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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Balandžio 9-oji, 
antradienis, 
15 savaitė

Iki metų pabaigos liko
266 dienos.

Saulė teka 6.35 val., 
leidžiasi 20.08 val. 

Dienos ilgumas 13.33 val. 
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Aurimas, Dalė, Dalia, Dalija, 

Dalius, Maja, Milnoras, Milotas, 
Miltara, Miltaras, Miltarė, 
Kleopas, Rasa, Valtrūda.

Rytoj: Agna, Apolonijus, Hilda, 
Margarita, Mintautas, Mintautė, 

Palė, Polė, Polina.
Poryt: Daugvilė, Eigmantas, 
Eigmantė, Eigmina, Eigminas, 
Eigminė, Eigminta, Eigmintas, 
Leonas, Vykintam Vykintas, 

Vykintė, Stanislovas.

Dienos citata
„Viskas laiku ateina tiems, 

kurie moka laukti“  
(H. de Balzakas).

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1865 m. Apomatokse pa-
sidavus konfederatų genero-
lui Robertui E. Li baigėsi JAV 
pilietinis karas.

1969 m. Anglijoje į pir-
mą skrydį pakilo viršgarsi-
nis lėktuvas „Concorde“.

2003 m. JAV pajėgos 
įžengė į Bagdado centrinę 
dalį ir nuvertė prezidento 
Sadamo Huseino režimą.

Šiandien 
Lietuvos 
istorijoje

1992 m. sovietiniai pasai 
pradėti keisti į Lietuvos Res-
publikos pasus.

Post 
scriptum

Kvailį ir bažnyčioje muša.

2 p.

2 p.

3 p.

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

Politinių intrigų metas baigėsi – 
suformuota valdančioji koalicija

Iniciatyva formuoti valdančiąją koaliciją – išrinktojo mero Ramūno Godeliausko rankose.                                                                                                                                               „Rokiškio Sirenos“ nuotr.

2 p.

Rokiškio miesto žiedo ir Nepriklausomybės 
aikštės apželdinimo vizija

Rokiškio žiedas, „Rokiškio Sirenos“ skaitytojos manymu, atrodo nykiai.                                                  N. Kraliko nuotr.

3 p.

Jėgos trikovininkai vėl 
džiugina puikiais startais
Skaitytojas klausia, kodėl 
socialinis namas prie Rokiškio 
baseino – be apdailos
„Rokiškio sūris“ ketina tęsti 
savo akcijų supirkimą
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Politinių intrigų metas baigėsi – suformuota valdančioji koalicija
Balandžio 12-ąją šaukiamas 

pirmasis išrinktosios rajono tary-
bos posėdis. Jame prisieks meras 
Ramūnas Godeliauskas bei tary-
bos nariai. Taip pat bus renkamas 
vicemeras. Beveik mėnesį, nuo ra-
jono mero rinkimų antrojo turo 
rajoną kamavusi nežinia baigėsi. 
Valdančiąją koaliciją suformuoti 
pavyko rajono žmonių išrinktam 
merui Ramūnui Godeliauskui.

Bandė trolinti
Koalicijos formavimo aritmetika 

paprasta: norint suformuoti daugu-
mą, reikia turėti mažiausiai bent 13-
os rajono tarybos narių palaikymą. 
Galimi du variantai: arba valdančią-
ją koaliciją formuoja išrinktasis me-
ras, kas yra ganėtinai logiška. Kitas 
variantas – valdančiąją koaliciją 
buria rajono merui oponuojantys 
politiniai judėjimai, tuomet formuo-
jasi toks valdymo stilius, koks buvo 
mūsų rajone pastaruosius metus: vi-
cemerą, savivaldybės administraci-
jos direktorių, jo pavaduotoją skiria 
valdančioji dauguma, o meras pa-

statomas prieš faktą, kad teks dirbti 
su jam oponuojančių jėgų parinkta 
komanda.

Po pirmojo rinkimų turo buvo 
aišku, kad akivaizdžios daugumos 
nė viena politinė jėga nelaimėjo. Po 
keturis mandatus laimėjo socialde-
mokratai, konservatoriai ir Valiaus 
Kazlausko koalicija „Už laisvę aug-
ti“. Ketvirtąja jėga, turinčia galimy-
bę laimėti keturis mandatus, tuomet 
turėjo rinkiminis komitetas „Vienin-
gi su Ramūnu Godeliausku“, arba 
Antano Vagonio komitetas, priklau-
somai nuo to, kurio komiteto lyderis 
laimės mero rinkimų antrąjį turą. 

Po pirmojo rinkimų turo, kai liko 
tik du pretendentai į rajono merus – 
Antanas Vagonis ir Ramūnas Gode-
liauskas – buvo bandymų formuoti 
valdančiąją koaliciją. Apie tai savo 
facebook paskyroje viešai paskelbė 
koalicija „Už laisvę augti“. 

Buvo ženklų, kad dvejus metus 
tarpusavio rietenomis rajoną „džiu-
ginę“ ir ant tiesioginio valdymo ri-
bos rajoną atvedę jėgos po pirmojo 
rinkimų turo nusprendė kooperuotis: 

vienas didžiausių A. Vagonio prie-
šininkų rajono taryboje Irmantas 
Tarvydis po pirmojo savivaldybių 
rinkimų turo paskelbė žiniasklaidoje 
balsuosiąs už tuometinį merą, nors 
opozicija, kurios vienu lyderių buvo 
I. Tarvydis, dvejus metus atkakliai 
kritikavo merą ir siekė jį išversti iš 
posto. 

Kovo 15-ąją koalicijos „Už lais-
vę augti“ paskyroje rašyta: „Mes 
pradėjome formuoti koaliciją! Šią 
savaitę dėl bendradarbiavimo sutar-
ties Valiaus Kazlausko koalicija „Už 
laisvę augti“ sutarė su Darbo parti-
jos ir Valstiečių ir žaliųjų sąjungos 
atstovais. Kartu šios politinės jėgos 
naujoje Rokiškio rajono taryboje turi 
8 mandatus. Galutinė valdančios ko-
alicijos sudėtis paaiškės po rinkimų.  
Valius Kazlauskas teigė tikintis, kad 
prie šio junginio po antrojo rinkimų 
turo prisijungs ir konservatorių at-
stovai. „Mus vienija ir daug bendrų 
vertybių, ir bendri darbai, kuriuos 
koalicija kartu su TS-LKD atstovais 
pradėjo pernai liepą, kuomet perėmė 
valdžią rajone. Mes siekiame suvie-

nyti visus, kuriems nesvetimas žodis 
skaidrumas, garbė ir noras dirbti ra-
jono žmonių labui“,- akcentavo V. 
Kazlauskas. I. Tarvydis pabrėžia pra-
dėtų darbų tęstinumo svarbą naujai 
išrinktoje Taryboje: „Jeigu norime 
normalios ateitis Rokiškio rajono 
gyventojams, turime tęsti pradėtus 
darbus. Tikimiems kad, po antrojo 
rinkimų turo, pradėtiems darbams 
tęsti, prisijungs ir kitų politinių jėgų 
atstovai“.

Tačiau mero rinkimus laimėjo 
R. Godeliauskas, kartu jo komitetas 
gavo ketvirtąją vietą rajono taryboje. 
Tad natūralu, kad koalicijos forma-
vimo iniciatyva perėjo išrinktajam 
merui.

Akivaizdu ir logiška
Dar iki mero rinkimų antrojo turo 

buvo akivaizdu, kad R. Godeliausko 
pergalės atveju, būsimosios koali-
cijos dedamosios bus jo vadovau-
jamas komitetas bei R. Godeliaus-
kui paramą viešai deklaravę rajono 
socialdemokratai ir konservatoriai. 
Nenuostabu, kad ir rinkimų rezultatų 

šių partijų skyrių vadovai konserva-
torius Andrius Burnickas ir socialde-
mokratas Tadas Barauskas laukė R. 
Godeliausko štabe. Susumavus šių 
politinių jėgų balsus, gaunami dvy-
lika mandatų. Tereikėjo vieno vie-
nintelio balso. Ketvirtuoju koalicijos 
partneriu tapo Darbo partijos atstovai 
– Dalia ir Vidmantas Maželiai. Taigi, 
koalicija turi 14-ka mandatų.

Ir koalicijos telkimas – ne žodinis 
susitarimas. Balandžio 2-ąją buvo 
pasirašyta koalicijos sutartis. 

Jau aiškūs pretendentai
Po šios sutarties sudarymo jau 

aiškūs visi pretendentai į svarbiau-
sius rajono postus: rajono vicemero 
rinkimuose koalicija palaikys soci-
aldemokrato Tado Barausko kandi-
datūrą. Savivaldybės administraci-
jos direktoriaus pareigoms ji siūlys 
konservatorių Andrių Burnicką, o jo 
pavaduotoju – komiteto „Vieningi su 
Ramūnu Godeliausku“ atstovą Va-
lerijų Rancevą.Mero patarėjų postai 
kol kas laisvi.

„Rokiškio Sirenos“ nuotr.

Jėgos trikovininkai vėl džiugina puikiais startais
Savaitgalį Šiauliuose vykusiame 

klasikinės jėgos trikovės Lietuvos 
čempionate vėl žibėjo „Grizlio“ 
komanda. Nors rokiškėnų klubo 
pajėgos buvo negausios, jos vis tiek 
skynė pergales.

Klubo komandą šįkart sudarė tik 
du sportininkai, kurie varžėsi jaunimo 
grupėje. „Grizlio“ komandos lyderis 
Nojus Konstantinas Čypas šiuo metu 
ilsisi ir kaupia jėgas kitoms varžy-
boms, todėl varžybose nedalyvavo. 
Klubui atstovavo Modestas Skipskys 
ir į sportinę areną su solidžiais rezul-
tatais grįžtantis Robertas Bartkevi-
čius. Teisėjų gretose rokiškėnai taip 
pat turėjo savo atstovę – jau daugelį 
metų svarbiausiose šalies varžybose 
teisėjaujančią Alą Sketerienę.

Modestas Skipskys varžėsi svorio 
kategorijoje iki 74 kg. Dėl trečiosios 
vietos jis labai atkakliai kovojo su 

buvusiu komandos draugu Arminu 
Kondratenko. Pastarasis atletas da-
bar studijuoja ir gina Kauno tech-
nologijos universiteto komandos 
garbę. Taigi M. Skipskys pritūpimo 
veiksmu iškėlė 157,5 kg, spaudimo 
– 110 kg, atkėlimo –200 kg ir jėgos 
trikovės sumoje surinko 467,5 kg. Po 
labai atkaklios kovos jis užėmė ke-
tvirtąją vietą, į priekį labai nežymiu 
skirtumu praleidęs A. Kondratenko. 
Viso šioje svorio kategorijoje jauni-
mo grupėje varžėsi 8 sportininkai.

Svorio kategorijoje iki 105 kg ne-
pralenkiamas buvo Robertas Bartke-
vičius. Jis pritūpimo veiksmu iškėlė 
205 kg, spaudimo – 157,5 kg, atkėli-
mo – 260 kg ir jėgos trikovėje surin-
ko 622,5 kg. Ir tarp stipriausių jau-
nimo grupės šios svorio kategorijos 
atletų buvo pirmasis.

Moterų grupėje puikiu rezultatu 
ir trečiąja vietą pradžiugino taip pat 

„Grizlio“ klube sportinę karjerą pra-
dėjusi, o dabar Kauno technologijos 
universiteto komandos garbę ginanti 
Greta Spundzevičiūtė.

Viso šalies čempionate Šiauliuose 
varžėsi per 200 atletų. „Varžybų or-
ganizatoriai pasimokė iš rokiškėnų 
klubo patirties ir sportininkams var-
žytis įrengė dvi pakylas. Taip pato-
giau ir sportininkams, ir žiūrovams“, 
– sakė A. Sketerienė. 

Ji prasitarė, kad šiose varžybose 
sporto klubų vadovai daug diskutavo 
apie tai, kad mažėja sportuojančio 
jaunimo. Ir rezultatų jauni žmonės 
mieliau siekia ne arenose, o virtua-
lioje erdvėje. Visgi „Grizlio“ klubas 
turi nemažai jaunų perspektyvių atle-
tų. O visi norintieji siekti sportinių 
rezultatų ar tiesiog smagiai ir akty-
viai praleisti laisvalaikį, kviečiami į 
jėgos trikovės treniruotes.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Skaitytojas klausia, kodėl 
socialinis namas prie Rokiškio 
baseino – be apdailos

„Rokiškio Sirenos“ redakcija 
sulaukė skaitytojo klausimo dėl 
socialinio namo prie Rokiškio 
baseino: „Kodėl statant socialinį 
namą buvo pasirinktas sovietų 
palikimo variantas ir namo „ap-
daila“ teliko plikos plytos?“ 

Rokiškio rajono savivaldybės 
administracijos architektūros ir pa-
veldosaugos skyriaus vyriausioji 
specialistė Ingrida Trumpaitė teigė, 
kad šio socialinio namo statybai 
buvo parašytas projektas, kuriam 

Tai pats naujausias daugiabutis Rokiškyje. Jame įrengti socialiniai būstai.
 N. Kraliko nuotr.

pritarta ir gautas Europos Sąjungos 
finansavimas. „Namo apdailą gali-
ma keisti renovacijos būdu, bet jo 
būklė, matyt, dar pakankamai gera. 
Žinoma, išvaizda – kitas dalykas. 
Vis dėlto, pastatas ganėtinai naujas, 
o plikos plytos – grožio klausimas. 
Juk ne vienas namas Rokiškyje yra 
plytinis,“ – kalbėjo I. Trumpaitė.

Jums rūpimus klausimus galite 
mums tiesiogiai rašyti į „Facebo-
ok“ paskyrą arba elektroninį paštą 
– reklama@rokiskiosirena.lt

Ieva RAKAUSKAITĖ

Šiukšlintojai baudų nebijo?

Tokie „vaizdeliai“ – Rokiškio 
mikrorajono kasdienybė. Išmes-
ti baldai, televizoriai, šaldytuvai, 
netgi unitazai „puošia“ miesto 
kraštovaizdį.

Nors stambiagabaritėms atlie-
koms yra įrengta speciali aikštelė, 
tačiau senų baldų, atitarnavusios 
buitinės technikos paskutinė kelionė 
dažniausiai baigiasi prie artimiausių 

šiukšlių konteinerių.  Visgi palikti čia 
atliekas – ne pats pigiausias sprendi-
mas. Sugautiems šiukšlintojams – 
550-1500 Eur baudą. 

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Kažkas išsikraustė prie konteinerių.                                                                                                                                                       N. Kraliko nuotr.

Girtas „erelis“ į Kuokšius nenuskrido
Kelionė į Kuokšių kaimą gir-

tutėliam vairuotojui baigėsi ne-
pasiekus tikslo.  Jo vairuojamas 
automobilis patraukė policijos 
pareigūnų dėmesį. Jų nuojauta 
pasiteisino: už vairo sėdėjo sun-
kiai apgirtęs asmuo.

Policijos pareigūnai sulaikė be-
veik 3 promiles į alkoholio matuo-
klį pripūtusį vyrą. 

Automobilis konfiskuotas, kol 
teismas nuspręs dėl bausmės dy-
džio.

Panevėžio VPK inform.
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KRIMINALAI
Savaitgalį smurto pliūpsnis
Balandžio 5 d., 15.07 val. moteris 
(gim. 1973 m.), gyvenanti Rokiškio r., 
pranešė, kad penktadienį,  15 val. jai 
grasino neblaivus (2,57 prom. girtumas) 
buvęs sutuoktinis (gim. 1965 m.). 
Įtariamasis sulaikytas.
Balandžio 6 d., 21.41 val. moteris 

(gim. 1949 m.), gyvenanti Rokiškyje, 
pranešė, kad šeštadienį,  21.30 val. 
prieš ją smurtavo neblaivus (2,76 prom. 
girtumas) sutuoktinis (gim. 1965 m.). 
Įtariamasis sulaikytas.
Balandžio 6 d., 22.07 val. neblaivi (1,11 
prom. girtumas) moteris (gim. 1981 
m.), gyvenanti Rokiškio r., pranešė, kad 

šeštadienį, 21.30 val. prieš ją smurtavo 
neblaivus (1,72 prom. girtumas) 
sutuoktinis (gim. 1976 m.). Įtariamasis 
sulaikytas.
Balandžio 6 d., 21.28 val. neblaivus 
(2,11 prom. girtumas) vyras (gim. 
1996 m.), gyv. Rokiškio r., pranešė, 
kad šeštadienį, 21 val. prieš jį smurtavo 

neblaivus (1,52 prom. girtumas) brolis 
(gim. 1994 m.). Įtariamasis sulaikytas.

Ėjo apsipirkti, o neteko danties
Balandžio 5 d., 19.03 val. vyras 
(gim. 1988 m.), gyvenantis Rokiškio 
r., pranešė, kad penktadienį, 18.50 
val. neblaivus (2,14 prom. girtumas) 

vyras (gim. 1982 m.), Jūžintuose, J. 
O. Širvydo g. esančioje parduotuvėje 
kumščiu sudavė jam vieną smūgį į lūpų 
sritį, išmušė vieną priekinį viršutinį 
dantį, nuskėlė vieną priekinį viršutinį 
dantį, praskėlė viršutinę ir apatinę lūpas. 
Įtariamasis sulaikytas.

Panevėžio VPK inform.

Viena didžiausių pieno perdir-
bimo bendrovių Lietuvoje „Rokiš-
kio sūris“ ketina tęsti savo akcijų 
supirkimą, taip siekdama palaiky-
ti ir didinti jų rinkos kainą.

Dėl savų akcijų supirkimo bus 
sprendžiamą balandžio 30 dieną 
vyksiančiame akcininkų susirinki-
me. Savo akcijų supirkimui yra su-
formuotas 10,85 mln. eurų rezervas, 
per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė 
„Rokiškio sūris“.

Siūloma, kad „Rokiškio sūris“, 
kartu su jau turimomis savo akcijo-
mis, galėtų supirkti iki 10 proc. savo 
įstatinio kapitalo. Šiuo metu „Rokiš-
kio sūris“ turi 2,25 proc. savo akcijų, 
kuris įsigijo per 2018 metus. 

Maksimali įsigyjamų akcijų kaina 
negalės būti daugiau kaip 10 proc. 
didesnė už rinkos kaina, o minimali 
– daugiau kaip 10 proc. mažesnė už 

rinkos kainą. Akcijos galės būt su-
perkamos 18 mėnesių nuo akcininkų 
sprendimo priėmimo dienos.

„Rokiškio sūrio“ akcininkų su-
sirinkime taip pat bus sprendžiama 
dėl įmonės sukaupto 69,801 mln. 
eurų pelno paskirstymo. Dividen-
dams mokėti siūloma skirti 3,506 
mln. eurų, arba po 10 centų akcijai, 
likusius 66,295 mln. eurų ketinama 
perkelti į kitus finansinius metus.

Pernai „Rokiškio sūris“ išmokėjo 
3,587 mln. eurų dividendų (10 centų 
akcijai), 2017 metais – 3,228 mln. 
eurų (taip pat 10 centų akcijai).

„Rokiškio sūris“ pernai patyrė 75 
tūkst. eurų grynųjų nuostolių (2017 
metais – 11,021 mln. eurų grynasis 
pelnas), įmonės pardavimo pajamos 
smuko 18,9 proc. iki 181,641 mln. 
eurų.

„Rokiškio sūrio“ įmonių grupės, 
kuriai taip pat priklauso antrinės 

„Rokiškio sūris“ ketina tęsti savo akcijų supirkimą
įmonės „Rokiškio pienas“, „Rokiš-
kio pieno gamyba“ ir Latvijos „Je-
kabpils Piena Kombinats“ bei „Kau-
nata“, konsoliduotos pardavimo 
pajamos pernai sumažėjo 16,4 proc. 
iki 203,675 mln. eurų, grynasis kon-
soliduotos pelnas smuko 4,3 karto iki 
1,918 mln. eurų.

Praėjusių metų pabaigoje 27,83 
proc. „Rokiškio sūrio“ balsų valdė 
„Pieno pramonės investicijų valdy-
mas“, 25,54 proc. – Latvijos „RSU 
Holding“, 19,91 proc. – bendrovės 
valdybos pirmininkas Antanas Trum-
pa, 10,23 proc. – Naujosios Zelandi-
jos kompanijos „Fonterra“ valdoma 
antrinė įmonė Nyderlanduose. Kar-
tu veikiantys asmenys valdo 83,75 
proc. įmonės balsų.

„Rokiškio sūrio“ akcijos kotiruo-
jamos biržos Oficialiajame prekybos 
sąraše.

BNS inform.

Vaikiško šampano draudimas Lietuvoje: 
ką apie tai mano rokiškietės mamos?

Alina Budrytė.

Lina Savickaitė.

Reda Jacevičienė.

Evelina Osarovienė.

Ilona Narkevičienė.

Seimo Sveikatos reikalų komi-
teto pirmininkė Asta Kubilienė 
norėtų, kad vaikiško šampano 
draudimas Lietuvoje įsigaliotų jau 
lapkritį. Pasak jos, tokiam drau-
dimui neprieštarauja nei Europos 
Komisija (EK), nei Pasaulio preky-
bos organizacija (PPO). Vis dėlto, 
tam nepritaria Vyriausybė bei kai 
kurie Seimo nariai. Jų nuomone, 
pagrindinis akcentas yra auklėji-
mas, o ne draudimai.

Pasak Alkoholio kontrolės įstaty-
mo pataisas dar 2016 metais pasiūliu-
sios parlamentarės, pardavinėdama 
vaikišką šampaną alkoholio pramonė 
augina sau pirkėją. Tuometinė Ūkio 
ministerija praėjusiais metais neprita-
rė vaikiško šampano draudimui, nes 
šis siūlymas nepatenka į Alkoholio 
kontrolės įstatymo reguliavimo sritį.

Sveikatos apsaugos ministras Au-
relijus Veryga laikosi kitos nuomo-
nės – anot jo, vaikiškas šampanas ir 
panašūs gėrimai formuoja tradiciją, 
jog šventės švenčiamos vartojant 
alkoholinius gėrimus.Lietuvoje jau 
draudžiama parduoti žaislus, maisto 
produktus ir kitas prekes, kurios pri-
mena tabako gaminius ar jų pakuotes.

Rokiškietės mamos pasidalino, ar 
pritartų vaikiško šampano draudimui.

„Manau forma, kuria pateikiamas 
gėrimas, pati savaime nėra žalinga. 
Svarbiau pats tėvų požiūris į alkoholį 
ir jų pokalbiai su vaikais šia tema“, – 
kalbėjo Lina Savickienė

„Šampanas yra alkoholinis gėrimas. 
Jei draudžiame suaugusiems bet kokią 
alkoholio reklamą, tai neturėtume to 

daryti vaikų sąskaita. Gal tada nieko 
tokio, jei vaikams gaminsime vaikišką 
„vodką”? Sąmoningi tėvai, manau, jau 
seniai atsisakė vaikiško šampano“, – 
teigė Ilona Narkevičienė.

„Nesu nei už, nei nusistačiusi 
prieš. Auginu du vaikus ir tikrai vai-
kiško šampano neperku. Tikriausiai 
esu iš tų tėvų, kurie nuo mažų dienų 
diegia vaikams, kad nebūtina švęsti 
šventes su alkoholiu“, – mintimis da-
linosi Alina Budrytė.

„Per daug nesigilinu į šį klausimą, 
bet aš nei už, nei prieš. Man atrodo, 
kad tėvai yra atsakingi už vaikų au-
klėjimą, todėl šis draudimas nieko 
nepakeistų“, – kalbėjo Evelina Osa-
rovienė.

„Manau, kad viskas priklauso nuo 
šeimos, požiūrio į visa tai. Visada 
esu už laisvę rinktis. Juk draudimais 
gyvenime mažai kas pakeičiama“, – 
savo nuomone pasidalino Reda Jace-
vičienė.

Ieva RAKAUSKAITĖ

Rokiškio miesto žiedo ir Nepriklausomybės 
aikštės apželdinimo vizija

„Rokiškio Sirenos“ redak-
cija sulaukė skaitytojo skundo 
dėl kiekvienais metais negražiai 
apželdinamos žiedinės sankryžos 
Rokiškyje. Šiais metais situacija 
turėtų keistis – Rokiškio rajo-
no savivaldybės administracijos 
architektūros ir paveldosaugos 
skyriaus vyriausioji specialistė 
Ingrida Trumpaitė sukūrė Rokiš-
kio miesto automobilių eismo žie-
do Taikos g. apsodinimo schemą. 
Be viso to, Nepriklausomybės a. 
apželdinimo viziją.

„Rokiškio žiedinės sankryžos 
apželdinimo projekto vizijai pritar-
ta – vyksta viešieji pirkimai. Sunku 
teigti, kada bus pradėti darbai, nes 
tokiems daugiamečiams augalams 
kaip hortenzijos yra per šalta. Gal-
būt darbus pradėsime gegužės mė-
nesį“ – kalbėjo I. Trumpaitė. Pasak 
jos, Rokiškio miesto automobilių 
eismo žiede bus sodinamos šluote-
linės hortenzijos „Bobo“, kalninės 
pušelės bei viksviniai augalai. „Ti-
kiu, kad bus gražu“, – teigė žiedo 
apželdinimo projektą sukūrusi I. 
Trumpaitė.

Nepriklausomybės a. pasirink-
ti augalai: šluotelinės hortenzijos 

„Bobo“, soruolės bei begonijos.
Ieva RAKAUSKAITĖ
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PLANUOJANTIESIEMS DIEGTI ATSINAUJINANČIUS ŠALTINIUS
Informacija: 
(https://www.apva.lt/norite-pasikeisti-biokuro-katila/ ir https://www.apva.lt/norite-isirengti-saules-elektrine/

Norite pasikeisti biokuro katilą?
SVARBIAUSI KLAUSIMAI APIE PARAMĄ KEIČIANTIESIEMS KATILUS
Šiuo metu paraiškos nepriimamos, kvietimą www.apva.lt numatoma skelbti gegužės mėnesį.

Kokie reikalavimai 
fiziniams asmenims?

• Fizinis asmuo, nuosavybės teise valdantis gyvenamosios paskirties vieno arba dviejų butų namą arba sodų paskirties pastatą (sodo namą), 
kurio statyba teisės aktų nustatyta tvarka yra užbaigta ir pastatas yra įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne mažiau kaip 
5 metus nuo kvietimo teikti Registracijos formas dienos, t. y. pastatas turi būti baigtas statyti ir įregistruotas iki 2014 m. (jei registracijos formą 
teiksite 2019 m.)

• Naujai pastatytiems, statomiems namams parama nėra skiriama.
Kokią įrangą turėjau 
naudoti, kad būčiau 
tinkamas pareiškėjas?

• Pastate turėjo būti įdiegtas neefektyviai biomasę naudojantis katilas, t.y. šilumos gamybos įrenginys, tiekiantis šilumą į vandens pagrindu 
veikiančią šildymo sistemą, kad vienoje arba keliose uždarose erdvėse būtų pasiektas ir išlaikomas reikiamas patalpos temperatūros lygis; 

• Gali būti keičiama ir krosnis, jei ji šilumą tiekia į vandens pagrindu veikiančią šildymo sistemą;
• Židiniai, krosnelės, dujiniai katilai ar pan. nėra tinkami įrenginiai ir jų keitimas nėra finansuojamas.

Kokie reikalavimai 
įsigyjamai įrangai?

Neefektyvius biomasę naudojančius katilus galima keisti į:
• naują biokuro (granulinį nekombinuotą) katilą, atitinkantį 5 klasės efektyvumo ir emisijų išmetamų teršalų reikalavimus pagal Lietuvos stan-

dartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia 
iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklinimas“. Tik katilo degiklio pakeitimas nėra finansuojamas; 

• šilumos siurblį, kurio energijos šaltinis yra hidroterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė vanduo (vanduo-vanduo), o sezoninis 
naudingumo koeficientas (SCOP) ne mažesnis kaip 3,5; 

• šilumos siurblį, kurio energijos šaltinis yra aeroterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė vanduo (oras-vanduo), o sezoninis nau-
dingumo koeficientas (SCOP) ne mažesnis kaip 3,0. 

• kombinuoti siurbliai su dujomis ir skystu kuru netinkami finansuoti.
• SVARBI INFORMACIJA DĖL BIOKURO KATILŲ! Šios priemonės pagrindinis tikslas yra energijos efektyvumo didinimas namų ūkiuose, tačiau 

siekiama taip pat prisidėti ir prie oro taršos mažinimo. 5 klasės efektyvumo ir emisijų išmetamų teršalų reikalavimuose pagal Lietuvos standartą 
LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 
kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklinimas.” rankomis pakraunamų katilų išmetamų teršalų kiekiai didesni nei automatiškai, todėl turi 
būti remiamos tik mažiausiai taršios technologijos, t. y. granuliniai katilai , kurie yra mažiausiai taršūs, palyginus su kitais 5 klasę atitinkančiais 
katilais. Atsižvelgiant į tai, bus finansuojami tik nekombinuoti automatiškai pakraunami biokuro granuliniai katilai pagal fiksuotųjų įkainių nusta-
tymo tyrimo ataskaitoje nustatytus 1 kW įkainius http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/katilu-keitimo-namu-ukiuose-islaidu-fiksuotojo-ikai-
nio-nustatymo-tyrimas

Kada patirtos išlaidos 
yra tinkamos finansuoti?

• Sąskaitos ir priėmimo-perdavimo aktai už įrangą gali būti išrašyti nuo einamųjų metų (2019 m. jei registracijos formą planuojate teikti šiais 
metais) sausio 1 d, tačiau biokuro katilai ir šilumos siurbliai negali būti sumontuoti (pvz. gręžinių pasai turi būti išrašyti ne anksčiau nei pateikta 
registracijos forma iki registracijos formos APVA pateikimo dienos, kitaip nebus išmokama parama.

• Įrangą galite įsigyti ir po registracijos formos pateikimo gavę atsakymą ar jūsų projektas bus finansuojamas. 
• Jei įrangos nesuspėsite įsigyti šiais metais, galėsite dalyvauti kitame kvietime ateinančiais 2020 m.
• Jei įranga bus įsigyta šiais metais, tačiau nepakako finansavimo arba kvietime nustatytu terminu nepateiksite registracijos formos, negalėsite 

teikti registracijos formos kitais metais, nes išlaidos bus netinkamos finansuoti. 
Koks paramos dydis? • Fiziniam asmeniui bus kompensuojama 50 proc. sumos, kuri yra paskaičiuojama padauginus įsigyto įrenginio galingumą kilovatais (kW) iš 

fiksuotų vieno kilovato galios įkainių, kurie priklauso nuo šildymo įrenginio tipo bei įrangos komplektacijos. Fiksuotus vieno kilovato įkainius skir-
tingiems įrenginiams sužinoti galima, parsisiuntus šį dokumentą;

• Parama atitinkamai mažėja, jei name yra registruotas verslo plotas (eliminuojamas verslo plotas iš bendro ploto, proporcingai sumažinant 
paramą).

Ką turi daryti fizinis 
asmuo, norintis gauti 
paramą?

• Sulaukti, kada www.apva.lt bus paskelbtas kvietimas teikti registracijos formas (planuojama gegužės mėnesį);
• Kvietimo galiojimo metu (ne anksčiau ir ne vėliau) užpildyti registracijos formą ir su kvietime nurodytais dokumentais ir kvietime nurodytu 

būdu pateikti APVA;
• APVA per 30 dienų pasibaigus kvietimui, įvertins Jūsų pateiktą registracijos formą ir informuos apie kompensacinės išmokos rezervavimą 

arba registracijos formos atmetimą, paaiškinant atmetimo priežastį. Šiuo metu registracijos formų nėra, jų iš anksto užpildyti ir pateikti negalima.
Per kiek laiko galėsiu 
atlikti darbus?

• Katilo keitimo darbai privalės būti atlikti per 9 mėn. nuo kvietimo pabaigos;
• APVA išlaidų kompensavimo prašymą turėsite pateikti ne vėliau kaip per 9 mėn. nuo kvietimo pabaigos,
• Nepamirškite, kad kartu su išlaidų kompensavimo prašymu APVA reikės pateikti dokumentų, pagrindžiančių informaciją apie išmontuoto 

neefektyviai biomasę naudojusio katilo atidavimą atliekų tvarkytojams, kopijas (pagal Netauriųjų metalų laužo ir atliekų apskaitos ir saugojimo 
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 4-678, 5 punktą išduotų pirkimo–pardavimo faktą patvir-
tinančio apskaitos dokumento kopijas arba atliekų pridavimo į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles įrodančio dokumento kopiją);

Kokius duomenis/
dokumentus (be asmens 
rekvizitų) turi pateikti 
fizinis asmuo 
registracijos formoje?

• Namo/sodo namo unikalų numerį (ne sklypo, ne ūkinio pastato ar kt);
• Įsigyjamos įrangos tipą (katilas, tam tikros rūšies siurblys, jo galingumas ir naudingumo koeficientas (COP), svarbu tiksliai žinoti kokį įrenginį įsidiegsite);
• Seno katilo ir sistemos nuotraukos;
• Notariškai patvirtintas įgaliojimas, jei registracijos formą teikia įgaliotasis fizinis ar juridinis asmuo;
• Jei name yra bendrasavininkų/bendraturčių (laisvos formos sutikimas įgyvendinti projektą).

Pagal kokius prioritetinius 
kriterijus bus vertinami 
projektai?

1.Pagal energetiškai efektyvesnių technologijų diegimą:
• aukštesnis balas skiriamas projektams, kuriais neefektyvūs biomasę naudojantys katilai namų ūkiuose bus keičiami į įrenginius, kurie 1 kWh 

šilumos kiekio pagaminti naudoja mažiau pirminio kuro ar energijos, perskaičiuoto (-s) į energijos ekvivalentą (kgne);
2. Pagal Aplinkos oro užterštumo mažinimas padidintos aplinkos oro taršos zonose - vertinama teritorija (namų ūkio registracijos vieta), kurioje 

įgyvendinamas projektas. Balų skaičiavimas:
• jei projektas įgyvendinamas teritorijoje, patenkančioje į pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1 -12 

„Dėl aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose 
Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“ nustatytą padi-
dintos aplinkos oro taršos zoną, jam skiriam i 2 balai ; 

• jei projektas įgyvendinamas Lietuvos miesto teritorijoje, nepatenkančioje į pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. 
įsakymą Nr. D1 -12 „Dėl aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo 
vertę didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir tai-
kymo“ nustatytą padidintos aplinkos oro taršos zoną, jam skiriamas 1 balas; 

3. Pagal projektu diegiamo įrenginio įsigijimo kainą - vertinama namų ūkyje įgyvendinamu projektu įsigyjamo įrenginio pagal fiksuotų įkainių 
tyrimą nustatyta vieno kW galios kaina:

• aukštesnis balas skiriamas projektui, kuriuo neefektyvus biomasę naudojantis katilas namų ūkyje keičiamas į šilumos gamybos įrenginį, kurio 
pagal fiksuotų įkainių tyrimą nustatyta 1 kW galios kaina yra mažesnė.

Kokie įpareigojimai atsiranda 
gavus finansavimą?

• 5 metus be APVA rašytinio sutikimo negali perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į įrenginį;
• Sudaryti sąlygas APVA tikrinti, ar yra/veikia įranga per visą 5 metų laikotarpį.
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Norite įsirengti saulės elektrinę?
SVARBIAUSI KLAUSIMAI APIE PARAMĄ SAULĖS ELEKTRINĖMS ĮSIRENGTI
Šiuo metu paraiškos nepriimamos, kvietimą www.apva.lt numatoma skelbti gegužės mėnesį.

Kokie reikalavimai 
fiziniams asmenims?

• Fizinis asmuo, nuosavybės teise valdantis gyvenamosios paskirties vieno arba dviejų butų namą arba sodo namą, ir žemės sklypą, jei elektrinė 
bus įrengiama ant žemės;

• Pastatai ir žemė turi būti įregistruoti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre (NTR) (statinio baigtumui reikalavimai nekeliami).
Kokie reikalavimai 
įsigyjamai įrangai?

• Įranga turi būti nauja (nenaudota), atitikti įprastai tokiai įrangai keliamus ES standartus, ekologinius ženklus;
• Saulės moduliams turi būti suteikta 10 m. produkto garantija ir 25 m. 80 proc. efektyvumo garantija;
• Inverteriui turi būti suteikta 5 m. produkto garantija.

Kada patirto išlaidos 
yra tinkamos finansuoti?

• Sąskaitos ir apmokėjimai už įrangą gali būti išrašyti nuo einamųjų metų (2019 m. jei registracijos formą planuojate teikti šiais metais) sausio 
1 d, tačiau elektrinė negali būti įdiegta (deklaracija arba VEI pažyma patvirtina įdiegimą) iki registracijos formos APVA pateikimo dienos, kitaip 
nebus išmokama parama. 

• Įrangą galite įsigyti ir po registracijos formos pateikimo gavę atsakymą ar jūsų projektas bus finansuojamas.
Koks paramos dydis? 323,00 Eur už 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios (parama atitinkamai mažėja, jei name yra registruotas verslo plotas (eliminuojamas 

verslo plotas iš bendro ploto, proporcingai sumažinant paramą).
Ką turi daryti fizinis asmuo, 
norintis gauti paramą?

• Sulaukti kvietimo teikti registracijos formas (planuojama gegužės mėnesį);
• Šiuo metu registracijos formų nėra, jų iš anksti užpildyti ir pateikti negalima.

Per kiek laiko galėsiu 
įsirengti saulės elektrinę?

• Įdiegti saulės elektrinę privaloma per 9 mėn. nuo kvietimo pabaigos;
• Pateikti APVA mokėjimo prašymą per 9 mėn. nuo kvietimo pabaigos.

Kokius duomenis (be asmens 
rekvizitų) turi pateikti 
fizinis asmuo registracijos 
formoje?

• Namo/sodo namo ir žemės sklypo, jei elektrinė bus įrengiama ant žemės unikalų numerį;
• Ketinamos įsidiegti elektrinės (fotomodulių bendrą galingumą/įrengtąją galią);
• Inverterio galingumą (pažymėti langelį iki 5 kW ar virš 5 kW);
• Elektrinės įrengimo būdą (ant žemės ar ant pastato).

Pagal kokius prioritetinius
kriterijus bus vertinami
projektai?

1. Pagal elektrinės įrengimo būdą:
1.1. ant pastato arba integravus į pastatą – aukštesnis balas;
1.2. ant žemės – žemesnis balas.
2. Pagal inverterio galią:
2.1. iki 5 kW – aukštesnis balas;
2.2. daugiau kaip 5 kW bet ne daugiau kaip 10 kW – žemesnis balas.

Kokie įpareigojimai 
atsiranda gavus 
finansavimą?

• 5 metus be APVA rašytinio sutikimo negali perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į elektrinę;
• 5 metus draudžiama parduoti elektros energiją ar naudoti ją ūkinei komercinei veiklai;
• sudaryti sąlygas APVA tikrinti, ar yra/veikia elektrinė per visą 5 metų laikotarpį.

Užs. 0800

Internetinėje bankininkystėje – kodų kortelių saulėlydis
Prisijungimui prie internetinės 

bankininkystės paslaugų skirtos 
kodų kortelės netrukus taps praei-
timi. Motyvuodami saugumo rei-
kalavimais ir patogumu, didžiausi 
šalies bankai siūlo naujus klientų 
identifikavimo būdus.

„Swedbank“ ir „Luminor“
 kodų kortelių atsisako
 jau rugsėjį 
Bent du komerciniai bankai – 

„Swedbank“ ir „Luminor“ – teigia, 
kad kodų arba slaptažodžių kortelės 
nebebus naudojamos jau nuo rudens. 

„Swedbank“ klientų naudojamos 
kodų kortelės nustos galioti šių metų 
rugsėjo 1 dieną, tačiau mes klientams 
patariame pasirinkti alternatyvų prisi-
jungimo prie e. bankininkystės būdą 
jau dabar“, – BNS sakė „Swedbank“ 
Lietuvoje atstovas spaudai Saulius 
Abraškevičius. 

Pasak jo, maksimalus mokėjimo 
pavedimo limitas, kai jis tvirtinamas 
kodų kortele, nuo balandžio mažės iki 
50 eurų, o nuo gegužės 23 dienos – iki 
30 eurų per dieną. 

„Luminor“ Skaitmeninių kanalų 
vadovas Evaldas Ruzgys teigia, kad 
atsisakant kodų kortelių planuojami 
du etapai – mokėjimų ribojimas ir 
visiškas atsisakymas nuo rugsėjo mė-
nesio. 

„Daugiau tarpinių etapų nenuma-
tome. Mūsų klientai po to galės nau-
dotis „Smart ID“, mobiliuoju parašu, 
PIN kodų generatoriais ir e. parašu“, 
– sakė E. Ruzgys. 

„Luminor“ klientams, turintiems 
kodų korteles, nuo liepos 2-osios bus 
taikomas dienos mokėjimų limitas – 

50 eurų. Nuo rugsėjo 10 dienos mo-
kėjimai su kodų kortelėmis bus nebe-
galimi.

SEB banko valdybos narys, Maž-
meninės bankininkystės tarnybos 
direktorius Vaidas Žagūnis sakė, kad 
paskutinės kodų kortelės banke nustos 
veikti maždaug 2020 metų pradžioje. 

„Visus klientus apie tai, kad jų 
slaptažodžių kortelė nebegalios ir ko-
kias kitas priemones vietoje jos gali 
pasirinkti, informuosime asmeniš-
kai“, – komentavo V. Žagūnis. 

Šiaulių bankas BNS informavo 
artimiausiu metu neplanuojantis atsi-
sakyti kortelių ar kaip nors riboti jų 
naudojimą. 

„Nepaisant to, skatiname savo 
klientus naudotis pažangesnėmis ir 
patogesnėmis saugumo priemonėmis 
– mobiliuoju parašu ir „Smart-ID“, – 
komentavo Šiaulių bankas. 

Bankai ragina naudoti 
saugesnes ir patogesnes
priemones 
SEB teigimu, nemokama „Smart-

ID“ programėlė, kovo mėnesio duo-
menimis, pagal prisijungimų skai-
čių prie interneto banko jau aplenkė 
slaptažodžių kortelę, kuri pirmą kartą 
buvo nustumta į trečią vietą.

„Su slaptažodžių kortelėmis prie 
interneto banko šiuo metu jungiasi 
mažiau nei trečdalis SEB interneto 
banko sistemos naudotojų (...) Be to, 
šiuo metu „Smart-ID“ programėlę kli-
entams siūlo jau keturi šalies bankai 
(SEB bankas, „Swedbank“, „Lumi-
nor“, Šiaulių bankas). Tad, jei klientas 
turi sąskaitas skirtinguose bankuose, 
jam net nebereikia turėti dviejų ar 

daugiau prisijungimo priemonių“, – 
sakė V. Žagūnis. 

Jis pridūrė, kad kodų kortelių pa-
naudojimas jau ir šiuo metu yra ribo-
tas, pavyzdžiui, jomis klientai negali 
pasirašyti e. dokumentų, e. sutarčių. 

„Swedbank“ atstovo S. Abraške-
vičiaus teigimu, šių metų pradžioje 
populiariausiu būdu prisijungti prie 
šio banko elektroninės bankininkys-
tės paslaugų tapo programėlė „Smart-
ID“.

„Šiuo metu programėle aktyviai 
naudojasi apie 490 tūkst. „Swedbank“ 
klientų, ir kas mėnesį programėlės 
naudotojų skaičius pasipildo iki 50 
tūkst. naujų vartotojų. Tuo metu ak-
tyvių kodų kortelių naudotojų gretos 
toliau sparčiai mažėja“, – aiškino S. 
Abraškevičius. 

Išmaniojo telefono neturintiems 
klientams siūloma naudotis PIN kodų 
generatoriumi. „Swedbank“ klientai 
prie savo interneto banko gali prisi-
jungti ir naudodamiesi mobiliuoju 
parašu, kurį išduoda mobiliojo ryšio 
operatoriai.

PIN kodų generatorius 
dar išliks 
 „Luminor“ Skaitmeninių kanalų 

vadovas E. Ruzgys teigia, kad dar 
anksti būtų prognozuoti PIN kodų ge-
neratoriaus grimzdimą užmarštin. 

„Nedrįstume prognozuoti dėl kodų 
generatorių – artimiausiais metais ti-
krai neplanuojame jų atsisakyti, tai 
yra patogus, tinkamas būdas prisi-
jungti prie interneto banko ir tvirtinti 
mokėjimus, kuomet klientas neturi 
išmanaus telefono“, – sakė E. Ruzgys. 

„Swedbank“ teigia, kad šiuo metu 

PIN kodų generatorius atitinka visus 
saugumo reikalavimus, tad jis yra 
vienas iš galimų pasirinkimų klientų 
identifikavimui.

„Mūsų statistika rodo, kad tai yra 
antras populiariausias pasirinkimas 
po programėlės „Smart-ID“ – PIN 
kodų generatoriumi šiuo metu akty-
viai naudojasi apie 165 tūkst. „Swe-
dbank“ klientų“, – sakė S. Abraškevi-
čius. 

SEB bankas nurodo, kad šios prie-
monės ateityje galimai atsisakys patys 
klientai. 

„Slaptažodžių generatoriaus kaip 
mažiau patogios priemonės (mažas 
ekranas, laikui bėgant pasibaigus ba-
terijai reikia pasikeisti patį generato-
rių, jį reikia turėti su savimi) ilgainiui 
atsisakys ir patys klientai. Kada tai 
įvyks ir generatorių klientai iškeis į 
kitus bankų siūlomus modernesnius 
sprendimus, tėra laiko klausimas“, – 
sakė V. Žagūnis.

Pasak jo, pastarąją tendenciją jau 
ir dabar bankas pastebi tarp jaunesnės 
kartos klientų, kurie vietoje analogi-
nių sprendimų renkasi skaitmeninius 
ir apskritai „pageidauja visus finansi-
nius klausimus spręsti e. būdu“. 

„Luminor“ atstovaujantis E. Ruz-
gys sako, kad „SmartID“ priemonę pa-
diktavo mobiliųjų technologijų plėtra, 
bankas mano, kad tolesnes tendencijas 
taip pat lems mobilūs sprendimai.

„Pastarųjų metų tendencija – dau-
giapakopis prieigų autorizavimas, 
naudojant tai, ką žmogus turi prie sa-
vęs, arba žino, ar kas jis pats yra (pa-
vyzdžiui, pirštų atspaudai)“, – sakė E. 
Ruzgys.

BNS inform.

Savo vaizdo 
stebėjimo 
kameras policijoje 
užregistravo apie 
700 žmonių

Savo vaizdo stebėjimo kame-
ras policijoje savanoriškai jau 
registravo apie 700 žmonių. Tą 
padaryti rokiškėnus kvietė mūsų 
rajono policijos komisariatas.

„Policija yra gavusi apie 700 
prašymų registruoti kameras ir labai 
džiaugiasi tokiu piliečių aktyvu-
mu“, – BNS sakė Policijos depar-
tamento atstovė Revita Janavičiūtė.

Policija kviečia ir kitus gyvento-
jus savanoriškai pranešti apie turi-
mą vaizdo stebėjimo įrangą.

„Vaizdo kamerų užfiksuoti vaiz-
dai dažnai tampa raktu į nusikaltimo 
išaiškinimą“, – sakė policijos atsto-
vė.Kovo pradžioje Policijos depar-
tamentas kreipėsi į gyventojus, siū-
lydamas savanoriškai užregistruoti 
policijoje savo turimą vaizdo ste-
bėjimo kamerą ir taip prisidėti prie 
saugios aplinkos kūrimo.

Pasak policijos, tai padeda efek-
tyviau ir greičiau ištirti nusikaltimus 
ir teisės pažeidimus ar nelaimingus 
atsitikimus.Tirdami nusikalstamas 
veikas, ieškodami dingusių asmenų 
ar tirdami kitą įvykį, pareigūnai gali 
iš anksto žinoti, į ką kreiptis norint 
gauti svarbią tyrimui informaciją, 
kurią galėjo užfiksuoti kamera.

Policijos departamentas pabrė-
žia, jog policija nuolat nemato, ką 
fiksuoja kamera, tačiau įvykio atve-
ju paprašo įrašo.

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

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

kambario butas; Juodupės miestelyje – 1 vieno ir 1 dvie-
jų kambarių butai su visais komunaliniais patogumais. 
Butai su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, 
dušine), mediniuose ar karkasiniuose namuose bei bu-
tai, kurių nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 proc., ne-
bus perkami.

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

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

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

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

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

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

Paraiškos  pateikimo terminas: iki 2019 m. balandžio 
24 d. 10.00 val.

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

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

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

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

Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai, vyks 
2019 m. balandžio 24 d. 10.30 val. Rokiškio rajono  sa-
vivaldybės administracijos 203 kab., Respublikos g. 94, 
Rokiškyje.

Užs. 0802

AUGALAI

• Vasarinių kviečių, grikių, miežių 
sėklą. Sėkla išvalyta, paruošta sėti. 
Tel. 8 627 34 750. Rokiškis
• Tabaką. Siunčiu.  
Tel. 8 695 78 132. Rokiškis
• Labai gražias dirbtines orchidėjas 
. Kaina 18 Eur. Tel. 8 678 05 029. 
Rokiškis
• Ąžuolo sodinukus.  
Tel. 8 612 20 381. Rokiškis
• Jurginų ir kardelių gumbus.  
Tel. 8 696 09 281. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Geros būklės mikrobangų 
krosnelę Vido. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 645 63 978. Rokiškis
• Garų puodą. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Skambimo mašiną Samsung. 
Be defektų, puikiai veikia, talpa 
7 kg, prižiūrėta, dirba tyliai, daug 
programų. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 647 06 998. Rokiškis
• Veikiančią dujinę viryklę Beko su 
elektrine orkaite. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 609 75 812. Rokiškis
• Šaldytuvą. Aukštis 2 m, plotis 63 
cm, gylis 60 cm. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 622 98 463. Rokiškis
• Naudotą elektrinę viryklę 
Electrolux. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 687 43 143. Rokiškis
• Puikiai veikiančią, mažai naudotą 
dujinę viryklę su elektrine orkaite. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 614 27 312. 
Rokiškis
• Šaldytuvą. Aukštis 190 cm, plotis 
60 cm, būklė gera. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 688 85 848. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanojame nemažą kiekį žirgų 
mėšlo maišyto su šiaudais. Tinka 
trąšai, suarimui, pūdymui.  
Tel. 8 670 97 023. Rokiškis
• Karvių mėšlą. Tel. 8 614 02 378. 
Rokiškis
• Dovanoju įvairaus dydžio 
plastmasinius vazonus.  
Tel. 8 604 14 777. Rokiškis
• Geriems šeimininkams 
dovanojame kalytes. Šunytėms 9 
mėn., sterilizuotos, paskiepytos. 
Juodos spalvos, nedidelio ūgio, 
draugiškos. Jei norite auginti vieną 
iš jų, skambinkite.  
Tel. 8 628 63 811. Rokiškis
• Dovanojame šviestuvą, yra pora 
defektų, galima sutaisyti.  
Tel. 8 686 30 305. Rokiškis
• Dovanoju sofą-lovą ir du fotelius. 
Naudoti, būklė patenkinama.  
Tel. 8 680 47 230. Rokiškis
• Uz simbolinę 1 Eur kainą 
atiduodame virtuvinę spintelę. 
Būklė gera. Išsivežti patiems.  
Tel. 8 655 08 606. Rokiškis
• Dovanojame baldus. Išsivežti 
patiems. Tel. 8 677 08 977. 
Rokiškis
• Dovanoju 3 durų spintą ir minkštą 
kampą. Išsivežti patiems.  
Tel. 8 613 69 799. Rokiškis
• Dovanojame jauną šuniuką, 
augs ne didelis. Tel. 8 610 12 592. 
Rokiškis
• Dovanoju naudotus šiltnamio 
lankus, 12 vnt. Tel. 8 646 82 607. 
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Vestuvinę suknelę. 36-40 dydis, 
bet galima reguliuoti. Kaina 
negalutinė, galima derėtis. Kaina 
320 Eur. Tel. 8 608 45 908. 
Rokiškis
• Vestuvinę suknelė be rankovių. 
Plačiau telefonu. Kaina derinama. 
Kaina 320 Eur. Tel. 8 603 16 911. 
Rokiškis
• Kombinezonus naujagimiui. 
Mėlynas ir pilkas kūdikiui nuo 
gimimo iki 3 mėn. (nešiojo iki 
pusės metų). Rožinis ir žalias 74 

cm (žalias vilnonis žieminis). 
Kaina 4 Eur/vnt. Tel. 8 670 54 703. 
Rokiškis
• Maišą geros būklės rūbelių 
naujagimiui, 0-3 mėn. Kaina 5 Eur. 
Tel. 8 670 54 703. Rokiškis
• Originalų Emporio Armani 
vyrišką laikrodį. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 621 88 950. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Akvariumą su žuvytėmis ir 
įranga. Tel. 8 609 94 107.  
Rokiškis
• Dvi pekinukes, gimusias vasario 
1 dieną po 100 Eur.  Ir dvi vokiečių 
aviganių kalytes, gimusias vasario 
27 dieną, po 100 Eur.  
Tel. 8 625 88 359. Biržai
• Poni kumelę. Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 670 97 023. Rokiškis
• Ožką, ožkytę ir ožį be ragų. 
Gražus, baltas. 50 Eur už visus.  
Tel. 8 683 53 297. Rokiškis
• 4 melžiamas karves.  
Tel. 8 654 18 462. Kupiškis
• 1,5 mėn. ožkytes. Viso yra 3 
ožkytės. Kaina po 5 Eur arba jei 
perkate dvi - trečioji nemokamai. 
Tel. 8 612 77 471. Rokiškis
• Savaitės amžiaus žąsiukus po 8 
Eur, vienadienius žąsiukus po 7 
Eur. Kaimiški-mixas, Pandėlio sen. 
Tel. 8 608 02 248. Rokiškis
• 2018 m. pavasarį atvestas 
mišrūnes avytes. Kaina 40-50 Eur. 
Tel. 8 698 31 623. Rokiškis
• Už simbolinę kainą 1 mėn. 
amžiaus 4 ožkytes ir ožiuką. 2 
ožkytės genetiškai beragės.  
Kaina 10 Eur. Tel. 8 698 31 623. 
Rokiškis
• Tris avinukus – Lietuvos 
juodagalvių (tinkančius veislei, 
dar augančius). Sveiki, stiprūs, 
žvalūs. Galima užsisakyti nurodytu 
telefonu. Tel. 8 621 69 732. 
Rokiškis
• Jauną zebrinį amadinuką. 
Patinėlis. Kaina 6 Eur.  
Tel. 8 682 30 079. Rokiškis
• 3 muskusines antis ir  antiną. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 689 05 900. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Vyras, turintis visas vairuotojo, 
traktorininko vairavimo kategorijas 
ieško nuolatinio arba papildomo 
darbo. Turi patirties dirbant 
autokrautuvu, elektrokrautuvu.  
Tel. 8 693 16 779. Rokiškis
• Vyras ieško darbo. Turiu TR2, 
B, C, CE kategorijų vairuotojo 
pažymėjimą. Tel. 8 625 81 278. 
Rokiškis
• Ieškau darbo nuo 8 iki 17 val. 
Esu įgijusi virėjos, barmenės, 
siuvėjos, lankomosios darbuotojos 
specialybes. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 624 72 776. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu mūryti 
krosnis, dirbti sargu.  
Tel. 8 695 78 132. Rokiškis
• Vyras ir moteris ieško darbo. Gali 
pjauti, skaldyti, sukrauti malkas. 
Tel. 8 672 86 131. Rokiškis
• Pietų metu, 2-3 valandas, galiu 
prižiūrėti senjorus.  
Tel. 8 676 08 774. Rokiškis
• Moteris ieško darbo.  
Tel. 8 646 10 831. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Įmonė ieško statybos darbininkų 
darbui aukštyje (ant virvių). 

Išmokome, svarbiausia nebijoti 
aukščio. Darbas visoje Lietuvoje. 
Tel. 8 645 52 939. Rokiškis
• UAB Ramundas GM ieško 
krautuvo vairuotojo (-os) 
gamyboje. Darbo vieta - 
Panemunėlio gel. stotis, Rokiškio 
raj. Darbas pamainomis. Visos 
socialinės garantijos. Iš Rokiškio į 
darbą vežame autobusu.  
Tel. 8 612 26 202. Rokiškis
• Ieškomas traktorininkas darbui 
augalininkystės ūkyje.  
Tel. 8 650 23 641. Rokiškis
• Reikalingas mėsos išpjaustytojas. 
Darbo pobūdis: darbas mėsos 
fabrike; jautienos išpjaustymas. 
Darbas vėsiomis sąlygomis. Darbo 
sutartis iki gegužės-rugpjūčio 
mėnesio, galimybė prasitęsti darbo 
sutartį į ilgalaikę.  
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
• Darbo pobūdis: užtikrinti 
efektyvų žaliavų, medžiagų ir 
prekių pirkimą ir planavimą; 
vykdyti tiekėjų paiešką; 
vykdyti atsargų kontrolę. 
Reikalavimai: anglų kalbos žinios; 
organizuotumas, iniciatyvumas, 
derybų įgūdžiai, panašaus darbo 
patirtis. Tel. 8 686 94 750.  
Rokiškis
• UAB Ramundas GM reikalingas 
(-a) padėklų kalėjas (-a). Darbo 
vieta - Panemunėlio gelž. stotis, 
Rokiškio raj. Darbas 2 pamainomis. 
Iš Rokiškio darbuotojai vežami 
įmonės transportu. Visos socialinės 
garantijos. Tel. 8 612 26 202. 
Rokiškis
• Dirbui fermoje reikalinga melžėja 
ir šėrikas. Padeidautina be žaligų 
įpročių. Apgyvendiname.  
Tel. 8 615 34 570. Rokiškis
• Įmonei reikalingas mechanikas 
virvių pynimo ir sukimo staklių 
priežiūrai ir remontui. Darbo 
užmokestis neatskaičius mokesčių 
nuo 1170 Eurų. Tel. 8 607 95 307. 
Rokiškis
• Reikia išpjauti 5 kub. m rąstų 
lentomis mobiliuoju gateriu.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Reikalingi vyrai dirbti Vokietijoje, 
montuoti priešgaisrinius langus. 
Atlyginimas 10,50 Eur/val. 
Reikalingos rusų kalbos žinios. 
Apgyvendinimas suteikiamas 
nemokamai. Detalesnė informacija 
telefonu arba cv@darbaiuzsienyje.
com. Tel. 8 678 51 101. Rokiškis
• Odontologijos klinika ieško dantų 
techniko (-ės). Gyvenimo aprašymą 
siųsti cv@laudenta.lt.  
Tel. 8 679 82 200. Rokiškis
• Ieškome padangų montavimo 
meistro. Tel. 8 645 85 650. 
Rokiškis
• Reikalingi darbuotojai darbui 
miške medžio pjovimui Obelių sen. 
Tel. 8 699 03 637. Rokiškis

KITA

• Įvadinį elektros apskaitos skydą. 
Pilnas komplektas. Kaina derinama. 
Tel. 8 625 50 918. Rokiškis
• Ketaus šulinio dangtį su žiedu. 
Dangčio skersmuo 64 cm.  
Kaina 50 Eur. Tel. 8 624 53 140. 
Rokiškis
• Storasienį metalinį vamzdį. Storis 
8mm, skersmuo 630 mm.  
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• Perpuvusį karvių mėšlą. 2,5 t. 
Atvežu. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 615 60 138. Rokiškis
• Mažai naudotą centrinio šildymo 
katilą Kalvis. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 647 32 700. Kupiškis
• Buitinį dujų balioną. Kaina 20 

Eur. Tel. 8 628 37 400.  
Rokiškis
• 10 l stiklinę talpą vyno gamybai. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 641 48 256. 
Rokiškis
• Bidonus, 3 vnt. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
• 200 l talpos metalines statines. 
Kaina 6 Eur. Tel. 8 679 95 305. 
Rokiškis
• Savadarbį trifazį grūdų malūną. 
Tel. 8 687 53 961. Rokiškis
• Nerūdijančio plieno talpą, apie 
200 l. Ilgis 105 cm, plotis 64 cm. 
Buvo naudojama vandeniui.  
Tel. 8 612 13 032. Rokiškis
• Juodalksnio malkas kaladėlėmis 
ir skaldytas. Tel. 8 621 89 438. 
Rokiškis
• Presuoto šieno rulonus pašarui. 
Tel. 8 648 62 101. Rokiškis
• 2-3 kub. m cisterną pienui.  
Tel. 8 626 38 881. Rokiškis
• Gražias augalų kompozicijas 
namams puošti. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 678 05 029. Rokiškis
• Naują elektroninę cigaretę.  
Kaina 25 Eur. Tel. 8 678 05 029. 
Rokiškis
• Skaldytas malkas mažais kiekiais. 
Galiu atvežti. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Metalinį seifą už 50 Eur. 2 korių 
medsukį už 40 Eur. Kavos aparatą 
Zepter už 50 Eur.  
Tel. 8 699 17 307. Rokiškis
• Metalines, 200 l talpos statines. 
Kaina 5 Eur. Tel. 8 675 13 781. 
Kupiškis
• Kasos aparatą DATECS MP-
500T. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 612 52 471. Rokiškis
• Naujus medinius šulinį ir 
pavėsinę 3x3, įvairaus pjovimo 
medieną. Tel. 8 696 09 281. 
Rokiškis
• Šienainio ritinius.  
Tel. 8 620 15 919. Rokiškis
• Skaldytas malkas.  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• Veikiantį kraujospūdžio matuoklį. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 603 87 554. 
Rokiškis
• Buitinius dujų balionus. 
Papildomas tel. 8 686 42522.  
Kaina 15 Eur. Tel. 8 676 02 608. 
Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius, 70 vnt.  
Tel. 8 458 33 355. Rokiškis
• Beržines ir mišraus lapuočio 
malkas. Supjautos kaladėlėmis.  
Tel. 8 620 15 919. Rokiškis
• Šamotines plytas (9 vnt.), 
šiltnamiui ketaus krosnelę 
(buržuika), 2 vnt., 200 l metalines 
statines kurui, senovines arklines 
roges (nevažinėtas), trifazį 
ventiliatorių grūdams ir šienui 
džiovinti, 2 vnt. traktorinių akėčių 
(vidutinės). Skambinti po 18 val. 
Tel. 8 458 75 283. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• HP Elitebook 6930p nešiojamą 
kompiuterį, tinkantį darbui, 
mokslams. Kompiuterio parametrai: 
CPU Intel dual core P9550, 4GB 
RAM, VGA  ATI Mobility Radeon 
HD 3450. Kaina 99 Eur.  
Tel. 8 640 42 901. Rokiškis
• Nešiojamąjį modemą ZTE MF90 
4G. Pilnas komplektas. Kaina 
derinama. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 625 50 918. Rokiškis
• Nešiojamąjį kompiuterį Fujitsu 
Siemens. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Kaimiškus vištų kiaušinius.  
Tel. 8 690 29 495. Rokiškis
• Valgomąsias bulves po 0,3 Eur/kg 
ir naminus kiaušinius po 1,5 Eur/10 
vnt. Tel. 8 674 32 682. Rokiškis
• Valgomąsias bulves.  
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Ekologiškus svogūnus po 0,7 Eur/
kg. Tel. 8 675 47 620. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Nedaug naudotą Huawei P Smart 
telefoną. Nešiotas su dėkliuku ir 
plėvele. 32GB. Juodos spalvos. 
Galima derėtis. Kaina 110 Eur.  

Tel. 8 643 08 231. Rokiškis
• Samsung Galaxy Come Prime 
telefoną. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Naudotą, gerai veikiantį mobilaus 
ryšio telefoną Nokia Lumia 925 su 
dokumentais. Kaina derinama.  
Tel. 8 687 57 619. Rokiškis
• Huawei Ascend Y330. Yra 
pakrovėjas, dėklas, dėžutė, 
telefonas geros būklės. Kaina 45 
Eur. Tel. 8 625 81 278.  
Rokiškis
• Telefoną CAT B30. Yra garantija. 
Tel. 8 678 04 702. Rokiškis
• Telefoną Huawei P8 Lite. Skilęs, 
bet naudotis netrukdo. Kaina 45 
Eur. Tel. 8 628 37 400.  
Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Saksofoną. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Geros būklės, sureguliuotą 
pianiną. Kaina 99 Eur.  
Tel. 8 679 88 428. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Medinį namą su ūkiniais pastatais 
Jūžintuose. Tel. 8 624 10 171. 

Rokiškis
• Sodą už miškų urėdijos, 
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2019 m. balandžio 17 d. 15 val. Rokiškio r., 
Pandėlio sen., Kavolių k. numatomi žemės skly-
po Kad.Nr. 7387/0002:40 kadastriniai matavimai. 
Gretimo besiribojančio žemės sklypo Kad.Nr. 
7387/0002:44 savininkai kviečiami atvykti į žemės 
sklypo ženklinimą.

Matavimus vykdys: UAB „Geo optimus“, 
Perkūno g.5 A, Rokiškis, tel.: +370 685 77037

Uljanavos k., su nebaigtu įrengti 
2 aukštų namu. Sudėti plastikiniai 

langai, yra rūsys, trifazis, šulinys. 
Kaina derinama. Kaina 27000 Eur. 
Tel. 8 627 69 300. Rokiškis
• Namą Čedasuose. 3 kambariai, 
virtuvė ir vonios kambarys. 
Šildomas 2 stačiamalkiais. Sudėti 
visi plastikiniai langai. Kanalizacija 
vietinė. Yra du garažai, ūkinis 
pastatas, kuriame įrengta pirtis. 
Namų valda 0,15 ha + žemės 
sklypas 0,06 ha. Kaina 7500 Eur. 
Tel. 8 620 42 353. Rokiškis
• Sodą Laukupio sodų bendrijoje 
(šalia Kavoliškio). 6 a dirbamos 
žemės, yra nedidelis medinis 
namelis, derantys vaismedžiai, 
kelios obelys, kriaušė, slyva. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 629 15 101. 
Rokiškis
• Sodybą-vienkiemį ramiam 
poilsiui ar turizmui 2 km nuo 
Dusetų, šalia gero, asfaltuoto kelio. 
Yra 3 ha žemės, gyvenamasis 
namas, tvenkinyje pratekantis 
vanduo. Tel. 8 698 55 357.  
Rokiškis
• Skubiai 2 kambarių butą 
Jaunystės g. Plastikiniai langai, 
erdvi virtuvė, pietinė pusė. 5 
aukštas. Kaina derinama. Kaina 

16400 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• Komercines patalpas. 65 kv. m, 
mikrorajone (3 kambarių butas). 
Papildomas tel. 8-600 26451.  
Tel. 8 606 10 350. Rokiškis
• Žemės sklypus. Kadastriniai nr. 
7357/0006:229; 7357/0006:228; 
7347/0001:96. Tel. 8 612 85 906. 
Rokiškis
• Sodo sklypus Bokšto g. 4 ir 6, 
Velniakalnyje. 11 a.  
Tel. 8 612 85 906. Rokiškis
• 2 aukštų namą Degsnių kaime. 
Yra ūkinių pastatų, tvenkinys, 
sodas, pirtis. Tel. 8 699 12 576. 
Rokiškis
• 12 a sodą Steponyse. Yra 
neįrengtas mūrinis namukas su 
palėpe ir rūsiu, vandens tvenkinys. 
Kaina 6900 Eur. Tel. 8 606 00 546. 
Rokiškis
• 2 aukštų gyvenamąjį namą 
Obeliuose. Yra ūkinis pastatas, 
garažas. Tel. 8 693 12 362. 
Rokiškis
• Gyvenamąjį namą Nevierių k. 
Yra ūkinis pastatas, klėtis, daržinė, 
lauko virtuvėlė, pirtelė, iškastas 
tvenkinys. Žemės valda 75 a.  
Tel. 8 693 12 362. Rokiškis
• 18 ha žemės sklypą su mišku, 
Jūžintų sen., Ažubalių k. Kaina 
35000 Eur. Tel. 8 685 55 567. 
Rokiškis
• Administracines patalpas miesto 
centre, J. Gruodžio g. 37.  
Kaina 50 Eur. Tel. 8 699 46 862. 
Rokiškis
• Namą 25 km nuo Rokiškio. 30a 
žemės sklypas. Tel. 8 623 71 021. 
Rokiškis
• Pigiai sodybą geroje vietoje su 
0,28 a žemės. Panemunėlio gelž. st. 
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Įvairių plotų namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos, prieš 
kolektyvinius sodus. Aro kaina apie 

300Eur. Tel. 8 657 76 668.  
Rokiškis
• Namų valdos 20 a žemės sklypą 
Gedimino g. Yra elektra, vanduo, 
nuotekos. Tel. 8 604 86 441. 
Rokiškis
• 5 ha žemės sklypą Rokiškio raj., 
Rokiškėlių k. Tel. 8 672 39 010. 
Rokiškis
• Tris žemės ūkio paskirties sklypus 
(0,5 ha, 9,48 ha ir 3,99 ha) bendras 
plotas 13,97 ha. Rokiškio raj., 
Martiniškėnų k. Kaina 56000 Eur. 
Tel. 8 650 37 704. Rokiškis
• 3 kambarių butą miesto centre, 1 
aukšte. Yra garažas. Su baldais ir 
buitine technika. Tinka komercijai. 
Kaina 40000 Eur.  
Tel. 8 699 17 307. Rokiškis
• Kolektyvinį sodą Šilelio 
bendrijoje. Yra namas, ūkinis 
pastatas, trifazė elektra, 6a sklypas. 
Kaina 9200 Eur. Tel. 8 699 17 307. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Aukštaičių g., 1 
aukšte. Sudėti plastikiniai langai 
ir durys. Reikalingas remontas. 
Suremontuota laiptinė. Geranoriški 
kaimynai. Patogi vieta.  
Tel. 8 672 16 995. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą Rokiškio 
raj., Pandėlio gyvenvietėje. 
Namas mūrinis, po visu namu yra 
rūsys, kurenama kietu kuru. Šalia 
namo yra ūkiniai pastatai, sodas, 
dirbamos žemės sklypas.  
Tel. 8 617 36 806. Rokiškis
• 32 kv. m butą Aukštaičių g. 2-21, 
3 aukšte. Kaina 6500 Eur.  
Tel. 8 655 24 112. Rokiškis
• 3 kambarių butą 3 aukšte, 
Juodupėje, Tekstilininkų g. 
Renovuota laiptinė, geras namas. 
Kaina derinama. Kaina 8500 Eur. 
Tel. 8 611 52 763. Rokiškis
• 2 ha malkinio miško.  
Tel. 8 630 53 487. Rokiškis
• Pusę namo Obeliuose.  

Tel. 8 675 40 836. Rokiškis
• Surenkamą metalinį garažą 
3mx6m. Galiu atvežti ir surinkti. 
Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 687 73 343. Ukmergė
• 27 a sklypą Turgavietės g.  
Tel. 8 670 97 023. Rokiškis
• Medinį namą su 18 a sklypu 
Rokiškyje, Draugystes g. Name 
miesto vandentiekis ir kanalizacija. 
Rami vieta, netoli turgus, autobusų 
stotis. Kaina 21000 Eur.  
Tel. 8 605 81 090. Rokiškis
• 2 kambarių butą Panevėžio g. 3 
aukštas, 50,31 kv. m. Yra rūsys. 
Namas statytas 1980 m. Kaina 
21000 Eur. Tel. 8 601 91 785. 
Rokiškis
• Namą Beičių k., Rokiškio 
raj. Šalia pagrindinio kelio, yra 
žemės sklypas. Tel. 8 675 24 755. 
Rokiškis
• Sodą Uljanavoje, sodų bendrijoje 
Sodžius. Namelis, elektra. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 671 24 883. 
Rokiškis
• Sodybą gražioje, ramioje vietoje, 
Juodupės sen. Kaina 11500 Eur. 
Tel. 8 621 04 666. Rokiškis
• 2 aukštų namą Juodupėje 
su baldais ir buitine technika. 
Centrinis šildymas (paliekame 
nemažai pakuros). Ūkinis pastatas: 
garažas, malkinė ir pirtis. 12 a 
sklypas su obelimis ir vaiskrūmiais. 
Rami aplinka, kaimynai. Netoli 
miestelio centras. Kaina 13000 Eur. 
Tel. 8 606 59 786. Rokiškis

NUOMA

• Išsinuomosiu tvarkingą, 1 
kambario butą. Butas gali būti su 
daliniais patogumais. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 608 16 430. Rokiškis
• Tvarkinga, be žalingų įpročių 
šeima su kūdikiu išsinuomos 1, 
2 kambarių butą arba namo dalį. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 688 09 949. 

Rokiškis
• Išsinuomosiu garažą su duobe 
Rokiškyje. Tel. 8 621 75 943. 
Rokiškis
• Išnuomojamas 1 kambario butas 
Rokiškyje, mikrorajone, ilgam 
laikotarpiui. Tel. 8 607 74 719.  
Rokiškis
• Šeima ieško pusantrinio arba 2 
kambarių buto nuomai ilgesniam 
laikotarpiui. Tel. 8 621 52 675.  
Rokiškis
• Ieškau 2 kambarių buto nuomai 
Rokiškyje arba namo 20 km aplink 
Rokiškį. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 676 39 303. Rokiškis
• Ieškau garažo su trifaze elektros 
instaliacija nuomai Rokiškyje.  
Tel. 8 676 83 134. Rokiškis
• Išnuomojamos kirpyklos patalpos 
su visa reikiama kirpyklos įranga 
arba darbo vieta kirpėjai.  
Tel. 8 612 94 783. Rokiškis
• Renginių-konferencijų salės 
nuoma!Apgyvendinimas Rokiškyje! 
Rezervuoti nurodytu telefonu. 
Perkūno g. 6, Rokiškis. 
Tel. 8 601 45 696. Rokiškis

PASLAUGOS
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13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, 
Lietuva
16:40 Ponių rojus 
17:30 Žinios. 
18:00 „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gyvenimas 
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
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22:30 Dviračio žinios
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13:00 Pažadėtoji
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16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Gero vakaro šou 
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00:55 Kaulai 
01:45 Kvantikas 
02:35 Ekstrasensai detektyvai 
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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 Yra, kaip yra
13:00 Mano likimas
15:00 Dvi šeimos 
16:00 KK2
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 Paveldėtoja 2 
21:00 Monikai reikia meilės 
21:30 Žinios
22:30 Įsibrovimas
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07:40 Stoties policija 
08:40 Sudužusių žibintų 
gatvės 
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13:45 Stoties policija 
14:50 Sudužusių žibintų 
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05:20 „Deimantų medžiotojai“ 
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06:30 „Pasaulis iš viršaus“
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09:00 „Gurovo bylos. 
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10:00 „Gyvybės langelis“ 
11:10 „Deimantų medžiotojai“ 
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 „Rasputinas“ 
20:00 Reporteris
20:30 Lietuva tiesiogiai
21:00 Ant bangos
22:00 Reporteris
22:55  „Mes europiečiai“
23:00 Nuoga tiesa
00:00 „Miškinis“ 
01:05 „Bitininkas“ 
02:05 „Širdies plakimas“ 
02:55 „Deimantų medžiotojai“ 
03:45 „Kita moteris“ 
04:35 „Kelrodė žvaigždė“ 
05:20 „Deimantų medžiotojai“
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05:10 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:00 Senis 
10:00 Vyriausybės 2018 
metų veiklos ataskaita. 
Pranešėjas Ministras 
Pirmininkas Saulius 
Skvernelis. 
11:30 Klausimėlis.lt 
12:00 Gyvenimas 
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
16:40 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
00:40 Klausimėlis.lt 
01:00 LRT radijo žinios
00:10 Tvin Pyksas 2 
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 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus 

05:10 Kvantikas 
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 Peržengta riba
23:55 X mutantai 
00:55 Kaulai 
01:45 Kvantikas 
02:35 Ekstrasensai detektyvai 
03:30 X mutantai 
04:20 Kaulai 
05:10 Kvantikas 

06:05 Mano gyvenimo šviesa 
07:35 Tomo ir Džerio šou 
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 Yra, kaip yra
13:00 Mano likimas 
15:00 Dvi šeimos 
16:00 KK2
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:00 Monikai reikia meilės 
21:30 Žinios
22:30 Prarasta kontrolė
00:20 Judantis objektas 
01:15 Įsibrovimas
02:50 Alchemija. VDU karta
03:20 RETROSPEKTYVA

06:40 Spec. būrys. Išlieka stipriausi 
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 Betsafe–LKL. Dzūkija - 
Lietkabelis
21:00 Tylos kodeksas
23:00 Majamio katastrofa
00:50 Kas žudikas? 

05:20 „Deimantų medžiotojai“ 
06:14 TV parduotuvė
06:30 „Pasaulis iš viršaus“
07:00 Vantos lapas
07:30 Sveika ir gardu
08:00 Reporteris
09:00 Ant bangos
10:00 „Gyvybės langelis“ 

11:10 „Deimantų medžiotojai“ 
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 „Rasputinas“ 
20:00 Reporteris
20:30 Lietuva tiesiogiai
21:00 Ne spaudai
22:00 Reporteris
22:55 „Mes europiečiai“
23:00 Adomo obuolys
00:00 „Miškinis“ 
01:05 „Bitininkas“ 
02:05 „Širdies plakimas“ 
02:55 „Deimantų medžiotojai“ 
03:45 „Kita moteris“ 
04:35 „Kelrodė žvaigždė“ 
05:20 „Deimantų medžiotojai“ 
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06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, 
Lietuva
09:20 Senis 
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 6 
11:15 Aukštuomenės 
daktaras 4 
12:00 (Ne)emigrantai 
13:00 Vartotojų kontrolė 
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, 
Lietuva
16:40 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 Laukinė upė 
02:50 Laukiniai gyvūnai. 
Paros kaleidoskopas 3 
03:35 Misija „Galapagai" 
04:25 Džesika Flečer 7

05:10 Kvantikas
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 
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 

19:30 Vajana
21:40 Karibų piratai.
 Numirėlio skrynia
00:40 Lemtingas posūkis 3
02:15 Kietas riešutėlis 2 
04:20 Paskutinis iš Magikianų 
05:20 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai

06:05 Mano gyvenimo 
šviesa 
07:35 Tomo ir Džerio 
šou 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
09:55 Monikai reikia
 meilės 
10:25 Namai, kur širdis 
11:00 Valanda su Rūta
12:00 Yra, kaip yra
13:00 Mano likimas 

15:00 Dvi šeimos 
16:00 KK2
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva
17:35 Bus visko
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:30 Bornas. Galutinis  
tikslas
23:50 Prezidento sprendimas
02:25 Pelkių pabaisa

06:50 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi 
07:50 Stoties policija 
08:50 Sudužusių žibintų
 gatvės 
09:50 Paskutinis faras 
10:50 Kobra 11 
11:55 Ekstrasensų mūšis 
13:45 Stoties policija 

14:50 Sudužusių žibintų 
gatvės 
15:55 Paskutinis faras 
17:00 NKL finalo ketverto 
varžybos
19:00 Amerikietiškos imtynės 
21:00 Mirtinas žaidimas
23:00 Tylos kodeksas
01:00 Ekstrasensų mūšis

05:20 „Deimantų medžiotojai“ 
06:10 „Pasaulis iš viršaus“
06:14 TV parduotuvė
06:30 „Pasaulis iš viršaus“
06:35 Krepšinio pasaulyje 
07:00 Kitoks pokalbis su D. 
Žeimyte
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 „Rasputinas“ 
20:00 Reporteris
20:30 Kitoks pokalbis 
21:00 „Prokuroras“ 
22:00 Reporteris
23:00 Ant bangos
01:25 „Moterų daktaras“ 
02:55 „Šeimininkė“ 
04:35 Vantos lapas
05:00 „Kita moteris“

• Atlieku lauko ir vidaus darbus. 
Montuoju gipso kartono plokštes, 
glaistau, dažau, klijuoju plyteles. 

Dirbu visus kitus darbus.  
Tel. 8 641 65 274. Rokiškis
• Atliekame visus santechnikos 
darbus. Tel. 8 615 52 759.  
Rokiškis
• Automobilių stiklų tamsinimas-

keitimas. Automobilių žibintų 
tamsinimas-poliravimas. Pastatų 
stiklų tamsinimas. Stiklų 
dekoravimas. Stiklų šarvavimas. 
Reklamos gamyba, paruošimas, 



9 psl.  2019-04-09

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

klijavimas. www.stiklutamsinimas.
eu. Tel. 8 608 03 391.  
Kupiškis
• Atliekami darbai: Žemės kasimo, 
stumdymo ir lyginimo darbai; 
Gerbūvio darbai; Tranšėjų kasimas 
kanalizacijai, vandentiekiui, 
elektros laidams pratęsti; Pamatų 
įrengimas; Pamatų atkasimas; Kiti 
darbai. Tel. 8 652 91 336.  
Rokiškis
• Malkų ruoša nuo medžių 
nupjovimo, ištraukimo, skersavimo, 
skaldymo iki pakrovimo, 
transportavimo ir iškrovimo. Taip 
pat medžių genėjimo, gyvatvorių 
karpymo, lapų, senos žolės 
surinkimo ir išvežimo paslaugos. 
Kelio greideriavimo paslaugos.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis

PERKA

• Pirksiu statinę vandeniui, 
gyvuliams girdyti. Mažiausiai 2,5 
kub. m. Tel. 8 610 61 321.  
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Prašau padovanoti nereikalingus 
mobiliuosius telefonus.  
Tel. 8 644 26 932. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Vaikišką automobilinę kėdutę už 
simbolinę kainą. Tel. 8 699 43 184. 
Rokiškis
• Labai geros būklės, trijų dalių 
vežimėlį. Lopšys ir sportinė 
dalis kaip nauji, nes autokėdutę 
naudojome daugiau. Foto 
pasiskolinta, galima derėtis. 
Kaina 190 Eur. Tel. 8 647 35 028. 
Rokiškis
• Vaikštynę. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 615 65 662. Rokiškis
• Vaikišką maniežą. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 615 65 662. Rokiškis
• Vežimėlį Alpina Riko Fix 3in1. 
Yra lopšys, autokedutė, sportinė 
dalis. Kaina 74 Eur.  
Tel. 8 676 61 655. Rokiškis
• Naudotą trijų dalių vežimėlį. Yra 
apibraižymų, techninių gedimų 
nėra. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 623 96 245. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Šalia Rokiškio turgaus rasti 3 
raktai. Tel. 8 684 13 640.  
Rokiškis
• Rasta sija su numeriais.  
Tel. 8 629 36 945. Rokiškis
• Rokiškio Humanos parduotuvėje, 
šeštadienį, kovo 30 d. dingo 
moteriška piniginė. Labai prašau 
grąžinti dokumentus, atsilyginsiu. 
Tel. 8 682 37 547.  

Rokiškis
• L. Šepkos parkelyje rastas 
mobilusis telefonas.  
Tel. 8 696 02 035. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Naują grandininį pjūklą 
Husqvarna 440. Tel. 8 614 19 157. 
Rokiškis
• Savaeigę žoliapjovę Murai. 
Gamintojas USA, būklė normali, 
Brigg Startion. Kaina 95 Eur.  
Tel. 8 623 61 509. Rokiškis
• Tvarkingą traktoriuką 2011 m., 
Husqvarna Rider 13 R Special. 
Kaina 1550 Eur. Tel. 8 644 46 923. 
Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO-
PREKĖS

• Echolotą Lowrance Mark 5X-Pro. 
Prižiūrėtas ir saugotas, patogiai 
telpa į dėžutę, su akumuliatoriumi. 
Kaina 165 Eur. Tel. 8 692 53 557. 
Rokiškis
• Naktinio matymo žiūroną 
Bushnell, yra infraraudonųjų 
spindulių naktinio matymo režimas. 
Kaina 154 Eur. Tel. 8 686 70 141. 
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Tvarkingus, dažytus langų rėmus 
su stiklais. Tinka šiltnamiams ir 
įvairiems pastatams. Aukštis 1,38 
m, plotis 0,63 m, įvairių dydžių. 
Tel. 8 458 33 355. Rokiškis
• Trifazį diskinį pjūklą su 
obliavimo funkcija. Kaina 380 Eur. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Naujas ir naudotas medienos 
apdirbimo stakles. Kaina 79 Eur. 
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
• Savadarbes medžio frezavimo 
stakles. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 623 68 168. Rokiškis
• Medžio obliavimo ir pjovimo 
stakles. 5 kW variklis, 4500 
apsukų, peilio plotis 40 cm, 
reismuso pastūma elektrinė. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 623 68 168. 
Rokiškis
• Gegnes 5/15 cm., tąšus 15/15 cm., 
colines lentas 2,5 cm. storio. Visa 
mediena sausa. Tel. 8 610 06 145. 
Rokiškis
• Viengubo pjovimo lentas. 2,5 cm 
storio, 6 m ilgio. Tąšus 15x15, 6 m 
ilgio. Tel. 8 686 93 420.  
Rokiškis
• Puikios būklės, naudotą plastikinį 
varstomą langą. Aukštis 142 cm, 
plotis 70 cm. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 623 61 509. Rokiškis
• Naujas šamotines plytas.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Įvairaus pjovimo statybinę 
medieną. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Naują siaurapjūklį Skil. Yra 
pjūkleliai. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 686 20 474. Rokiškis
• Šiltnamio lankus. Balti, 8 vnt., 
5,5 m ilgio. Vieneto kaina 2,5 Eur. 
Tel. 8 647 48 007. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Motorolerį Honda Bali. TA 
iki 2019.08. Tvarkingas. Kaina 
negalutinė. Kaina 230 Eur.  
Tel. 8 621 36 133. Rokiškis
• Techniškai tvarkingą automobilį 
Audi A4. 1995 m. Variklis 1,8 l, 
benzinas, 92 kW. Galiojanti TA iki 
2020.04. Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 698 86 717. Rokiškis
• Motociklą Ryga 22. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 602 87 040.  
Anykščiai

• Seat Toledo 1999 m., 1,9 l, TDI, 
66 kW, TA iki 2019.06.  
Kaina 700 Eur. Tel. 8 675 17 564. 
Rokiškis
• 2003 m. Lancia Pedro miniveną. 
DyzeIis, 2 l, TA iki 2020.08, 
varikIio defektas. Kaina 300 Eur. 
Tel. 8 687 56 716. 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 A4 B5 1997 m., universalas, 
TA, tvarkinga. Kaina 1150 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
• Dažų sluoksnio matuoklį 
automobilio kėbulo patikrai.  
Tel. 8 686 20 474. Rokiškis
• Tvarkingą 2000 m. Citroen 
Xsara Picasso. TA iki 2021.02.10. 
Labai ekonomiškas automobilis: 
vidutinės dyzelino sąnaudos 5,5 l. 
Daugiafunkcinis vairas, klimato 
kontrolė, el. valdomi, šildomi 
veidrodėliai, rūko žibintai. Geras 
akumuliatorius. Tel. 8 612 54 094. 
Rokiškis
• Dviratį. Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 604 14 777. Rokiškis
• Priekabėlę be dokumentų. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 687 53 961. 
Rokiškis
• VW Passat B4. 1996 m., 
universalas. 1,9 l, TDI, 97 kW, TA 
iki 2020.07. Žalia spalva. Gausi 
komplektacija. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 614 63 569. Rokiškis
• Puikų, ekonomišką Nissan Note 
automobilį. 2007 m., 1,5 l, dyzelis, 
63kW, TA iki 2020.10.10. Kaina 
2000 Eur. Tel. 8 647 28 526. 
Rokiškis
• Geros būklės, ekonomišką Volvo 
V50 universalą. 2005 m., dyzelis, 
2l, 103kW. Automatinės šviesos, 
kritulių jutiklis, borto kompiuteris, 
šildomos sėdynės, autonominis 
pašildymas - viskas puikiai veikia. 
Tikra rida 233 000 km.  
Kaina 2300 Eur. Tel. 8 616 35 640. 
Zarasai
• Audi A4 1,9 l, dyzelis, 66 kW, 
automatinė pavarų dėžė, veikianti 
klimato kontrolė. Techninė būklė 
gera, variklis ir pavarų dėžė, 
važiuoklė dirba gerai, nieko 
nereikia keisti. Yra kosmetinių 
defektų. TA iki 2020 metų rudens. 
Kaina 1200 Eur. Tel. 8 686 91 017. 

Rokiškis
• Opel Vectra C 2003 m., 1,9 l, 110 
kW, 6 pavaros. Taupus automobilis, 
praeita TA. Universalas, daug 
detalių pakeista naujomis, viskas 
veikia, niekas neišlaužyta, geras 
akumuliatorius. Kaina 1600 Eur. 
Tel. 8 677 31 580. Rokiškis
• Chrysler Grand Voyager 1998 m., 
2,5l, TDi. Odinis salonas, šildomos 
sėdynės, šildomas priekinis stiklas, 
kablys ir t.t. Kaina 950 Eur.  
Tel. 8 650 26 388. Kupiškis
• Mažai naudotą, tvarkingą vaikišką 
dviratį. Tinka apie 9-14 metų 
vaikui. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 605 90 025. Rokiškis
• Audi A4, 1.9 l, 81 kW, 2000 m. 
Kaina derinama. Tel. 8 628 62 940. 
Rokiškis
• Visą arba dalimis daužtą 2003 
m. Opel Astra. Variklis užsiveda. 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 610 17 655. 
Rokiškis
• Priekabą motoblokui. Kaina 130 
Eur. Tel. 8 685 69 733.  
Rokiškis
• Opel Astra G 2003 m., TA iki 
2021.01. Dyzelis, 2 l, 74 kW. Kaina 
derinama. Kaina 1100 Eur.  
Tel. 8 617 93 238. Rokiškis
• Vyrišką, bėginį dviratį. 21 
pavara, diskiniai stabdžiai, naujos 
padangos, aliuminio rėmas, labai 
lengvas. Kaina 125 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Triratį. Tel. 8 698 06 488. 
Rokiškis
• 10 kub. m talpos metalinę 
cisterną. Tel. 8 687 53 961. 
Rokiškis
• Opel Vectra. Dyzelis, 74kW, TA 
iki 2019.11.08 . Kaina 300 Eur. Tel. 
8 670 37 379. Rokiškis
• Mitsubishi Colt CZ3 2005m., 
1,3l, 70kW, el. langai, borto 
kompiuteris, 3 durų, geros 
žieminės padangos, oro pagalvės, 
signalizacija. Tvarkingas, kėbulas 
be defektų. TA pasibaigė kovo 
15d. Yra nedidelis gedimas. Kuro 
sąnaudos 5-6l. Kaina derinama. 
Bajorai. Kaina 900 Eur. Tel. 8 612 
85 838. Rokiškis
• Tvarkingą VW Golf hečbeką. 
1,9 l. Salonas gražus, nesutrintas. 
Variklis dirba kaip priklauso. TA 
iki 2019.09. Priekiniai sparnai 
pažeisti korozijos. Kaina derinama. 
Kaina 850 Eur. Tel. 8 624 21 377. 
Rokiškis
• Naudotą dviratį tinkantį 
paaugliui. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 650 36 117. Rokiškis
• Naują medinę valtį.  
Tel. 8 618 18 097. Rokiškis
• 2003 m. Audi A6 universalą. 2,5 

l, TDi, 120 kW. El. langai, ABS, 
klimato kontrolė, naujai perrinkta 
visa važiuoklė, geros M+S 
padangos, naujas akumuliatorius, 
nauji galiniai amortizatoriai, TA iki 
2020.08. Kaina 1700 Eur.  
Tel. 8 600 63 802. Rokiškis
• 2002 m. BMW 530. Dyzelis . 
Kaina 2600 Eur. Tel. 8 698 04 622. 
Rokiškis
• Opel Astra 2001 m., 2 l, dyzelis, 
TA iki 2021.04. Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 698 04 622. Rokiškis
• VW Passat 2001 m., 1,8 l, 
benzinas/dujos. Kaina 1400 Eur. 
Tel. 8 698 04 622. Rokiškis
• VW Passat 2 l, dyzelis, DSG 
greičių dėžė. Kaina 2300 Eur.  
Tel. 8 698 04 622. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• BMW E61 galinį spoilerį. Labai 
geros būklės, su puikiu stabdžiu. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 698 51 819. 
Rokiškis
• VW Multivan, Transit 
veidrodėlius. Labai geros būklės, 
75 Eur už abu. Generatorių už 40 
Eur, galinio lango varikliuką už 40 
Eur. Tel. 8 698 51 819.  
Rokiškis
• VW ir Audi starterį. 1,9 l, TDI, 11 
dantukų. Kaina 40 Eur. Generatorių 
1,9 l, TDI už 25 Eur.  
Tel. 8 698 51 819. Rokiškis
• Mercedes E Class universalo 
bagažinės žibintus W211. Kaina už 
abu 50 Eur Veidrodėlį už 35Eur. 
Posparnio laikiklį už sutartinę 
kainą. Tel. 8 698 51 819.  
Rokiškis
• Opel skardinius R16 ratlankius 
(be padangų) ir originalius ratų 
gaubtus. Tinka Opel Astra, Zafira. 
Ratlankiai 45 Eur, gaubtai 15 Eur. 
Kaina galutinė. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 618 13 059. Rokiškis
• Įvairių profilių naudotas 
padangas. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Audi A6 C5 vairą. Nenutrintas, 
šviesi oda, be oro pagalvės. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 698 51 819.  
Rokiškis
• Audi A6 C5 kuro siurblį. 2,5 l, 
TDI. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 698 51 819. Rokiškis
• Audi A6 C5 Alroud slenksčius už 
100 Eur. Xenon europinius žibintus 
su visomis lemputėmis už 120 Eur. 
Tel. 8 698 51 819. Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• Opel Corsa dalimis arba visą. 
1994 m., 1,2 l, benzinas.  
Kaina 100 Eur. Tel. 8 602 87 040. 
Anykščiai
• Ratlankius su padangomis Nokian 
205/65 R15. Protektoriaus gylis 
4,5mm. Tinka Citroen Evasion, Fiat 
Ulysse, Peugeot 806. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 674 33 007. Rokiškis
• DVD automagnetolą Ripspeed. 
USB, SD, CD, DVD. 4x50 
išėjimas, galinės vaizdo kameros  
pajungimas. 4GB atminties kortelė. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 608 02 740. 
Rokiškis
• Skardinius Opel R15 ratlankius. 
Tarpai tarp skylių 110mm. Kaina už 
visus. Kaina 15 Eur. Tel. 8 608 02 
740. Rokiškis
• Vokiškus, Rial firmos R18 5x180 
Volvo ratus. Tinka ir Peugeot, 
Ford, Alfa Romeo automobiliams. 
Kaina 160 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• Moskvič 412 mažai naudotą 
variklį. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Audi A4 B5 vasarines padangas 
su ratlankiais, 4 vnt. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• VW Golf 4 lietus ratus su 
padangomis. Likutis apie 8 mm, 
4vnt. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• R13, R14, R15 ratus su 
padangomis, ratlankius.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• VW Golf 3 1998 m., 1,9 l, TD, 
universalą dalimis.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Renault Espace 3 dalimis. 
Klauskit ko reikia.  

Tel. 8 647 47 306. Rokiškis
• Originalius R16 Toyota Avensis 
ratlankius. Gražūs, be trūkumų . 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Audi A4, A6 1,9 l, TDI, 96 kW 
variklį, sankabą, greičių dėžę, 
purkštukus, generatorių, starterį, 
stabdžių diskaus. Stabdžių, apkabos 
ir visko kas aplink variklį dalis.  
Tel. 8 692 23 719. Rokiškis
• Mitsubishi Pajero, Hyundai 
Galoper ratlankius. 6 skylių, 
R15, naujai nusmėliuoti ir 
perdažyti. Galiu sukomplektuoti 
su padangomis. Tel. 8 692 23 719. 
Rokiškis
• 4 beveik naujas vasarines keturių 
skylių 175/70 R14 padangas su 
lietais ratlankiais. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 610 17 655. Rokiškis
• Dalimis 1996 m. Rover 825. 
Peugeot 605 benzinas-dujos 
(tiesioginės). Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Žigulių ratlankius, 2 vnt. Kaina 7 
Eur. Tel. 8 679 95 305.  
Rokiškis
• Citroen C5. Universalas, 2005 m., 
1,6 l, HDI. Mechaninė pavarų dėžė. 
Variklio defektas. Pridedu variklį 
keitimui. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 685 86 569. Rokiškis
• Aukšto slėgio padangas (C) R15, 
R16 . Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 626 38 881. Rokiškis
• 2003 m. Opel Zafira 2 l, DTI, 74 
kW, dalimis. Yra R16 lieti ratai. 
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• Dalimis Toyota Corolla 2006 m., 
2 l, dyzelis, 66 kW.  
Tel. 8 623 17 772. Rokiškis
• Dalimis Opel Zafira 2005 m., 92 
kW, 2,2 l, dyzelis.  
Tel. 8 623 17 772. Rokiškis
• Lietus Opel ratlankius su 
vasarinėmis padangomis. 4 vnt., 
205/55 R16. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 623 17 772. Rokiškis
• 2000 m. VW Passat B5 dalis 
pigiai. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• GAZ-51 greičių dėžę.  
Tel. 8 628 41 976. Rokiškis
• Peugeot 806 skardinius ratus su 
padangomis ir gaubtais. 205/65 
R15. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 692 53 557. Rokiškis
• Opel Astra 2000 m., DTI ,2 l, 74 
kW, dalimis. Tel. 8 651 12 780. 
Rokiškis
• Opel Astra universalą 2000 m., 2 
l, DTI, 74 kW, dalimis.  
Tel. 8 620 78 254. Rokiškis
• VW Golf 4 R17 lietus ratlankius 
su padangomis. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 670 37 379. Rokiškis
• Lietus diskus. Tinka VW Sharan, 
tarpai tarp skylių 7 cm, skylės 
diametras 5,5 cm. Roadstone, 
Westlake padangos, važinėtos 2 
sezonus, likutis 5-6 mm, 205/60 
R15 91H . Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 687 86 097. Rokiškis
• Opel Astra galinį, kairės pusės 
stabdžių įtvirtinimą (suportą). 
Lucas cilindro diametras 38 mm, 
nuorinimo taškas atsisuka lengvai. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 601 19 003. 
Rokiškis
• Audi 2,5 l, dyzelis, 110 kW, 
dalimis. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 622 46 671. Rokiškis
• Automagnetolą ir navigacijos 
sistemą. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 603 87 554. Rokiškis
• BMW 520 lietus ratlankius R18. 
Tel. 8 618 88 047. Rokiškis
• Ratus nuo BMW E39.  
Kaina 120 Eur. Tel. 8 638 92 946. 
Rokiškis
• Nenaudotą Jawa 350 kuro baką. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 640 42 901. 
Rokiškis
• Padangas 195/65 R15, 205/55 
R16. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• VW Vento. Dalimis, dyzelis.  
Tel. 8 687 56 716. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Nebrangiai 82 cm įstrižainės, 
puikiai veikiantį plokščiaekranį 
televizorių. Tel. 8 621 65 223. 
Rokiškis
• Televizorių su skaitmeniniu 
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imtuvu. Veikia puikiai, yra 2 
veikiantys pulteliai. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 679 88 428. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Sėjamąją SZ 3.6. Kaina 500 Eur. 
Tel. 8 606 07 881. Rokiškis
• 4 padangas. Dvi naujos, dvi 
prastesnės. Tel. 8 628 56 657. 
Rokiškis
• Savivartę priekabą su 
dokumentais. Kaina 1150 Eur.  
Tel. 8 628 56 657. Rokiškis
• MTZ galines padangas 16,9 
R38. Variklio D240 kolektorių, 
centrifūgą. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 611 34 820. Rokiškis
• Šieno, mėšlo šakes. Viskas veikia. 
Atsakau ir į sms, ir į skambučius. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 626 71 407. 
Rokiškis
• Šieno grėblį-vartytuvą Dobilas 
GVR-6. Kaina 1550 Eur.  
Tel. 8 616 86 939. Rokiškis
• Dengtą 2-jų vietų kilnojamą 
melžimo aikštelę su užrakinama 
dėže melžimo aparatui ir elektrinam 
piemeniui. Kaina 310 Eur. Tel. 8 

682 20 385. Rokiškis
• Pakabinamą kultivatorių su S 
formos spyruoklėmis ir grumstų 
trupinimo voliukais. Plotis 3 m. 
Galima susiaurinti iki 1,8 m. 
Kaina 210 Eur. Tel. 8 682 20 385. 
Rokiškis
• Nuožulnų mėšlo transporterį su 
reduktoriumi, varikliu, grandine. 
Kaina 280 Eur. Tel. 8 682 20 385. 
Rokiškis
• Puikios būklės šakinį krautuvą, 
ką tik padarytas prikabinimas 
prie 3 taškų pakabos sistemos, 
lapkių fiksatoriai neišlūžę. Kainą 
paderinsim. Kupiškio raj., netoli 
Rokiškio. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 695 29 133. Rokiškis
• Motobloką Husqvarna su freza 
gale. Tel. 8 628 41 976.  
Rokiškis
• Traktorių T-40. Reikalingas 
remontas. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 625 17 722. Kupiškis
• Tvarkingą grėblį Deutz-Fahr. 
Dauguma dantų nauji, naujos 
padangėlės. Komplekte kardanas, 
pora atsarginių dantų. Kaina 900 
Eur. Tel. 8 611 22 383.  
Kaunas
• Naujus penkiatonės priekabos 
ratus su būgnais. Taip pat ašį 
su lingėmis. Tel. 8 615 29 342. 
Rokiškis
• Mažai naudotą motobloką Neva 
MB2 su dviem plūgais ir frezomis. 
Honda variklis, 5,5 arklio galių. 
Kaina 750 Eur. Tel. 8 612 14 728. 

Rokiškis
• Sėjamąją Norsted už 1200 Eur, 
kompakterį už 2000 Eur.  
Tel. 8 610 12 318. Rokiškis

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

Ieškokite 
prekybos centruose!

AVINAS. Jau-
sitės energingi. 
Savaitės pradžioje 
tvarkykite finan-

sinius reikalus, atlikite apgal-
votas investicijas. Galimos 
didesnės piniginės įplaukos. 
Užsimegs reikiami kontaktai, 
palanku teikti savo siūlymus, 
tvarkyti svarbius dokumen-
tus, tarpininkauti. Jei turite 
perspektyvių idėjų – skubė-
kite jas įgyvendinti. Puikiai 
seksis dirbantiems pardavimų 
srityje, taip pat žurnalistams, 
rašytojams. Savaitės vidury-
je užgrius buitiniai rūpesčiai, 
galimi nesusipratimai su šei-
mos nariais. Laukia itin džiugi 
savaitės pabaiga: panašu, kad 
turėsite progą smagiai atšvęsti 
savo sėkmę.

JAUTIS. Šią 
savaitę, ypač pir-
mąją jos pusę do-
minuos jausmų 

tema. Jei trokštamos šilumos 
ir romantikos nerasite esa-
muose santykiuose, galite pa-
galvoti ir apie neištikimybę. 
Tai labai pavojingas periodas 
esantiems ilgalaikiuose santy-
kiuose – gali nutikti, kad ryši-
tės sugriauti ilgai puoselėtus 
ryšius. Savaitės viduryje nere-
komenduojamos didesnės in-
vesticijos, trūks praktiškumo, 
nuovokumo. Tai puikus me-
tas meno ir grožio atstovams, 
einantiems dvasiniu keliu. 
Antroji savaitės pusė kiek pa-
lankesnė, imsite objektyviau 
vertinti situaciją.

DVYNIAI. Itin 
intensyvi ir pro-
duktyvi savaitė. 
Negailėkite jėgų, 

atkakliai ir ryžtingai siekite 
savo tikslų – tik tuomet gali-
ma tikėtis sėkmės. Dėkingų 
progų netrūks: ketvirtadienis 
– palankiausia šios savaitės 
diena. Ypač seksis kūrybinių 
profesijų atstovams, taip pat 
finansininkams, verslinin-
kams. Gali strigti juridiniai 
reikalai, rekomenduojama 
susilaikyti nuo tolesnių kelio-
nių planavimo.Sudėtingiausia 
savaitės diena – penktadienis. 
Neplanuokite nieko svarbaus, 
venkite įsipareigoti, žadėti.

VĖŽYS. Sa-
vaitės pradžia – 
sėkmingas metas, 
galite iš tiesų ne-

mažai nuveikti. Ypač palanku 
tvarkyti piniginius reikalus, 
pasirašyti ar teikti svarbius 
dokumentus. Lengvai susitar-
site su reikiamais žmonėmis, 
gali užsimegzti naudingos pa-
žintys. Tinkamas metas trum-
poms komandiruotėms, sma-
gioms išvykoms su bičiuliais.
Nuo trečiadienio lydės įtam-
pa, galimi stipresni sveikatos 
sutrikimai. Neapsikraukite 
nenaudinga informacija, sau-
gokite nervų sistemą. Penkta-
dienis – fatališka diena, mažai 
kas priklausys nuo jūsų valios. 
Sekmadienį reikalai gerės.

Astrologinė prognozė savaitei
LIŪTAS. Liū-

tams tai pati su-
dėtingiausia šio 
mėnesio savaitė. 

Prireiks visos jūsų išminties, 
bet net ir elgiantis labai apgal-
votai, sėkmė jus aplenks. Ne-
provokuokite konkfliktinių si-
tuacijų – rizikuojate smarkiai 
nukentėti. Galite pritraukti itin 
agresyvius, pavojingus žmo-
nes į savo gyvenimą – venkite 
įtartinų pažinčių ir žmonių, 
saugokite savo privatumą. 
Didesnė traumų tikimybė, 
tikėtina prastesnė savijauta. 
Nemažai problemų laukia da-
lykinėje veikloje, jūsų ir va-
dovų nuomonės gali smarkiai 
išsiskirti. Sekmadienį fortūna 
ir vėl ims šypsotis, situacija 
gerės.

M E R G E L Ė . 
Reikalai vers 
varstyti valsty-
binių įstaigų du-

ris, bendrauti su teisėsauga. 
Pirmoji savaitės pusė daug 
palankesnė. Intuicija bus itin 
stipri – klausykitės, ką ji pa-
taria. Turėsite stiprų užnugarį, 
tačiau ir patys stenkitės – tik 
tuomet galima tikėtis sėkmės. 
Palankus metas reikalams, su-
sijusiems su nekilnojamuoju 
turtu. spręsti dalykinius klau-
simus. Antroji savaitės pusė 
sudėtingesnė. Padaugės konf-
liktinių situacijų, galite susi-
durti su neadekvačiais žmo-
nėmis. Kritiškiausia savaitės 
diena – penktadienis, elkitės 
išmintingai, neplanuokite nie-
ko svarbaus.

S VA R S T Y -
KLĖS. Puikus lai-
kas atostogoms, to-
limoms kelionėms, 

dvasiniams ieškojimams. O 
štai praktiniai reikalai nesi-
klostys. Pirmąją savaitės pusę 
bus nelengva susikoncentruo-
ti, siekti konkrečių rezultatų, 
tačiau puikiai eisis meninė, 
kūrybinė veikla, sėkmė lydės 
grožio specialistus, dizaine-
rius. Verčiau susilaikyti nuo 
svarbių sprendimų priėmimo 
– didelė tikimybė apsigau-
ti. Vienišos Svarstyklės gali 
užmegzti išsvajotus meilės 
santykius. Savaitės pabaiga – 
sėkmingas metas,  galite daug 
nuveikti profesinėje sferoje.

S K O R P I O -
NAS. Tvarkysite 
svarbius reikalus, 
tvirtinsite sėkmin-

gus sandorius ar sutartis.  Ta-
čiau jūsų noras valdyti situaci-
ją kels nemažai įtampos, gali 
kilti ambicijų karai. Sėkmė 
bus jūsų pusėje, įveiksite opo-
nentus, pavyks pasiekti už-
sibrėžto tikslo. Neperženkite 
leistinų ribų, nelaužykite nu-
sistovėjusių taisyklių, laiky-
kitės susitarimų – bus lengva 
ilgam susigadinti savo gerą 
vardą. Savaitės viduryje lau-
kia svarbios žinios, galimi 
svarbūs susitarimai, sėkmin-
gos komandiruotės. Palanku 

tvarkyti reikalus susijusius su 
transportu, spręsti piniginius 
klausimus. Savaitės galas ap-
gaulingas ir painus, šiuo metu 
būsite pernelyg patiklūs.

ŠAULYS. Visi 
svarbūs reikalai 
stos ir strigs. Ne-
tinkamas laikas 

svarbių projektų pradžiai. Re-
komenduojama susikoncen-
truoti ties darbo proceso tobu-
linimu, produktyvesnių darbo 
metodų paieškomis. Savaitės 
pradžioje reikės nemažai ben-
drauti, tvarkyti svarbią doku-
mentaciją. Tinka planuoti da-
lykinius susitikimus. Savaitės 
viduryje tikėtina įtampa dėl 
finansų, jūsų ir jūsų partnerio 
požiūris į bendrą biudžetą gali 
smarkiai išsiskirti. O štai sa-
vaitgalį jums seksis, netrūks 
linksmos kompanijos.

OŽIARAGIS. 
Skubėkite atlikti 
svarbiausius dar-
bus, kol šypsosi 

sėkmė.  Ypač palanku tvarky-
ti finansinius reikalus, spręsti 
buitines problemas. Trečia-
dienis – intensyviausia ir su-
dėtingiausia savaitės diena. 
Tikėtini konfliktai, trukdžiai. 
Savaitės viduryje reikėtų la-
biau tausoti sveikatą, vengti 
persitempimo, daugiau ilsėtis. 
Savaitės pabaigoje teks daug 
bendrauti, spręsti tarpusavio 
problemas. Nesusipratimai su 
šeimos nariais neleis tinkamai 
susikoncentruoti į profesinę 
veiklą, tikėtinos apmaudžios 
klaidos.

VA N D E N I S . 
Dėkingesnė pir-
moji savaitės pusė. 
Palanku užsiimti 

kūrybine veikla, pradėti nau-
jus projektus, tartis dėl geres-
nių sąlygų. Turėsite ne vieną 
progą romantiškoms pažin-
tims užmegzti. Stiprinkite ryšį 
su vaikais. Savaitės pabaigoje 
apniks melancholiškos nuotai-
kos, gali sustreikuoti sveikata. 
O savaitgalį būsite apsupti 
smagios kompanijos – laukia 
nuotykiai!

ŽUVYS. Asme-
ninis gyvenimas 
kels daug įtampos. 
Nesivelkite į avan-

tiūras, venkite painių situacijų. 
Puikus metas kūrybingiems, 
meniškiems žmonėms – jus 
aplankys sėkmė, būsite tin-
kamai įvertinti. Sėkmė lydės 
finansų srityje, ypač, jei per-
nelyg neatvirausite apie savo 
pajamų šaltinius. Antroji sa-
vaitės pusė kiek ramesnė. Ne-
stigs romantikos. Netinkamas 
metas tolimoms kelionėms, 
ims strigti reikalai, susiję su 
užsieniu. Savaitgalį saugokite 
sveikatą, daugiau ilsėkitės.

Tyrimas: dauguma moksleivių turi 
mobiliuosius telefonus, bet trūksta 
programavimo įgūdžių

Lietuvos aštuntokai pir-
mauja Europos Sąjungoje 
(ES) pagal turimus mobi-
liuosius telefonus, tačiau 
visoje Bendrijoje mokslei-
viams trūksta programavimo 
įgūdžių. Europos Komisijos 
atlikto tyrimo dėl duomeni-
mis, Lietuvoje 84 proc. moki-
nių naudojasi internetu mo-
kymo tikslais mokyklose, ES 
vidurkis yra 73 procentai.

Per pamokas lietuvių moks-
leiviai dažniausiai ieško infor-
macijos, naudoja „word“ forma-
tą. Lietuvos mokiniai namuose 
kompiuterines technologijas pa-
sitelkia daugiausia pokalbiams 
socialiniuose tinkluose, žai-
dimams, žiūri filmus – kaip ir 
dauguma apklaustų jaunųjų eu-
ropiečių kitose šalyse.

Anot tyrimo, Lietuvos mo-
kiniai itin gerai aprūpinti mobi-
liaisiais telefonais. Juos turi 94,2 
proc. ketvirtokų, tai ketvirta vie-
ta Europoje, ir 98,8 proc. aštun-
tokų – pirma vieta Europoje.

Tyrimo rezultatai rodo, kad 
Lietuvos mokiniams trūksta 
programavimo ir sudėtingesnių 
skaitmeninių įgūdžių. Švietimo, 
mokslo ir sporto ministerija pra-
nešime teigia, kad ši problema 
išlieka visoje ES.

Europos Sąjungoje 79 proc., o 
Lietuvoje – 63 proc. – pagrindinių 
mokyklų mokinių ir atitinkamai 
76 proc. Europoje bei 63 proc. 
Lietuvos vidurinių mokyklų mo-
kinių niekada ar beveik niekada 
nedalyvavo kodavimo ar progra-
mavimo veiklose mokykloje.

Anot ministerijos, Lietu-
vos mokyklos gali pasidžiaugti 

sparčiu internetu, gana dažnu 
skaitmeninių technologijų nau-
dojimu mokymo tikslais. 

Europos plačiajuosčiui ryšiui 
keliamuose tiksluose numatyta, 
kad iki 2025 metų visos moky-
klos turi turėti ne mažesnę nei 
1GB greičio prieigą ir naudotis 
naujausiais ištekliais, mokymo-
si platformomis, vaizdo kon-
ferencijomis ir pan. Lietuvos 
mokyklos pagal šį rodiklį pra-
noksta ES vidurkį: 27–29 proc. 
mokyklų turi greitesnį nei 100 
mbps internetą (ES vidurkis – 
18 proc.). 

Tyrimas taip pat atskleidė, 
kad tarp Europos šalių vyrauja 
didžiuliai skirtumai: Šiaurės ša-
lys ir didžiųjų miestų mokyklos 
pagal interneto greitį pirmauja, 
o Pietų Europos šalys gerokai 
atsilieka.

Tyrimas parodė, kad šešiems 
Lietuvos mokiniams tenka vie-
nas kompiuteris. Lietuva pagal 
šį rodiklį neišsiskiria iš kitų 
Europos šalių. Tačiau Lietuvos 
mokykloms dar trūksta techni-
nės įrangos, pavyzdžiui, pagal 
aprūpinimo interaktyviomis 
lentomis rodiklį 96 mokiniams 
tenka viena lenta (ES vidurkis – 
56 vienam mokiniui). 

Lietuvos mokytojai savo in-
formacinių technologijų kom-
petencijas vertina gerai, gal kiek 
prasčiau skaitmeninio turinio 
kūrimo, ypač programavimo, 
web puslapių kūrimo srityse. 
Šiomis technologijomis moky-
tojai dažniausiai naudoja ruoš-
damiesi pamokoms, ieško me-
džiagos, rengia užduotis „word“ 
formatu. Labai daug, 52 proc., 
Lietuvos mokytojų dalyvauja, 

diskutuoja online bendruome-
nėse, Lietuva pagal šį rodiklį 
užima pirmą vietą Europoje (ES 
vidurkis 29 proc.).

Daugiau nei pusė mokytojų 
dalyvauja privalomuose infor-
macinių kompiuterinių tech-
nologijų mokymuose, nemaža 
dalis mokosi savarankiškai, 12 
proc. Lietuvos mokytojų tokiuo-
se mokymuose per pastaruosius 
dvejus metus nėra dalyvavę. 

Ministerija teigia planuojanti 
toliau tęsti mokyklų aprūpinimą 
kompiuterine technika, padėti 
mokykloms plėtoti bevielį sau-
gų internetą. Kovą ir balandį 
į mokyklas keliauja 4,4 tūkst. 
naujų kompiuterių su programi-
ne įranga. Jiems pirkti Švietimo, 
mokslo ir sporto ministerija pra-
ėjusių metų pabaigoje skyrė 3,9 
mln. eurų.

Numatoma, kad nuo 2020–
2021 metų, atnaujinus informa-
tikos ugdymo programas, inte-
gruotai informatikos pradmenų 
mokysis visi šalies pradinukai, o 
5–10 klasėse skaitmeninės tech-
nologijos bus integruojamos 
mokant visų dalykų, kartu liks ir 
atskiras dalykas – informatika.

Tai antrasis Europos Komisi-
jos užsakymu atliktas mokyklų 
tyrimas. Jį atliekant Lietuvoje 
apklausti 347 mokyklų vadovai, 
934 mokytojai, 4456 mokiniai ir 
2652 tėvai. Dalyvavo visos Euro-
pos Sąjungos šalys, taip pat Nor-
vegija, Islandija ir Turkija. Pirma-
sis tyrimas atliktas 2012 metais.

Naujienų agentūros BNS in-
formaciją atgaminti visuomenės 
informavimo priemonėse bei in-
terneto tinklalapiuose be raštiško 
UAB BNS sutikimo draudžiama.

Turtingiausias Afrikos žmogus išsigrynino 
10 mln. JAV dolerių, kad ... į juos pažiūrėtų

Nigerijos milijardierius Ali-
ko Dangote, kuris yra išgarsė-
jęs kaip turtingiausias Afrikos 
gyventojas, Dramblio Kaulo 
Krante įvykusiame forume šeš-
tadienį papasakojo, jog kartą iš 
banko paėmė 10 mln. JAV dole-
rių grynaisiais, kad galėtų į juos 
pažiūrėti ir suvokti, kad tai yra 
tikri pinigai, o ne vien skaičiai 
ant popieriaus.

„Vieną dieną banke pasiėmiau 
10 mln. JAV dolerių grynaisiais, 
įdėjau šiuos pinigus į savo au-
tomobilio bagažinę ir po to atsi-
nešiau į savo kambarį. Žiūrėjau 
į banknotus ir galvojau, „dabar 
aš tikiu, kad turiu pinigų“. O kitą 
dieną nunešiau juos atgal į ban-
ką“, – papasakojo milijardierius, 
kuriam priklauso įvairiuose pra-
monės sektoriuose veikiančios 

bendrovės. A. Dangote forumo 
dalyviams taip pat pareiškė, kad, 
žvelgiant į Afrikos ateitį, pers-
pektyviausi, jo nuomone, yra du 
sektoriai – žemės ūkis ir naujosios 
technologijos. Jis pridūrė apgai-
lestaujantis dėl kliūčių muitinėje ir 
administracinių problemų, kurios 
trukdo vystyti verslą visame Afri-
kos žemyne.

BNS inform.
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

Ginčas šeimoje:
– Indų plovimas žeidžia 

mano vyriškąjį orumą!
– Dėl Dievo meilės! Tu 

juos rankomis plauk!
***

– Petrai, o tiesa, kad 
tamsta per karą buvot 
sužeistas.

– Taip, tiesiai į krūtinę.
– Keista, kad kulka 

širdies nekliudė. 

Orų prognozė kovo balandžio 9-11 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Balandžio 9 d. Naktį 3

Dieną 7
ŠV, 
2-6 m/s

Vietomis truputį palis.

Balandžio 10 d. Naktį 0
Dieną 6

PV,
3-8 m/s

Balandžio 11 d. Naktį  -2
Dieną 8

Š, 
2-6 m/s

DIREKTORIUS
Simonas Tuska
info@rokiskiosirena.lt
ŽURNALISTĖ
Ieva Rakauskaitė
Tel. 8 677 50578

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

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

– Ir negalėjo kliudyti. Tuo 
metu mano širdis atsidūrė 
kulnuose!

***
Petriukas:
– Tėvai, duok penkis eurus!
Tėvas:
– Petriuk, tu jau per didelis, 

kad iš tėvo smulkių kaulytum.
– Gerai, tu teisus, tėvai. 

Duok šimtą!
***

– Kodėl dėstytojai taip 
mėgsta, kad studentai per 
paskaitą jiems klausimus 
uždavinėtų?

– Nes dėstytojams 
malonu žinoti, kad ne vieni 
jie nesupranta tos paskaitos 
temos.

***
Jei teisingas posakis 

„Batsiuvys be batų“, tai 
paaiškina, kodėl nemažai 

gydytojų ginekologų – vyrai.
***

Įstatymo žinojimas 
neatleidžia nuo pagundos jį 
pažeisti.

***
– Atleiskite, kodėl šis 

boksininkas nešioja tokias 
didžiules linzes?

– Jos linzėmis tapo po 
pirmojo praleisto smūgio. Iki tol 
tai buvo akiniai.

***
Geriau lėtas taksi nei greitoji 

pagalba.
***

Kalbasi dvi naujalietuvės 
poniutės:

– Įsivaizduok, aš jau trys 
dienos Londone, ir dar Luvre 
nebuvau.

– Nesijaudink taip, tai nuo 
neįprasto maisto.

***
Kai senmergė Marytė 

pagaliau pagimdė vaiką, ji 
vyrus ėmė skirstyti į tuos, kurie 
padeda vežimėlį užnešti laiptais, 
ir į niekšus.

***
Balandžio 1-ąją aš 

viršininkui pasakiau, kad jis 
geras, išmintingas ir puikus 
vadovas.

***
Kas būtų jei sukryžmintume 

dramblį ir katiną? Europos 
Sąjungai tektų įgyvendinti stogų 
stiprinimo programą.

***

Bobutė sako diedukui:
– Atrodo, mes susilauksim 

vaikų...
– Aha. Rytoj gi pensija.

***
Vyrams gyvenimas kaip 

zebras: blondinė, brunetė, 
blondinė, brunetė...

Moterims gyvenimas 
kaip zoologijos sodas: ožys, 
kupranugaris, asilas...

***
– Žiūrėk, kaip per vasarą 

tavo krūtinė išaugo. Laikas jau 
liemenuką nusipirkti.

– Ir kas dėl to kaltas, mama?
– Alus, sūneli. Alus.

***
Moterims: nutempti vyrą prie 

altoriaus, tai ne po kažkokias 
degančias trobas tąsytis.

***
Bobslėjininkas Petraitis 

vonios sienoje išmušė skylę: 
prieš įšokdamas į vonią, ją 
smarkiai pastūmė.

***
Dietologai duonai užsidirba 

tuo, kad moko savo klientus 
nevalgyti miltinių patiekalų.

***
– Žiūrėkite, ši dama man 

mirktelėjo!
– Nesidžiaukite. Tikriausiai 

tarakonai jos galvoje taiso 
žaliuzes.

***
– Kur tu, mano katyte? 

Mano aukseli? Kis kis kis...
– Aš čia, mielasis.

– Aš ne tavęs, aš katės 
ieškau.

***
Kai aš klausiausi šampūno 

reklamą apie gyvybės kupinus 
plaukus, nė neįtariau, kad ten 
omenyje turimos utėlės...

***
Laiškas kosmetikos 

kompanijai: „Aš, kaip ir 
rekomendavote, visą mėnesį 
tryniau veidą jūsų įmonės 
sukurtu jauninančiu kremu. 
Paaiškinkite, kaip pašalinti 
nuo veido nuospaudas?“

***
Kodėl rašoma galiojimo 

data ant degtinės butelio? Kur 
jūs matėte, kad kas degtinę 
saugotų?

***
– Tėti, kada tu išmesi iš 

balkono šitas senas rogutes?
– Šitos rogutės – 

legendinės. Jomis tave į 
darželį ryte veždavau. O 
vakare tavo mamytė jomis 
parsiveždavo mane iš garažo.

***
Standusis diskas todėl ir 

standusis, kad ne guminis.
***

Nei sąžinės, nei gėdos. 
Nieko nereikalingo.

***
– Seneli, kaip vadinami 

žmonės, kurie visiškai nevalgo 
mėsos?

– Pensininkai, anūkėli. 
Pensininkai. 

Ieškokite Rokiškio
 prekybos centruose!

BALDAI

• Dvi geros būklės ištiesiamas 
tachtas. Miegojimo dalies plotis 
160 cm. Abiejų kaina 120 Eur. 
Taip pat du pietų stalus po 15 Eur, 
rašomąjį stalą už 10 Eur.  
Tel. 8 618 33 617. Rokiškis
• Geros būklės virtuvės baldus. 
Kaina 350 Eur. Tel. 8 601 04 331. 

Rokiškis
• Virtuvinį stalą su keturiomis  
taburetėmis. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 609 75 812. Rokiškis
• Išskirtinį, vienetinį, ąžuolinį, 
be jokių defektų kampinį stalą. 
Gali būti naudojamas kaip 
kompiuterio stalas ar šiaip kur nors. 
Neišardomas. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 647 06 998. Rokiškis

• Lubinius šviestuvus 3 ir 5 šakų. 
Kaina 5 Eur. Tel. 8 609 75 812. 
Rokiškis
• Lovą, skirtą neįgaliajam. Galima 
pakelti į sėdimąją poziciją. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 670 67 205.  
Rokiškis
• Senovinę spintą su ornamentais. 
Reikia restauruoti.  
Tel. 8 628 04 586. Rokiškis

• Stalą - knygą. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Dviejų dalių minkštų baldų 
komplektą. Fotelio plotis 87 cm, 
sofos 150 cm, miegamoji dalis 117 
cm. Pasiimti patiems. Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 607 24 317. Rokiškis

• Patogias kėdes. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Išskleidžiamą sofą su dėže 
patalynei. Kaina 87 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Minkštą kampą su pufu. Kaina 
145 Eur. Tel. 8 685 42 153. 

Rokiškis
• Naudotą dviejų aukštų lovą su 
čiužiniais. Kaina 175 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Viengulę lovą. Išskleidžiama, su 
patalynės dėže. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Kėdę su ratukais. Kaina 28 Eur. 
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Naudotų, rudos spalvos odinių 
fotelių komplektą 3+2. Kaina 210 
Eur. Tel. 8 615 58 902.  
Rokiškis
• Naudotą sofą lovą. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 615 41 365. Rokiškis
• Uosinių virtuvės baldų 
komplektą. Papildomas tel. 8 459 
51736. Tel. 8 676 02 608. Kupiškis


