
350 Eur. Rinktuvą, 350 Eur.  
Tel. 8 686 93 436. Rokiškis
• Hidrofikuotą trijų korpusų plūgą. 
Tel. 8 687 89 378. Rokiškis
• Priekabą 2PTS-4. Dugnas 
nesupuvęs, be dokumentų. Galiu 
atvežti. Dusetos. Papildomas tel. 
nr. +370 69955273. Kaina 400 Eur. 
Tel. 8 699 55 273. 

ROKIŠKYJE – LIETUVOS KONTŪRO 
ŠIMTMEČIO AIKŠTĖ

Lietuvos kultūros sostine šiemet tapęs Rokiškis ypa-
tingai švenčia Lietuvos valstybės šimtmetį. Pritarus 
Rokiškio rajono valdžiai bei kitoms institucijoms buvo 
sėkmingai įgyvendinta visuomenininkų idėja – Lietuvos 
šimtmečio proga suformuotas Lietuvos kontūrą atitin-
kantis žemės sklypas.

Simboliška, kad vasario 15 d., šios šventės išvakarėse, 
Rokiškio rajono meras Antanas Vagonis ir NŽT Rokiškio 
skyriaus vedėjas Arvydas Šarka pasirašė žemės sklypo pa-
naudos sutartį, kuria šimtmečio aikštės sklypas perduoda-
mas neatlygintinai naudotis 99-iems metams. Sklypo adre-
sas: Šimtmečio a. 2, Rokiškis.

Tai jau ketvirtasis Lietuvos valstybės ribas simbolizuo-
jantis objektas Rokiškio rajone. Be to, ir Rokiškio rajono 
Salų miestelio ir Apvalaso ežero kontūrai taip pat primena 
Lietuvą.

Užs. 0761

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA
• Traktorių MTZ-80. Viskas veikia, 
TA iki 2019.05. Galiu atvežti. 
Dusetos. Papildomas tel. nr. +370 
69955273. Kaina 2050 Eur.  
Tel. 8 679 44 231. 
• Keltuvą kabinamą prie traktoriaus 
galo, yra prikabinimas priekabai. 
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis
• Tris kultivatorius. Du kultivatoriai 
po 3 m ir vienas 4 m.  
Tel. 8 693 11 337. Rokiškis
• Traktorių Jumz 6KL (darbinio 
veleno defektas) už 1900 Eur. Trąšų 

barstytuvą už 70 Eur. Ekskavatorių 
Karpatec už 2200 Eur. Lenkišką 
šienapjovę už 180 Eur. Grėblį-
vartytuvą Dobilas 3 už 700 Eur. 
Tel. 8 682 28 909. Rokiškis
• Keičiu kombaino Niva kuro 
siurblį į T-25 arba MTZ kuro 
siurblį. Tel. 8 655 79 167.  
Rokiškis
• Priekabą su dokumentais.  
Tel. 8 628 56 657. Rokiškis
• T-150 K. Techniškai tvarkingas, 
1991 m. su originaliu varikliu. Visą 
už 2650 Eur, arba dalimis. Dalių 
kainos sutartinės.  
Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• MTZ-82 variklį D-243. 1999 
m., labai mažai dirbęs, originalus, 
pilnos komplektacijos. Galima 
išbandyti užvedus. Kaina 1450 Eur. 
Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• Puikai dirbantį traktorių MTZ-85 
UK. Viskas veikia, geros padangos. 
Kaina 5250 Eur. Tel. 8 641 57 036. 
Kupiškis
• Tvarkingą traktorių Zetor 
8011-Ursus. Parvežtas iš Švedijos, 
techniskai tvarkingas, ilga bazė, 
stiprus, darbinis, pilnai mechaninis. 
Yra 2 vnt. Kaina sutartinė. Galiu 
keisti į sunkvežimį. Kaina 3000 
Eur. Tel. 8 641 57 036.  
Kupiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Trimerį - šakų genėtuvą.  
Kaina 90 Eur. Tel. 8 625 04 387. 
Rokiškis
• Grandininį pjūklą Stihl MS181 
C-BE. Geros būklės, nauja lenta 
ir grandinė. Tel. 8 698 80 915. 
Rokiškis
• Benzininius ir elektrinius 
grandininius pjūklus iš Danijos. 
Tel. 8 610 77 145. Rokiškis
• Stumiamą žoliapjovę. Puikios 
būklės, užsiveda iš karto, yra žolės 
rinktuvas, Tekumse variklis. Pigiai. 
Kaina 65 Eur. Tel. 8 674 32 521. 
Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Pirties kepurę ir jos priedus. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 686 94 682. 
Rokiškis
• Naują karaoke sistemą su 
mikrofonais ir laidais. Visas 
šviečia, mirksi pagal muziką. 
Yra ekranas karaokei dainuoti. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 628 84 162. 
Rokiškis
• Naują, dar supakuotą dėžėje 
Airhockey žaidimo stalą.  
Kaina 90 Eur. Tel. 8 628 84 162. 
Rokiškis
• Naują treniruoklį - suoliuką. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 628 84 162. 
Rokiškis
• Odinį kombinezoną 
motociklininkui. 50-52 dydis, būklė 
puiki. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 674 32 521. Rokiškis
• LS2 šalmą. Kaip naujas. Kaina 50 
Eur. Kitą geros būklės šalmą už 20 
Eur. Tel. 8 628 87 687.  
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Atsparią vandeniui ploštę 
215x125 cm. Kaina 22 Eur.  
Tel. 8 620 55 819. Rokiškis
• Naujus arba mažai naudotus, 
daniškus perforatorius. Galia nuo 
800 W iki 1500 W. Kaina nuo 40 
Eur iki 85 Eur. Tel. 8 610 77 145. 
Rokiškis
• Naujas, daniškas medžio pjovimo 
stakles. 2000 W, 5500 aps/min. 
Susilanksto, lengva transportuoti, 
vartosi į diskinį arba kampų 

pjovimo pjūklą. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 610 77 145. Rokiškis
• Gegnes 5/15 cm, tąšus 15/15 cm, 
colines lentas 2,5 cm storio. Visa 
mediena sausa. Tel. 8 610 06 145. 
Rokiškis
• Naują šilumos siurblį.  

Tel. 8 624 23 482. Rokiškis
• Kryžminių linijų lazerį. Pirktas 
naujas, automatiškai nustatomas, 
veikiantis. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 611 33 413.  
Rokiškis
• Naujus ir naudotus gipso glaisto 

šlifuoklius. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Vidaus ir lauko dailylentes.  
Tel. 8 699 33 786.  
Rokiškis
• Pjautą medieną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis

Naujame Visatos žemėlapyje – 
300 tūkst. naujai atrastų galaktikų

Paskelbtame naujame 
žvaigždėlapyje pažymėta 
šimtai tūkstančių anksčiau 
nežinotų galaktikų, atrastų 
naudojant teleskopą, ap-
tinkantį spinduliuotės šal-
tinius, nefiksuojamus įpras-
tais optiniais prietaisais.

Tarptautinė tyrėjų grupė, 
atlikusį šį precedento ne-
turintį kosmoso žvalgymą, 
nurodė, kad jų atradimas tie-
siogine prasme nušviečia kai 
kurias giliausias Visatos pa-
slaptis, įskaitant juodųjų sky-
lių fiziką ir galaktikų spiečių 
formavimosi ypatumus.

„Tai naujas langas į Visa-
tą“, – naujienų agentūrai AFP 
sakė projekte dalyvavusios 
Paryžiaus observatorijos as-
tronomas Cyrilas Tasse'as.

„Kai pamatėm pirmąsias 
nuotraukas, pagalvojom: 
„Kas tai?!“ Tai visiškai ne-
buvo panašu į nieką, ką esam 
įpratę matyti“, – pridūrė jis.

Daugiau kaip 200 astrono-
mų iš 18 šalių dalyvavo studi-
joje, per kurią radijo telesko-
pais buvo tyrinėjamas vienas 
Šiaurės pusrutulio dangaus 
sferos segmentas. Jame aptik-
ta 300 tūkst. iki šiol nepaste-
bėtų šviesos šaltinių, laikomų 
tolimomis galaktikomis.

Radioastronomija leidžia 
mokslininkams aptikti elek-
tromagnetinę spinduliuotę, 
paskleidžiamą sąveikaujant 
didelės masės dangaus kū-
nams.

Tyrėjų grupė naudojo tin-
klinį radioteleskopą LOFAR 

(Low Frequency Array), 
kurio pagrindinė dalis yra 
Nyderlanduose. Be kita ko, 
šio teleskopo jutikliai fik-
suoja senovines spinduliuo-
tės „čiurkšles“, susidariusias 
susiliejant galaktikoms. Šie 
anksčiau nestebėti srautai 
gali būti daugiau kaip milijo-
no šviesmečių ilgio.

„Atlikdami radijo stebėji-
mus galime aptikti silpnų šal-
tinių, esančių tarp galaktikų, 
spinduliuotę“, – sakė Ham-
burgo universitete dirbanti 
Amanda Wilber.

„LOFAR leidžia mums ap-
tikti daug daugiau tokių šal-
tinių ir suprasti, kas suteikia 
jiems energijos“, – pridūrė ji.

Naujų spinduliuotės šal-
tinių atradimas taip pat gali 
padėti mokslininkams geriau 
suprasti vieną mįslingiausių 
reiškinių kosmose.

Juodosios skylės, pasižy-
minčios tokia stipria gravita-
cija, kad iš jų negali ištrūkti 
netgi šviesa, paskleidžia ra-
diacijos pliūpsnių rydamos 
kitus didelės masės objektus, 
tokius kaip žvaigždės arba 
dujų debesys.

C. Tasse'as sakė, kad nau-
jos stebėjimų priemonės per 
ilgesnį laiką leis astrono-
mams nustatyti, kaip juo-
dosios skylės formuojasi ir 
vystosi.

„Jeigu stebite aktyvią juo-
dąją skylę, (spinduliuotės) 
srautai išnyksta po milijonų 
metų; jie nematomi kaip di-
delio dažnio (šviesa)“, – aiš-
kino jis.

„Tačiau šimtus milijo-
nų metų jos toliau skleidžia 
žemo dažnio srautus – taigi, 
galime stebėti daug senesnius 
elektronus“, - pridūrė moksli-
ninkas.

Remdamiesi kosminiu te-
leskopu „Hubble“ padarytomis 
nuotraukomis mokslininkai 
kėlė prielaidą, kad mūsų Visa-
toje yra daugiau kaip 100 mlrd. 
galaktikų, bet daugelis jų yra 
per senos ir pernelyg nutolu-
sios, kad jas būtų galima stebė-
ti įprastomis priemonėmis.

Pagal stebėjimus LOFAR 
radioteleskopu sudarytas 
žvaigždėlapis, kurio dalis 
buvo paskelbta žurnale „As-
tronomy & Astrophysics“, 
apima duomenų masyvą, kurį 
būtų galima sutalpinti tik į 
dešimtį milijonų DVD plokš-
telių, bet stebėtas plotas suda-
ro tik 2 proc. dangaus sferos.

Teleskopą LOFAR sudaro 
radijo antenų tinklas, išdės-
tytas septyniose Europos ša-
lyse. Pagal savo skiriamąją 
gebą jis atitinka tradicinį ra-
dioteleskopą, kurio „lėkštės“ 
skersmuo – 1,3 tūkst. kilo-
metrų. Šią studiją paskelbusi 
grupė planuoja sukurti viso 
Šiaurės pusrutulio didelės 
raiškos nuotraukų rinkinį. 
Nurodoma, kad į jį gali pa-
tekti iki 15 mln. dar nežino-
mų radijo bangų šaltinių.

„Seniausi Visatos objektai 
yra maždaug už 11–12 mlrd. 
šviesmečių, – sakė C. Tas-
se'as. – Taigi, pamatysime 
daug daugiau šių objektų.“

BNS inform.

„Swedbank“ akcijos nuvertėjo daugiau nei dešimtadaliu
 Baltijos šalyse veikiančio 

Švedijos banko „Swedbank“ 
akcijos kursas Stokholmo bir-
žoje trečiadienį iki vidurdienio 
nukrito 10,8 proc., žiniasklai-
doje pasirodžius pranešimams 
apie tai, kad bankas galėjo būti 
įveltas į pinigų plovimo aferas.

Lietuvos bankas teigia netu-
rintis informacijos, kad vienas 
didžiausių Lietuvos komercinių 
bankų „Swedbank“ būtų dalyva-
vęs pinigų plovimo sandoriuose. 
Pasak centrinio banko, „Swed-
bank“ klientams pagrindo neri-
mauti nėra, tai nepaveiks ir šalies 
bankų sistemos.

Centrinis bankas tai pareiškė, 
Švedijos žiniasklaidai antradienį 
paskelbus, kad Baltijos šalyse 
veikiantis Švedijos bankas „Swe-
dbank“ galėjo būti įtrauktas į be-
veik dešimtmetį trukusias pinigų 
plovimo per „Danske Bank“ Es-
tijoje schemas. 

„Lietuvos bankas neturi in-

formacijos, kad „Swedbank“ 
būtų dalyvavęs pinigų plovimo 
sandoriuose. Tą patį patvirtino 
ir kolegos iš Estijos bei Švedijos 
priežiūros institucijų (...) Atidžiai 
stebime padėtį ir ją vertinsime 
bendradarbiaudami su kitų ša-
lių institucijomis ir teisėsauga. 
Prireikus imsimės priemonių“, 
–  pranešime teigė LB Priežiū-
ros tarnybos direktorius Vytautas 
Valvonis. 

Centrinis bankas priminė, jog 
maždaug prieš metus jis inspek-
tavo „Swedbank“ – buvo verti-
nama ir tai, kaip bankas laikosi 
pinigų plovimo ir teroristų finan-
savimo prevenciją reglamentuo-
jančių teisės aktų. 

„Buvo nustatyta tam tikrų ne-
atitikimų, susijusių su procedūro-
mis, už tai Lietuvos bankas skyrė 
bankui įspėjimą ir įpareigojo iš-
taisyti trūkumus. Tą „Swedbank“ 
atliko – trūkumus iki nurodyto 
termino ištaisė“, – teigia Lietuvos 
bankas.

Švedijos televizija SVT pra-
nešė, kad pinigų srautai tarp 
„Swedbank“ ir „Danske Bank“ 
filialo Estijoje 2007-2015 metais 
galėjo viršyti 40 mlrd. Švedijos 
kronų (3,8 mlrd. eurų), ir tai ga-
lėjo būti pinigų plovimas – jie ke-
liavo tarp maždaug 50-ies realiai 
neveikusių įmonių sąskaitų.

Estijos dienraštis „Postime-
es“ tvirtina turįs duomenų apie 
daugiau kaip dešimties Estijos 
„Swedbank“ klientų sąsajas su 
įtartinais pinigų pervedimais, ku-
rių sumos siekdavo milijonus ar 
dešimtis milijonų JAV dolerių.

Be to, Latvijos žurnalistinių 
tyrimų centro „Re:Baltica“ porta-
las, rašantis apie įtartinas Latvijos 
„Swedbank“ klientų finansines 
operacijas, išvardijo kelias šalies 
bendroves, kurios iš tuo pačiu 
adresu Didžiojoje Britanijoje 
registruotų įmonių gavo milijo-
nines perlaidas į sąskaitas „Swe-
dbank“.

BNS inform.
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Perkančioji organizacija: Rokiškio ra-
jono savivaldybės administracija (kodas 
188772248, Respublikos g. 94, 42136 
Rokiškis).

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

kambario butas; Juodupės miestelyje – 1 dviejų kam-
barių butas su visais komunaliniais patogumais. Butai 
su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, du-
šine), mediniuose ar karkasiniuose namuose bei butai, 
kurių nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 proc., nebus 
perkami.

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

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

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

Pirkimo dokumentus galima gauti Strateginio pla-
navimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyriuje, 414 kab., 
Respublikos g. 94, Rokiškyje, arba rasti internete adresu 
www.rokiskis.lt naujienų skiltyje.

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

Paraiškos  pateikimo vieta: Strateginio planavimo, 
investicijų ir viešųjų pirkimų skyrius, 414 kab., Respubli-
kos g. 94, Rokiškyje.

Paraiškos  pateikimo terminas: iki 2019 m. kovo 6 
d. 10.00 val.

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

nurodomas parduodamo buto adresas, kontaktinio as-
mens vardas, pavardė ir telefono nr.

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

asmeniui teikti paraišką ir derėtis dėl buto pardavimo 
(jei paraišką teikia ne pats savininkas arba kai butas 
nuosavybės teise priklauso keliems asmenims).

Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai, vyks 
2019 m. kovo 6 d. 10.30 val. Rokiškio rajono  savival-
dybės administracijos 203 kab., Respublikos g. 94, Ro-
kiškyje.

Užs. 0757

Rokiškio rajono savivaldybės 
bendruomenės sveikatos tary-
ba skelbia 2019 metų Visuomenės 
sveikatos rėmimo specialiosios 
programos finansuojamų progra-
mų konkursą.

Projektų finansavimo prioritetai:
1. Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyviųjų me-

džiagų vartojimo prevencija.
2. Vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir sti-

prinimas (vaikų fizinio aktyvumo skatinimas; lyti-
nis švietimas; patyčių ir smurto prevencija)..

3. Bendruomenės sveikatos stiprinimas (sveika-
tos mokymas, šeimos planavimo konsultavimas ir 
pan.).

4. Aplinkos apsauga (maudyklių stebėsena, 
triukšmo prevencija).

5. Tuberkuliozės ir kitų užkrečiamų ligų pre-
vencija.

Paraiškos priimamos nuo 2019 m. vasario 18 d. 
iki kovo 18 d. 809 kab. (Rokiškio rajono visuomenės 
sveikatos biuro direktorė Agnė Šapokaitė, mob. tel. 
8 628 98209). Išsamesnė informacija dėl paraiškų 
priėmimo skelbiama savivaldybės interneto svetai-
nėje: www.rokiškis.lt „Sveikatos apsauga“.

Užs. 0760

AB „Rokiškio grūdai“ akcininkų dėmesiui
„Lietuvos rytas“ 2019 m. vasario 14 d. išspausdino AB Rokiškio grūdai sekančio turinio skelbimą: „ AB „Rokiš-

kio grūdai“ akcininkų dėmesiui. Pranešame, kad bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2019 m. vasario 26 
d. 12.00 val. (registracija nuo 11.30 val.) šaukiamo visuotinio AB „Rokiškio grūdai“ (buveinės adresas Rokiškio m., 
Pramonės g. 6, juridinio asmens kodas 173108526) neeilinio akcininkų susirinkimo, kuris vyks adresu Tiekėjų g.41, 
Kretinga, darbotvarkė papildyta klausimu Nr.4 ir Nr.5. Susirinkimo darbotvarkė (įskaitant papildytus jos klausimus): 
1. Audito įmonės 2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti rinkimai ir audito paslaugų apmokė-
jimo sąlygų nustatymas. 2. Valdybos atšaukimas. 3. Valdybos rinkimai. 4. Bendrovės buveinės adreso keitimas. 5. 
Bendrovės įstatų keitimas. Susirinkimo apskaitos diena – 2019 m. vasario 19 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame 
akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo 
apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo 
sutartis). Teisių (turtinių) apskaitos diena – dešimta darbo dienos pabaiga po atitinkamo sprendimo priėmusio vi-
suotinio akcininkų susirinkimo bus akcinės bendrovės akcininkai. Akcininkai galės susipažinti su Bendrovės turimais 
dokumentais, susijusiais su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus bei kitais 
dokumentais, kurie teikiami visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir gauti informaciją, susijusią su akcininko teisių 
įgyvendinimu, nuo 2019 m. vasario 15 d. atvykę adresu: Kretinga, Tiekėjų g. 41. Informacija teikiama telefonais: 
+37045871025; +37044577066. Bendrovės valdyba.“

P.S. Jeigu atsirastų AB „Rokiškio grūdai“ akcininkų norinčių vykti į akcininkų posėdį, 
paskambinkite tel. 868654735, 869818476.

Užs. 0759
KITA

• Tekinimo staklių griebtuvą.  
Kaina 29 Eur. Tel. 8 685 06 891. 
Rokiškis
• Daugiapjūkles medžio apdirbimo 
stakles, elektros variklius, 
svarstykles iki 200 kg.  
Tel. 8 687 89 378. Rokiškis
• Šieną rulonais, 4 vnt. Kazliškis. 
Tel. 8 620 42 134. Rokiškis
• Nebrangiai 10 šienainio rulonų. 
Pasiimti patiems. Tel. 8 623 67 046. 
Rokiškis
• Metalinį seifą. Kaina 135 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius. 50 vnt. 
Kaina 0,7 Eur/vnt.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Medžio apdirbimo stakles ir 
diskinius pjūklus.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Juodalksnio, beržo malkas 
supjautas kaladėlėmis arba 
rąsteliais po 2 m. Tel. 8 621 89 438. 
Rokiškis
• Malkas kaladėmis arba skaldytas. 
Yra ir atraižų. Tel. 8 624 90 330. 
Rokiškis
• Šienainio rulonus. Pasiimti 
patiems. Tel. 8 623 67 046. 
Rokiškis
• Labai gerai apšviečiančią, naują 
dienos šviesos lempą, tinka naudoti 
makiažo darymui ar dar kam nors.  
Kaina 30 Eur. Tel. 8 628 84 162. 
Rokiškis
• Naują, 35 l, talpos alaus gamybos 
statinę. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 628 84 162. Rokiškis
• Naują imitacinį židinį - šildytuvą. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 628 84 162. 
Rokiškis
• Horizontalią krosnį, 120x0,5. Ant 
kojų, didelės durys. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 674 32 521. Rokiškis
• Alaus statines, staliuką - stalviršis 
ąžuolo, kojos Singer siuvimo 
mašinos. Senovines arklines roges, 

arklinį vežimą, senovines radijas 
Latvija ir Minsk. Tel. 8 676 27 899. 
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
• Planšetę, laikrodį, telefonus.  
Tel. 8 626 40 488. Rokiškis
• Malkas kaladėlėmis arba 
skaldytas. Tel. 8 606 07 881. 
Zarasai
• Ramundas GM parduoda 
kokybiškus, be žievės ir kitų 
priemaišų, medienos pjuvenų RUF 
tipo briketus. Vienoje palėtėje 
960 kg. Paletės kaina 132 Eur. 
Atsiėmimas adresu: Miškininkų 
g. 10, Rokiškis. Papildomas tel. 
+370 61006480. Tel. 8 656 20 131. 
Rokiškis
• Naujas elektronines cigaretes. 
Juoda ir mėlyna. Galingos. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 678 05 029.  
Rokiškis
• Naujus medinius šulinį ir 
pavėsinę 3x3. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Sausas pusines atraižas, atvežu po 
2,5 m. Tel. 8 602 87 040.  
Anykščiai
• Centrinio šildymo katilą Kalvis su 
2 rinkėmis ir orkaite. Labai mažai 
naudotas. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 647 32 700. Kupiškis
• Mažai naudotą, puikiai veikiantį 
oro kompresorių. Kaina 95 Eur.  
Tel. 8 652 04 800. Rokiškis
• Gaminu pirčių krosnis-rūkyklas, 
nestandartinius kietojo kuro 
katilus pagal užsakovo užsakymą, 
iš savo arba kliento medžiagų. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 621 40 721. 
Rokiškis
• Lapuočių malkas.  
Tel. 8 615 40 488. Rokiškis
• Storasienį metalinį vamzdį. Storis 
8 mm, skersmuo 630 mm.  
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• Naujus antiradarų detektorius 
po 40 Eur ir alkotesterius po 26 
Eur. Siunčiu. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis
• Naujus čekiškus elektrinius 
prietaisus nuo žiurkių, pelių ir 
tarakonų. Siunčiu. Kaina 12 Eur. 
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus įvairius klausos aparatus. 
Siunčiu. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• 7 rulonus kokybiško šienainio. 
Išsivežti patiems. Vieno rulono 
kaina 15 Eur. Tel. 8 682 42 137. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Medinį namą su 18 a sklypu 
Rokiškyje, Draugystės g. Name 
miesto vandentiekis ir kanalizacija. 

Rami vieta, netoli turgus, autobusų 
stotis. Aplink geri kaimynai. 



7 psl.

Nepriklausomas rajono laikraštis

LAISVALAIKIS

 2019-02-22

Ieškokite Rokiškio 
prekybos centruose!

Odinių ir antikvarinių baldų 
išparduotuvė.

 Platus baldų pasirinkimas. 
Respublikos 113a, Rokiškis

Tel. (8-650) 94697

Bajorų baldai

2019 m. kovo 5 d. 10.00 val. Baršėnų k. Kriau-
nų sen., Rokiškio r. sav. bus ženklinamos M. Kat-
kauskienės sklypo (kad Nr. 7345/0003:0030) ribos 
ir atliekami kadastriniai matavimai. Prašome greti-
mo žemės sklypo (kad. Nr. 7345/0003:0083) savi-
ninką Osvaldą Vertibavičių, atvykti prie savo žemės 
sklypo. 

Žemės sklypo kadastrinius matavimus
 ir ženklinimą vykdys matininkas R. Kadžiulis. 

Tel. pasiteiravimui 867261813, 
el. p. karimas62@gmail.com.

2019 m. kovo 4 d. 11.00 val. bus atliekamas že-
mės sklypo proj. Nr. 7360/0003-1, esančio Vytauto 
g. 4, Obelių mstl., Rokiškio raj. sav. ribų ženklini-
mas. Prašome atvykti gretimo žemės sklypo kad. 
Nr. 7360/0003-1 savininkę Viktoriją Šukienę arba 
įgaliotą atstovą.

Informacija pasiteirauti: 
R. Jogmino įmonė, Parko g. 11-35, Visaginas. 

Tel. (8-687) 80646

Parduodamas be tarpininkų. Kaina 
22000 Eur. Tel. 8 605 81 090. 
Rokiškis
• Namą prie geležinkelio stoties. 
Tel. 8 601 49 181. Rokiškis
• Namą su sklypu Respublikos g. 
Galima gyventi iš karto. Du kitus 
tvarkingus sklypus, tinkančius 
naujo namo statybai ir komercinei 

veiklai. Sklypų plotas 14,32a., 
teritorija aptverta, su visomis 
komunikacijomis. Kaina 17000 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 
5500 Eur. Tel. 8 655 31 429. 
Rokiškis
• Name yra įvestas vandentiekis 
ir kanalizacija. Namas šildomas 
centraline šildymo sistema, 
virtuvėje įrengta krosnis, vonioje 
yra kombinuotas vandens 
šildytuvas. Name įdėti plastikiniai 
langai. Didelis sklypas, yra sodas, 
garažas, ūkiniai pastatai, pirtis,. 
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Jaukų nedidelį mūrinį 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), kanalizacija miesto. Kaina 

37000 Eur. Tel. 8 655 31 429. 
Rokiškis
• 9 ha žemės sklypą Bučiūnų k.  
Tel. 8 681 13 789. Rokiškis
• Tvarkingą, didelį, 47 kv. m garažą 
Pagojėje. Kaina 2700 Eur.  
Tel. 8 675 13 944. Rokiškis
• 18 ha žemės sklypą su mišku. 
Kaina 35 000 Eur.  
Tel. 8 685 55 567. Rokiškis
• 3 kambarių butą Juodupėje. Yra 
alternatyvus šildymas, patogumai. 
Galima derėtis. Kaina 5000 Eur. 
Tel. 8 672 73 455. Rokiškis
• Suremontuotą, tvarkingą 4 
kambarių butą Obeliuose, Dirbtuvių 
g., 3 aukšte iš 4. Virtuvė sujungta 
su valgomuoju. Yra dušo kabina. 
Tualetas ir vonios kambarys 
atskirai. Yra sandėliukas. Butas 
parduodamas su baldais ir buitine 
technika atskirai. Tel. 8 605 66 373. 
Rokiškis
• Namą Obeliuose su ūkiniu 
pastatu. Yra vandentiekis, vietinė 
nuotekų sistema, centrinis 
šildymas. Reikalingas remontas. 
Kaina 10000 Eur.  
Tel. 8 673 38 801. 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
• 2 kambarių butą Rokiškyje, 
Aukštaičių g., 2 aukšte, 
mūriniame name. 53 kv. m. Geras 
išplanavimas, didelis balkonas, 
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25 06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, 
Lietuva
09:20 Senis 
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 5 
11:15 Aukštuomenės 
daktaras 2 
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 
5 
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

06:10 Televitrina 
06:25 Transformeriai 
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 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionato atrankos rungtynės. 
Lietuva - Italija 
21:30 TV3 vakaro žinios 
22:00 Jūrų pėstininkas
23:45 Skubi pagalba 
00:45 Vaiduoklių ieškotojai 
01:35 Apsukrios kambarinės 
02:25 Ekstrasensai tiria
03:50 Skubi pagalba 
04:40 Vaiduoklių ieškotojai 
05:05 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 Baikeriai
00:50 Juodasis sąrašas 
01:45 Komandosai

07:15 Vaikai šėlsta 
07:40 Stoties policija

08:40 Sudužusių žibintų gatvės 
09:40 Įteisintas faras 
10:40 Gelbėtojai - 112 
11:10 Ekstrasensų mūšis 
13:35 Stoties policija 
14:40 Sudužusių žibintų gatvės
15:45 Nepataisomi 
16:50 Gelbėtojai - 112 
18:00 Info diena
18:35 Mentalistas 
19:30 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 
20:30 Tautos tarnas
21:00 Uola
23:45 Spąstai
01:30 Antrininkas
02:25 Kortų namelis

06:10 TV parduotuvė
06:30 „Pasaulis iš viršaus“
07:00 Šiandien kimba
08:00 Ne spaudai

09:00 „24/7”
10:00 „Širdies plakimas“ 
11:10 „Viskas dėl tavęs“ 
12:20 „Bitininkas“ 
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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06:00 Himnas
06:05 Nacionalinė 
ekspedicija „Dniepru per 
Ukrainą" 
07:00 Dvynukės 
08:30 Karinės paslaptys
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
12:00 Japonijos gamtos 
kalendorius 
12:55 Užburianti 
Indonezija 
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"

01:40 Kuždesių sala 
03:55 Teisė žinoti 
04:25 Džesika Flečer 6

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 Nimės sala
12:55 Sugrįžimas į Nimės salą
14:40 Simpsonai
15:10 Havajai 5.0 
16:15 Ekstrasensų mūšis
18:00 Raudonas kilimas
18:30 TV3 žinios 

19:25 Eurojackpot
19:30 Turtuolis vargšas 
21:00 Šventa vieta
23:10 Tai reiškia karą
01:05 Naktinis pasimatymas
02:35 Žvėries pilvas
04:10 Havajai 5.0 
05:00 Svotai

06:30 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 Ogis ir tarakonai 
09:10 Peliuko Gambos 
nuotykiai
11:10 Stebuklingos letenos
13:05 Geras vyrukas
15:00 Mergina iš Džersio
17:00 Gyvūnų pasaulis
17:30 Bus visko
18:30 Žinios

19:30 Kung Fu Panda 2
21:15 Paskutinis jaunikio 
išbandymas
23:30 P Kietuolis Rodas
01:10 Žalioji širšė

06:15 Vaikai šėlsta 
08:29 „Top Shop“ televitrina
08:45 Sveikatos ABC t
elevitrina
09:00 Pasaulio rąsto kėlimo 
čempionatas
10:00 Nutrūkę nuo grandinės 
10:30 Iš visų jėgų 
11:05 Būk ekstremalas 
11:40 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi 
12:50 Gordono, Džino ir Fredo 
kulinarinės kelionės 
13:50 Ekstrasensų mūšis
16:10 Vanity Fair. 
Visiškai slaptai 
17:10 Kas žudikas?
18:25 Lemtingi skambučiai 

19:30 Mes vieno kraujo
22:10 Spąstai
00:05 Nuo sutemų iki aušros. 
Budelio duktė
01:55 Didžiojo sprogimo 
teorija 

05:20 „Gyvybės langelis“ 
06:10 „Pasaulis iš viršaus“
06:35 Krepšinio pasaulyje 
07:04 TV parduotuvė
07:20 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje. Joana Bilevičiūtė-
Narutavičienė ”
07:55 „Pasaulis iš viršaus“
09:00 Skinsiu raudoną rožę
09:30 Vantos lapa
10:00 Adomo obuolys
11:00 „Pagrindinis įtariamasis“ 
13:00 „Tarp meilės ir 
neapykantos“ 
15:15 „Pasaulio turgūs
16:00 Žinios
16:20 Čempionai

16:50 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje. Joana Pavalkytė-
Griniuvienė”
17:25 „Neišsižadėk“ 
18:00 Žinios
18:30 „Neišsižadėk“ 
20:00 Žinios
20:25 „Gurovo bylos. Mirtis 
tiesioginiame eteryje” 
22:00 Žinios
22:30 „Gurovo bylos. Mirtis 
tiesioginiame eteryje” 
23:05 „Mentų karai. Odesa“ 
00:40 „Gurovo bylos. Bet kokia 
kaina” 
01:25 „Moterų daktaras“ 
02:10 „Vera. Tamsusis angelas” 
02:55 „Šeimininkė“ 
03:40 „Kelrodė žvaigždė“ 
04:35 Vantos lapas
05:00 „Inspektorius Luisas. Kas 
slypi viduje” 
05:10 „Pavojingiausios kelionės. 
Haitis”
05:35 „Pavojingiausios kelionės. 
Kirgizija“
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24 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 Kengūrų karalius 
12:55 Laukinė Šri Lankos 
gamta 
13:50 Puaro
15:25 Klausimėlis.lt
15:45 Žinios. 
16:00 Istorijos detektyva 
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
22:30 Denis Kolinsas
00:15 Mane mylintys atvažiuos 
traukiniu 
02:15 Kengūrų karalius 
03:00 Laukinė Šri Lankos gamta 
03:55 Klausimėlis.lt 
04:25 Puaro 

06:15 Televitrin
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 Elfai
13:05 Išrinktasis. Blogio imperijos 
iškilimas
15:05 Asteriksas olimpinėse žaidynėse
17:30 Visi mes žmonės 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Mes nusipirkom zoologijos 
sodą
22:00 Transporteris. Visu greičiu
23:55 Tai reiškia karą
01:40 Mes nusipirkom zoologijos 
sodą

06:30 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 Ogis ir tarakonai 

09:15 Sinbadas. Septynių jūrų 
legenda
10:45 Dzeusas ir Roksana
12:45 Vyriški reikalai
14:50 Akmenų viesulas
16:40 Ne vienas kelyje
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Lietuvos balsas. Vaikai
22:40 Komandosai
00:35 Vandens ieškotojas
02:30 Paskutinis jaunikio 
išbandymas

06:30 Pasaulio rąsto kėlimo 
čempionatas
07:30 Iš visų jėgų 
08:00 Būk ekstremalas
08:30 Tauro ragas
09:00 Sveikatos kodas
09:30 Sveikatos kodas televitrina
10:00 Nutrūkę nuo grandinės 
10:30 Iš visų jėgų 

11:05 Būk ekstremalas 
11:40 Spec. būrys. Išlieka stipriausi 
12:50 Gordono, Džino ir Fredo 
kulinarinės kelionės 
13:50 Ekstrasensų mūšis 
16:10 Vanity Fair. Visiškai slaptai 
17:05 Kas žudikas? 
18:25 Lemtingi skambučiai 
19:30 Žandaras ir žandariukės
21:30 Antrininkas 
22:40 Kortų namelis 
23:50 Ekstremalus greitis
01:25 Nuo sutemų iki aušros. 
Budelio duktė

05:10 „Pavojingiausios kelionės. 
Haitis”
05:35 „Pavojingiausios kelionės. 
Kirgizija”
06:20 „Pasaulis iš viršaus“
06:40 Kitoks pokalbis 
07:04 TV parduotuvė
07:20 „TV Europa pristato. Vyrų 

šešėlyje. Karolina Praniauskaitė”
07:55 „Gluchariovas“ 
10:00 Šiandien kimba
11:00 Atliekų kultūra
11:30 Skinsiu raudoną rožę
12:00 „Vera. Tamsusis angelas” 
14:00 „Bitininkas“ 
16:00 Žinios
16:20 Krepšinio pasaulyje 
17:00 Ne spaudai
18:00 Žinios
18:30 „Spąstai Pelenei“ 
20:00 Žinios
20:25 „Spąstai Pelenei“ 
21:00 „24/7”
22:00 Žinios
22:30 „Pagrindinis įtariamasis“
00.40 „Gurovo bylos. Bet kokia 
kaina” 
02.10 „Vera. Tamsusis angelas” 
03.40 „Kelrodė žvaigždė“ 
05.10 „Pavojingiausios kelionės. 
Haitis”
05.35 „Pavojingiausios kelionės. 
Kirgizija”
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26 06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, 
Lietuva
09:20 Senis 
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 5 
11:15 Aukštuomenės 
daktaras 2 
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 5 
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

05:05 Apsukrios kambarinės 
06:10 Televitrina
06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 
06:55 Simpsonai
07:55 Svajonių ūkis 
08:20 Gardu Gardu 

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 Jūrų pėstininkas 2
23:55 Skubi pagalba 
00:55 Vaiduoklių ieškotojai 
01:45 Apsukrios kambarinės
02:35 Ekstrasensai tiria 
04:00 Skubi pagalba
04:50 Vaiduoklių ieškotojai
05:10 Apsukrios kambarinės

06:05 Mano gyvenimo šviesa 
07:35 Tomas ir Džeris 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 
09:05 Monikai reikia meilės 

09:40 Namai, kur širdis 
10:25 KK2
10:55 Nuo... Iki...
11:25 Paveldėtoja 2 
12:00 Mano likimas 
13:00 Gyvenimo daina 
14:00 Aukštakulnių kerštas 
14:55 Dvi širdys 
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 Paveldėtoja 2 
21:00 Monikai reikia meilės 
21:30 Žinios
22:30 Gaudynės Šanchajuje
00:25 Judantis objektas
01:25 Baikeriai

07:15 Vaikai šėlsta 
07:40 Stoties policija 
08:40 Sudužusių žibintų gatvės 
09:40 Nepataisomi

10:45 Gelbėtojai - 112 
11:45 Mentalistas 
12:40 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 
13:35 Stoties policija 
14:40 Sudužusių žibintų gatvės 
15:45 Nepataisomi
16:50 Gelbėtojai - 112 
18:00 Info diena
18:35 Mentalistas 
19:30 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 
20:30 Tautos tarnas 
21:00 Laisvės kirtis
22:55 Žandaras ir žandariukės
00:55 Didžiojo sprogimo teorija 
01:35 Spec. būrys. 
Išlieka stipriausi

05:20 „Gyvybės langelis“ 
06:10 TV parduotuvė
06:30 Nuoga tiesa
08:00 Reporteris
09:00 „Gurovo bylos. 

Maitvanagiai“
10:00 „Širdies plakimas“ 
11:10 „Viskas dėl tavęs“
12:20 „Bitininkas“ 
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“ 

erdvi virtuvė. 2 langai pakeisti. 
Rami vieta, langai į pietų pusę. 
Kaina 19000 Eur.  
Tel. 8 611 20 442. Rokiškis
•  6 a sodą su bitininko nameliu 
Steponių k. Kaina 1100 Eur.  
Tel. 8 613 35 225. Rokiškis
• Sodybą Rokiškio raj., 

Bagdoniškio k. - Mykolo Riomerio 
gimtinėje. Graži vieta - kraštinė 
sodyba, netoliese Bagdoniškio 
dvaras. Sodyba jau kurį laiką 
negyvenama, reikalingas remontas. 
Kaina 4500 Eur. Tel. 8 616 98 958. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą bendrabutyje, 

Taikos g. 21, 1 aukšte, yra 
rūsys. Namas renovuotas, 
nedideli mokesčiai už šildymą 
ir komunalines paslaugas, nėra 
balkono. Butui reikalingas 
kapitalinis remontas, dėl kainos 
galima pasiderinti. Kaina 6300 Eur. 
Tel. 8 623 13 388. Vilnius

• 1 kambario, 37 kv. m butą 
Jaunystės g. 11A, 5 aukšte. Butas 
suremontuotas: šarvo durys, 
plastikiniai langai, vonios kambarys 
(dušo kabina, bidė). Galima su 
virtuvės baldais. Kaina 15000 Eur. 
Tel. 8 682 31 982. Rokiškis
• 1 kambario butą Aukštaičių g., 3 

aukšte, 31 kv. m. Didelis įstiklintas 
balkonas, geri kaimynai. Kaina 
12500 Eur. Tel. 8 645 71 282. 
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 23000 Eur. 
Tel. 8 686 68 852. Rokiškis

NUOMA

• Tvarkinga, dirbanti šeima labai 
ieško 1,5-2 kambarių buto nuomai, 
ilgam laikui. Tel. 8 623 20 459. 
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Ieškokite
prekybos centruose!

Rokiškis
• Ieškome 2 kambarių buto nuomai, 
tvarkingai pagyvenusiai moteriai. 
Tel. 8 656 14 345. Rokiškis
• Šeima ieško 2 kambarių buto 
nuomai. Tel. 8 621 52 675. 
Rokiškis
• Išnuomojamas kambarys.  
Tel. 8 622 62 950. Rokiškis
• Išsinuomosiu žemės sklypą 
Rokiškio raj. Mokėsiu už 150 
Eur/ha. Taip pat ieškau pievų 
nusišienavimui. Tel. 8 633 70 907. 
Rokiškis

PASLAUGOS

• Atliekame dyzelininių 
mechaninių purkštukų remonto 

darbus, purkštuku patikrą stendu. 
Sureguliuojame purkštuko 
darbinį slėgį. Valome užstrigusius 
purkštukus. Suteikiame garantiją! 
Restauruojant purkštuką - 
ultragarsinis valymas nemokamai! 
Dirbame Rokiškyje.  
Tel. 8 612 87 715. Rokiškis
• Pastatų apsaugos sistemų, 
įeigos (praėimo) kontrolių, vaizdo 
stebėjimo sistemų montavimas, 
instaliavimas, programavimas. 
Elektros - instaliacijos, 
įrenginių montavimo darbai. 
Telekomunikacinių tinklų 
instaliacijos, montavimo darbai. 
Tel. 8 685 62 281. Rokiškis
• Gaminame ir projektuojame 
metalo gaminius, galimi įvairūs 
užsakymai: vartų vyriai ir lankstai, 
pažeistų velenų, kumpliaračių 
atkūrimas ir gamyba, įvažiavimo 
šlagbaumai ir kiti gaminiai. 
Teikiame metalo tekinimo ir 
frezavimo paslaugas.  
Tel. 8 670 54 481. Rokiškis
• Atlieku santechnikos darbus.  
Tel. 8 615 52 759. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• VW Sharan 1996 m., 1,9 l, 66 
kW, dyzelis, TA dar ilgam, daug 
privalumų. Kaina 950 Eur.  
Tel. 8 687 49 303. Rokiškis

S70. Techniškai tvarkingas, 
neseniai atlikta TA, kuri galioja iki 
2020.12. Yra kablys.  
Tel. 8 670 18 086. Kupiškis
• Seat Alhambra, 1998 m., 66 kW, 
dyzelis. Tel. 8 610 40 802.  
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Opel Astra 1999 m., ecotec 
variklis, 2 l., universalas. Tel. 8 600 
54 331. Rokiškis
• VW Passat B5, B3, VW Golf 2, 
VW Transporter, Opel, Mercedes, 
Renault Master, VW Sharan ir kitus 
automobilius dalimis.  
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
• 2001m. Mercedes Benz A170 
CDI dalimis. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• 2000 m. VW Golf 1,9 l, TDI, 66 
kW. Yra kablys. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• VW Sharan 1996 m., TDI, 66 kW. 
Tel. 8 644 49 927. Rokiškis
• Pavarų dėžę tinkančią VW, Audi, 
Škoda 1,9 l, TDI. Tel. 8 616 35 640. 
Rokiškis
• Audi A3 saloną. Gražus, 
nesutrintas. Yra visos plastmasės. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 616 35 640. 
Rokiškis
• Gražų, nesurūdijusį Audi A3 
galinį dangtį. Tel. 8 616 35 640. 
Rokiškis
• Seat Alhambra dalimis, 1,9 l 
variklis, 66 kW, 1996 m.  
Tel. 8 674 23 854. Rokiškis
• Dalimis Audi A4 B5: vairo 
kolonėlę, greičių dėžę, sankabą. 
1998m. Volvo V40 1,9l., TD 
turbiną, vairo kolonėlę, variklį.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Dalimis 1997 m. Audi A4. 
Sedanas, benzinas. Opel Vectra 2 l, 
74 kW, universalas, yra kablys.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Moskvič 412 mažai naudotą 
variklį. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• R13, R14, R15 ratus su 
padangomis, ratlankius.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• VW Golf 3 1998 m., 1,9 l, TD, 
universalą dalimis.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Opel Zafira 2 l, DTI, 74 kW, 
dalimis. Tel. 8 619 11 054.  
Rokiškis
• Lietus ratus su padangomis 
215/55 R16 5x110 4 vnt. Tinka 
Opel Zafira, Vectra, Astra, Signum. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• Keturračio padangas R12. Kaina 
už visas keturias - 60 Eur.  
Tel. 8 628 87 687. Rokiškis
• Padangas R15 205/60. Kaip 
naujos, 2017 m., visų keturių kaina 
80 Eur. Ir R16 205/60 padangas, 
2016 m., labai geros būklės, už 80 
Eur. Tel. 8 628 87 687.  
Rokiškis
• Originalius Audi A6 R18 ratus 
su 2017 m. beveik naujomis 
padangomis. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 628 87 687. Rokiškis
• Originalius lietus ratlankius su 
padangomis BMW R16, labai 
geros būklės. Audi  A4, A6 lietus 
ratlankius R16, R17, R18.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Dalimis 2005 m. Ford Fiesta 
hečbeką. 1,4 l, TDI. 1999 m. 
Renault Laguna universalą, 1,9 l, 
TDI. Tel. 8 645 87 075.  
Rokiškis
• Padangas 205/55 R16 M+S, 
205/60 R16 M+S, 205/50 R16 
vasarines. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• Audi 100 C4 Avant 1995 m., 2,5 
l, TDI, 85 kW, dalimis.  
Tel. 8 671 51 396. Rokiškis
• Ford Transit skardinius ratlankius 
su padangomis 195/70 R15 C . 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Dalimis Audi A6 2000 m., Audi 
A4 1998 m., VW Passat B5. Dalys 
pigios, išparduodami likučiai. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 628 87 687. 
Rokiškis

• Naują Mercedes Benz kuro filtrą. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 625 04 387. 
Rokiškis
• 1999 m. Ford galaxy. 1,9 l, 81 
kW, dalimis. Tel. 8 655 08 291. 
Rokiškis
• R15 195/65 Naujas dygliuotas 
padangas, 2 vnt. Kaina 110 Eur. 
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Peugeot 807 2 l, 100 kW. 
purkštukus. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 604 96 645. Rokiškis
• R18 Volvo ratus nuo XC, tinka ir 
kitiems modeliams. Kaina 160 Eur. 
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• Mažai naudotas, pirktas naujas 
padangas Brigdestone Blizzak 
R16C 225/65 M+S Likutis 8 mm. 
ir 6,5mm. C kategorijos padangos. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 629 13 832. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Veikiantį televizorių Beko. Yra 
valdymo pultas. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 628 37 400. Rokiškis
• Televizorių Šilelis su 
skaitmeniniu imtuvu. Kaina 85 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis

PERKA

• Perku rusiškus motociklus (Jawa, 
CZ, IŽ, Emka, Uralas ir t.t.). 
Taip pat perku techninius pasus, 
lopšelius, detales. Siūlykit viską 
- susitarsim. Tel. 8 621 72 836. 
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Pamestas vienas raktas miesto 
centre. Tel. 8 602 49 361.  
Rokiškis
• Vasario 13 dieną pamesti 
automobilio numeriai JNJ407. 
Galejo būti pamesti pačiame 
Rokiškyje arba kelyje Rokiškis-
Sėlyne arba pačioje Sėlynėje. 
Radusių prašome susisiekti.  
Tel. 8 682 38 705. Rokiškis
• Pamesti raktai su pakabuku.  
Tel. 8 679 69 228. Rokiškis
• Rasti raktai. Tel. 8 673 82 836. 
Rokiškis

• Audi A4 B5. 1,9 l, 81 kW, 
sedanas. TA iki 2020.11. Kaina šiek 
tiek derinama. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 626 57 202. Rokiškis
• 1996 m. VW Golf 3 universalą. TA 
iki 2019.10.20. Važiuoja ir traukia 
gerai. Tvarkinga greičių dėžė. Yra 
kablys, geros žieminės padangos. 
Kaina derinama vietoje. Kaina 500 
Eur. Tel. 8 620 80 170. Rokiškis
• Tvarkingą ir prižiūrėtą 2006 
m. Opel Vectra. 1,9 l, dyzelis, 
Automobilis be korozijos, naujas 
akumuliatorius, ką tik pakeisti 
filtrai, tepalai, važiuoklė tvarkinga, 
variklis geras, gerai užsiveda ir 
-20 laipsnių šalčiui. TA dvejiems 
metams. Kaina 2560 Eur.  
Tel. 8 662 63 375. Anykščiai
• Renault Megane 2003 m., 1,5 l, 
dyzelis, Automobilis užsiveda vos 
suktelėjus raktelį, variklis dirba 
sklandžiai, pakeisti filtrai, tepalai, 
pagrindinis diržas su guoliais, 
kėbulas be rūdžių, yra menkų 
trūkumų. Važiuoklė gera, naujos 
padangos, akumuliatorius, TA iki 
2019.10. Kaina 960 Eur.  
Tel. 8 622 11 812. Anykščiai
• Motorinį dviratį Ryga.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Audi 80 1988 m., 1,8 l, benzinas, 
automatinė greičių dėžė. Kėbulas 
tvarkingas. TA iki 2019.12.15. Kaina 
320 Eur. Tel. 8 615 65 652. Rokiškis
• 1998 m. BMW 320i. E46. 
Benzinas, iš Vokietijos. Kaina 900 
Eur. Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Dviratį. Visos šviesos veikia, 
bėgiai, kojiniai stabdžiai, puikios 
būklės. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 674 32 521. Rokiškis
• Renault Megane 2000 m., 1,6 l, 
79 kW, benzinas/dujos.  
Tel. 8 626 53 651. Rokiškis
• Opel Astra, po eismo įvykio: 
buvo įvažiuota į galą, bet techniškai 
tvarkinga. TA galioja iki 2019.08. 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 698 06 255. 
Klaipėda
• Tvarkingą, vokišką dviratį 7-12 
metų vaikui. Yra 3 vidinės pavaros. 
Kaina 75 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• VW Passat B4 1995 m., 
universalas, 1,9 l, dyzelis, TA, 
tvarkinga. Kaina 920 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Audi 80 B2 1986 m., 1,8 l, 
benzinas/dujos, TA, tvarkinga. 
Kaina 520 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• Škoda Octavia 1999 m., 1,9 l, 
TDI, 81 kW. Hečbekas, TA iki 
2019.12. Kaina 950 Eur.  
Tel. 8 675 17 654. Rokiškis
• BMW 530D, E39 kėbule, FL 
modelis, 142 kW, geros komplektacijos, 
individualas (dvigubi langai, sudėtas 
mechaninis odinis rekaro salonas, 
didysis TV su visais blokais, liukas, du 
komplektai ratų). Kaina 2200 Eur.  
Tel. 8 627 26 622. Rokiškis
• Lengvojo automobilio priekabą 
170x150. Savadarbė, yra 
dokumentai, nėra TA. Kaina 250 
Eur. Tel. 8 674 32 521.  
Rokiškis
• VW LT50. Užsiveda, važiuoja 
puikiai. Pakeistas pagrindinis 
diržas, apynaujos padangos su C 
raide. Galiu atlikti TA apžiurą. 
Kaina 1350 Eur. Tel. 8 609 71 387. 
Rokiškis
• Mercedes Benz E220. 2006 m., 
90 kW, TA iki 2020.06. Dyzelis, 
automatinė pavarų dėžė. Kaina 
2700 Eur. Tel. 8 628 64 151. 
Rokiškis
• 1996 m. Audi A4 universalą. 1,9 
l, TDi, 81 kW. El.langai, ABS, 
klimato kontrolė, naujai perrinkta 
visa važiuoklė, geros padangos, 
akumuliatorius TA iki 2021.01.30. 
Kaina 1100 Eur. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Škoda Octavia 1999 m., 
1,9 l, TDI, 81kW. Hečbekas, 
kondicionierius, TA. Kaina 1050 
Eur. Tel. 8 675 17 654.  
Rokiškis
• Opel Astra po eismo įvykio. 2000 
m., 2 l, DTi, 74 kW. Visą arba 
dalimis. Tel. 8 620 78 254.  
Rokiškis
• Kasdien eksploatuojamą Volvo 
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• Puikų trintuvą-kokteilinę. 
Galingumas 700 W, talpa 1,7 
l, stiklinis. Tel. 8 648 35 808. 
Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną CAIKA 
134. Kaina 135 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Baltos spalvos, 180 cm aukščio 
šaldytuvą Bloomberg. Kaina 99 
Eur. Tel. 8 607 07 842.  
Rokiškis
• Pakabinamą arba pastatomą 
elektrinį jutiminį šildytuvą. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 628 84 162. 
Rokiškis
• Naują virtuvės kombainą su garų 
puodu ir t.t. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 628 84 162. Rokiškis
• Virtuvinį kombainą. 4 funkcijos 
viename. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 628 84 162. Rokiškis
• Naują ledukų gaminimo aparatą. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 628 84 162. 
Rokiškis
• Tris naujus gartraukius, du po 90 
cm ir vieną 60 cm. Vienas stiklinis 
ir kitoks nei visi. Kainos 50 Eur, 
50 Eur ir 80 Eur. Tel. 8 628 84 162. 
Rokiškis
• Naują oro drėkintuvą Klarstein. 
Su pulteliu. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 628 84 162. Rokiškis
• Naują duonkepį. Kaina 65 Eur. 
Tel. 8 628 84 162. Rokiškis
• Naują jutiminę kaitlentę 
Klarstein. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 628 84 162. Rokiškis
• Infraraudonųjų spindulių 
šildytuvus. 3 vnt., nauji. Šyla visas 
baltas priekis. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 628 84 162. Rokiškis
• Naują indaplovę Klarstein. 
Aukštis 43 cm, plotis 55 cm, gylis 
49 cm. Dar turiu vieną, dovanosiu 
dalims. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 628 84 162. Rokiškis
• Lenkišką 4 skylių dujinę viryklę 
su dujine orkaite. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 696 34 521. Kupiškis
• Šaldytuvą. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 684 01 520. Rokiškis
• Naują elektrinę orkaitę - krosnelę. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 625 04 387. 
Rokiškis

DOVANOJA

• Miela katytė jau pasirengusi 
surasti naujus mylinčius 
šeimininkus. Ėda viską, nukirminta, 
daro į dėžutę, labai draugiška, 
miega kartu su žmogumi, mėgsta 
žaisti. Tikimės ką nors nudžiuginti 
nauja gyventoja. Tel. 8 682 81 180. 
Rokiškis
• Dovanoju vežimėlį 3in1. Su 
defektais. Skambinti nurodytu 
telefonu. Tel. 8 646 80 608. 
Rokiškis
• Atiduodu dvi pagalves 50x70 cm. 
Tel. 8 648 35 808. Rokiškis
• Dovanoju dviejų durų spintą. 
Pasiimti patiems. Tel. 8 682 58 696. 
Rokiškis
• Už kavą ir saldainius dovanoju 
žiurkėnus, degu voveriukus, 
dekoratyvinius triušiukus Kupiškio 
mieste. Tel. 8 630 57 027.  
Kupiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Juodus odinius moteriškus 
sportinius batelius iš Vokietijos. 

Lenktu padu, 40 dydis. Kaina 37 
Eur. Tel. 8 621 86 262.  
Rokiškis
• Baltus odinius moteriškus 
sportinius batelius iš Vokietijos.  
38 dydis. Kaina 32 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Žalią moterišką žieminę striukę 
su gobtuvu. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Juodą naują ilgą moterišką 
žieminę striukę su gobtuvu.  
Kaina 65 Eur. Tel. 8 621 86 262. 
Rokiškis
• Striukę berniukui, 128 d. Kaina 5 
Eur. Tel. 8 611 52 763.  
Rokiškis
• Baltus moteriškus batelius.  
Kaina 5 Eur. Tel. 8 626 40 488. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Stiprintuvą su kolonėlėmis.  
Kaina 38 Eur. Tel. 8 625 04 387. 
Rokiškis
• Veikiantį muzikinį centrą 
Samsung. FM radijas, CD, kasečių 
grotuvas. AUX jungtis.  
Kaina 40 Eur. Tel. 8 628 37 400. 
Rokiškis
• Naują 800 W kolonėlę.  
Kaina 50 Eur. Tel. 8 628 84 162. 
Rokiškis
• Naujus, įvairių spalvų radijo 
imtuvus. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 628 84 162. Rokiškis
• Dvi naujas kolonėles.  
Kaina 50 Eur. Tel. 8 628 84 162. 
Rokiškis
• Naują, nešiojamą, pakraunamą 
kolonėlę. AUX, USB, Bluetooth ir 
t.t. Su ratukais. Kaina 115 Eur.  
Tel. 8 628 84 162. Rokiškis
• Dvi naujas koncertines kolonėles 
Wonyx. Bluetooth, AUX, USB, 
mikrofonas ir t.t. Kaina 175 Eur. 
Tel. 8 628 84 162. Rokiškis
• Grotuvus Hitaschi, Toshiba ir 

televizorių. Būklę puiki.  
Kaina 15 Eur. Tel. 8 674 32 521. 
Rokiškis
• Garso sistemos komplektą: 
stiprintuvą Korvet, kolonėles 
Technic, tiunerį Pioneer.  
Kaina 50 Eur. Tel. 8 696 34 521. 
Kupiškis
• Kolonėles Edifier M2280. 
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 15 Eur. Tel. 8 603 38 303. 
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• 3 metų merinosų veislės aviną. 
Tel. 8 605 36 575. Rokiškis
• Merinosų mišrūnų 7 mėn. 
avinukus ir avytę. Taip pat avis su 
ėriukais. Salos. Tel. 8 605 36 575. 
Rokiškis
• Karvę (ketvirtu veršiu, mišrūnė 
žindenė) ir telyčią, juodmargę. Abi 
veršingos. Čedasai.  
Tel. 8 688 78 623. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Jaunas, atsakingas vaikinas ieško 
sargo darbo. Tel. 8 623 30 504. 
Rokiškis
• 26 m. vyras skubiai ieško bet 
kokio darbo. Tel. 8 626 31 285. 
Rokiškis
• 37 metų vyras ieško darbo.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• 28 metų tvarkingas vyras ieško 
bet kokio darbo su gyvenamąja 
vieta. Tel. 8 629 83 901.  
Rokiškis
• Rimtas, be žalingų įpročių vyras 
ieško darbo. Gali būti laikinas.  
Tel. 8 605 68 135. Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Galiu 
prižiūrėti senyvo amžiaus žmones. 
Esu sąžininga ir rimtai žiūriu į 

darbą. Tel. 8 624 34 833.  
Rokiškis
• Vyras ieško bet kokio darbo.  
Tel. 8 672 90 519. Rokiškis
• Ieškau buhalterės darbo. Darbo 
stažas 35 m. Galiu dirbti ir 
papildomai namuose.  
Tel. 8 626 81 551. Rokiškis
• Moteris gali slaugyti senjorus. 
Tel. 8 646 10 831. Rokiškis
• Ieškau darbo, galiu prižiūrėti 
vaikus arba sena žmogų. Turiu 
patirties. Tel. 8 625 24 087. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Turiu patirties 
statybose. Tel. 8 605 67 846. 
Rokiškis
• Ieškau gerai apmokamo darbo. 
Siūlykit įvairius variantus.  
Tel. 8 645 60 405. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Ūkininkui reikalinga buhalterė. 
Tel. 8 686 21 088. Rokiškis
• Ieškomos moterys dirbti 
Olandijoje pas ūkininką, skinti 
braškes, žemuoges. Atlyginimas 
7,75 Eur/val. į rankas. Suteikiamas 
nemokamas būstas. Darbas 3 
mėnesiams. Pradžia kovo 15 d.  
Tel. 8 678 51 101. Rokiškis
• Reikalingi darbuotojai dirbti 
Olandijoje, rūkytos lašišos 
pakavimo fabrike. Atlyginimas 
9,40 Eur/val. Apgyvendinimas 
suteikiamas. Nuomos kaina 82,50 
Eur/savaitei. Detalesnė informacija 
telefonu. Tel. 8 678 51 101. Rokiškis
• Įmonei, teikiančiai buhalterines 

paslaugas kitoms įmonėms, 
reikalinga buhalterė, turinti 
buhalterinį išsilavinimą, bent dvejų 
metų darbo patirtį, buhalterinės 
programos Stekas-apskaita patirtį ir 
gerus darbo kompiuteriu įgūdžius. 
Tel. 8 682 66 155. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Veikiantį nešiojamą kompiuterį 
Fujitsu Siemens. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 628 37 400. Rokiškis
• Asus kompiuterį. Viskas veikia, 
procesorius Intel Core 2 duo 4 GB. 
Tel. 8 655 12 035. Rokiškis
• Stalinį kompiuterį. I5 7600k 3.8Ghz 
7G, 16GB RAM, motininė plokštė 
MSI M3, GTX 1060 6GB, SSD 
150GB, HDD 250GB, Wifi plokštė. 
Viskas puikiai veikia, naudotas po 
surinkimo apie 1,5 m. Vienintelis 

trūkumas – baisus korpusas. Kaina 
proto ribose derinama. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 629 44 324. Rokiškis
• Nešiojamąjį kompiuterį Asus. Kaina 
120 Eur. Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Monitorių Asus, 19 colių įstrižainės. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis
• Asus Xonar AE 7.1. Veikia puikiai, 
jokių defektų nėra. Tai yra kokybiška 
vidinė garso korta. Pirkta iš 1A.lt, 
garantija galioja dar du metus. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 603 38 303. Rokiškis
• Radeon R7 370 Msi Gaming 
4GB Edition. Veikia puikiai, buvo 
tvarkingai prižiūrėta. Yra dėžė ir visi 
joje buvę daiktai. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 603 38 303. Rokiškis
• HP Pavilion DV-7 dalimis. Lyg ir 
RAM gedimas. Ekranas 17,3 colių. 
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• Samsung-4G modemą.  
Kaina 20 Eur. Tel. 8 671 07 360. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Geros kokybės Samsung J7 2016 
m. telefoną.  Pridedami 3 įdėkliukai. 
Telefonas nesubraižytas. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 626 09 333. Rokiškis
• Veikiantį telefoną Samsung Galaxy 
S6. Be defektų. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 628 37 400. Rokiškis
• Samsung Galaxy Come Prime. Kaina 
65 Eur. Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Samsung Galaxy J7. Būklė 9.5/10. 
Yra dėžutė, USB laidas, kroviklis, 
knygutės, Bluetooth JBL ausinės. Iš 
Telia salono. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 628 26 106. 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“.
„Tos žemės vardas – Lietuva“, skirta Vasario 16-ąjai – Lietuvos valstybės 

atkūrimo dienai.
Rekomenduojama literatūra tėvams „Kaip auginti žmogų“.
RENGINIAI: 
Viešojoje bibliotekoje:
Vasario 26 d. 17 val. – diskusija „Politinė korupcija JAV ir Lietuvoje – tie 

patys modeliai, tos pačios pasekmės?“ su dr. Kęstučiu K. Girniumi.
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
Vasario 22 d. 14 val. – kūrybinių darbelių studijos „Naminukai“ užsiėmimai.
Vasario 26–27 d. 15 val. – interaktyvadieniai: „Būk smalsus, būk sumanus“, 

interaktyviojo stalo ir X-BOX žaidimai, užsiėmimai su 3D spausdintuvu.
Vasario 26–27 d. 16 val. – lego konstravimas.
Vasario 27 d. 10–12 val. – teatralizuoti garsiniai skaitymai „Renkame 

geriausią 2018 m. knygą vaikams“.
Vasario 27 d. 12 val. – popietė jaunimui „Aš – Lietuvos dalis“, skirta 

Gimtosios kalbos dienai.
Vasario 27 d. 14.30 val. – lėlių teatro „Padaužiukai“ kūrybinės dirbtuvėlės.

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

Ieškokite Rokiškio prekybos centruose!



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

Leidžiamas antradieniais ir
penktadieniais
Laikraščio tiražas – 947 egz.
Laikraščio elektroninės versijos 
tiražas – 2590 egz.
Redakcija už skelbimų, reklamos 
ir užsakomųjų straipsnių turinį 
neatsako

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

Skelbimai priimami:
www.rokiskiosirena.lt

ISSN 2351-7433
Nepriklausomybės a. 12, Rokiškis
Tel. 8 666 76777
reklama@rokiskiosirena.lt
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

Linksmoji aritmetika: 
Marytė turėjo penkis 
maišus siūlų. Jonas išmetė 
tris. Klausimas: kiek dantų 
dabar turi Jonas?

***
Petras namuose rado 

žurnalą su mezgimo 
schemomis. Jis nusprendė 
šį žurnalą patiesti ant 
stalo, valydamas silkę. 
Klausimas: ar spėjo Petras 

Orų prognozė vasario 22-25 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Vasario 22 d. Naktį -9

Dieną -1
Š, 
3-8 m/s

Vasario 23 d. Naktį -8
Dieną -1

V,
2-6 m/s

Vakare vietomis 
pasnyguriuos. 

Vasario 24 d. Naktį  -2
Dieną +4

V, 
2-6 m/s

Vasario 25 d. Naktį +1
Dieną +5

ŠV,
5-11 m/s

Ieškokite Rokiškio
 prekybos centruose!

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

paragauti silkės?
***

Suvalkietis skaito laikraštį:
– Klausyk, žmona, čia rašo, 

kad Suvalkijoj elgetų nėra.
Žmona:
– Žinoma, juk čia nieko 

nedalina!
***

Jaunavedžiai barasi. Vyras 
šaukia:

– Ir kad daugiau negirdėčiau 

jokių „aš“ „aš“! Nuo šiol bus 
tik „mes“!

– Puiku! Mums reikia naujo 
rankinuko!

***
Namuose, kuriuose gyvena 

katinas, jo plaukai – interjero 
aksesuaras!

***
Didžiausi gero skonio 

vertintojai – žmogėdros.
***

Tikrai moteriai svarbu, kad 
vyras turėtų mašiną. O dar 
geriau kelias: skalbimo, indų 
plovimo ir bulvių tarkavimo.

***
 Tamsia gatve eina vyriškis 

su vaiku. Mažylis klausia:
– Tėti, o kur mes einame?
– Gerų darbų daryti, sūneli. 

Štai mašinytės aikštelėje per 
dieną pavargo, miegučio nori. 
Jas nurengti ir nuauti reikia.

***
Užrašas ant matematiko 

antkapio: „Ką ir reikėjo 
įrodyti“.

***
Skelbimas laikraštyje: 

„Dingo šuo. Ypatingos žymės: 
išmušta kairė akis, trūksta 
pusės dešiniosios ausies, 
iškritusi kairė viršutinė iltis, 
nugaroje – didelis randas, 
o uodega suaugusi kreivai 
po lūžio. Šuns vardas – 
Sėkmiukas“.

***
Keista transporto priemonė 

tas fortepijonas... Trys rateliai, 
sparnas, trys pedalai. Jokio 
vairo, tik dešimtys klavišų ir 
pristumiama taburetė.

***
Policijoje:
– Kodėl gatvėje sukėlėte 

muštynes?
– Nes nespėjau tam 

išsinuomoti patalpų!
***

Jei ieškai juodos katės 

tamsiame kambaryje – tai 
filosofija.

Jei ieškai juodos katės 
tamsiame kambaryje ir manaisi 
ją radęs – tai teologija.

O jei ieškai juodos 
katės tamsiame kambaryje, 
pasišviesdamas degtuku, tai – 
mokslo pažanga!

***
Žurnalistas klausia žymaus 

dailininko:
– Kada jūs pajutote pasiekęs 

šlovę? Kai buvo surengta 
pirmoji Jūsų personalinė 
paroda?

– Visai ne. Kai man 
paskambino policijos tyrėjas 
ir pranešė, kad iš muziejaus 
pavogė mano paveikslą.

***
Teksaso salūne kalbasi 

kaubojai:
– O Džekas pastaruoju metu 

toks arogantiškas.
– Kodėl taip manai?
– Aš vakar į jo nugarą visą 

apkabą ištuštinau. O jis nė 
neatsisuko.

***
Kad gerai sutartumėte su 

artimaisiais, patartina nuo jų 
laikytis atokiau.

***
Du muzikantai apsirūkė 

žolės ir diskutuoja:
– Ką, gerbiamasai, manote 

apie arfą?
– Karste aš tavo arfą 

mačiau! 

– Arfa karste – tai 
fortepijonas.

***
Mažylis prašo mamos:
– Rytoj tu ateik manęs 

pasiimti iš darželio, gerai?
– O kodėl ne tėtis?
– Nes tėtis išsiblaškęs. Jis 

vakar iš darželio išsivedė ne 
mane, o auklėtoją. Ir net ne 
namo, o tik iki sandėliuko.

***
Po to kai į lopšelį 

remontuoti radiatoriaus buvo 
iškviestas santechnikas Petras, 
mažyliai išmoko dvigubai 
daugiau žodžių.

***
Kad nebūtų norinčiųjų 

šokti ant jo kapo, diktatorius 
liepė jo pelenus išbarstyti 
minų lauke.

***
Petras sukėlė skandalą 

vaistinėje, sužinojęs 
raminamųjų kainą.

***
Jūreivis klube pasakoja 

merginoms prie baro:
– Tarp jūsų aš jaučiuosi 

tarsi Afrikoje.
Viena jo klausia:
– Ir kas čia tamstai Afriką 

primena?
– Vieni krokodilai aplink.

***
Namų ūkio taisyklė: 

net pats moderniausias 
treniruoklis vis tiek tampa 
paprasčiausia pakaba.

AUGALAI

• Ekologiškus rugius. 50 kg - 12 
Eur. Tel. 8 671 89 551.  
Rokiškis
• Dirbtinius medelius su netikrais 
vaisiais. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 678 05 029. Rokiškis

BALDAI

• Prieškambario spintą su 
antresolėmis, šviesios spalvos. 155 
x242 x40 cm. Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Naują firminį čiužinį.  
Tel. 8 698 21 891. Rokiškis

• Seną staliaus stalą, senovinę 
spintą ir medines senas svarstykles. 
Kainos sutartinės. Kaina 123 Eur. 
Tel. 8 647 32 700. Kupiškis
• Stiklinį stalą. Kaina derinama. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 683 67 114. 
Rokiškis
• Vaikišką fotelį - lovą.  

Kaina 30 Eur. Tel. 8 671 43 562. 
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Merinosų mišrunų ėriukų 
skerdieną. Mėsa neturi avims 
būdingo specifinio kvapo ir lajaus. 

6 Eur/kg. Tel. 8 605 36 575. 
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Sūpuoklę kūdikiui. Pirkta nauja 
už 89 Eur, naudota tik keletą kartų. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 685 75 884. 

Rokiškis
• Vaikišką lovytę su visais priedais: 
čiužinukas, patalynė, apsaugos, 
baldakiumas (užuolaidėlė). Lovytė 
pirkta nauja ir praktiškai nenaudota, 
nes vaikas joje nemiegojo.  
Kaina 40 Eur. Tel. 8 603 62 884. 
Rokiškis
• Baby Bjorn gultuką. 
Naujo modelio, tinklelinės 
medžiagos, puikiai skalbiamas, 
nesipumpuruoja, su mediniu 
žaisliuku ir įpakavimo dežutėm. 
Puiki dovana kūdikiui. Kaina 80 
Eur. Tel. 8 670 54 703.  
Rokiškis
• Vaikišką lovą - mašiną, be 
čiužinio. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 670 54 703. Rokiškis


