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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Kovo 26-oji, 
antradienis, 
13 savaitė

Iki metų pabaigos liko
280 dienų

Saulė teka 6.10 val., 
leidžiasi 18.41 val. 

Dienos ilgumas 12.31 val. 
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Arbautas, Emanuelė, 
Emanuelis, Josvainė, Josvilė, 

Feliksas, Liudgaras, Teklė, 
Vidmantė.

Rytoj: Aleksandras, 
Alkmenas, Lidija, Rupertas, 
Rūta, Sanrimas, Santara.
Poryt: Girmantė, Odeta, 

Rimkanta, Rimkantas, 
Rimkantė, Siksta, Sikstas, 

Vigailė.

Dienos citata
„Dauguma vyrų mėgsta 
meilikavimą dėl kuklios 
nuomonės apie save, 
dauguma moterų – 

priešingai“ 
(Dž. Sviftas).

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1898 m. Pietų Afrikoje 
įsteigtas pirmasis pasaulyje 
laukinės gamtos draustinis –
Sabi rezervatas.

Šiandien 
Lietuvos 
istorijoje

2003 m. devyniolikos 
NATO valstybių vadovai pa-
sirašė Stojimo protokolus, 
kurie atvėrė kelią 7 šalims 
kandidatėms, tarp jų ir Lietu-
vai, tapti visateisėmis Aljanso 
narėmis. 

Post 
scriptum

Bėda vedus, bėda 
nevedus.

Kapų tvarkymas
wVisi betonavimo darbai
wPaminklų gamyba bei 
statymas
wBortelių, plokščių bei 
kitų granito gaminių 

Tel. 8-624 20487

montavimo darbai
wĮvairių rūšių skalda
wTrinkelių klojimas
wAugalų, kelmų 
šalinimas

DIRBAME VISOJE 
LIETUVOJE

KAPAVIEČIŲ 
TVARKYMAS

qKapaviečių 
tvarkymas ir priežiūra
qPamatų liejimas
qSenų paminklų 
atnaujinimas
qUžpylimas įvairių 
rūšių skaldele

PRIIMAME INDIVIDUALIUS 
NESTANDARTINIUS UŽSAKYMUS

TEL. 8-669 87957

Subjaurojo kelius: 
karstą į kapines vežė... visureigiu

Suniokotas žvyrkelis Obeliuose.                                                                                                                                                                                                                                 „Rokiškio Sirenos“ skaitytojo nuotr.

3 p.

Profesionalių teatrų festivalis „Vaidiname žemdirbiams“ 
atsisveikino su žiūrovais. Iki kitų metų

Teatrų festivalio „Vaidiname žemdirbiams“ uždarymo akimirka: laureatų ir organizatorių bei rėmėjų bendra nuotrauka.                                                                                             „Rokiškio Sirenos“  nuotr.

3 p.
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Rokiškyje užfiksuotas pirmasis tymų atvejis
Nacionalinio visuomenės svei-

katos centro prie Sveikatos ap-
saugos ministerijos Panevėžio 
departamentas (Departamentas) 
informuoja, kad Panevėžio regione 
užregistruoti 2 tymų atvejai.  Su-
sirgo du suaugę asmenys, gyvenan-
tys  Panevėžio mieste ir Rokiškyje.

Tymai – lengvai plintanti 
užkrečiamoji liga
Tymai – ūmi, virusinė užkrečia-

moji liga, plintanti oro lašeliniu ke-
liu. Liga pasireiškia karščiavimu, 
akių uždegimu, sloga, burnoje at-
siranda šviesios dėmelės. 3–7 ligos 
dieną atsiranda bėrimas veide, kuris 
vėliau išplinta į kitas kūno vietas. 
Bėrimo vietos neniežti, išlieka bėri-
mas 4–7 dienas. Tymais sergantis as-
muo gali užkrėsti kitus asmenis dar 
4–5 dienas iki ir 4 dienas po bėrimo 
atsiradimo. Didžiausią riziką tymai 
kelia nesirgusiems, neskiepytiems 
ar nepilnai skiepytiems kūdikiams, 
nėščiosioms ir imunosupresiniams 
žmonėms. Galimos pavojingos kom-
plikacijos (pneumonijos, encefalitas 
ir kita).

Apsisaugojimas nuo tymų
Pagrindinė tymų infekcijos val-

dymo ir profilaktikos priemonė – 
vakcinacija. Lietuvos Respublikos 
vaikų profilaktinių skiepijimo ka-
lendorius numato, kad vaikai kom-
binuota tymų, epideminio parotito 
ir raudonukės ( MMR) vakcina turi 
būti pradėti skiepyti nuo 15–16 mė-
nesių, o antrą kartą – 6–7 metų am-
žiaus.

Tymams valdyti būtina sukurti ir 
išlaikyti labai aukšto lygio kolekty-
vinį imunitetą. Pasaulio sveikatos 
organizacija rekomenduoja paskie-
pyti ne mažiau kaip 95 proc. visuo-
menės narių.

Sąlytį su sergančiu tymais turė-
jusiems asmenims rekomenduojama 
kreiptis į savo šeimos gydytoją ir 
pasiskiepyti per 72 val. nuo kontak-
to. Nespėjus pasiskiepyti per mini-
mą laikotarpį, būtina stebėti savo 
sveikatos būklę inkubaciniu laiko-
tarpiu (iki 21 d.) ir jei nesusergama 
– pasiskiepyti.

Suaugusieji skiepijami ta pačia 
MMR vakcina kaip ir vaikai.

Sveikatos apsaugos ministerija 
ragina skiepyti vaikus
Sveikatos apsaugos ministerija 

(SAM) dar kartą atkreipia visuome-
nės dėmesį į tymų grėsmę ir ragina 
tėvus skiepyti savo atžalas.

Sveikatos apsaugos ministro Au-
relijaus Verygos teigimu, tėvams bū-
tina įvertinti ne tik savo vaikų svei-
katos situaciją, bet ir kokią grėsmę 
nesiskiepijimas kelia kitiems visuo-
menės nariams, ypač – kūdikiams.

„Ligos plitimui užkertamas ke-
lias, kai 95 iš 100 žmonių turi imu-
nitetą šiam susirgimui. Lietuvoje ste-
bimas ženklus paskiepijamų vaikų 
dalies mažėjimas, dėl to formuojasi 
imlių tymams žmonių grupės ir tymų 
virusas gali plisti. Tokiu atveju labai 
išauga rizika tiems, kurie yra neskie-
pyti, pavyzdžiui, vaikams iki viene-
rių metų amžiaus“, – sako A. Veryga.

Ministras A. Veryga kviečia tėvus 
domėtis įrodymais pagrįsta informa-
cija, tartis su medikais, o ne tikėti 
skleidžiamais mitais, ir kreiptis į gy-
dymo įstaigas dėl vaikams priklau-
sančių skiepų.

Kovo 12 d. duomenimis, Lietuvo-
je patvirtinta apie 120 tymų atvejų, iš 
jų maždaug pusė – Kaune. Apie treč-
dalį susirgusiųjų – neskiepyti vaikai. 
Tymų atvejų skaičius ir toliau auga.

Skaičiuojama, kad kai kuriose 
savivaldybėse paskiepijama mažiau 
nei 90 proc. vaikų, ir tai sudaro prie-
laidas tymų virusui plisti, ateityje su-
keliant ligos protrūkius. Iš didžiųjų 
miestų padėtis itin pavojinga Kaune 
ir Klaipėdoje.

Paskiepijamų vaikų dalis mažėja 

nuo 2009 metų – 2009 m. siekė 97,0 
proc., 2018 m. –  vos 92,2 proc.). Tai 
kelia realią grėsmę žmonėms,  ku-
riems skiepytis pagal amžių dar anks-
ti, ar tiems, kuriems nesusiformavo 
imunitetas po skiepų, susirgti tymais.

Labai svarbu, kad kuo daugiau 
žmonių būtų pasiskiepiję ne tik nuo 
tymų, bet ir raudonukės bei epidemi-
nio parotito. Kad susiformuotų ilga-
laikis imunitetas, vaikai nuo šių trijų 
ligų skiepijami du kartus – pirmąja 
doze 15-16 mėn. amžiaus, antrąja – 
6-7 metų amžiaus.

Kaip rodo kitų Europos šalių pas-
tarųjų metų patirtis, žmonėms nesi-
skiepijant gali kilti protrūkių, suke-
liančių tūkstančius ligos atvejų ir net 
nusinešančių dešimtis gyvybių.

Norint išvengti protrūkių, būti-
na išlaikyti siektiną pasiskiepijusių 
žmonių procentą (95 proc.) kiekvie-
noje savivaldybėje, visoje šalyje. Tai 
yra vienintelė priemonė, leidžianti 
užtikrinti, kad nebūtų protrūkių, ir 
net išnaikinti tymus kaip susirgimą iš 
viso. To siekia visos pasaulio šalys.

Visos tarptautinės organizacijos, 
įskaitant Pasaulio sveikatos orga-
nizaciją, Europos Tarybą, Europos 
Komisiją ir Europos ligų prevencijos 
ir kontrolės centrą, ragina šalis siek-
ti, kad pasiskiepijusių žmonių būtų 
tiek, kiek leistų užkirsti kelią ligos 
protrūkiams, bei bendromis jėgomis 
išnaikinti tymus ir raudonukę.

Nacionalinio 
visuomenės sveikatos centro

 prie Sveikatos apsaugos ministerijos 
Panevėžio departamento 

ir SAM inform.

Ir Obelių seniūnija liks be vadovo?
Net kelios Rokiškio rajono 

seniūnijos šiemet turės naujus 
vadovus. Kovo 8-ąją užtarnautą 
poilsį išėjo 19-ka metų Pandėlio 
seniūnijai vadovavęs Romual-
das Varanius. Jį poste pakeitė 
konkursą laimėjęs Kazliškio 
seniūnas Algirdas Kulys. Taigi, 
be seniūno kol kas yra ši seniū-
nija. Be to, balandžio pradžioje 
į užtarnautą poilsį bus išlydėta 
ir Jūžintų seniūnė Audronė Bal-
tuškaitė. Kol kas ir šiai seniūni-
jai vadovas nerastas – konkurse 
dalyvavo vienas asmuo, tačiau 
komisijos netenkino jo žinios. O 
netrukus atsilaisvins ir Obelių se-
niūnijos vadovo postas: Eugenijų 
Narkūną (nuotr.) savivaldybės 
administracijos direktorė Nataša 
Aleksiejeva atleido iš pareigų. 

Prieš antrąjį merų rinkimų turą 
– kovo 15 dieną, Obelių miestą pa-
siekė naujiena – Obelių seniūnas 
Eugenijus Narkūnas atleidžiamas 
iš pareigų. Šį įsakymą pasirašė Ro-
kiškio rajono savivaldybės direkto-
rė Nataša Aleksiejeva. 

„Obelių seniūno veikla įvertin-
ta neigiamai, todėl buvo priimtas 
sprendimas jį iš pareigų atleisti. Pa-
gal visas darbines pozicijas aš ki-
taip pasielgti negalėjau. Praėjusiais 
metais jam buvo paskirtas griežtas 
papeikimas – taip pat dėl veiklos, 
t.y. padarytus nusižengimus, o kar-
tais – neveikimą, todėl buvo nei-
giamai įvertintas jo darbas. Šį kartą 

sprendimas yra priimtas, o daugiau 
pasakyti aš negaliu,“ – teigė Rokiš-
kio rajono savivaldybės direktorė 
Nataša Aleksiejeva.

Pasak Rajono savivaldybės 
direktorės, laukia procedūriniai 
klausimai, tačiau jis šiuo metu turi 
nedarbingumą. „Seniūnas savo 
atžvilgiu atliks tam tikrus veiks-
mus – gali sprendimą skųsti, teikti 
pastabas, todėl kol kas neskubame 
skelbti konkurso ir ieškoti kito se-
niūno – oficialiai jis dar nėra at-
leistas,“ – situaciją komentavo N. 
Aleksiejeva.

Ieva RAKAUSKAITĖ

Nesuvaldytas automobilis vertėsi ant stogo

Kovo 22 d. apie 8 val. ryto pa-
keliui iš Anykščių į Rokiškį vai-
ruotoja nesuvaldė automobilio ir 
vertėsi ant stogo. Į įvykio vietą 

išskubėjo greitoji pagalba, ugnia-
gesiai bei policija. 

Laimei, tuo metu kelyje kitų 

transporto priemonių nebuvo, o ap-
virtusio vairuotoja atsipirko tik iš-
gąsčiu.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Kriaunų seniūnijoje rasti sprogmenys, 
įvestas splanas „Skydas“

Rokiškio r., Kriaunų sen., Pa-
kriaunio k., prie medžiotojų na-
melio pranešėjas ir jo draugas 
rado, galimai, minosvaidžio svie-
dinius.

16.40 val. buvo įvestas planas 
„Skydas“. Atvykus Juozo Vitkaus 
inžinerijos bataliono Sprogmenų 
neutralizavimo kuopos 2 sprogme-
nų neutralizavimo būrio 3 spro-

gmenų neutralizavimo skyriaus 
standartinių sprogmenų neutrali-
zavimo grupei, nustatyta, kad rasti 
daiktai yra sprogstantys užtaisai, 
Antrojo pasaulinio karo, vokiški, 
75 mm artilerijos sviediniai. Jų ras-
ta net 7 vnt.

Sprogmenys sunaikinti šalia 
esančiame karjere. 22 val. planas 
„Skydas“ atšauktas.

Panevėžio VPK inform.

Girtų nuotykiai: mušėsi, vairavo automobilį
Savaitgalį rajono policijos pa-

reigūnai ramybės neturėjo. Mat 
ne kartą teko tramdyti neblai-
vius asmenis. 

Kovo 23 d. 17.39 val. neblai-
vi (3,18 prom. girtumas) moteris 
(gim. 1986 m.), gyv. Rokiškio r., 
pranešė, kad tądien 16 val. prieš 

ją smurtavo neblaivus (2,86 prom. 
girtumas) pažįstamas (gim. 1977 
m.). Įtariamasis sulaikytas.

Tą pačią dieną 20.40 val. Ro-
kiškyje, Respublikos g., neblaivus 
(2,24 prom. girtumas) vyras (gim. 
1992 m.) vairavo automobilį „VW 
Golf“. Įtariamasis sulaikytas.

Panevėžio VPK inform.
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Subjaurojo kelius: karstą į kapines vežė visureigiu

Obeliečiai pasimetę: čia kelias ar purvo trasa.

J. Vienožinskio g., link Obelių 
spirito varyklos ir muziejaus vai-
ruotojų laukia nemenkas išbandy-
mas – pažliugęs žvyrkelis. Lietus 
ir sunkiasvorės transporto prie-
monės dar labiau bjauroja kelio 
dangą, todėl situacija – nedėkinga. 
Dar baisesnė situacija Pandėlio se-
niūnijoje: nežinomi miško vežėjai 
taip subjaurojo kelią, kad Sapiegų 
kapinės tapo pasiekiamos tik visu-
regiu. Juo giminaičiams teko vežti 
mirusiosios karstą į Amžinojo poil-
sio vietą.

Obeliuose – išmaurota gatvė
Kad kelias nėra pačios geriausios 

būklės, pripažino ir Obelių seniūnijos 
seniūno pavaduotoja Aldona Žėkie-
nė. „Praėjusių metų rudenį ši kelio 
atkarpa buvo pažvyruota. Manoma, 
kelinio žvyro frakcija yra prasta, todėl 
išsiuntėme mėginius tyrimams. Šiuo 
metu laukiame tyrimų rezultatų. Jei 
gauti atsakymai parodys, kad kelinio 
žvyro frakcija iš tikrųjų yra prasta, 
kalbėsimės su rangovais ir prašysime 
kompensacijos, nes gyventojai susi-
duria su nepatogumais.“ – kalbėjo A. 
Žėkienė. „Pirmas darbotvarkės klau-
simas – keliai. Kovojame su šia pro-

blema.“ – pridūrė.
Į laikraščio „Rokiškio Sirena“ re-

dakciją kreipęsis pilietiškas asmuo 
teigė, kad spirito varyklos trans-
portas gadina kelio dangą, kai veža 
dumblą laukams laistyti, tačiau A. 
Žėkienė linkusi tuo abejoti. „Dabar 
yra pavasaris – viena diena vienokia, 
o kita – kitokia, todėl natūralu, kad 
po sunkaus transporto pravažiavimo 
kelio danga gali pažliugti. Ūkinin-

kai jau pradėjo tręšti laukus, tačiau 
nemanau, kad tai yra Obelių spirito 
varyklos transporto kaltė.“ – teigė A. 
Žėkienė.

Obelių seniūno pavaduotoja teigė, 
kad ruošiasi uždaryti eismą Jablons-
kio gatvėje. „Pravažiavimas tapo 
praktiškai neįmanomas.“

Kaip palaidoti žmogų?
Laikraščio „Rokiškio Sirena“ 

skaitytojas kreipėsi į redakciją norė-
damas informuoti apie Pandėlio rajo-
ne esantį kelią, vedantį Spiegų kapi-
nių link. Kelią sudarkė miškavežiai, 
todėl kaimo gyventojams neįmano-
ma pasiekti kapinių per šią klampaus 
purvo košę.

„Kažkas pardavė mišką, todėl 
sunkiosios transporto priemonės 
keliuką „išniurkė“. Norėjome palai-
doti močiutę, bet, deja, negalėjome 

to padaryti – reikėjo samdyti visu-
reigį, kuris taip pat vos išvažiavo. 
Žmonėms teko lipti į visuregį laikyti 
karsto. Mirusiajam paskutinė kelionė 
– tokių problemų neturėtų būti. Ka-
pinės yra vidury miško, o į jas veda 
vos vienas keliukas – be guminių 
neprieisi. Žmonėms apie kilometrą 
teko eiti pėsčiomis. Mano nuomone, 
kas vežė medieną, tas turėtų kelią su-
tvarkyti.“ – situaciją aiškino „Rokiš-
kio Sirenos“ skaitytojas.

Mediena iš miško vežta 
be jokių leidimų
„Situacija žinoma. Deja, labai ke-

bli, kadangi reikėjo laidoti žmogų. Be 
jokių leidimų, be jokių suderinimų iš 
miško buvo vežama mediena, kuri vis 
dar nėra išgabenta ir mes maždaug ži-
nome, kas tai padarė. Tikimės sutvar-
kyti kelią, tačiau per tokį trumpą laiką 
to padaryti neįmanoma. Viliamės, kad 
kaltininkai įsipareigos sugadintą kelią 
sutvarkyti, o jei ne, imsimės mes – ką 
belieka daryti? Šiai dienai yra kaip yra 
– nieko negalime padaryti, nes tai vi-
siškai neefektyvu. Sunkiasvorė techni-
ka „sumaurojo“ visą kelią.“ – kalbėjo 
Pandėlio seniūnas Algirdas Kulys.

Ieva RAKAUSKAITĖ

Profesionalių teatrų festivalis 
„Vaidiname žemdirbiams“ 
atsisveikino su žiūrovais. Iki kitų metų

Baigėsi profesionaliųjų teatrų 
festivalis „Vaidiname žemdir-
biams“. Nusileidus scenos uždan-
gai, susumavus žiuri ir žiūrovų 
simpatijas, finišavo beveik mė-
nesį trukęs teatro maratonas. Ta-
čiau rokiškėnai neslepia: kelias 
savaites gyvenę teatro ritmu, jie 
pasiilgs ir spektaklių, ir festivalio 
sukelto šurmulio mieste, pokal-
bių aptarinėjant spektaklius.

Festivalio komisija: KOMISI-
JOS PIRMININKĖ Rokiškio ra-
jono savivaldybės administracijos 
Švietimo, kultūros ir sporto sky-
riaus vyriausioji specialistė Irena 
Matelienė bei NARIAI: Rokiškio 
kultūros centro direktorė Vaiva 
Baltrūnaitė Kirstukienė, Rokiškio 
kultūros centro režisierius Eligi-
jus Daugnora, Rokiškio kultūros 
centro dailininkas-scenografas            
Sigitas Daščioras, Rokiškio Vers-
lo klubo deleguotas atstovas Leo-
nardas Šablinskas, AB „Rokiškio 
sūris“ direktoriaus padėjėja Aušra 
Zibolienė bei teatro kritikė Aistė 

Šivytė išrinko geriausius festivalio 
spektaklius bei aktorius:

    UŽ GERIAUSIĄ FESTIVA-
LIO SPEKTAKLĮ (3500 Eur)  pre-
mija  skirta Valstybiniam jaunimo 
teatrui  ir  Teatrui „Meno fortas“ už 
spektaklį CINKAS, pagal Svetla-
nos Aleksijevič knygas, režisierius 
Eimuntas Nekrošius.

 UŽ GERIAUSIĄ FESTIVALIO 
SPEKTAKLĮ VAIKAMS (3500 
Eur) -  Vilniaus Keistuolių teatrui 
už spektaklį BAMBEKLIS BAJO-
RAS, režisierius  Aidas Giniotis.

    UŽ GERIAUSIĄ FESTIVA-
LIO MOTERS VAIDMENĮ  (800 
Eur) -  Nelei Savičenko už  Sofjos 
Tolstajos vaidmenį  Lietuvos Rusų 
dramos teatro spektaklyje  Mariaus 
Ivaškevičiaus RUSIŠKAS ROMA-
NAS (režisierius Oskaras Koršuno-
vas).

UŽ GERIAUSIĄ FESTIVALIO 
VYRO VAIDMENĮ (800 Eur) – 
Ryčiui Saladžiui už vaidmenį Lie-
tuvos Nacionalinio dramos teatro 
spektaklyje Jo Strømgren  DURYS  
(režisierius Jo Strømgren).

 UŽ GERIAUSIĄ FESTIVALIO 
NEPAGRINDINĮ VAIDMENĮ (700 
Eur) – Aušrai Pukelytei  už  vai-
dmenis Valstybinio jaunimo tea-
tro  Ödön von Horváth spektaklyje 
VIENOS MIŠKO  PASAKOS (re-
žisierė Yana Ross) bei Valstybinio 
jaunimo teatro  ir  Teatro „Meno 
fortas“ spektaklyje  CINKAS pagal 
Svetlanos Aleksijevič knygas (reži-
sierius Eimuntas Nekrošius).

SIMPATIŠKIAUSIAM FES-
TIVALIO AKTORIUI (600 Eur) 
–  Vaidotui Žitkui už vaidmenis 
Vilniaus Keistuolių teatro  spekta-
klyje RIEŠUTŲ DUONA, pagal S. 
Šaltenio apysaką (režisierius Aidas 
Giniotis) ir Vilniaus miesto teatro 
„Atviras ratas“ spektaklyje CV, 
ARBA KAS AŠ  ESU? (režisierius  
ir dramaturgas Justas Tertelis).

 JAUNOJO ŽIŪROVO SPECI-
ALI PREMIJA (200 Eur) -  Vil-
niaus Keistuolių teatrui už spek-
taklį  BAMBEKLIS BAJORAS, 
režisierius  Aidas Giniotis.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

Iki spalio Rokiškio krašto 
muziejuje karaliaus mada

Sekmadienį Rokiškio kraš-
to muziejuje atidaryta paroda 
„Vaikiška mada XIX–XX a.“ Tai 
jau antroji paroda iš garsiosios 
Aleksandro Vasiljevo fondo ko-
lekcijos.

Parodoje eksponuojama net 
keli šimtai vaikiškos mados eks-
ponatų: per šimtą įvairiausių dra-

bužių komplektų, jų detalių bei 
keli šimtai aksesuarų – nuo skry-
bėlaičių iki kvepalų buteliukų. 

Paroda, numatoma, veiks iki 
spalio mėnesio. O gegužę į Rokiš-
kį žada atvykti ir žinomas mados 
istorikas, kolekcionierius A. Va-
siljevas. 

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.
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Jau penkerius metus priima-
mos paraiškos pagal Lietuvos 
kaimo plėtros 2014–2020 metų 
programos (KPP) priemonės 
„Investicijos į materialųjį turtą“ 
veiklos sritį „Meldinių nendri-
nukių buveinių išsaugojimas“. 
Lietuvos ūkininkai neliko abe-
jingi rečiausioms Europos gies-
mininkėms. 

Gyvena tik keturiose 
Europos šalyse
Meldinė nendrinukė – nyks-

tantis žvirblinių paukščių rūšies 
paukštelis. Europoje jis gyvena 
tik keturiose šalyse: Baltarusijo-
je, Ukrainoje, Lenkijoje ir mūsų 
krašte. 

Meldinės nendrinukės nyksta ir 
dėl žmogaus ūkinės veiklos, todėl 
labai svarbu užtikrinti jų buvei-
nių išsaugojimą. Ūkininkams šiuo 
atveju tenka itin svarbus vaidmuo: 
dalyvaudami priemonės veiklos 
srityje, jie tvarko natūralias ir 
pusiau natūralias pievas bei eks-
tensyviai naudojamas šlapynes, 
kuriose galėtų perėti meldinės 
nendrinukės. Pagal veiklos sritį 
šiose teritorijose numatyti krūmų 
pašalinimo ir sutvarkymo, šiena-
vimo ir nupjautos žolės bei nen-
drių sutvarkymo, nukirstų krūmų 
ir nupjautos žolės bei nendrių iš-
vežimo darbai. 

Pareiškėjais gali būti fiziniai 
ir juridiniai asmenys, užsiiman-
tys žemės ūkio veikla ir teisėtais 
pagrindais valdantys numatomus 
tvarkyti žemės plotus. Svarbu, 
kad šie plotai patektų į meldinių 
nendrinukių buveinių teritorijas, 
atvaizduotas VĮ Žemės ūkio infor-

Užs. 0796

Meldinėms nendrinukėms ūkininkai neliko abejingi

Dalyvaudami priemonės veiklos srityje, 
ūkininkai tvarko natūralias ir pusiau natūralias 
pievas bei ekstensyviai naudojamas šlapynes, 
kuriose gyvena nykstančios meldinės 
nendrinukės.  

Etaplius.lt archyvo nuotr. 

macijos ir kaimo verslo centro vie-
šai prieinamoje paskyroje. 

Vienam projektui – 
iki 85 tūkst. Eur
Paraiškos pagal veiklos sritį 

„Meldinių nendrinukių buveinių 
išsaugojimas“ buvo priimamos nuo 
sausio 2 d. iki vasario 28 d. Nacio-
nalinės mokėjimo agentūros (toliau 
– NMA) specialistai teigia, kad šį-

met gautos 5 paraiškos. Daugiau-
sia jų, trys, pateikta Alytaus teri-
toriniam paramos administravimo 
skyriui. Praėjusiais metais gautos 
6 paraiškos, tačiau viena jų išregis-
truota. 

Šiais metais paraiškoms finan-
suoti iš viso skirta 430 811 Eur 
paramos lėšų. Didžiausia paramos 
suma vienam pareiškėjui gali siek-
ti iki 85 000 Eur. Reikėtų atkreipti 
dėmesį, kad į šią sumą neįskaičiuo-
jamas pirkimo ir (arba) importo 
pridėtinės vertės mokestis (PVM). 
Finansuojama 100 proc. visų tinka-
mų finansuoti išlaidų.

Pareiškėjas, siekiantis paramos 
pagal veiklą „Meldinių nendrinu-
kių buveinių išsaugojimas“, pri-
siima įsipareigojimus sutvarkyti 
ne mažesnį kaip 0,5 ha natūralių 
ir pusiau natūralių pievų ir (arba) 
ekstensyviai naudojamų šlapynių 
plotą pagal sąmatoje patvirtintus 
darbus. Tvarkymo darbai pradeda-
mi einamaisiais metais nuo NMA 
sprendimo finansuoti projekte 
išvardytus darbus ir užbaigiami 
ne vėliau kaip iki einamųjų metų 
lapkričio 1 d.

Šiuo metu NMA vertina gautas 
paraiškas – sprendimas bus priim-
tas iki birželio pabaigos. 

Parama finansuojama iš Euro-
pos žemės ūkio fondo kaimo plė-
trai ir Lietuvos Respublikos valsty-
bės biudžeto.

VMI skelbia pajamų deklaravimo startą: 
ar rokiškėnai jau deklaruoja pajamas?

Valstybinė mokesčių inspekcija 
(VMI) informuoja, kad Elektroni-
nio deklaravimo sistemoje 1,9 mln. 
gyventojų VMI suformavo metines 
pajamų deklaracijas. 1,4 mln. paja-
mų deklaracijų jau yra užpildytos, 
todėl reikia visai nedaug – peržiūrėti 
ir patvirtinti. Deklaracijų teikimas 
nesikeičia – gyventojai turi pateikti ir 
mokesčius sumokėti iki gegužės 2 d.

VMI pabrėžia, kad paprasčiausias 
ir greičiausias variantas deklaracijoms 
teikti – e. būdu, pasinaudojant e.VMI 
programėle išmaniesiems telefonams 
ir planšetiniams kompiuteriams, arba 
naudojantis Elektronine deklaravimo 
sistema (EDS).

Pasak VMI, praėjusiais metais 319 
tūkst. gyventojų deklaravo 135,9 mln. 
eurų mokėtino gyventojų pajamų mo-
kesčio (GPM). VMI 742 tūkst. gyven-
tojų grąžino 117,6 mln. eurų GPM per-
mokos. Praėjusiais metais daugiau nei 
531 tūkst. gyventojų paramai skyrė per 
17,6 mln. eurų, iš kurių – 1 mln. eurų – 
politinėms partijoms.

VMI pažymi, kad iki šių metų liepos 
1 d. gyventojai gali pasinaudoti vienin-
tele galimybe deklaruoti praeityje pa-
mirštas pajamas ir mokesčius sumokėti 
be jokių delspinigių ar baudų. Vadinasi, 

gyventojui pateikus ar patikslinus anks-
tesnių metų deklaraciją bei deklaravus 
papildomas pajamas, nuo susidariusių 
delspinigių beliks sumokėti mokestį.

Ar Rokiškio gyventojai susiduria 
su pajamų deklaravimo sunkumais?

„Pakankamai nesunku, o jei kas 
neaišku, gali pakonsultuoti VMI dar-
buotojai (gaištamas laikas važiavimui 
į VMI, nes telefonu „gelbėjantys“ kon-
sultantai dažniausiai būna užimti, o jei 
atsiliepia, dažnai pasiūlo apsilankyti 
kuriame iš padalinių).“ – teigė Vytautas 
Rakauskas (nuotr. dešinėje).

„Aš deklaruoju ir kitiems padedu 
tai padaryti. Kartais kyla sunkumų net 

man, buhalterei, ypač deklaruojant pa-
jamas, gautas už parduota turtą ir pa-
jamas, gautas dirbant su individualios 
veiklos pažyma. Šiemet bus lengviau 
deklaruoti tiems, kurie turi nepilname-
čių vaikų, nes nebėra PNPD (papil-
domas neapmokestinamasis pajamų 
dydis). Dar yra vienas „kabliukas“ 
– dažnai neakcentuojama, kad išlaidų 
kompensavimą už sumokėtas studijas 
gali dalintis abu tėvai, jei vaikas su-
mokėjęs už studijas nedirbo arba dirbo 
mažai. Dėl konsultacijų VMI priekaištų 
neturiu – jei pavyksta prisiskambinti, 
konsultuoja pakankamai aiškiai ir ma-
loniai.“ – kalbėjo Vilma Žemaitienė.

Ieva RAKAUSKAITĖ

Karjeros diena Juozo Tūbelio 
progimnazijoje
Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija tradicijų 
nelaužo – kasmet rengia Karjeros dieną. Į ją mokykla 
kviečia rokiškėnus, savo srities specialistus vesti 
moksleiviams pamokas, pasidalinti savo patirtimi, 
pristatyti savo profesiją. „Rokiškio Sirena“ parengė 
smagią užduotį jaunimui: rasti tarp daugiau nei 300 
skelbimų „pasiklydusį“ skelbimą apie šį renginį.
Svečiams gimnazija irgi parengė užduočių: praktiškai 
susipažinti naujausiomis technologijomis, kurios 
naudojamos progimnazijos moksleivių ugdymo 
procese.
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Skrydžių bendrovės GetJet Airlines 
atstovai atvyksta į Rokiškį ieškoti būsimų 
orlaivio palydovų – stiuardų

Skrydžių bendrovės GetJet Airlines atstovai atvyksta į Rokiškį ieškoti būsimų orlaivio paly-
dovų – stiuardų.

„Norime parodyti, kad galimybę dirbti aviacioje turi gyvenantys ne tik šalies centruose, todėl 
organizuojame būsimų orlaivio palydovų - stiuardų atrankas visoje Lietuvoje. Balandžio 1 dieną 
planuojame apsilankyti ir Rokiškyje. Norime, kad žinia apie mūsų atranką pasiektų kuo daugiau 
besidominčių aviacija bei norinčių išmėginti savo jėgas danguje Rokiškėnų ir gyvenančių aplink,“ 
– pasakojo bendrovės atstovas. 

Atranka vyks balandžio 1 dieną, 15-18 val., Rokiškio kultūros centre. Visus maloniai kviečia-
me atvykti!

Rokiškio gimnazistams – pilnas stebuklų kovas
Kovas Rokiškio Juozo Tu-

mo-Vaižganto gimnazijos Se-
nuosiuose rūmuose buvo gausus 
kultūrinių renginių. Kovo 11-ajai 
paminėti organizuota fotografijų 
paroda „Gimtinė. Meilė. Ben-
drystė“. Kiekviena klasė atnešė 
po tris fotografijas, kuriose, mo-
kinių manymu, geriausiai atsi-
spindi šie žodžiai.

Mokyklos vestibiulyje šiuo 
metu galima aplankyti III a kla-
sės mokinės Silvijos Skvarnavi-
čiūtės piešinių parodą.

Kaip ir visoje Lietuvoje, vyko 
Lietuvių kalbos dienų renginiai. Bi-
bliotekininkė Dalia Laucienė pakvie-
tė išrinkti gražiausią lietuvišką žodį. 
Daugumos nuomone, tai MEILĖ. 
Gimnazistai dalyvavo Senamiesčio 
progimnazijos lietuvių kalbos mo-
kytojos Nijolės Mikulienės organi-
zuotuose skambiausio, keisčiausio 
ir kraupiausio Rokiškio rajono kraš-
tovaizdžio rinkimuose. Dvi savaites 
mokyklos vestibiulyje mokiniai ir 
mokytojai tyrinėjo rajono žemėlapį, 
skaitė ir susipažino su mūsų krašto 
kaimų, miestelių pavadinimais. Rink-
tis tikrai buvo iš ko! Skambiausiais 
išrinkti Bajorai, Čedasai, Meldučiai, 
šiurpiausiais – Gyviai, Pakapė, Krau-
piai, keisčiausiais – Agurkiškiai, Viš-
tagerklis, Papiškiai. Prie keisčiausių 
buvo paminėti Paįvodžys, Kirmėliš-
kis, Knysa, Paplimbalė, Razlivka. 
O štai Papiškius vieni priskyrė prie 
skambiausių, kiti – prie keisčiausių, 
dar kiti – prie šiurpiausių. Šie rinki-
mai – gražus akcentas vietovardžių 
metams paminėti.

Kovo 16-ąją – Knygnešio dieną 
– šiais metais paminėjome netradi-

ciškai. Kovo 19 dienos popietę susi-
tikome gimnazijos skaitykloje. Prisi-
minėme kraštietį, knygnešį, buvusį 
mokyklos direktorių Juozą Petrulį. 
Dailės mokytoja Inga Vagonė suren-
gė edukacinį užsiėmimą  „Maža kny-
gelė – didelės paslaptys“. Kiekvienas 
pasigamino po nedidelę rankų darbo 
knygutę.

Paskutinis kovo renginys „Ačiū 

tau“ – Pasaulinės poezijos dienos 
paminėjimas, kurį organizavo bi-
bliotekininkė Dalia Laucienė ir šio 
straipsnio autorė lietuvių kalbos 
mokytoja Jolanta Augulienė. Gim-
nazijos vaižgantaičių klubo atstovės 
I a klasės mokinės Goda Gudgalytė, 
Martyna Uldukytė, Evelina Vedei-
kytė, Estela Vaštakaitė bei Gabrie-
lė Buckutė ne tik vedė renginį, bet 

ir skaitė savo sukurtas miniatiūras, 
haiku. Išgirdome rajono meninio 
skaitymo konkurso dalyvių Eveli-
nos Vedeikytės bei Domanto Šinkū-
no deklamavimą.

Džiugu, kad sulaukėme svečių 
– savo poezijos posmais klausytojų 
širdis šildė Lietuvos kaimo rašyto-
jų sąjungos Rokiškio skyriaus narė 
Gražina Pitrėnienė, kuri gimnazijai 

padovanojo neseniai išleistą tarmiš-
kos poezijos rinkinį „Atadariau lun-
ginyčias“. 

Neakivaizdžiai su mumis pabu-
vo ir kita LKRS narė, poetė Danutė 
Mažeikienė, atsiuntusi kelis eilėraš-
čius iš tos pačios raidės, kurie su-
laukė nemažai ovacijų. Savo kūrybą 
skaitė Senamiesčio progimnazijos  
lietuvių kalbos mokytoja Žėrutė 
Semaškienė, gimnazijos direktorės 
pavaduotoja, LKRS narė Jolanta 
Juodinytė bei J. Augulienė. Kaip ir 
kiekvienais metais, D. Laucienė pa-
dėkos dovanėles įteikė bibliotekos 
rėmėjams. Ne vienas iš renginio išė-
jo pakilesnės nuotaikos, nes pabuvo 
kartu su poezija, bent trumpam  pa-
niro į kitokį – gražesnį ir šviesesnį 
pasaulį, pilną stebuklų.  

Jolanta AUGULIENĖ, 
Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto

gimnazijos lietuvių kalbos 
mokytoja

Skirtingų kojinių akcija 
#NenurašykOPalaikyk 
paminėta ir Rokiškyje

Skirtingomis kojinėmis puošėsi ir Juozo Tūbelio progimnazijos moksleiviai.

Kovo 21 d. minėta Pasaulinė Dau-
no sindromo diena, suvienijo ir ro-
kiškėnus. Juozo Tūbelio progimna-
zijos bendruomenė, lopšelis-darželis 
„Varpelis“, „Rokvesta“, Šokantys 
mažyliai, Futbolo mokykla klubas 
Lituanica, Juodupės gimnazija, „Tik 
TU“, Rokiškio Rotary klubas ir visi 
kiti rokiškėnai išreiškė palaikymą 
mūvėdami skirtingų porų kojines, 
bei agitavo tai padaryti visiems.

Šią dieną mūvimos skirtingų porų 
kojinės,  išreiškiant palaikymą ir tole-
ranciją žmonėms su Dauno sindromu 

bei jų šeimoms. Skirtingos kojinės sim-
bolizuoja kitoniškumą, tačiau jį nulemia 
tik viena chromosoma.

Prie socialinės akcijos #nenurašyko-
palaikyk, skirtos išreikšti paramą jau-
triai visuomenės ląstelei, plėsti toleran-
cijos ribas, mažinti atskirtį bei formuoti 
sveiką visuomenės požiūrį į žmones su 
šia negalia jungėsi labai daug žmonių.

Žmonių su Dauno sindromu ir jų 
globėjų asociacija, bei šeimos augi-
nančios sindromą turinčius vaikus  
dėkoja visiems prisidėjusiems, šis 
palaikymas reiškia labai, labai daug!

„Rokiškio Sirenos“ inform.
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2019 m. kovo 29 d. (penktadienį) 10 val. Rokiškio rajono savi-
valdybės 1 a. salėje šaukiamas rajono savivaldybės tarybos po-
sėdis.

Tarybos posėdžio darbotvarkė ir komitetų pasėdžio laikas skel-
biamas interneto svetainėje www.rokiskis.lt (žr. ,,Naujienos“).

Užs. 0797

AUGALAI

• 10 maišų miežių. Galime atvežti. 
1 maišo kaina 7,50 Eur.  
Tel. 8 662 86 926. Rokiškis
• Vasarinių kviečių C3, grikių ir 
vasarinių rapsų sėklą.  
Tel. 8 650 23 641. Rokiškis

BALDAI

• Sulankstomą 3 dalių veidrodį 
be spintelės. Labai geros būklės. 
Veidrodžio aukštis 112 cm, plotis 
88 cm. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 614 34 974. Rokiškis
• Virtuvinį staliuką. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 618 53 569. Rokiškis
• Naudotą „pusantrinę“ lovą.  
Kaina 20 Eur. Tel. 8 609 75 812. 
Rokiškis
• Kompiuterio stalą. Kaina 35 Eur. 
Tel. 8 609 75 812. Rokiškis
• Minkštą dalį su miegamuoju 
mechanizmu ir 2 fotelius. Kaina 
220 Eur. Tel. 8 699 84 023. 
Rokiškis
• Rašomąjį stalą. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• Batų spintelę. Aukštis 92 cm, 
plotis 55 cm, gylis 20 cm. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 620 55 975. 
Rokiškis
• Naudotus svetainės baldus 3+2+1 
ir staliuką. Visi trys su miegama 
dalimi ir su patalynės dėžėmis. 
Kaina 115 Eur. Tel. 8 686 60 106. 
Rokiškis
• Miegamąjį kampą. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 672 38 868. Rokiškis
• Naudotą čiužinį. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 647 18 018. Rokiškis
• Medinį staliuką puošniomis 
kojomis. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 686 94 691. Rokiškis
• Gražų ąžuolinių baldų komplektą 
terasai ar priepirčiui. Stalas ir 4 
suolai. Tel. 8 687 53 961.  
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Baltus moteriškus batelius.  
Kaina 5 Eur. Tel. 8 626 40 488. 
Rokiškis
• Medicininio aukso papuošalus. 
Nejuoduoja, nealergizuoja. 
Grandinelės po 50 cm, apyrankės 
po 20 cm, auskariukai. Kaina 6 Eur. 
Tel. 8 678 05 029. Rokiškis
• Darbo drabužiai. Mus rasite 
Taikos g. 19, Rokiškyje. 
• Juodus moteriškus odinius 
sportinius batelius lenktu padu. 
Korėja. 40 dydis. Kaina 42 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Sidabrinę grandinėlę, 43 g.  
Kaina 27 Eur. Tel. 8 681 55 002. 
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Avis su avinėliais.  
Tel. 8 679 88 055. Rokiškis
• Geros karvės dviejų mėnesių 
karvytę auginimui.  
Tel. 8 617 39 677. Rokiškis
• Gaidį. Kaina 6 Eur.  
Tel. 8 621 06 493. Rokiškis
• 3 avis. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 620 25 945. Rokiškis
• Avį su trimis 2 savaičių ėriukais. 
Tel. 8 606 95 177. Rokiškis
• Mišrūnus triušius arba skerdieną. 
Tel. 8 606 95 177. Rokiškis
• Gražius, išauklėtus gaidžius. 
Nesimuša. Tel. 8 652 80 328. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• 33 m. vyras ieško darbo. Turiu 
automobilį. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 648 89 681. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu pjauti ir 
skaldyti malkas. Tel. 8 645 84 278. 
Rokiškis
• Atsakinga mergina ieško darbo. 
Esu dirbusi Maximoje ir kavinėje, 
turiu šiek tiek patirties. Tai pat šiuo 
metu mokausi vairuoti.  
Tel. 8 658 85 266. Rokiškis

• Vyras ieško darbo. Turiu TR2, 
B, C, CE kategorijų vairuotojo 
pažymėjimą. Tel. 8 625 81 278. 
Rokiškis
• Moteris ieško darbo, gali 
prekiauti turguje. Tel. 8 672 95 439. 
Rokiškis
• Vyras ieško darbo. 
Tel. 8 672 86 131. Rokiškis
• Bendrosios praktikos slaugytoja, 
turinti galiojančią licenziją, ieško 
darbo. Tel. 8 688 12 870.  
Rokiškis
• Ieškau darbo, galiu prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmogų arba vaikus. 
Turiu patirties. Tel. 8 625 24 087. 
Rokiškis
• Ieškau papildomo darbo, galiu 
versti tekstus, moku anglų ir rusų 
kalbas. Taip pat savaitgaliais galiu 
prekiauti turguje. Tel. 8 618 60 125. 
Rokiškis
• Vyras ieško darbo. Galiu skaldyti 
pušines malkas. Tel. 8 628 49 389. 
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingi sraigių supirkėjai 
visame Rokiškio rajone ir ne tik. 
Tel. 8 620 32 366. Rokiškis
• Reikalingi sraigių, grybų, obuolių 
supirkėjai. Apmokome dirbti.  
Tel. 8 618 25 497. Rokiškis
• Reikalingas darbuotojas 
vynuoginių sraigėms, uogoms, 
grybams ir obuoliams supirkimui. 
Darbas pagal savo gyvenamąją 
vietą. Privalumas, jei supirkėjas 
arba jo šeimos nariai patys renka 
sraiges, uogas, grybus arba 
obuolius. Tel. 8 683 38 119. 
Rokiškis
• Reikalingi sraigių, grybų, obuolių 
supirkėjai. Tel. 8 606 69 834. 
Rokiškis
• Reikalingas suvirintojas suvirinti 
lauke palapinę.  
Tel. 8 601 70 876. Visaginas
• Ieškome savo vaikučiams auklės. 
Gyvename Šiaurės Airijoje, 
Karikfergus mieste. Tad ieškome 
auklės, kuri nori ir gali atvykti pas 
mus. Jei domina šis darbas, dėl 
išsamesnės informacijos prašome 
parašyti asmeninę žinutę.  
Tel. 8 603 29 560. Rokiškis
• Reikalingi apdailininkai 
aptinkuoti namą iš lauko pusės.  
Tel. 8 674 32 900. Rokiškis

KITA

• Apvalų medžio masyvo stalą, 
autoklavą mėsos konservams 
gaminti, 2 aliuminio bidonus, mažai 
naudotą neįgaliojo vežimėlį.  
Tel. 8 620 20 762. Rokiškis
• Sauskelnes Tena suaugusiems, M 
dydžio (7 pakuotės).  
Tel. 8 682 58 696. Rokiškis

• Malkų skaldyklę. Variklis 3vkW, 
labai patogus įrenginys. Išsamiau 
telefonu. Kaina 380 Eur.  
Tel. 8 698 85 642. Rokiškis
• Skaldytas sausas mišraus  
lapuočio malkas. Kupiškio raj., 
Skapiškio sen. Tel. 8 682 56 454. 
Rokiškis
• Stiklainius 0,5 l, 1 l ir 3 l tapos. 
Įvairių talpų stiklinius butelius 
vyno gamybai. Kainos sutartinės. 
Tel. 8 621 06 493. Rokiškis
• Kokybiškas, skaldytas, natūralaus 
drėgnumo malkas.  
Tel. 8 695 08 688. Rokiškis
• Sausas skaldytas malkas.  
Tel. 8 612 20 251. Rokiškis
• Naują giluminį siurblį.  
Kaina 100 Eur. Tel. 8 600 77 605. 
Rokiškis
• Naujus čekiškus elektrinius 
prietaisus nuo kurmių ir kurklių. 
Siunčiu. Kaina 18 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Diskinį pjūklą su obliavimo 
funkcija. Disko skersmuo 55 
cm, bet galima dėti ir didesnį. 
Obliavimo veleno plotis 30 cm., 
viršus nuimamas. Kaina 380 Eur. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Elektros variklį. 5-6 kW, 1000-
1200 apsukų. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Akmenines girnas, 50-500 kg. 
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• Šienainį po 20 Eur/vnt.  
Tel. 8 622 46 671. Rokiškis
• Senovinį pieno separatorių Alfa-
Lacel G.M.B.H. Berlin. Veikiantis. 
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Drebules. Galima patiems 
išsipjauti. Tel. 8 682 49 589. 
Anykščiai
• Suvirinimo aparatą. Vokiškas, 
virinimas elektrodais. Kaina 45 
Eur. Tel. 8 686 70 141.  
Rokiškis
• Priekabą smulkių, sausų malkų. 
Tel. 8 628 49 389. Rokiškis
• Hidraulinį, 50 t keliamosios 
galios keltuvą (domkratą).  
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Xbox 360 500 GB, pagamintą 
2015 m. Yra visi laidai ir vienas 
žaidimas. Naudotas vienerius 
metus. Parduodu, nes pirksiu 
geresnį. Kaina 105 Eur.  
Tel. 8 609 80 209. Rokiškis
• Žaidimus. Kaina 5 Eur/vnt.  
Tel. 8 674 54 495. Rokiškis
• Monitorių LG, 19 colių.  
Kaina 23 Eur. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Monitorių Benq, 19 colių.  
Kaina 25 Eur. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Monitorių Acer, 19 colių.  
Kaina 22 Eur. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Monitorių Samsung, 19 colių. 
Kaina 21 Eur. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Veikiančius mygtukinius 
telefonus. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 626 40 488. Rokiškis
• Veikiantį Nokia telefoną.  
Kaina 7 Eur. Tel. 8 681 55 002. 
Rokiškis
• Telefoną LG Q6. Veikia puikiai, 
3 GB RAM, 32 GB vidinė atmintis. 
Pilnas komplektas, priedo du 
dėklai. Atsakau į sms, kaina 
galutinė. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 647 88 088. Rokiškis
• Nokia telefonus po 5 Eur/vnt.  
Tel. 8 613 61 590. Rokiškis
• Atstumiamą telefoną Nokia, geros 
būklės. Kaina 10 Eur. Tel. 8 613 61 
590. Rokiškis
• Mažai naudotą telefoną LG. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 613 61 590. 
Rokiškis
• Nokia 8 telefoną. Būklė 9.5/10. 
Nesudaužytas, nesubraižytas, 
prižiūrėtas ir naudotas atsargiai. 
Visiškai sukomplektuotas bei 
pridedamas dėkliukas ir originalios 
ausinės. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 623 24 102. Rokiškis
• LG Zero (G-650E). Baterija 
laiko apie 2 dienas, ekranas 

nesubraižytas, yra apsauginė 
nugarėlė. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 618 13 059. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Klasikinę gitarą su dėklu.  
Kaina 25 Eur. Tel. 8 686 60 106. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 6,3 a sodą su 40 kv. m namuku 

Juodupėje, Raišių k., Pavasario 
2-oji. Po visu namu yra rūsys, 
elektra, vanduo tik laistymui.  
Kaina derinama. Kaina 3000 Eur. 
Tel. 8 679 35 608. Rokiškis
• 3 kambarių butą Juodupėje, Yra 
alternatyvus šildymas, patogumai. 
Kaina derinama. Kaina 3500 Eur. 
Tel. 8 672 73 455. Rokiškis
• 2 kambarių, 43 kv.m butą 
Juodupėje. Tel. 8 639 39 312. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą su daliniais 
patogumais 8 km iki Kupiškio. 
Šildomas stačiamalke krosnimi 
2 aukšte. Yra vonia, tualetas, el. 
vandens šildytuvas, sandėliukas 
rūsyje. Viso 50 kv. m. Kaina 6000 
Eur. Tel. 8 655 69 028.  
Kupiškis
• Bendrabučio tipo butą 
Anykščiuose. 22 kv. m kambarys, 
bendri patogumai - virtuvė, vonia, 
tualetas. Plastikiniai langai, geros 
durys. Arba keičia į bendrabučio 
tipo butą Rokiškyje.  
Kaina 5000 Eur. Tel. 8 655 69 028. 
Anykščiai
• 120 kv. m medinį gyvenamąjį 
namą su 6,35 a sklypu Respublikos 
g. 41B. Tel. 8 687 27 274.  
Rokiškis
• 2 kambarių butą Aukštaičių g. 52 
kv. m, 5 aukštas, mūrinis namas. 
Geras išplanavimas, erdvi virtuvė, 
didelis koridorius, plastikiniai 
langai (tik balkono ne). Ilgasis 
balkonas. Kaina derinama. Kaina 
17400 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą 2 aukšte, 
Juodupėje. Butas yra mediniame 
2 aukštų name. Plastikiniai langai, 
labai šiltas, tualetas viduje. 
Šalia parduotuvė, netoliese 
vaistinė, ambulatorija, yra butui 
priklausantis rūsys ir sandėliukas. 
Kaina 5000 Eur. Tel. 8 623 55 325. 
Rokiškis
• Labai gerą 2 kambarių butą 
miesto centre, Laisvės g. 5B. Butas 
2 aukšte, suremontuotas, su baldais 
ir buitine technika. Kaina 26000 
Eur. Tel. 8 686 78 983.  
Vilnius
• 2 aukštų, neįrengtą mūrinį namą 
Kavoliškyje su 38 a sklypu ir sodu. 
Graži ir patogi susisiekimui vieta. 
Kaina sutartinė. Skambinti po 17 
val. Tel. 8 640 92 444.  
Rokiškis
• Garažą prie autobusų stoties. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 698 70 795. 
Rokiškis
• Suremontuotą 2 kambarių 
butą Jaunystės g., 5 aušte. Visa 
informacija telefonu.  
Tel. 8 614 18 645. Rokiškis
• Name yra įvestas vandentiekis 
ir kanalizacija. Namas šildomas 
centrine šildymo sistema, virtuvėje 
įrengta krosnis, vonioje yra 
kombinuotas vandens šildytuvas. 
Name sudėti plastikiniai langai. 
Pirmame aukšte yra 3 kambariai, 
antrame 2 kambariai.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Įrengtą namą su dideliu tvenkiniu 
ir ūkiniais pastatais Rokiškio 
raj., Didsodės k. Namas mūrinis, 
dalis langų plastikiniai, vienas iš 
jų didelis, panoraminis. Namas 
statytas 1992 m. Yra galimybė 
įsigyti žemės sklypą šalia (2,9 ha). 
Kaina 20000 Eur.  
Tel. 8 687 98 718. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą Obeliuose. 
Bendras plotas 171,90 kv. m. 
Sienos – medinės su karkasu, 
krosninis šildymas, komunalinis 
vandentiekis, vietinis nuotekų 
šalinimas. Mūrinis ūkinis pastatas. 
Reikalingas remontas.  
Kaina 10000 Eur.  
Tel. 8 673 38 801. Rokiškis
• 3,93 ha žemės sklypą Rokiškio 

r., Bajorų k., Kriaunų sen. Našumo 
balas 36,3. Tel. 8 682 12 829. 
Rokiškis
• Medinį namą su 14 a žemės 
sklypu miesto centre. Namas yra 
arčiau kelio, prie pat jo atskiras 
individualus kaimyninis namas. 
Namo plotas 55 kv. m. Name 
yra įrengtas tualetas. Vanduo ir 
kanalizacija – miesto.  
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
• 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
• 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
• Sodo namelį Uljanavos k., 
Šilelio 1-oje g. 3. Sklypo nr. 85. 
Bendras plotas 32kv.m, yra elektra, 
kanalizacijos išėjimo vamzdis. 
Naujas šulinys. Rusys nedidelis. 
Norint susiekti rašykite sms, 
perskambinsiu . Kaina 4650 Eur. 
Tel. 8 628 84 162. Rokiškis
• Garažą Panevėžio g., prie 
prekybos centro Norfa. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 695 32 370. 
Rokiškis
• 2 sklypus: 6,3856 ha - 14000 Eur 
ir žemės sklypą su 2 sodybomis 
(galima padaryti karjerą) šalia 
buvusio karjero (6,3856 ha ir 
4,7986 ha) - viso: 11.1842 ha, kaina 
– 25 000 Eur. Gediškiai.  
Tel. 8 659 12 691. Rokiškis
• 2 kambarių butą Jaunystės g. 16. 
Plastikiniai langai, erdvi virtuvė, 
pietinė pusė. Butui reikalingas 
remontas, 5 aukštas.  
Kaina 16700 Eur. Tel. 8 600 98 
909. Rokiškis
• Kolektyvinį sodą sodų bendrijoje 
Ąžuolas. 6 a (miesto žemė). Yra 
šiltnamis, vaismedžiai, vaiskrūmiai. 
Papildomas tel. nr. 8 458 33913. 
Tel. 8 625 74 455. Rokiškis
• Komercinės paskirties patalpas 
geroje vietoje, miesto centre. Yra 
projektas, įrengta signalizacija.  
Tel. 8 622 65 723. Rokiškis
• Geros būklės namą Jūžintuose su 
20 a žemės valda.  
Tel. 8 624 10 171. Rokiškis
• Sodybą Moškėnų k. šalia 
asfaltuoto kelio. Kaina sutartinė. 
Papildomas tel. nr. (8-458) 52107. 
Tel. 8 678 35 346. Rokiškis
• 2 aukštų namą su garažu. Pirmasis 
aukštas visiškai įrengtas. Antrajame 
aukšte mansarda, niekas nedaryta, 
paruoštos komunikacijos. Miesto 
vandentiekis, bet yra ir šulinys. 
Grindinis šildymas. Aptverta 
teritorija. Tel. 8 624 05 289. 
Rokiškis
• 20 a sklypą Jakšto g. Yra 
komunikacijos. Kaina 20000 Eur. 
Tel. 8 675 59 582. Rokiškis
• Namą Kamajuose, Salų g., statytą 
1978 m. Bendrasis namo plotas 70 
kv. m, sklypo plotas 15 a. Centrinis 
šildymas. Šildomos grindys 
tualete ir duše, biologinis valymo 
įrenginys. Neseniai pakeistas 
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2019.04.11 10 val. Paplimbalės k., Kazliš-
kio sen., Rokiškio raj., numatomi žemės sklypo 
Nr.7340/0003:86 geodeziniai matavimai. Kviečiame 
dalyvauti gretimo žemės sklypo Nr.7340/0003:157  
savininką. 

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.

2019.04.04 10  val. Žilių k., Panemunėlio sen., Ro-
kiškio r., numatomi žemės sklypo Nr. 7373/0001:44 
geodeziniai matavimai. Kviečiame dalyvauti mata-
vimuose gretimo žemės sklypo Nr. 7373/0001:39 
savininkus. 

Matavimus atliks 
R. Barono žemėtvarkos darbų įmonė: 
Taikos g. 5, Rokiškis; tel. 8-458-68144, 

mob. 8-683-55319, el. p. j.keliuotis@gmail.com

stogas. Naujos statybos garažas su 
malkine. Kaina 25000 Eur.  
Tel. 8 662 63 071. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą Degsnių k. 3 
kambariai ir virtuvė, 16 a namų 
valda. Papildomas tel. nr. (8-616) 
39203. Kaina 5000 Eur.  
Tel. 8 619 60 225. Rokiškis
• Garažą prie buvusio DNB banko. 
7 korpusas, pietinė pusė.  
Tel. 8 614 66 272. Rokiškis
• 3 kambarių butą Jaunystės g. 21. 
64,41 kv. m, langai plastikiniai į 2 
puses, erdvi virtuvė, šarvo durys. 
Vonioje ir tualete atliktas remontas. 
Šildymo kaina nedidelė, 2 aukštas. 
Kaina 25800 Eur. Tel. 8 600 98 
909. Rokiškis
• 3 kambarių butą. Neremontuotas, 
didelis rūsys, 5 aukštas (yra 6 
aukštas), prie pat miesto centro, 
Kauno g. Kaina 22000 Eur.  
Tel. 8 634 85 438. Rokiškis
• Tvarkingą 2 kambarių butą 
Bajoruose. Sudėti plastikiniai 
langai, šarvo durys, įstiklintas 
balkonas, apšiltintos grindys, 
sudėtas parketas, šildoma kietuoju 
kuru. Yra 2 garažai, malkinė, 
tvartas, ūkinis pastatas, priklauso 
keli žemės sklypai.  
Tel. 8 647 62 688. Rokiškis
• Tvarkingą 2 kambarių butą 
Juodupėje. 3 aukštas, įstiklintas 
balkonas, šarvo durys, plastikiniai 
langai. Daugiau informacijos 
telefonu. Tel. 8 647 62 688. 
Rokiškis
• Sodybą nuostabioje vietoje su 

NUOMA

1 ha žemės sklypu Rokiškio raj., 
Kriaunų sen., Miciūnų k.  
Tel. 8 606 25 534. Rokiškis
• Sodą Uljanavoje, Kooperatininko 
sodų bendrijoje. Tel. 8 620 16 002. 
Rokiškis
• Komercines patalpas - 3 kambarių 
butą mikrorajone. Yra atskiras 
įėjimas, galima gyventi.  
Tel. 8 600 26 451. Rokiškis

• Išsinuomuosiu žemės ūkio 
paskirties sklypą. Mokėsiu nuo 
80-150 Eur/ha . Tel. 8 622 69 546. 
Rokiškis
• Ieškome nuomai sodybos kaime 
su ganyklomis, iki 20km spinduliu 
aplink Rokiškį, su galimybe ateityje 
nusipirkti. Tel. 8 670 97 023. 
Rokiškis
• Išsinuomosiu žemės sklypą bei 
pievas nusišienavimui. Mokėsiu 
150Eur metams už 1ha. Kaina 150 
Eur. Tel. 8 633 70 907. Rokiškis
• Ieškau garažo nuomai mieste, už 
buvusio DNB banko. Tel. 8 607 07 
842. Rokiškis
• Išsinuomuosiu žemės sklypą 
Rokiškio ir aplinkiniuose 
rajonuose. Tel. 8 606 07 881. 
Rokiškis
• Išinuomuosiu 2 kambarių butą. 

Kaina 80 Eur. Tel. 8 646 81 022. 
Rokiškis
• Išsinuomosiu garažą su duobe 
Rokiškyje. Tel. 8 621 75 943. 
Rokiškis

PASLAUGOS
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27 06:00 Himnas

06:05 Labas rytas, 
Lietuva
09:20 Senis 
10:25 Štutgarto 
kriminalinė policija 5 
11:15 Aukštuomenės 
daktaras 3 
12:00 Nacionalinė paieškų 
tarnyba
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 Gyvenimas 
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Aš – laidos vedėjas
22:30 Dviračio žinios

23:00 Iškyla prie Kabančios uolos 
00:00 LRT radijo žinios
00:10 Tvin Pyksas 1 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vakaras su Edita
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 „Kas ir kodėl?"
03:30 Dviračio žinios 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Specialus tyrimas 
05:00 Ponių rojus

05:10 Kaulai
06:10 Televitrina 
06:25 Aladinas
06:55 Simpsonai
07:55 Prieš srovę
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Meilės miestas 
12:00 Paskutinis iš Magikianų 
13:00 Pažadėtoji 
15:00 Simpsonai 

16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Gero vakaro šou 
20:30 Prakeikti 
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Trys įtemptos dienos
22:25 Vikinglotto 
00:45 X mutantai 
01:35 Kaulai 
02:25 Kvantikas
03:15 Ekstrasensai detektyvai
04:10 X mutantai 
05:00 Kaulai.

06:05 Mano gyvenimo 
šviesa 
07:35 Tomas ir Džeris 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
09:55 Monikai reikia meilės 
10:25 Namai, kur širdis 
11:00 Nuo... Iki...
11:30 Paveldėtoja 2 

12:00 Mano likimas 
14:00 Svaragini. Amžina 
draugystė 
15:00 Dvi šeimos 
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:00 Yra, kaip yra
18:00 Žinios
19:00 KK2
19:30 Nuo... Iki...
20:00 Paveldėtoja 2
20:30 Monikai reikia meilės 
21:00 Žinios
22:00 Princas
23:50 Judantis objektas
00:45 Juodasis griaustinis

06:45 Mentalistas 
07:40 Stoties policija 
08:40 Sudužusių žibintų 
gatvės 
09:40 Paskutinis faras 
10:40 Kobra 11 
11:40 Ekstrasensų mūšis 
13:45 Stoties policija

14:50 Sudužusių žibintų 
gatvės 
15:55 Paskutinis faras 
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 
18:30 Mentalistas 
19:30 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius
20:25 Tautos tarnas 
21:00 Rokenrola
23:15 Maksimali rizika
01:15 Juodasis sąrašas 
02:05 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 

05:20 „Gyvybės langelis“ 
06:14 TV parduotuvė
06:30 „Pasaulis iš viršaus“
07:00 Skinsiu raudoną rožę
07:30 Krepšinio pasaulyje 
08:00 Reporteris
09:00 „Gurovo bylos. 
Trys dienos“ 
10:00 „Gyvybės langelis“ 

11:10 „Jekaterina Didžioji“ 
12:20 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“ 
13:45 „Miškinis“ 
14:55 „Bitininkas“ 
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
17:00 „Karo merginos“ 
18:00 Reporteris
18:50 „Mes europiečiai“
18:55 „Deimantų medžiotojai“ 
20:00 Reporteris
20:30 Lietuva tiesiogiai
21:00 Ant bangos
22:00 Reporteris
22:55 “Mes europiečiai"
23:00 Nuoga tiesa
713:3 TV parduotuvė
00:00 „Gluchariovas“ 
01:05 „Bitininkas“ 
02:05 „Širdies plakimas“ 
02:55 „Jekaterina Didžioji“ 
03:45 „Kaip bocmanas nuotakos 
ieškojo“ 
04:35 „Kelrodė žvaigždė“ 
05:20 „Gyvybės langelis“ 
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06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis 
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 5 
11:15 Aukštuomenės 
daktaras 3 
12:00 Gyvenimas 
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Ponių rojus 
17:30 Žinios. 
18:00 „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Specialus tyrimas 
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Gimę tą pačią dieną
22:30 Dviračio žinios
23:00 Babilonas Berlynas 

23:50 Smegenų paslaptys
00:35 Klausimėlis.lt
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Gyvenimas 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Gimę tą pačią dieną

06:10 Televitrina 
06:25 Aladinas
06:55 Simpsonai
07:55 Gero vakaro šou
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Meilės miestas 
12:00 Paskutinis iš Magikianų 
13:00 Pažadėtoji 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Farai 
20:30 Prakeikti 
21:00 TV3 vakaro žinios 

22:00 Beždžionių planetos 
aušra
00:30 X mutantai 
01:30 Kaulai 
02:20 Kvantikas
03:10 Ekstrasensai detektyvai 
04:05 X mutantai
04:55 Kaulai

06:05 Mano gyvenimo 
šviesa 
07:35 Tomas ir Džeris 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
09:55 Monikai reikia meilės 
10:25 Namai, kur širdis 
11:00 Nuo... Iki...
11:30 Paveldėtoja 2 
12:00 Mano likimas 
14:00 Svaragini. Amžina 
draugystė 
15:00 Dvi šeimos 

16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:00 Yra, kaip yra
18:00 Žinios
19:00 KK2
19:30 Valanda su Rūta
20:30 Monikai reikia meilės
21:00 Žinios
22:00 Metro užgrobimas 123
00:05 Judantis objektas 
01:00 Princas
02:35 Alchemija. VDU karta
03:05 RETROSPEKTYVA

06:45 Mentalistas 
07:40 Stoties policija 
08:40 Sudužusių žibintų gatvės 
09:40 Paskutinis faras 
10:40 Kobra 11 
11:40 Ekstrasensų mūšis 
13:45 Stoties policija 
14:50 Sudužusių žibintų gatvės 
15:55 Paskutinis faras 

17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 
18:30 Mentalistas 
19:30 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 
20:25 Tautos tarnas
22:30 Amerikos nindzė. 
Susidorojimas
00:25 Rokenrola
02:30 Juodasis sąrašas 
03:15 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius

05:20 „Gyvybės langelis“ 
06:14 TV parduotuvė
06:30 „Pasaulis iš viršaus“
07:00 Vantos lapas
07:30 Kitoks pokalbis su D. 
Žeimyte
08:00 Reporteris
09:00 Ant bangos
10:00 „Gyvybės langelis“ 

11:10 „Jekaterina Didžioji“ 
12:20 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“ 
13:30 TV parduotuvė
13:45 „Miškinis“ 
14:55 „Bitininkas“ 
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
17:00 „Karo merginos“ 
18:00 Reporteris
18:50 „Mes europiečiai“
18:55 „Deimantų medžiotojai“ 
20:00 Reporteris
20:30 Lietuva tiesiogiai
21:00 Ne spaudai
22:00 Reporteris
22:55  „Mes europiečiai“
23:00 Adomo obuolys
01:05 „Bitininkas“ 
02:05 „Širdies plakimas“
03:45 „Kaip bocmanas nuotakos 
ieškojo“ 
04:35 „Kelrodė žvaigždė“ 
05:20 „Gyvybės langelis“
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06:00 Himnas
06:05 Labas rytas,
 Lietuva
09:20 Senis 
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 5 
11:15 Aukštuomenės 
daktaras 3 
12:00 (Ne)emigrantai
13:00 Vartotojų kontrolė
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Ponių rojus
17:30 Žinios. 
18:00 „Kas ir kodėl?"
18:30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama

21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas
22:50 Visiška tamsa 
00:40 Visiška tamsa 
02:30 Skrydis virš Australijos 
04:15 Smegenų paslaptys. Igoris 
Stravinskis.
04:25 Džesika Flečer 6

06:10 Televitrina 
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
06:55 Simpsonai
07:55 Farai
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Meilės miestas
12:00 Paskutinis iš Magikianų 
13:00 Pažadėtoji 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios
16:25 TV3 orai

16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios 
19:30 Galingasis 6
21:45 Kodėl būtent jis?
00:00 Devynioliktasis stalas
01:40 Trys įtemptos dienos 
04:00 Ekstraordinarių džentelmenų 
lyga 

06:05 Mano gyvenimo šviesa 
07:35 Tomas ir Džeris 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
09:55 Monikai reikia meilės 
10:25 Namai, kur širdis 
11:00 Valanda su Rūta
12:00 Mano likimas 
14:00 Svaragini. Amžina 
draugystė 
15:00 Dvi šeimos 

16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:00 Bus visko
18:00 Žinios
19:00 Paramos koncertas “Gelbėkit 
vaikus"
23:00 Dingusi
01:55 Neprašyti svečiai

06:45 Mentalistas 
07:40 Stoties policija 
08:40 Sudužusių žibintų gatvės 
09:40 Paskutinis faras 
10:40 Kobra 11 
11:40 Ekstrasensų mūšis 
13:45 Stoties policija
14:50 Sudužusių žibintų gatvės 
15:55 Paskutinis faras 
17:00 Kobra 11 
18:00 NKL čempionatas. Šakių 
"Vytis" - Klaipėdos "Neptūnas-

Akvaservis"
20:00 Amerikietiškos imtynės 
22:00 Kikboksininkas 5. Atpildas
23:50 Amerikos nindzė. 
Susidorojimas
01:45 Juodasis sąrašas 

05:20 „Gyvybės langelis“ 
06:10 „Pasaulis iš viršaus“
06:14 TV parduotuvė
06:30 „Pasaulis iš viršaus“
06:35 Krepšinio pasaulyje 
07:00 Čempionai
07:30 Atliekų kultūra
08:00 Reporteris
09:00 Nuoga tiesa
10:30 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi
10:45 Čempionai
11:20 Adomo obuolys

12:20 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“ 
13:30 TV parduotuvė
13:45 „Miškinis“ 
14:55 „Bitininkas“ 
16:00 Reporteris
16:30 Kitoks pokalbis su D. 
Žeimyte
17:00 „Karo merginos“ 
18:00 Reporteris
18:55 „Deimantų medžiotojai“ 
20:00 Reporteris
20:30 Kitoks pokalbis su D. 
Žeimyte
21:00 „Prokuroras“ 
22:00 Reporteris
23:00 Ant bangos
01:25 „Moterų daktaras“ 
02:55 „Lemtingas panašumas“ 
04:35 Vantos lapas
05:00 „Kaip bocmanas nuotakos 
ieškojo“ 

• Kokybiškai atliekame stogų 
dengimo, rekonstrukcijos, 
skardinimo darbus. Taip pat 
atliekame terasų bei lauko apdailos 
darbus. Tel. 8 683 02 878.  
Rokiškis
• Kapaviečių tvarkymas Rokiškyje 
ir aplink jį. Visą produkciją 
gaminame patys, todėl galime 
pasiūlyti prieinamas kainas bei 
platų gaminių asortimentą.  
Tel. 8 669 87 957. Rokiškis
• Autovežio paslaugos. Vežame 
įvairią techniką ir kitus krovinius 
iki 2,5 t. Tel. 8 689 05 448.Rokiškis

PAŽINTYS

• Vyras ieško sąžiningos, be žalingų 
įpročių, nuo 29 iki 46 metų moters 
rimtai draugystei.  
Tel. 8 623 96 494. Rokiškis
• Dar nekaltas vaikinas ieško 
merginos su didele krūtine iki 40 
m. Tel. 8 676 09 245.  
Rokiškis

PERKA

• Perku suvirinimo aparatą (kempą) 
vienfazį. Tel. 8 686 93 436. 
Rokiškis
• Pirksiu malkų skaldyklę.  
Tel. 8 623 43 539. Rokiškis

• Perku namo dalį, namą ar butą 
Rokiškyje išsimokėtinai.  
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Vaikišką automobilinę kėdutę. 
Geros būklės, tinka 7-10 metų 
vaikui. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 623 06 072. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Trimerį-krūmapjovę Husqvarna 
345F. Galia 2,1 kW. Kaina 280 Eur. 
Tel. 8 630 49 922. Rokiškis
• Savaeigę McCulloch žoliapjovę, 
veikia puikiai. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 623 29 070. Rokiškis
• Naudotą trimerį Stihl FS 410, 2 
kW. Kaina 320 Eur.  
Tel. 8 612 26 521. Rokiškis
• Naują grandininį pjuklą Erman 
HM5201, 49CC, 2 kW, 40 cm. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 645 49 558. 
Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Metalinius svarmenis (hantelius). 
Visiškai nauji, nenaudoti. 2x10 kg, 
dėžėje. Dar yra lankstytas, naujas 
metalinis 120 cm grifas, 30 mm 
storio. Kaina 20Eur. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 695 77 125. Rokiškis
• A. Diuma klasikinius romanus. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 621 86 262. 

Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Naudotas duris be staktų 2x0,8 
m. Kaina 20 Eur. Tel. 8 610 49 507. 
Rokiškis
• Plastmasinį vamzdį, tinkantį 
šiltnamio lankams. 27 m ir 46 m 
ilgio. Kaina 0,5 Eur/m.  
Tel. 8 621 06 493. Rokiškis
• Naujas, nenaudotas keramikines 
(skylėtas) plytas. Tel. 8 610 26 370. 
Rokiškis
• Tvarkingus, dažytus langų 
rėmus su stiklais. Aukstis 138 cm, 
pločiai įvairūs, nuo 63cm. Tinka 
šiltnamiams ir įvairiems pastatams. 
Tel. 8 458 33 355. Rokiškis
• Mažai naudotas rankines plytelių 
pjaustymo stakles.  
Tel. 8 623 61 509. Rokiškis
• Storasienį metalinį vamzdį. Storis 
8 mm, skersmuo 630 mm. Dar galiu 
parduoti iki 1,5 m ilgio.  
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• Vidaus duris. Yra 3 vnt.  
Kaina 15 Eur. Tel. 8 672 76 403. 
Rokiškis
• Smėlį, žvyrą, akmens skaldą, 
dolomito skaldą su pristatymu į 
reikiamą vietą. Tel. 8 603 05 122. 
Rokiškis
• Naudotus medinius langus su 
stiklais. 3 dalių, didelius, 16 vnt. 

Tel. 8 687 56 080. Rokiškis
• Įvairaus pjovimo statybinę 
medieną. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Naudotas geras šamotines plytas. 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Garažo vartus. Plotis 2,25 m, 
aukštis 2,1 m su rėmu.  
Kaina 110 Eur. Tel. 8 682 37 504. 
Rokiškis
• 3 perdengimo plokštes, 6 mx3 m. 
Tel. 8 674 32 900. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Visiškai naujas, nenaudotas 
pakaitinimo žvakes Audi 80 1,6l 
motorui, paprastam dyzeliniam 
automobiliui.  Kaina 3 Eur/vnt. 
Yra 4 vnt. Papildomas tel. +370 
45831279. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 623 10 770. Rokiškis
• 4 ratlankius su padangomis. 
Tinka Citroen Evasion, Fiat Ulysse, 
Peugeot 806. Kaina 100 Eur.  
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Tel. 8 674 33 007. Rokiškis
• Audi A3 1999 m., 1,9 l, TDI, 
dalimis. Tel. 8 616 35 640.  
Zarasai
• Audi A4 2000 m., 1,9 l, dalimis. 
Tel. 8 622 46 671. Rokiškis
• Lietus R18 ratlankius.  
Tinka Audi A4, A6. 10  skylių.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Lietus ratlankius su vasarinėmis 
padangomis. R16, tinka Audi, Seat, 
VW. Pridedu varžtus tvirtinimui. 
Važinėta dvejus metus.  
Kaina 180 Eur. Tel. 8 601 92 760. 
Rokiškis
• Originalius lietus BMW 
ratlankius su padangomis, labai 
geros būklės, tinka BMW 5. 
Kaina 155 Eur. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Įvairaus profilio, vasarines, M+S 
R14 padangas. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• VW Golf 4 dalimis.  
Tel. 8 638 13 996. Rokiškis
• Ratus R16 108 57.1. Buvo 
naudojami Audi 80 B4 
automobiliui. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 628 01 976. Rokiškis
• Originalius VW, Audi padangų 
slėgio daviklius. Tel. 8 687 30 638. 
Rokiškis
• 2003 m. Opel Zafira 2l., DTI, 
74 kW dalimis. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• Pigiai visureigio Tata Safari 
variklį. 2001 m., 2,1 l, dyzelis.  
Tel. 8 686 93 420. Rokiškis
• VW Golf 4 dviračių laikiklį. 
Universalas, vokiškas.  
Kaina 45 Eur. Tel. 8 686 70 141. 
Rokiškis
• Audi 100 C4 1991 m., 2,5 l, 
dalimis. Tel. 8 606 41 256.  
Rokiškis
• Ford Galaxy 1998 m., 1,9 l, 66 
kW, dalimis. Tel. 8 628 47 947. 
Kupiškis
• Pigiai Volvo V40 dalimis. 2002 
m., 1,9 l, 85 kW. Tel. 8 628 47 947. 
Kupiškis
• VW ratlankius R17 5x112. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Padangas Goodyear 205/55 R16, 
2017 m. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• VW Golf 5+ ratlankius R17. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Originalius, kaip naujus VW 
Touran R16 ratlankius.  
Kaina 200 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Skardinius ratlankius R15 5x114. 
Tinka Mazda, Nissan, Toyota ir 
daugeliui modelių (114). Kaina 15 
Eur. Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Opel Vectra B dalis, Toyota 
Corola Verso sėdynes, bagažinės 
uždangalą. Tel. 8 683 94 527. 
Rokiškis
• Audi B4 1,9l, TDI kuro siurblį. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 683 94 527. 
Rokiškis
• Lietus Audi R19 ratlankius. 
Tiesinti, virinti. Tel. 8 687 30 638. 
Rokiškis
• Renault turbinos komplektą. 1,9l, 
DCI. Kaina 36 Eur.  
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
• Automagnetolą Pioneer FH-
X700BT. Tel. 8 674 75 038. 
Rokiškis
• Keturračio 110CC dalis, triračio 
Tula (Muravej) detales, padangas. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Bėgių perjungimo trosą Mercedes 
automobiliui ar mikroautobusui. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• Gaz 51, 53, Zil, Vaz 2121 (Niva) 
padangas, ratlankius.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• R13 ratlankius, padangas. Tinka 
lengvųjų automobilių priekaboms. 
R14, R15 padangas.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Daug įvairių, naujų VAZ-2101 
dalių. Visų kaina 200 Eur.  
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• Dalimis Renault Espace 2,1 l, 
TDI ir 2,2 l, benzinas/dujos. Ford 
Mondeo 1995 m., 1,8 l, TDI. Opel 
Kadett 1,3 l, bezinas.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Vokiškus, Rial firmos R18 Volvo 

ratus. Tinka ir Peugeot, Ford, Alfa 
Romeo automobiliams.  
Kaina 160 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• Geros būklės ratlankius 5x112. 
Tinka Audi, Skoda, VW, Seat. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 622 58 876. 
Rokiškis
• GAZ-51 greičių dėžę.  
Tel. 8 628 41 976. Rokiškis
• Skardinius ratlankius 
visureigiams Suzuki. R15, 4 vnt. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 645 87 075. 
Rokiškis
• Vasarines padangas 215/65 R16. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 645 87 075. 
Rokiškis
• Sumontuotus, balansuotus Opel 
Zafira R15 ratus su padangomis. 
Padangų likutis 3 mm. Yra 4 vnt. 
Komplekto kaina 40 Eur.  
Tel. 8 616 35 640. Rokiškis
• Vasarines padangas 205/50 R15. 
Likutis 6-7 mm. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• Vasarines padangas 255/55 R19. 4 
vnt., likutis 6-7 mm. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• R15 ratlankius su padangomis. 
5x100, centrinė skylė 57,1. 2 vnt. 
Tel. 8 616 35 640. Rokiškis
• Greičių dėžę. 1,9 l, TDI. Tinka 
VW Golf 4, Audi A3, Skoda 
Octavia. Tel. 8 616 35 640. 
Rokiškis
• Geros būklės VW Golf 4 ir Audi 
A3, Skoda Octavia važiuoklių dalis 
. Tel. 8 616 35 640. Rokiškis
• VW Golf 4 lietus ratus su 
padangomis. Likutis apie 8 mm, 4 
vnt. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Audi A4 B5 R15 195/65 lietus 
ratlankius su padangomis. 4 vnt. 
Kaina 85 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• 2002 m. Renault Espace 4. 2,2 l, 
DCI. Visą arba dalimis.  
Tel. 8 622 60 507. Rokiškis
• Lietus R16 ratus. Tinka Audi B3, 
B4. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 671 51 396. Rokiškis
• Įvairių profilių ratlankius, 
padangas . Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Padangas 205/65 R15 C su 
ratlankiais nuo VW Transporter. 
5x112. Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Padangas M+S 4 vnt. Visos 
vienodos, likutis 70 proc. 
Matmenys 225/40 R18.  
Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 621 71 338. Rokiškis
• Lietus ratus su padangomis 
215/55 R16 5x110. Tinka Opel 
Zafira, Vectra, Astra, Signum.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• Audi 80 skardinius ratlankius 
su padangomis. 2 vnt., M+S R14 
175/70. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 603 87 554. Rokiškis
• Opel Omega dalimis. 2 l, dyzelis. 
Nauji stabdžių diskai.  
Tel. 8 603 87 554. Rokiškis
• Audi B4 Avant dalimis. 1,9 l, 
TDI. Tel. 8 603 87 554.  
Rokiškis
• Ford Scorpio priekinius ir 
galinius žibintus ir kitas dalis.  
Tel. 8 687 27 076. Rokiškis
• Ford Sierra priekinius ir galinius 
žibintus. Tel. 8 687 27 076. 
Rokiškis
• Peugeot 605 2,1l, TD visą arba 
dalimis. Tel. 8 687 27 076.  
Rokiškis
• Dalimis 1997m. Audi A4. 
Sedanas, benzinas. 1998 m. Opel 
Vectra, sedanas, benzinas/dujos. 
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Mitsubishi Galant sedaną. 
1992m., 1,8l, TD. Tel. 8 620 28 
050. Rokiškis
• BMW R16 ratų gaubtus.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• 2000 m. BMW 5 galinį tiltą, 
kablį su buferiu. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Opel Zafira 2003 m., 74 kW, 2 l, 
dyzelis. Kaina 1350 Eur.  
Tel. 8 646 14 650. Rokiškis
• Dviratį mergaitei. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 674 33 007. Rokiškis
• Dviratį paaugliui. Kaina 70 Eur. 

Tel. 8 674 33 007. Rokiškis
• Puikų Nissan Note automobilį. 
2007 m., 1,5 l, dyzelis, 63 kW, TA 
iki 2020.10.10. Kaina 2000 Eur. 
Tel. 8 647 28 526. Rokiškis
• Seat Alhambra 1998 m., 1,9 l, 66 
kW, dyzelis, TA. Kaina 850 Eur. 
Tel. 8 610 40 802. Rokiškis
• Opel Zafira 2002 m., 2 l, 74 kW. 
Tvarkinga, važiuoklė nebraška, 
variklio problemų nėra, prieš 3 
mėn. keistas sankabos diskas, 
prieš pusmetį - turbina. Salonas 
tvarkingas, nenusidėvėjęs. Keitimas 
nedomina. Kaina minimaliai 
derinama tariantis prie automobilio. 
Kaina 1350 Eur. Tel. 8 629 42 001. 
Kupiškis
• VW Passat B4. 1996 m., 
universalas. 1,9 l, TDI, 97 kW, 
TA iki 2020.07. Žalia spalva. 
Kaina 800 Eur. Tel. 8 614 63 569. 
Rokiškis
• Vyrišką ir moterišką dviračius. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 621 06 493. 
Rokiškis
• Motociklą Ryga 16. Užsiveda, 
važiuoja, yra keletas smulkių 
defektų. Obeliai. Kaina 110 Eur. 
Tel. 8 650 70 663. Rokiškis
• Mercedes Benz 1999 m., 2,2 
l, 92 kW, dyzelis. Automatinė 
pavarų dėžė, šildomos sėdynės, 
autopilotas, vebasta, el. langai, 
universalas. TA 2 metams. 
Vokietija. Kaina 1250 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Ford Focus 2000 m., 1,8 l, 85 
kW, benzinas/dujos, hečbekas, 
mechaninė pavarų dėžė, TA 
iki 2020.03.24. Signalizacija, 
el. šildomi priekinis ir galinis 
langai. Naujos padangos, yra kiti 
diskai, pakeistas naujas sankabos 
komplektas, smagratis, dirželiai. 
Kaina 700 Eur. Tel. 8 680 41 184. 
Rokiškis
• Vaikišką dviratį Romet AL6061 
Lite Kid 20. Važinėta tik vieną 
sezoną. Turi keletą nubrozdinimų. 
Rėmas aliuminis, amortizuojanti 
šakė, 6 bėgiai, perjungimo 
rankenėlės. Shimano Revoshift 
RS-35 galinis bėgių perjungiklis. 
Kaina 110 Eur. Tel. 8 620 31 920. 
Rokiškis
• Peugeot 206 1999 m., 1,4 l, 55 
kW, benzinas. TA iki 2019.06. 
Baltos spalvos, važiuoklė 
tvarkinga. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 687 80 527. Rokiškis
• 2 vyriškus ir 1 vaikišką dviratį. 
Tel. 8 674 75 038. Rokiškis
• Naują motorolerį YB50QT-19. 
Tel. 8 674 75 038. Rokiškis
• Tvarkingą Volvo V50. 2006 m., 
dyzelis, TA iki 2021.03.11.  
Tel. 8 670 33 765. Rokiškis
• Normalios būklės, 1994 m. 
važiuojantį Volvo 440. TA iki 
2020.11. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 685 41 586. Rokiškis
• Tvarkingą Volvo S80. 2000 m., 
2,5 l, 103 kW, TA iki 2020.06.17. 
Galimas keitimas į mikroautobusą 
VW Cravelle, dėl kainų skirtumo 
susitarsime. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• Medinę valtį ir valties variklį.  
Tel. 8 651 51 222. Rokiškis
• 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
• Audi A4 B5 1997 m., universalas, 
TA, tvarkinga. Kaina 1150 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Nissan Tino Almere 2003 m., 2,2 
l, 92 kW, dyzelis. Vokietija.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Peugeot 207 2009 m., 1,4 l, 
benzinas. Vokietija.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Ford C-Max 2004 m., 2 l, 100 
kW, dyzelis. Vokietija.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• VW Golf 5 2006 m., 1,9 l, 77 
kW. Vokietija. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• VW Touran 2004 m., 2 l, 103 kW, 
dyzelis. Vokietija.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Mazda 3 2004 m., 1,6 l, benzinas. 
Vokietija. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Audi A4 1996 m., TDI, 1,9 l. Yra 
kablys, signalizacija, geros būklės. 
TA iki 2020.07. Juoda spalva, yra 
sezoninių ratų kompkektas. Galima 
derėtis. Kaina 900 Eur.  
Tel. 8 634 19 331. Rokiškis
• 2 pramoginius kartingus 
Vanagas-1. Vieno kaina 800Eur. 
Perkant abu kaina derinama.  
Tel. 8 686 37 924. Rokiškis
• Mitsubishi Colt CZ3 2005 m., 
1,3 l, 70 kW. Borto kompiuteris, 
kondicionierius, signalizacija, 
geros žieminės padangos, 3 durys. 
Pasibaigusi TA, yra nedideli 
gedimai, važiuojanti. Kaina 
derinama. Apžiūrėti galima Bajorų 
k. Kaina 900 Eur.  
Tel. 8 612 85 838. Rokiškis
• GAZ 24 1970 m., juodos spalvos. 
Kaina 699 Eur. Tel. 8 624 39 429. 
Rokiškis
• Subaru Legacy 3 2000 m., 2,5 
l. Labai gera komplektacija. 
Trūkumai - reikia remontuoti 
važiuoklę, leidžia vairo kolonėlė. 
Turiu atsarginę, tik reikia pasikeisti. 
Kaina 999 Eur. Tel. 8 602 14 434. 
Zarasai

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Veikiančią rotacinę šienpjovę 
Rasa. Plotis 1,8 m, nauji diržai. 
Kaina derinama, galiu atvežti. 
Kaina 400 Eur. Tel. 8 695 29 133. 
Kupiškis
• Kultivatorių. 4 m, su voliukais. 
Kaina 550 Eur. Tel. 8 682 41 789. 
Rokiškis
• Traktorių T-25. Reikalingas 
remontas. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 629 19 875. Rokiškis
• Plačius, 50 cm ratus, pritaikytus 
MTZ, T40 traktoriams. Kaina 
200Eur/vnt. Tel. 8 650 26 388. 
Kupiškis
• T-25 kardaną. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 620 55 819. Rokiškis
• Mažai naudotą motobloką Neva 
MB2. 5,5AG, Honda variklis. 
Kaina 750 Eur. Tel. 8 612 14 728. 
Rokiškis
• Kultivatorių prie traktoriaus T-40. 
Tel. 8 628 41 976. Rokiškis
• Kompresorių Zil.  
Tel. 8 628 41 976. Rokiškis
• Motobloką Husqvarna su freza 
gale. Tel. 8 628 41 976.  
Rokiškis
• Ekskavatorių Jumz. Išsamesnė 
informacija telefonu.  
Tel. 8 650 23 641. Rokiškis
• Rinktuvą. Kaina derinama. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 647 00 288. 
Rokiškis
• Lenkišką trąšų barstytuvą. 1 
disko, žalios spalvos, veikiantis . 
Kaina 110 Eur. Tel. 8 602 87 040. 
Anykščiai
• Nedidelį traliuką T-25 ir kitiems 
traktoriukams. Tvarkingas, 
naujos lentos, veikianti elektros 
instaliacija. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 602 87 040. Anykščiai
• Savadarbį traktoriuką. 
Nevažiuojantis, prakiurusi padanga. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 602 87 040. 
Anykščiai

• MTZ didžiają kabiną (pilnas 
komplektas). Kaina 1350 Eur. 
Variklį D-243. Starterinis, kaina 
800 Eur. Tel. 8 641 57 036. 
Kupiškis
• Įvairius žemės ūkio padargus ir 
techniką: lėkštes, priekabą mėšlui, 
kratytuvą, volą, talpą vandeniui. 
Dėl kainų teirautis telefonu.  
Tel. 8 610 60 425. 
• Rokiškis
• Rusišką sėjamąją SZ 3.6.  
Kaina 500 Eur. Tel. 8 606 07 881. 
Rokiškis
• Vienašę, neaukštą, savadarbę 
traktorinę priekabą (platforma).  
Tel. 8 686 20 472. Rokiškis
• 2 ir 3 korpusų rusiškus plūgus. 
Tel. 8 687 27 076. Rokiškis
• MTZ-82 dalimis. Kabiną, dėžę, 
intarpą, variklį komplekte ir 
dalimis. Kainos sutartinės.  
Tel. 8 641 57 036. Kupiškis

• Seniai nebenaudojamas koras. 
Galimas keitimas į kitą techniką, 
siūlykit - tarsimės.  
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis
• Keltuvą, kabinamą prie 
traktoriaus galo su prikabinimu 
priekabai. Tel. 8 652 80 328. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Televizorių Vido su pulteliu, 54 
cm įstrižainės. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Televizorių LG su pulteliu, 54 
cm įstrižainės. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Televizorių Samsung. 54 cm 
įstrižainės. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis

Statistika: daugiau kaip 
80 proc. tyrimų dėl neteisėto 
praturtėjimo žlunga

Daugiau kaip 80 proc. 
ikiteisminių tyrimų dėl ne-
teisėto praturtėjimo žlun-
ga, rodo nauja Generalinės 
prokuratūros ataskaita. 

2018 metais prokurorai 
baigė 39 ikiteisminius tyri-
mus dėl neteisėto praturtėji-
mo. Iš jų tik septynios bylos 
perduotos teismui, o 32 tyri-
mai nutraukti.

Prokuratūra teigia, kad 
tyrimai nutraukiami, nes ne-
pavyksta paneigti įtariamųjų 
teiginių apie turto kilmę.

„Įtariamieji (kaltinamieji) 
turto įgijimą paprastai grin-
džia giminaičių, dažniausiai 
artimųjų, turėtomis „viso 
gyvenimo santaupomis“, – 
rašoma prokuratūros ataskai-
toje.

Prokuratūra pažymi, kad 
pagal teismų praktiką „savi-
ninko nesugebėjimas pagrįsti 
turimo turto teisėtomis paja-
momis savaime nėra pakan-
kamas kaltumui nustatyti“.

Prokuratūros veiklos atas-
kaitą šį trečiadienį svarstys 

Vyriausybė.
Jau ne vienus metus žlun-

gant daugumai neteisėto pra-
turtėjimo bylų, Seimas ėmė 
svarstyti projektus, kuriuo 
būtų sukurtas naujas institu-
tas – turto civilinis konfiska-
vimas.

Įstatymo projekte numa-
tyta galimybė konfiskuoti as-
mens turtą, jeigu jis kaltina-
mas ar nuteistas už sunkius ir 
kai kuriuos apysunkius nusi-
kaltimus, priklauso nusikals-
tamoms grupuotėms. 

Taip pat konfiskuoti turtą 
būtų galima, jeigu jo ver-
tė neatitinka asmens teisėtų 
pajamų ir šis skirtumas vir-
šija 100 tūkst. eurų. Kritikai 
sako, kad siūlomos priemo-
nės gali paminti nuosavybės 
neliečiamumo, nekaltumo 
prezumpcijos ir teisės į gy-
nybą principus.

Naujienų agentūros BNS 
informaciją atgaminti visuo-
menės informavimo priemo-
nėse bei interneto tinklala-
piuose be raštiško UAB BNS 
sutikimo draudžiama.

Vokietijoje stringa vyno gamyba –  
vyndariams trūksta butelių

Nors vynuogių derlius 
Vokietijoje 2018 metais 
buvo didžiausias per de-
šimtmetį, šalies vyndariai 
yra priversti riboti gamy-
bą, nes jiems trūksta bute-
lių vyno išpilstymui.

Laukti butelių siuntų kar-
tais tenka net tris mėnesius, 
agentūrai „Bloomberg“ pa-
reiškė Vokietijos vyno insti-
tuto (DWI) atstovas Ernstas 
Buescheris.

Tarptautinės vynuogių ir 
vyno organizacijos (OIV) 
duomenimis, Vokietija 2018 
metais surinko vynuogių 
derlių, kurio pakanka pa-
gaminti 9,8 mln. hektolitrų 
vyno – gerokai daugiau, pa-
lyginti su 7,5 mln. hektolitrų 
2017 metais.

Didesnis negu įprasta der-

lius buvo surinktas daugu-
moje Europos šalių, įskaitant 
Italiją, Ispaniją ir Prancūziją. 
Palyginti su 2017 metais, 
derlius išaugo vidutiniškai 
maždaug 20 procentų.

Todėl vokiečių vynda-
riams nepavyko pasinaudoti 
praėjusių metų patirtimi ir, 
pritrūkus butelių, juos im-
portuoti, pažymėjo E. Bu-
escheris.

Butelių deficitą jis taip pat 
sieja su didesne jų paklausa 
nealkoholinių gėrimų, įskai-
tant sultis, gamybos sekto-
riuje. Tokių gėrimų gaminto-
jų užsakymai paprastai būna 
didesni, paprastesni ir labiau 
prognozuojami negu vynda-
rių, todėl butelių gamintojai 
teikia jiems pirmenybę.

BNS inform.
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Atnaujinamos 82 neformalaus 
ugdymo mokyklos

Lietuvoje šiuo metu at-
naujinamos 82 neformalaus 
ugdymo mokyklos, tam 
skirta daugiau kaip 15 mln. 
eurų, skelbia Švietimo ir 
mokslo ministerija (ŠMM).

Anot ŠMM, neformalaus 
ugdymo mokyklos pirmą 
kartą Lietuvoje atnaujinamos 
Europos Sąjungos lėšomis.

Muzikos, sporto, dailės ar 
kitų neformaliojo švietimo 
įstaigų patalpos bus remon-
tuojamos beveik visose sa-
vivaldybėse, ketinama pirkti 
naujos įrangos.

Pasak ministerijos, jau at-
naujinta Kauno Aleksandro 
Kačanausko muzikos moky-
kla, čia pagerintos sąlygos 
700 įstaigą lankančių vaikų, 

taip pat pedagogams. Kauno 
moksleivių techninės kūry-
bos centrui nupirkta lazerinė 
pjaustyklė, 3D spausdintu-
vai, jie naudojami raketoms 
modeliuoti ir trasiniam auto-
modeliavimui, įrengta kom-
piuterinė klasė.

Baigtas atnaujinti Rietavo 
Mykolo Kleopo Oginskio 
meno mokyklos pastatas, 
modernizuota Širvintų meno 
mokyklos infrastruktūra. Li-
kusios savivaldybių nefor-
maliojo vaikų švietimo mo-
kyklos bus baigtos atnaujinti 
dar šiais metais.

Šiais metais įvairius ne-
formaliojo švietimo užsi-
ėmimus lanko daugiau nei 
195 tūkst. mokinių.

BNS inform.

Savaitgalį ugniagesiams teko gesinti per 200 žolės gaisrų
Nuo penktadienio iki se-

kmadienio ugniagesiams 
Lietuvoje daugiau kaip 200 
kartų teko vykti gesinti žolės 
gaisrų.

„Šiais metais šį šeštadie-
nį yra kilę daugiausiai žolės 
gaisrų“, – BNS sakė Prieš-
gaisrinės apsaugos ir gelbėji-
mo departamento atstovė Lau-
ra Valauskienė.

Penktadienį ugniagesiai 

vyko į 53 iškvietimus dėl žolės 
gaisrų, per juos išdegė apie 8 
tūkst. arų žolės, 5,5 tūkst. iš jų 
– Vilniaus apskrityje, čia ugnia-
gesiai vyko 28 kartus. Dešimt 
kartų žolė gesinta Kauno aps-
krityje, septynis – Šiaulių.Vieną 
padegėją Šilutės rajone, Palei-
čių kaime, sučiupo pasienie-
čiai. Ugniagesių duomenimis, 
pasienio ruože ugniagesiai ge-
sino keliose vietose liepsnoju-
sius 10 arų žolės, o pasieniečiai 

sulaikė vyrą, kuris įtariamas 
šios žolės padegimu.

Šeštadienį gauta 113 iš-
kvietimų, liepsnojo 23,5 tūkst. 
arų žolės, iš jų daugiau kaip 
16 tūkst. arų išdegė Vilniaus 
apskrityje, kur vykta 57 kar-
tus. Utenos ir Kauno apskrity-
se gauta po 17 iškvietimų.

Sekmadienį gauti 63 iš-
kvietimai, išdegė per 8 tūkst. 
arų žolės, 5,1 tūkst. – Vilniaus 
apskrityje, čia vykta 32 kartus. 

Kauno ir Panevėžio apskrity-
se gesinta po septynis gaisrus, 
Alytaus – tris.

Ugniagesiai ir aplinkosau-
gininkai nuolat įspėja, jog 
žolės deginimas yra draudžia-
mas, be to, yra pavojingas, nes 
greitai plintanti ugnis gali per-
simesti į pastatus.

Už žolės deginimą gresia 
baudos nuo kelių dešimčių iki 
kelių šimtų eurų.

BNS inform.

Baltijos šalys mini didžiausių trėmimų 70-metį
Baltijos šalys vakar mi-

nėjo didžiausių sovietų oku-
pantų vykdytų trėmimų sep-
tyniasdešimtmetį.

Trėmimo operacija „Pri-
boj“ (lietuviškai – Bangų 
mūša) pradėta vykdyti 1949 
metų kovo 25 dieną.

Per ją kovo‒balandžio mė-
nesiais ištremta apie 95 tūkst. 

Baltijos šalių gyventojų: iš 
Lietuvos – 32 tūkst., iš Latvi-
jos – 42 tūkst., iš Estijos – 21 
tūkst.

Didelę dalį tremtinių suda-
rė moterys ir vaikai.

Minint šią skaudžią datą, 
Vilniuje nemokamai buvo  
galima apsilankyti Okupacijų 
ir laisvės kovų muziejuje, įsi-
kūrusiame buvusiuose KGB 

rūmuose.
Lietuvos ypatingasis archy-

vas savo ruožtu parengė virtu-
alią dokumentų parodą, kurio-
je eksponuojami okupacinės 
valdžios dokumentai, atsklei-
džiantys sovietinių represinių 
struktūrų rengimąsi gyventojų 
trėmimo operacijai ir šios ope-
racijos vykdymą, dokumentai 
bei fotonuotraukos iš tremti-

niams vestų bylų.
Parodoje taip pat eksponuo-

jamos tremtinių nuotraukos.
Latvijos sostinėje Rygoje 

vidurdienį surengta trėmimus 
išgyvenusių žmonių eisena, 
Estijos sostinėje Taline vaka-
re vyko atminimo renginys, 
kurio metu uždegtos atminties 
žvakutės.

BNS inform.

Iš gynybos viešųjų pirkimų Seimo nariai siekia 
eliminuoti nusikaltusias įmones

Grupė Seimo narių siūlo 
užkirsti kelią viešuosiuo-
se pirkimuose gynybos ir 
saugumo srityje dalyvau-
ti įmonėms, kurios pačios 
arba jų vadovai teisti už 
korupciją.

Seime registruotos tai 
numatančios Viešųjų pirki-
mų, atliekamų gynybos ir 
saugumo srityje, įstatymo 
pataisos, jas pasirašė beveik 
pusšimtis parlamentarų. 

Iniciatoriai sako norintys 
išgryninti jautrius viešuosius 
pirkimus gynybos ir saugu-
mo srityje, atsižvelgiant į su-
siklosčiusią sudėtingą Lietu-
vos geopolitinę situaciją bei 
kylančias grėsmes nacionali-
niam saugumui.   

Seimo nariai tikina, kad 
pataisomis bus panaikinta 
ydinga praktika, kai tiekėjai, 
įrašyti į nepatikimų įmonių 
sąrašą, įsteigia naujas ben-

droves ir toliau dalyvauja 
viešuosiuose pirkimuose – 
taip išvengia atsakomybės. 

Pataisas pasirašė valdan-
čiosios „valstiečių“ frakcijos 
vadovybė bei premjeras Sau-
lius Skvernelis, jas parėmė 
Mišriai Seimo narių grupei 
priklausanti Aušra Maldei-
kienė, valdančiųjų koalicijos 
partneriai Juozas Bernatonis, 
Algirdas Butkevičius.  

„Sprendžiame tų žmonių, 
kurie steigia įmones, vadi-
namuosius feniksus, tik tam, 
kad, apeidami draudimus, 
parduotų valstybei prekes 
ar paslaugas. Tai žmonės, 
kuri teisti, pripažinti kaltais, 
susikompromitavę“, – BNS 
sakė pataisų iniciatorius 
Seimo Nacionalinio saugu-
mo ir gynybos komiteto pir-
mininkas „valstietis“ Vytau-
tas Bakas. 

„Tuos pinigus, kuriuos 
mes skiriame krašto apsau-

gai, turėtų paimti sąžinin-
gi verslininkai, poligonus, 
kareivines statyti, infras-
truktūrą socialiai atsakingi 
verslininkai, o ne tie, kurie 
korumpavo politikus ir pel-
nėsi viešojo intereso sąskai-
ta“, – pridūrė jis.

V. Bako teigimu, patai-
sos leis sustiprinti sąžiningą 
verslą. Pataisomis perkan-
čiąsias organizacijas ketina-
ma įpareigoti iškart atmesti 
paraiškas, jeigu jas pateikęs 
tiekėjas bus padaręs nusi-
kalstamas veikas valstybės 
tarnybai ir viešiesiems fi-
nansams. 

Viešuosiuose pirkimuose 
negalėtų dalyvauti asmenys 
ar jų vadovaujamos įmonės, 
jeigu jie būtų pripažinti ky-
šininkavusiais, užsiėmusiais 
prekyba poveikiu, papir-
kimu, piktnaudžiavę, pri-
pažinti neatlikę pareigų ar 
neteisėtu teisių į daiktą įre-

gistravimu. 
Taip pat pirkėjas nega-

lėtų priimti paraiškų, jeigu 
dėl viešuosiuose pirkimuose 
siekiančios dalyvauti ben-
drovės patronuojančiosios 
įmonės per pastaruosius pen-
kerius metus buvo priimtas 
ir įsiteisėjęs apkaltinamasis 
teismo nuosprendis. 

Tokie patys reikalavi-
mai būtų keliami ir tada, 
kai tiekėjo, nesvarbu, ar jis 
bus fizinis asmuo, ar įmonė, 
vadovo, akcininko, dalinin-
ko, taip pat jo patronuojan-
čiosios įmonės akcininko, 
dalininko, vadovo, turinčio 
teisę įmonės vardu sudaryti 
sandorį, ar buhalterio ar kito 
asmens, galinčio surašyti ir 
pasirašyti tiekėjo apskaitos 
dokumentus, veikla būtų 
pripažinta kaip nesuderina-
ma su nacionalinio saugumo 
interesais. 

BNS inform.

Venesueloje pastebėtas 
Rusijos lėktuvas

Rusijos vėliava pažymėtas 
lėktuvas sekmadienį buvo paste-
bėtas didžiausiame Venesuelos 
oro uoste.

Orlaivį Venesuelos kariuome-
nės saugomame oro uoste užfik-
savo naujienų agentūros AFP žur-
nalistai.

Pastarosiomis dienomis stebė-
tojai skelbė, kad Maskva Venesue-
loje dislokavo karius. Nepriklauso-

mas žurnalistas Javieras Mayorca 
šeštadienio vakarą pranešė, kad 
į Venesuelą atskrido du Rusijos 
kariniai lėktuvai – Antonov-124 ir 
vienas mažesnis orlaivis.Anot jo, 
Venesueloje išsilaipino maždaug 
šimtas rusų karių, įskaitant Rusijos 
ginkluotųjų pajėgų Mobilizacijos 
direktorato vadą generolą Vasilijų 
Tonkoškurovą.

BNS inform.
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

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 
prekybos centruose!

AVINAS. Bus 
sprendžiami jums 
svarbūs santykkių 
klausimai, mažės 

įtampa artimų žmonių rate.  
O štai finansų sferoje – vieni 
nemalonumai: galimi nuos-
toliai, nenumatytos išlaidos. 
Nors gimę po Avino ženklu 
paprastai yra labai ryžtingi, ta-
čiau ši savaitė bus sudėtinga, 
trūks ryžto priimti reikiamus 
sprendimus. Savaitės vidu-
ryje susidursite su keblumais 
profesinėje veikloje, padau-
gės klaidų, nesusikalbėjimo. 
Savaitės pabaiga labai nepa-
lankus metas  sutartims, įsipa-
reigojimams, naujų darbų pra-
džiai. Sekmadienį nuotaikos 
keisis, gebėsite racionaliau 
vertinti situaciją.

JAUTIS. Kaip 
ir gimusiems po 
Avino ženklu, 
daugiausia neaiš-
kumų laukia san-

tykių fronte bei finansuose. 
Pavojinga susižavėti rizikin-
gais projektais – galite smar-
kiai nudegti, tai ypač savaitės 
pradžioje. Vėliau finansiniai 
reiklalai stabilizuosis, pastebi-
mai išaugs jūsų populiarumas. 
Laukia sėkmingi atsitiktinu-
mai, galimos naudingos, ro-
mantinio pobūdžio pažintys. 
Ieškokite originalių sprendi-
mų, išbandykite naujus daly-
kus. Palankus metas keliauti. 
Savaitės pabaigoje teks spręsti 
dalykines problemas. Seksis 
planuojantiems keisti darbą. 

D V Y N I A I . 
Labai nepalankus 
metas svarbiems 
sprendimams. La-

bai sunku objektyviai vertinti 
esamą situaciją, viską maty-
site geriau, nei yra. Jūsų nai-
vumu, patiklumu aplinkiniai 
gali naudotis, todėl ypač ap-
dairiai tvarkykite piniginius 
reiklaus. Susitarimai jus nu-
vils, atneš nuostolių. Venkite 
viešų pasisakymų, ilgalaikių 
įsipareigojimų. Nepalanku ke-
liauti, kraustytis, pirkti bran-
gius daiktus, skolinti pinigus. 
Išaugs avarijų tikimybė, daž-
niau ges, lūš technika, elektro-
nikos, transporto priemonės. 
Susidursite su apkalbomis, 
slaptu kenkimu. Daugiau lai-
ko skirkite dvasiniam tobulė-
jimui.

VĖŽYS. Ši sa-
vaitė sunki ieškan-
tiems sprendimų. 
Savaitės pradžioje 

nuotaiką gadins savijauta, gali 
paaštrėti senos ligos. Nepa-
siduokite melancholiškoms 
nuotaikoms, bendraukite su 
optimistiškai nusiteikusiais 
žmonėmis. Savaitės viduryje 
bus gausu dalykinių reika-
lų, bendravimo, reikės tartis, 
tarpininkauti, gal net keliau-
ti. Palankus metas profesinių 
tikslų realizacijai – aplinkybės 
dėliosis jums palankia linkme. 
Savaitės pabaigoje laukia ne-

Astrologinė prognozė savaitei
tikėtumai. Neužsisėdėkite na-
muose, išlikite aktyvūs.

LIŪTAS. Kas-
dienių reikalų 
metas. Tvarky-
site įprastinius 

buitinius reikalus. Svarbių 
permainų ar rimtų iššūkių 
tikimybė menka. Būsite pri-
klausomi nuo aplinkybių, ne 
viskas klostysis taip, kaip no-
rėtųsi. Mokėkite prisitaikyti, 
nes priešindamiesi tik bepras-
miškai švaistysite daugybę 
energiją. Savaitės viduryje 
gali suprastėti sveikata, už-
grius smulkių rūpesčių lavina. 
Netinkamas metas didesnėms 
investicijoms. Savaitės pabai-
ga ir vėl aktyvi, tačiau nežadė-
kite ir neįsipareigokite. 

M E R G E L Ė . 
Nelengvas metas. 
Įtampa ir stresas 
atsilieps sveika-

tai – venkite persitempimų, 
neapsikraukite darbais. Visi s 
klysta, ir jūs, ne išimtis – ne-
būkite sau tokie griežti, atleis-
kite ir sau, ir kitiems, antraip 
gadinsite sveikatą.  Savaitės 
pradžioje netrūks buitinių rū-
pesčių, tikėtini didesni nesusi-
pratimai susiję su artimaisiais 
ar namais. Savaitės viduryje 
venkite rizikų, nepradėkite 
nieko naujo. Viskas, kas atro-
dys per gerai, kad būtų tiesa – 
taip ir bus. Savaitės pabaigoje 
įtampos atslūgs, gyvenime 
atsiras daugiau aiškumo, kon-
kretumo.

S VA R S T Y -
KLĖS. Aktualiau-
si – asmeninio gy-
venimo klausimai, 

norėsis galutinai išsiaiškinti 
visus nesusipratimus su my-
limais žmonėmis. Tinkamas 
metas atostogoms, komandi-
ruotėms, tarptautiniams kon-
taktams. Itin palankus metas 
teisininkams, politikams, 
marketingo, IT specialistams. 
Nebijokite nestandartinių 
sprendimų: dabar jie gali pa-
siteisnti. Rekomenduojama 
išbandyti ką nors naujo, tin-
ka eksperimentuoti įvaizdžio 
klausimais. Puikios žinios vie-
nišiams – labai tikėtinos ro-
mantinio pobūdžio pažintys.

S K O R P I O -
NAS. Kad ir kaip 
besišypsotų sė-
kmė, neužrieskite 

nosies. Pirmosiomis savaitės 
dienomis aktyviai tvarkysite 
finansinius reiklaus, gali užsi-
megzti dalykinės partnerystės, 
tikėtini finansiniai sandėriai 
ar pajamos iš užsienio. Tinka-
mas metas spręsti klausimus 
susijusius su nekilnojamuoju 
turtu, atlikti smulkius remonto 
darbus. Nerekomenduojama 
skolinti pinigų.  Savaitės vidu-
rys ypač judrus, daugiau laiko 
praleisite kelyje, bendrausite 
su darbo aplinkos žmonėmis. 
Palanku atlikti būtinas korek-
cijas, tačiau nerekomenduo-
jama pradėti naujų projektų, 

tvirtinti susitarimus. 
ŠAULYS. Ne-

trūks energijos, pa-
sitikėjimo savimi. 
Bus sunku pama-

tuoti savo jėgas, galite prisi-
minti per daug projektų vienu 
metu, o tai lems apmaudžias 
klaidas, vėlavimą laiku atlikti 
jums pavestus darbus. Venkite 
protinių persitempimų. Savai-
tės viduryje labiausiai rūpės 
finansiniai klausimai, galimi 
nuostoliai. Susilaikykite nuo 
didesnių investicijų, rizikin-
gos veiklos. O štai savaitės 
pabaigoje galima ir atsipa-
laiduoti, mėgausitės bičiulių 
draugija. 

OŽIARAGIS. 
Savaitės pradžia 
miglota. Veiksite  
slapta, neatskles-

dami savo motyvų. Galimi 
nusivylimai, ne visi pažadai 
bus įvykdyti. Susilaikykite 
nuo svarbių sprendimų, nes 
pernelyg subjektyviai vertin-
site esamą situaciją. Būsite 
stebimi tarsi pro padidinamąjį 
stiklą – venkite impulsyvumo, 
veikite laikydamiesi aukščiau-
sių standartų. Savaitės gale 
spręsis finansiniai reikalai. 
Nepersitempkite, galimi ūmus 
susirgimai.

VA N D E N I S . 
IŠ pradžių laukia 
daug nuotykių, 
palankus laikas 

kelionėms, pasaulėžiūros plė-
trai. Gali užsimegzti smagios 
bei naudingos pažintys. Sva-
jokite apie ateitį, vizualizuo-
kite – laukia daug puikių įž-
valgų. Savaitės viduryje teks 
surimtėti, grįšite prie svarbių 
profesinių klausimų. Nesiim-
kite atsakingos veiklos –  di-
delė klaidų tikimybė. Žmonės, 
kuriais pasitikėjote, gali jus 
pavesti. Taisysis asmeniniai 
santykiai – netrūks romanti-
kos, spręsis tarpusavio nesu-
sipratimai. Savaitės pabaigoje 
tapsite itin aktyvūs, regis, nie-
kas nepajėgs jūsų sustabdyti.

ŽUVYS. Me-
l a n c h o l i š k o s 
nuotaikos, pesi-
mistinės mintys, 

savigaila lydės šią savaitę. 
elgsitės destruktyviai, labai 
sustiprės polinkis svaigalams. 
Miglotas ir painus metas, bus 
lengva suklysti. Savaitės pra-
džioje visa galva pasinersite į 
darbus, tačiau bus sunku susi-
kaupti, laukia daug nesusipra-
timų. Savaitės vduryje sulauk-
site viliojančių pasiūlymų, 
galimai susijusių su profesine 
veikla. Neskubėkite sutikti, tai 
netinkamas laikas įsipareigoti, 
žadėti. Savaitės gale jausitės 
pervargę – daugiau ilsėkitės, 
kaupkite jėgas.

Rengdamasi vėl sukti laikrodžių 
rodykles į priekį, Lietuva tikisi 
tai daryti nebeilgai

Lietuvai rengiantis įvesti 
vasaros laiką, šalies valdžia 
tikisi, kad tai bus vienas 
paskutinių kartų sukiojant 
laikrodžius.

Laikas valanda į priekį bus 
pasuktas naktį iš šeštadienio 
į sekmadienį, tai yra iš kovo 
30-osios į 31-ąją. Vasaros lai-
kas galios septynis mėnesius 
– iki spalio pabaigos.

Lietuva laikrodžius sukio-
ja pagal Europos Sąjungos 
(ES) taisykles, tačiau pas-
taraisiais metais bendrijoje 
svarstoma to atsisakyti.

Kovą Europos Parlamento 
Transporto ir turizmo komi-
tetas pasiūlė laiko sukiojimą 
stabdyti nuo 2021 metų.

Komitetas siūlo, kad pa-
skutinį kartą laikrodžiai ES 
valstybėse, pasirinkusiose 
vasaros laiką, būtų persukti 

paskutinį 2021 metų kovo se-
kmadienį, o pageidaujančios 
pasilikti žiemos laiką, tą pada-
rytų 2021-ųjų paskutinį spalio 
sekmadienį.

„Galbūt šiemet tai bus vie-
nas iš paskutinių kartų“, – BNS 
sakė Vyriausybės vicekancleris 
Deividas Matulionis.

Europarlamentarų ma-
nymu, ES valstybės turėtų 
koordinuoti sprendimus dėl 
pasirinkto laiko, o Europos 
Komisija turėtų juos įvertinti, 
kad nebūtų pakenkta bendra-
jai rinkai.

Europos Komisija iš pradžių 
svarstė apie galimybes anksčiau 
atsisakyti laikrodžių sukiojimo, 
bet dalis ES šalių apkaltino ko-
misiją skubinant šio klausimo 
priėmimą iki 2019-ųjų Europos 
Parlamento rinkimų.

D. Matulionis teigė, kad 
Lietuva būtų pasirengusi lai-

ko nebesukti jau šiemet, bet 
norima sulaukti bendro suta-
rimo Europos Sąjungoje.

Pasak jo, Baltijos šalys 
šiuo metu ieško bendro spren-
dimo, kurį laiką pasirinkti.

„Būtų labai gerai, kad tu-
rėtume vieną laiką visose 
Baltijos šalyse“, – tvirtino 
Vyriausybės vicekancleris.

Galiojant vasaros laikui, 
šviesusis paros metas ryte 
prasideda vėliau ir vakare 
trunka ilgiau, palyginti su 
žiemos laiku. Esant žiemos 
laikui, šviesusis paros metas 
rytais prasideda anksčiau, bet 
anksčiau sutemsta vakarais.

Žiemos ir vasaros laiką 
nuspręsta įvedinėti, kad būtų 
geriau išnaudojamas šviesu-
sis paros metas. Tačiau kriti-
kai teigia, kad laiko kaitalio-
jimas gali kenkti sveikatai.

BNS inform.

Kanadoje rastas tiranozauras – stambiausias  
iš iki šiol aptiktų, sako mokslininkai

Vakarų Kanadoje 1991 
metais aptiktos tiranozauro 
(Tyrannosaurus rex) lieka-
nos rodo, kad šis individas 
yra stambiausias iš iki šiol 
rastų, penktadienį prane-
šė grupė paleontologų po 
dešimtmečius užsitęsusio 
griaučių atkūrimo.

Tiranozauras, pramintas 
Skočiu – dėl škotiško viskio 
butelio, išgerto džiūgaujančių 
mokslininkų, kai jie surado jo 
kaulus – buvo 13 metrų ilgio ir 
tikriausiai svėrė daugiau kaip 
8,8 tonos, todėl jis yra stam-
besnis už visus kitus mėsėdžius 
dinozaurus, nurodė Albertos 
universiteto tyrėjų grupė.

„Tai karalių karalius“, – 

sakė šios studijos pagrindinis 
autorius Scottas Personsas, dir-
bantis universiteto Biologijos 
mokslų fakultete. Tiranozauro 
mokslinis pavadinimas Tyran-
nosaurus rex lotyniškai reiškia 
„driežas tironas karalius“.

„Tiranozaurai pasižymi 
nemenka įvairove. Kai kurie 
individai buvo labiau išstypę 
negu kiti, o kai kurie – kres-
nesni. Skotis yra kresnesniųjų 
pavyzdys“, – aiškino S. Per-
sonsas.

Nors šio didžiulio mėsėdžio 
kaulai buvo rasti dar 1991-ai-
siais, paleontologai ilgiau kaip 
dešimtmetį dirbo vien kad nu-
valytų kietą smiltainį, kuriame 
griaučiai buvo rasti.

Tik atlikus šį darbą moks-

lininkams atsivėrė galimybė 
kaulus nuodugniai ištyrinėti 
ir suvokti, kokie jie unikalūs, 
neskaitant dydžio.

„Scotty yra vyriausias 
žinomas T. rex“, išgyvenęs 
daugiau kaip 30 metų, nurodė 
S. Personsas.

„Pagal tiranozaurų standar-
tus jo gyvenimas buvo neįpras-
tai ilgas. Ir jis buvo audringas, 
– pridūrė tyrėjas. – Griaučiuo-
se apstu patologijų – vietų, kur 
kaulų randai byloja apie dide-
lius sužeidimus.“

Paroda, kurioje bus ekspo-
nuojami šio dinozauro kaulai, 
gegužę bus atidaryta Karališ-
kajame Saskačevano muzie-
juje.

BNS inform.
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

Afrika. Pavakarys. 
Vietinis gyventojas jau 
gerą pusvalandį įnirtingai 
muša tamtamą. Neiškentęs 
turistas klausia:

– Kodėl mušate būgną?
– Nes vandens kaime 

nėra.
Turistas, atlaidžiai:
– Ir, tikriausiai, taip 

tikitės prišaukti lietų?
– Ne. Santechniką.

Orų prognozė kovo 26-28 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Kovo 26 d. Naktį -1

Dieną 2
V, 
6-11 m/s

Vietomis nedideli 
krituliai.

Kovo 27 d. Naktį -4
Dieną 4

V,
1-5 m/s

Naktį ir rytą vietomis 
plikledis.

Kovo 28 d. Naktį  -1
Dieną 9

V, 
2-6 m/s
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***
Kai jūs barate katę už 

sudraskytus apmušalus, ji 
mano, kad barate už tai, kad ji 
juos nepakankamai intensyviai 
gadina.

***
Jei pamatėte mešką, 

apsimeskite negyvu. Meška 
pamanys, kad prieš ją – 
visiškas kvailys ir nenorės su 
jumis prasidėti.

***
Kiekvienas vairuotojas žino, 

kad kelias į pragarą grįstas 
neprisuktomis veržlėmis.

***
– Mamyt, ar tu mane myli?
– Taip, vaikeli.
– Tai gal tu galėtum 

ištekėti va už to dėdulės, kuris 
pardavinėja ledus?

***
– Tėveli, ar gali pataisyti 

mano būgnelį?
– Nepyk, sūnau, bet apie 

būgnus aš nė bum bum.
***

– Kaip vadinasi 
bumerangas, kuris negrįžo?

– Lazda.
***

Mokytojų susirinkimas. 
Atsistoja panelė lietuvių kalbos 
mokytoja ir sako:

– Nuo rugsėjo mums būtina 
įvesti lytinio ugdymo pamokas!

Nustebę mokytojai klausia, 
kam tokių pamokų reikia.

– Kaip tai kam? Kad vaikus 
į mokyklą priviliotume, – 
atsakė pasiūlymo autorė.

***
– Atleiskite, ar čia gyvūnų 

teisių apsaugos tarnyba?
– Tikrai taip.
– Tai atvažiuokit greičiau. 

Mūsų kieme medyje sėdi 
paštininkas ir necenzūriniais 
žodžiais įžeidinėja mūsų 
rotveilerį!

***
– Mielasis, o prieš vestuves 

tu mane deive vadinai...
– Vadinau. Bet tavo dėka 

tapau ateistu!
***

Vyriškas prietaras: jei dama 
sako, kad jūsų pavardė labai 
graži, vadinasi, jau pats metas 
nešti kudašių.

***
Du girti džentelmenai 

žingsniuoja krantine iš baro. 

Vienas, svajingai:
– Kaip gražiai čiulba tie 

upėtakiai...
Kitas:
– Padauginai mažumėlę... 

Kokie upėtakiai čiulba nakti?
***

Kalbasi du IT specialistai. 
Vienas giriasi:

– Va manoji vakar serverį 
nulaužė.

– Tai ji – programišė?
– Norėtum. Kavą išpylė.

***
Žmona, išlydėdama vyrą į 

žvejybą:
– Jei lydekos bus brangios, 

tada geriau nupirk karpį ir porą 
karosų.

***
Mobilaus ryšio įmonės 

konsultantas pardavė Šėtonui 
sielą ir dar įpiršo jai dėkliuką.

***
Skambutis trumpuoju 

pagalbos telefonu:
– Atsiųskit greitąją, 

gimdymas prasidėjo!
– Ar tai ponios pirmasis 

vaikas?
– Čia jos vyras, kvaiša tu!

***
Dvi senutės sėdi ant 

suoliuko. Viena ir sako:
– Man labai gėda 

prisipažinti, bet aš pamiršau 
tavo vardą.

Kita išrausė rankinuką, 
pažiūrėjo kišenėse, ir klausia:

– O kaip skubiai tau mano 

vardo reikia?
***

Sutikite, kad gido 
pasiūlymas „Ekskursija 
įdomiausiomis Nursultano 
vietomis“, skamba kiek 
dviprasmiškai.

***
Mažylis, glostydamas katę:
– O tu žinai, Murke, kad 

pasaulyje moterys su ūsais 
nelabai vertinamos?

***
Suvalkietis Petras savo 

mobiliojo telefono bateriją 
kraudavo tik svečiuose.

***
– Mūsų katinas vagia 

mėsą. Kaip nenaudojant 
prievartos jį atpratinti vogti?

– Visai paprastai. Tapkite 
vegetaru.

***
Grįžusi žmona randa vyrą, 

siuvantį sagą. Neištvėrusi ji 
sako:

– Antpirštis ne ant to piršto.
Vyras:
– Tikrai taip! Jis turi būti 

ant tavo piršto!
***

– Seneli, tas smuikelis, kurį 
tu padovanojai, iš tiesų yra 
labai vertingas. Aš dabar tiek 
kišenpinigių uždirbu.

– Tai tau taip gerai sekasi 
groti?

– Visai ne: tėvai, kaimynai 
ir praeiviai gatvėja moka, kad 
aš negročiau. 

Ieškokite Rokiškio
 prekybos centruose!

BUITINĖ TECHNIKA

DOVANOJA

• Nedidelį šaldytuvą Beko su 
šaldymo kamera viršuje.  
Kaina 35 Eur. Tel. 8 609 75 812. 
Rokiškis
• Naudotą, gerai veikiančią 
skalbimo mašiną Blomberg. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 609 75 812. Rokiškis
• Naudotą dujinę viryklę  

(4 degikliai). Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Mažai naudotą dujinę viryklę 
Fiesta su dujine orkaite.  
Kaina 40 Eur. Tel. 8 609 75 812. 
Rokiškis
• Senovinę siuvimo mašiną su 
dėklu. Tel. 8 612 95 825.  
Rokiškis
• Puikų 1,7 l talpos stiklinį 

smulkintuvą - kokteilinę.  
Tel. 8 620 31 576. Rokiškis
• Automatinę skalbimo mašiną 
Whirpool. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 605 25 460.  
Rokiškis
• Automatinę skalbimo mašiną 
AEG. Drabužiai dedami iš viršaus. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis

• Dovanojame veikiančią skalbimo 
mašiną. Pasiimti patiems.  
Tel. 8 616 97 758. Rokiškis
• Atiduodame statybines atliekas 

Bajoruose. Išsivežti patiems.  
Tel. 8 616 73 694. Rokiškis
• Jaunatvišką, gražiai išmargintą 
suknelę. 48 dydis. Tel. 8 684 36 
861. Rokiškis
• Dovanoju 1 metų Degu 
voveriuką. Berniukas, draugiškas. 

Tel. 8 684 36 861. Rokiškis
• Dovanojame 8 mėn. amžiaus 
kalytes. Juodos, nedidelio ūgio. 
Jau pakankamai suaugusios. 
Draugiškos, linksmos. Nori turėti 
gerą draugą, rasti puikų šeimininką. 
Jei norite tokios draugystės, 
skambinkite nurodytu telefonu.  
Tel. 8 628 63 811. 
Rokiškis
• Už kavą ir saldainius dovanoju 
žiurkėnus ir jūrų kiaulytes.  
Tel. 8 630 57 027. Kupiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Ekologišką medų ir duonelę.  
Tel. 8 687 27 076.  
Rokiškis


