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Rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Vasario 2-oji, 
penktadienis, 

5 savaitė
Iki metų pabaigos liko

342 dienos. 
Grabnyčios, Kristaus 
paaukojimo diena.
Saulė teka 8.09 val., 
leidžiasi 16.57 val. 

Dienos ilgumas 8.48 val. 
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Kandida, Kandidas, Orinta, 
Orintas, Rytis, Valdas, Valdemaras, 
Valdimantas, Valdonė, Vandenė, 

Voldemaras.
Rytoj:  Blažiejus, Blažys, Oskaras, 
Radvas, Radvė, Radvilas, Radvilė, 

Radvina, Radvinas, Tolbaudas, 
Toldravas, Toliotas, Toliotė.

Poryt:  Arvilė, Andrius, Joana, 
Minija, Vydmantas.

Dienos citata
„Kaltink save, o ne saulę, jeigu 

tavo sodas nežydi“ (Kinų 
patarlė).

Dienos skaičius
4-6

Tiek valandų įprastai trunka viena 
išminavimo operacija. 3 p.

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1709 m. išgelbėtas britų jū-
reivis Aleksandras Selkerkas, 
negyvenamoje saloje praleidęs 
penkerius metus. Jo istorija įkvėpė 
rašytoją Danielį Defo parašyti ro-
maną „Robinzonas Kruzas“.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1562 m. Livonijos 
administratorius Rygos pilyje 

Mikalojui Radvilai perdavė 
Livonijos ordino valdas, Rygos 
pilies ir miesto raktus. Senoji 

Livonijos valstybė, gyvavusi 350 
metų, žlugo. 

Post 
scriptum

Brangi žuvis visų 
akivaizdoje nenardo.

Buvusių direktorių epopėja tęsiasi: 
savo žodį tarė ir etikos sargai

2 p.
yriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad buvęs Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinės mokyklos direktorius Eimutis Mališauskas pažeidė Viešųjų ir privačių 
interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus.                                                                                                                                                                                           „Rokiškio Sirenos“ nuotr.

MB INMA  teikia 
buhalterinės apskaitos ir 
konsultavimo paslaugas, 
steigia įmones,sugrąžina 
PVM iš ES.
tel.: +370 670 03895
el.p.: inma.apskaita@gmail.lt

Eglučių alėja – iki Vasario 16-osios

Eglučių miesto centre neskubama nupuošti.                                                                                    „Rokiškio Sirenos“ nuotr.

Žirgų lenktynės „Sartai“ – 
vasario 10-ąją

2 p.
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Rajono laikraštis

KRIMINALAI
Be smurto žymių
Vasario 1 d., apie 01.25 val., 
Rokiškio m., namuose, rastas 
miręs vyras, gim. 1965 m.,
be išorinių smurto žymių.

Nepaisė 
teismo sprendimo
Sausio 29 d. 22.08 val. pas 
moterį, gim. 1944 m., gyv. 
Rokiškio r.,  atėjo ir kėlė 
triukšmą jos sūnus, gim. 1974 m., 
neblaivus (nustatytas 2.26 prom. 
girtumas), taip vyras pažeidė 
jam 2017-07-28 Rokiškio rajono 
apylinkės teismo baudžiamuoju 
įsakymu, paskirtą baudžiamojo 
poveikio priemonę - 1  metus 
nuo teismo baudžiamojo įsakymo 
įsiteisėjimo, gyventi skyrium 
nuo  motinos ir nesiartinti prie 

jos arčiau kaip dvidešimt metrų. 
Nusikalstamos veikos padarymu 
įtariamasis vyras sulaikytas.

Smurtavo
Sausio 28 d. moteris, gim. 1974 
m.,  gyv. Rokiškio r., Pandėlio 
sen., pranešė, kad 2018-01-28 
apie 12.00 val. namuose, blaivus 
jos sūnus, gim. 1999 m., smurtavo 
prieš dukrą, gim. 2001 m. 
Nusikalstamos veikos padarymu 
įtariamasis vyras sulaikytas.

Pavogė batus
Sausio 28 d. vyras, gim. 1996 
m., gyv. Rokiškio r., pranešė, kad 
tądien, apie 02.00 val., būnant 
pas draugę, gyv. Rokiškyje, 
gim. 1997 m., laiptinėje sumušė 
du jaunuoliai. Taip pat vyras 

pasigedo batų, kurie buvo palikti 
buto koridoriuje. Nuostolis – 90 
eurų.  Nukentėjęs vyras nuvežtas 
į Rokiškio ligoninės priėmimo 
skyrių, kur jam buvo nustatytas 
galvos sumušimas, įtariamas 
smegenų sutrenkimas. Jis išleistas 
į namus gydytis ambulatoriškai.

Degė 
ūkinis pastatas
Sausio 31 d. 10:07 val. gautas 
pranešimas, kad Rokiškio g., 
Skemų k., Rokiškio k. sen., dega 
ūkinis pastatas.

ir Panevėžio apskrities 
priešgaisrinės gelbėjimo 

valdybos
Rokiškio priešgaisrinės 

gelbėjimo tarnybos inform.

Darbo vieta – sūnui
Tyrimas atliktas žiniasklaidoje 

pasirodžiusių straipsnių pagrindu. 
Tiriant nustatyta, kad 2014-2017 
m. E. Mališauskas nuolat sprendė 
savo sūnaus darbo eigos minėtoje 
mokykloje klausimus: kelis kartus 
priėmė į pareigas ir iš jų atleido, 
nustatinėjo darbo užmokestį, su-
teikdavo papildomų darbų. Pir-
mąjį kartą savo sūnų mokykloje 
E.Mališauskas įdarbino 2007 m., 
tačiau VTEK turi teisę vertinti tik 
pastarųjų trejų metų duomenis. 
VTEK neturi duomenų, kad buvęs 
mokyklos direktorius būtų vengęs 
interesų konflikto ir teikęs nusiša-
linimą savo vadovo funkcijas įgy-
vendinančiam subjektui – Rokiš-
kio rajono savivaldybės tarybai, 
– kaip tai numato įstatymas.

Buvusių direktorių epopėja tęsiasi: 
savo žodį tarė ir etikos sargai
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad buvęs 
Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinės mokyklos direktorius Eimutis Mališauskas 
pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 
reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti 
interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 7 
straipsnio 2 dalis, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Valstybinėje tarnyboje dirban-
tys asmenys pareigas privalo at-
likti nešališkai, tinkamai ir objek-
tyviai, teisės aktų nustatyta tvarka 
ir priemonėmis vengdami interesų 
konflikto, ir elgtis taip, kad nė ne-
kiltų abejonių dėl jų veiklos skai-
drumo.

Kelionė kainavo 
žmogaus gyvybę
„Rokiškio Sirena“ primena, kad 

E. Mališauskas direktoriaus postą 
paliko pernai lapkričio pabaigoje 
po tragiškos avarijos, kai netoli 
Maineivų žuvo moteris. Vairuoto-
jas pasišalino iš įvykio vietos. E. 
Mališauskas buvo moterį pražu-
džiusio automobilio keleivis. Dėl 
avarijos įtarimai pareikšti Kamajų 
Antano Strazdo gimnazijos direk-

toriui Augučiui Tymukui. Policija 
nustatė, kad ir vairuotojas, ir kelei-
vis buvo neblaivūs. 

Nors ne E. Mališauskas vairavo 
mašiną, tačiau postą teko palikti ir 
jam.  

Viskas buvo gerai?
„Rokiškio Sirena“ primena, kad 

dar vasarą, atliekant minėtų mo-
kyklų auditą buvo nustatyta trū-
kumų. Šie trūkumai buvo vienas 
iš interpeliacijos rajono vicemerui 
Egidijui Vilimui motyvų. Interpe-
liaciją rugsėjo pabaigoje inicijavo 
tuometinė rajono tarybos opozici-
ja. Tačiau atleisti merą iš pareigų 
jai neužteko balsų. O valdančioji 
dauguma tuomet rastus trūkumus 
įvertino kaip nežymius. 

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Ūkininkai kviečiami registruotis 
ir išsakyti savo siūlymus

Sausio 26 d. įvyko Rokiškio ra-
jono ūkininkų sąjungos tarybos 
posėdis. Pagrindiniai klausimai - 
dalyvavimas Lietuvos nederlingų 
žemių naudotojų asociacijos kon-
ferencijoje sausio 30 dieną ir daly-
vavimas visuotiniame žemdirbių 
suvažiavime vasario 9 d. Jonavoje.

Rokiškio rajono ūkininkai kon-
ferencijoje pasisakys, kad ir toliau 
Rokiškio rajono seniūnijų žemės 
būtų priskirtos nepalankiomis ūki-

ninkauti (nederlingomis) ir toliau 
po 2018 metų būtų mokamos išmo-
kos už nederlingas žemes.

Kviečiame ūkininkus registruo-
tis ir dalyvauti minėtose priemonė-
se ir drąsiai išsakyti savo siūlymus 
ir problemas. Skambinkite Jurgitai 
Kavaliauskienei tel. 8-616 94240. 
Taip pat nepamirškite pasirašyti 
ant peticijos dėl tiesioginių išmokų 
seniūnijose, Kredito unijoje, Ūki-
ninkų sąjungoje.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Eglučių alėja – iki Vasario 16-osios
Rokiškėnai stebisi: jau vasa-

ris, o Nepriklausomybės aikštė-
je vis dar išpuoštos šimtas mažų 
eglučių. Jau praėjo ir katalikų, 
ir sentikių bei stačiatikių Kalė-
dos, o jų simboliai vis dar tebe-
puošia miestą. Kodėl? Kada jos 
bus nupuoštos?

Į ši klausimą savo ataskaitos 
metu atsakė Rokiškio miesto seniū-

nas Arūnas Krasauskas. Jis teigė, 
kad papuošti miestą ne viena didele, 
o šimtu mažų, gyvų eglučių – pasi-
teisinusi idėja. 

Eglutės aikštę puoš iki Vasario 
16-osios. Kadangi eglutės yra va-
zonėliuose, tad jos po šventės ne-
keliaus į šiukšlyną ar krosnį. Jos ir 
toliau puoš miestą – bus pasodintos 
žaliosiose Rokiškio erdvėse.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Žirgų lenktynės „Sartai“ – vasario 10-ąją
Ristūnų žirgų lenktynių „Sar-

tai 2018“ organizacinis komitetas 
antradienį nusprendė, jog tradi-
cinės žirgų lenktynės Dusetose ir 
neatsiejama jų dalimi tapusi, na-
cionalinį paveldą bei kultūrines 
etnines vertybes propaguojanti 
mugė vyks ne šį savaitgalį, kaip 
buvo skelbta, o savaite vėliau, kitą 
šeštadienį, vasario 10-ąją.

„Keisti renginio datą privertė 
ne kažkokie neatlikti pasirengi-
mo šiai šventei darbai, o staiga 
pasikeitusios gamtinės sąlygos ir, 
svarbiausia, lietaus gerokai pap-
lautas Dusetų hipodromo ledas, - 
lenktynių spaudos centrui, viešų-
jų ryšių agentūrai „Visus Bonus“ 
sakė „Sartai 2018“ organizacinio 

komiteto pirmininkas, žemės ūkio 
viceministras Saulius Savickis. - 
O lenktynių rengėjai kartu su ren-
ginį organizuojančiomis žemės 
ūkio ministerija ir Zarasų rajono 
savivaldybe padarė viską, kad 
Dusetose visų laukiama šventė 
vyktų laiku“.

Tačiau su gamta, kaip sakoma, 
nepasiderėsi.

Šventės organizatoriai nepra-
randa optimizmo, jog vasario 
10-ąją vyksiančios lenktynės bus 
neprastesnės, dovanosiančios tiek 
jose dalyvausiantiems sportinin-
kams, tiek muzikantams ar amati-
ninkams daug malonių akimirkų.

„Organizatoriams optimizmo 
teikia ir sinoptikų prognozės, nuo 
šio savaitgalio vėl žadančios grįž-

tančią žiemą su visais jos atribu-
tais - ir šalčiu, ir sniegu, - sako 
renginio organizacinio komiteto 
narys, „Lietuvos žirgyno“ direk-
torius Edgaras Jeninas. - Spūs-
telėjus šaltukui pažliugusius hi-
podromo takus vėl imsime lieti 
Sartų ežero vandeniu ir iki vasa-
rio 10-osios spėsime suformuo-
ti tvirtą ir kokybišką ledą, kuris 
galbūt sportininkus ir žiūrovus 
pradžiugins ir naujais rekordais“.

Taigi, pasirengimo „Sartų 
2018“ žiemos šventei laikotarpis 
pailgėjo dar viena savaite.

Šventės organizatoriai tikisi, 
kad jis bus išnaudotas labai pro-
duktyviai ir vasario 10-ąją visi 
susitiks „un Sartų“.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

9-12 klasių mokinių lietuvių 
kalbos ir literatūros respublikinėje 
olimpiadoje Rokiškį atstovaus 
dvi gimnazistės

Sausio 25 d. vyko Rokiškio ra-
jono 9-12 klasių mokinių lietu-
vių gimtosios kalbos ir literatūros 
olimpiada. 9-10 klasių grupėje da-
lyvavo 14, o 11-12 klasių grupėje 13 
mokinių.

9-10 klasių grupėje nugalėjo Ka-
majų Antano Strazdo gimnazijos 
mokinė Rimantė Mičelytė. Rimantės 
mokytoja Audronė Stočkuvienė.

11-12 klasių grupėje geriausiai se-
kėsi Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto 
gimnazijos Senųjų rūmų IVb klasės 
mokinei Gintarei Lingytei. Gintarės 
mokytoja Rita Stalionienė.

II vietą 9-10 klasių grupėje laimė-
jo Pandėlio gimnazijos mokinė Ari-
janda Šerepkaitė, mokytoja Violeta 

Karaliūnienė.
III – Kamajų Antano Strazdo gim-

nazijos mokinė Austėja Kiliutė, mo-
kytoja Zita Šivickienė.

II vietą 11-12 klasių grupėje lai-
mėjo Rokiškio Juozo Tumo-Vaižgan-
to gimnazijos „Romuvos“ padalinio 
mokinė Karolina Černiūtė, mokytoja 
Rima Konopienė.

III-ąją Rokiškio Juozo Tu-
mo-Vaižganto gimnazijos „Romu-
vos“ padalinio mokinė Silvija Ma-
krickaitė, mokytoja Rasa Saniukienė.

Kovo 9-10 dienomis Rimantė 
ir Gintarė atstovaus Rokiškio rajo-
nui respublikinėje olimpiadoje, kuri 
vyks Kauno Stepono Dariaus ir Sta-
sio Girėno gimnazijoje.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Rungtynes nukėlė dėl epidemijos
Vasario 1 dieną Rokiškio sporto centro salėje suplanuotos JUVENTUS 

lygos krepšinio rungtynės, kurias turėjo žaisti vaikinų krepšininkų koman-
da „Romuva-2“ nukeltos kitai savaitei dėl gripo epidemijos. Rungtynių laiką 
praneš „Rokiškio Sirena“.
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Rajono laikraštis

Neįgalūs darbuotojai gali 
negauti dalies lėšų

Dėl sausį pasikeitusios tvar-
kos dirbantys ir neįgalumą tu-
rintys asmenys rizikuoja negauti 
dalies pajamų, nes netekto dar-
bingumo pensijų perskaičiavimo 
jiems teks laukti pusantrų metų.

„Sodra“ teigė, kad automatinis 
pensijų perskaičiavimas pradės 
veikti kitų metų liepos mėnesį, 
anksčiau jos perskaičiuotos nebus. 
Savo ruožtu kompensacijų gali-
mybės „Sodra“ nekomentavo.

Dirbantis, tačiau 65 proc. neį-
galumą turintis asmuo skaičiuoja, 

kad dėl sausį įsigaliojusio naujos 
redakcijos Socialinio draudimo 
pensijų įstatymo jis praras apie 300 
eurų, nes visą tą laiką jam bus mo-
kama mažesnė nei priklausytų po 
perskaičiavimo neįgalumo pensija. 
Kadangi dirba, jo pensija yra nuo-
latos perskaičiuojama – padidėjus 
stažui, šiek tiek padidėja ir jam 
mokama pensija.

Naujienų agentūros BNS infor-
maciją atgaminti visuomenės in-
formavimo priemonėse bei interne-
to tinklalapiuose be raštiško UAB 
BNS sutikimo draudžiama.

Rinkite komandą ir laimėkite 100 bilietų

Valstybės šimtmečio proga 
Rokiškio kultūros centras rengia 
ORIGINALIĄ akciją „100 kė-
džių“, kurios metu galite laimėti 
100 kvietimų į Lietuvos profesio-
nalių teatrų festivalio „Vaidiname 
žemdirbiams“ spektaklius. 

Kaip tą padaryti? Trumpai:
1. Surinkite 100 žmonių koman-

dą, kuri dalyvaus Atkurtos Valsty-
bės 100-mečio minėjimo renginyje 
Vasario-16-ąją Nepriklausomybės 
aikštėje Rokiškyje. 

2. Sudarykite sąrašą ir iki vasario 
9 d. 15 val. pateikite jį KC admini-

stracijai el. paštu pavaduotoja.rkc@
gmail.com ar atvykę į įstaigą.

3. Renginio dieną - Vasario 16-
ąją - nuo 12.00 val. sąraše esantys 
asmenys (ne mažiau nei 70 proc.) 
turi dalyvauti 100-mečio minėjimo 
renginyje Nepriklausomybės aiš-
ktėje. Komanda gaus numeriuką, 
o komandos nariai - skiriamuosius 
ženklus, kad būtų aišku, kuriai ko-
mandai asmuo priklauso. 

4. Renginio eigoje bus ištrauktas 
vienas laimingas numeris, o jį turinti 
komanda laimės 100 kvietimų į Vai-
diname žemdirbiams spektaklius!

Rokiškio KC inform.

Karo inžinieriai: sprogmenų mūsų 
žemėje daug, todėl žmonėms 
patartina būti atidiems

Vos po poros mėnesių prasi-
dės žemės ūkio darbai. Pašalas 
kasmet iškelia nemažai Antrojo 
pasaulinio karo sprogmenų. Jų 
galima rasti ir miesto vietovėse, 
kasant pamatus, tiesiant gatves, 
kasant šulinius. 2017 metais Lie-
tuvos kariuomenės Sausumos 
pajėgų Juozo Vitkaus Inžinerijos 
bataliono kariai į sprogmenų neu-
tralizavimo operacijas kviesti 923 
kartus, patikrino daugiau nei 9 
hektarų plotą ir neutralizavo pa-
vojų keliančius sprogmenis.  Pa-
vojingiausia teritorija išlieka Vil-
kaviškio rajonas, kuriame kariai 
darbavosi 103 kartus, Klaipėdos 
regione –  kariuomenės  išminuo-
tojai vyko pagal  89 iškvietimus.  
Rokiškėnai šiuos karius galėjo iš 
arti pamatyti 2017 m. rugsėjo pa-
baigoje vykusių pratybų „Stiprus 
aukštaitis“ metu: atvykę Juozo 
Vitkaus Inžinerijos bataliono ka-
riai nukenksmino prie rajono sa-
vivaldybės paradinių durų padėtą 

Kasmet kariai nukenksmina daug Antrojo pasaulinio karo laikų sprogmenų.                                                         Srž. sp. Ievos Budzeikaitės nuotr.

sprogmens imitaciją. 
 
„Mūsų kariai be didesnio pa-

toso atliko tai, ką turėjo padary-
ti – reaguoti, vertinti situaciją ir 
svarbiausia, neutralizuoti pavojin-
gus radinius. Teoriškai, kiekvienas 
sprogmuo galėjo nusinešti gyvybę, 
suluošinti ar sugadinti turtą”, – sako  
J. Vitkaus Inžinerijos bataliono 
Sprogmenų neutralizavimo kuopos 
vadas kapitonas Nerijus Alekna.

Pasak karininko, nors pernai, pa-
lyginus su 2016 metais iškvietimų 
buvo mažiau, tačiau situacija išlieka 
pakankamai sudėtinga – mūsų že-
mėje dar nemažai sprogmenų liku-
sių nuo dviejų pasaulinių karų.

2017 m. viena sudėtingiausių 
operacijų išminuotojai vykdė spalio 
pradžioje Vilniuje. Prie Dainavos 
gatvėje rastos aviacinės bombos 
kariai be pertraukos dirbo beveik 
parą. Vidutiniškai viena karių išmi-
navimo operacija trunka apie  4 – 6 
valandas. 

Rugsėjo mėnesį buvusiame Rū-
dininkų poligone (Vilniaus raj.) 
kariai sėkmingai neutralizavo 250 
kilogramų aviacinę bombą. Tą kar-
tą galimybės leido rastą sprogmenį 
susprogdinti vietoje.   

Net 77 vienetus artilerijos sviedi-
nių kariai rado Vilkaviškio rajone.  
Vykdydami ištisinio išminavimo 
darbus Inžinerijos bataliono kariai 
rankiniu ir mechaniniu būdu pernai 
patikrino ir išvalė 9,2 hektarų civilių 
ir karinių teritorijų plotą. 

Klaipėdoje dislokuotas Inžineri-
jos bataliono Sprogmenų neutrali-
zavimo kuopos skyrius, kuriam va-
dovauja vyresnysis seržantas Vidas 
Karsokas, tarp visų padalinių gavo 
daugiausiai iškvietimų – 190.

Karo išminuotojai primena, 
kad pastebėjus įtartinus daiktus,  
nebandyti jų liesti ar ardyti, o 
skambinti bendruoju pagalbos te-
lefonu 112.

„Rokiškio Sirenos“ ir 
KAM inform.

Ministerija pradeda regiono aplinkos 
apsaugos departamentų pertvarką

Aplinkos ministerija pradeda 
aštuonių regiono aplinkos apsau-
gos departamentų (RAAD) per-
tvarką ir vietoje jų ketina įkurti 
Aplinkos apsaugos departamentą.

„Pagrindinis dalykas yra vieningas 
koordinavimas. Tai suteikia instru-
mentus vieningam koordinavimam 
ir užduočių suteikimui. Sudaromos 
prielaidos rotuoti inspektorius ir bus 
tam tikri analitiniai padaliniai. Ti-
kimės efektyvumo“, – ketvirtadienį 
spaudos konferencijoje teigė aplinkos 
ministras Kęstutis Navickas.

Anot jo, aštuoni RAAD taps 

naujojo departamento padaliniais.
Ministerija Aplinkos apsaugos 

departamentą ketina įkurti vasario 
15 dieną. Jame veiks duomenų ana-
lizės centras ir jis vykdys aplinkos 
apsaugos sektoriaus kontrolę. Bū-
simojo departamento vadovo mi-
nisterija pradėjo ieškoti trečiadienį. 
Potencialių kandidatų paraiškų lau-
kiama iki vasario 21 dienos.

Šiuo metu Lietuvoje veikia Vil-
niaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, 
Panevėžio, Alytaus, Utenos ir Ma-
rijampolės regioniniai aplinkos ap-
saugos departamentai.

AM inform.

2018 metais Gynybos resursų agentūra ir Lietuvos kariuomenė 
vykdys pirkimų už maždaug 265 mln. eurų

Tinkamai parengti, aprūpin-
ti ir motyvuoti kariai – vienas 
svarbiausių  kariuomenės galios  
komponentų, o jai stiprinti jau 
keletą metų dėka didėjančio gy-
nybos finansavimo vykdoma di-
delio masto Lietuvos kariuomenės 
pajėgumų plėtra ir modernizavi-
mas.  Karinei  įrangai ir technikai 
atsargoms įsigyti  Lietuva kasmet 
skiria ne mažiau kaip 25 proc. 
viso gynybos biudžeto.  Krašto 
apsaugos sistemos skelbiamuose  
viešuosiuose pirkimuose dalyvau-
ja  Lietuvos ir užsienio  tiekėjai.

 2017 m. Krašto apsaugos minis-
terijos ir Lietuvos kariuomenės su 
Lietuvos įmonėmis sudarytų viešųjų 
pirkimų sutarčių vertė maždaug pen-
kis kartus viršija su užsienio tiekėjais 
sudarytų viešųjų pirkimų sutarčių 
vertę, neskaičiuojant sutarties dėl vi-
dutinio nuotolio priešlėktuvinės gy-
nybos sistemų NASAMS įsigijimo. 

Panašios tendencijos vyravo ir 2016 
metais. Iš viso 2017 metais sudaryta 
sutarčių už maždaug 225 mln. eurų.

Iš Lietuvos įmonių, kaip ir anks-
tesniais metais, daugiausiai buvo 
įsigyjamos Lietuvoje gaminamos 
prekės (maistas, apranga, ekipuo-
tė, baldai ir t.t.), taip pat įvairios 
paslaugos ir darbai. Kadangi ginklai 
ir karinė įranga daugeliu atvejų Lie-
tuvoje nėra gaminami, sutartys šioms 
prekėms įsigyti buvo sudaromos su 
užsienio įmonėmis tiesiogiai, per 
NATO paramos ir įsigijimų agentūrą 
arba Ginklų fondą prie Vidaus reika-
lų ministerijos. Kai kuriais atvejais 
buvo pasirašyti tarpvyriausybiniai 
susitarimai, kuomet prekės ir paslau-
gos buvo įsigyjamos iš NATO ir ES 
šalių valstybės institucijų.  Didžiau-
sias pirkinys 2017 metais iš užsienio 
buvo vidutinio nuotolio priešlėktu-
vinės gynybos sistemų NASAMS 
įsigijimas, kurio vertė apie 100 mln. 
eurų.

Nuo 2018 metų sausio 1 d. apie 
70 proc. krašto apsaugos sistemos 
įsigijimų vykdymą perėmė naujai 
įsteigta Gynybos resursų agentūra 
prie Krašto apsaugos ministerijos. Ši 
institucija įsteigta, siekiant konsoli-
duoti įsigijimų srityje dirbančių kraš-
to apsaugos sistemos ekspertų žinias, 
jų patirtį, išvengti funkcijų dubliavi-
mo, aiškiai paskirstyti atsakomybę, 
užtikrinti efektyvesnį procesą ir skai-
dresnį įsigijimų vykdymą.  Iš numa-
tytų 144-ių  Gynybos resursų agentū-
roje šiuo metu jau dirba apie 80 proc. 
darbuotojų. Paskelbta eilė konkursų 
viešųjų pirkimų specialistams.

Šiais metais didžiausi suplanuoti 
pirkimai  įsigijimai yra šie: kontei-
neriai, sunkvežimiai, karinės techni-
kos remontai, transporto priemonių 
atsarginės dalys, šaudmenys, indivi-
dualios karių apsaugos priemonės, 
degalai, maistas, apranga, transporto 
priemonių nuoma. 

KAM inform.
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Ar negali administracijos direktoriumi tapti 
Andrius Burnickas, Tadas Barauskas, Tadas Stakėnas 
ar kitas jaunas, protingas ROKIŠKIO žmogus?

Lietuvos kultūros sostine 
Rokiškis taps 2019 metais. 
Tai puiki proga save pristatyti 
visai Lietuvai, tačiau ar tikrai 
norėsime Rokiškį parodyti 
kaip konfliktų, pagiežos ir 
savanaudiškų žmonių pilną 
miestą? Gal tarybai būtų pats 
laikas dirbti žmonių labui, o 
ne žiūrėti savų interesų ir ieš-
koti kaip ką nuversti?

Nuvertė jauną, energingą 
ir išsilavinusį administracijos 
direktorių, daugumos savival-
dybės darbuotojų nuomone, 
patį geriausią direktorių per 
visą jų darbo istoriją. Dėl ko? 
Tam kad, kaip kalbama, jo 
vietą užimtų nevietinis žmo-
gus...  Ar tikrai atėjęs iš šalies 
žino geriau ko reikia Rokiš-
kiui ir jo žmonėms, nesvarbu, 
kad ir koks išsilavinęs ir pro-
tingas jis bebūtų? Ar jam bus 
svarbus eilinis vietos žmogus, 
jo interesai? Ar jis bus susipa-
žinęs su skaudžiomis vieto-
mis ir norės žiūrėti į Rokiškio 
ateitį? Juk šios kadencijos 

XIX a. rokiškėnai tautiniais vardais 
savo vaikų nevadino

viso labo teliko tik vieneri me-
tai. Per juos tik kojas spės ap-
šilti, o darbų jokių nenuveiks. 
Jau ir Rokiškio gyventojui, ži-
nančiam rokiškėnų kasdieny-
bę, problemas ir džiaugsmus,  
būtų sunku per tokį trumpą 
laiką padaryti ką nors, o naujas 
Rokiškyje žmogus net ir tiek 
nežino...

Ar tikrai Rokiškyje nėra  
jaunų ir protingų žmonių? Ar 
negali administracijos direkto-
riumi tapti Andrius Burnickas, 
Tadas Barauskas, Tadas Stakė-
nas ar kitas jaunas, protingas 
ROKIŠKIO žmogus? Ir čia tik 
keli jaunų, iniciatyvių žmonių 
vardai, kurie mirga politikoje.  
Kiek yra tokių rokiškėnų, ku-
rie politikoje nedalyvauja, bet 
dirba Rokiškyje, yra išsilavinę 
ir pilni noro padaryti Rokiškį 
dar geresniu miestu? Jei šie 
netinka, gal paimkit Rokiškyje 
gimusį ir augusį, bet šiuo metu 
Vilniuje, Kaune ar užsienyje 
siekiantį karjeros? Bus pilnas 
naujų minčių ir noro padaryti 

gera SAVO miestui. Taryba, 
ar esate  tokios prastos nuo-
monės apie rokiškėnus, kad 
visame Rokiškyje neberan-
date nei vieno tinkamo žmo-
gaus? Gal nespręskit apie ki-
tus pagal save...

 Mielieji, Jūsų laikai jau 
baigėsi. Laikas vietą užleisti 
jauniems žmonės, kurie mato 
potencialą tarp vietinių žmo-
nių ir nori sukurti geresnį ry-
tojų, o ne valdžia pasinaudoti 
šiandien.  Jūs, ponas Stasy, 
Vidmantai, Irmantai, Vytau-
tai, turėtumėte suprasti, kad 
naujų idėjų seniai nebepatei-
kiate, o principas „skaldyk ir 
valdyk“ šiais, mūsų laikais, 
jau nebetinkamas.

Taigi, apsidairykite aplink 
save – Rokiškis pilnas puikių 
žmonių. Kiekvienas galime 
surasime potencialų kandida-
tą į administracijos direkto-
rius. Ir nereiks ieškoti „prana-
šo iš svetur“.

Linkėjimai nuo žmogaus, 
kuriam rūpi Rokiškio ateitis

1808 m. lapkričio 16 d. Rokiškio Šv. apaštalo ir evangelisto Mato bažnyčioje krikštytos kilmingos mergaitės Elžbietos 
Teofilės krikšto įrašas. Šios mergaitės krikštamotė buvo grafaitė Aleksandra Tyzenhauzaitė. 

Rokiškio krašto muziejaus nuotraukos.

Visuomet gimusiam kū-
dikiui suteikiamas vardas 
atspindėjo tam tikras vie-
tines ar religines prasmes. 
Lietuviai iki XIV a. pabai-
gos nešiojo tautinius vardus, 
vėliau valdovai ir didikai, 
priėmę katalikišką krikštą, 
prisiimdavo ir katalikų šven-
tųjų vardus. Plečiantis ka-
talikiškųjų bažnyčių tinklui 
ir parapinėms bažnyčioms 
perimant savotišką gyvento-
jų registrą, katalikiškoje Lie-
tuvoje įsigalėjo krikščioniški 
vardai, o naujus katalikiškos 
bendruomenės narius fiksa-
vo parapinės bažnyčios savo 
vedamose gimimo metrikų 
knygose. Šios geriausiai ir 
atskleidžia krikštijamiems 
kūdikiams suteiktų vardų 
įvairovę bei paplitimą.

XIX a. pr. tarp Rokiškio Šv. 
apaštalo ir evangelisto Mato 
bažnyčioje krikštytų vaikų 
nebūta nė vieno berniuko ar 

mergaitės, gavusio tautinį, t. y. 
nekrikščioniškos kilmės vardą. 
Vardų teikimo tendencijos am-
žiaus pradžioje nesikeitė – tiek 
1801 m., tiek 1825 m. mer-
gaitės ir berniukai dažniausiai 
gaudavo tuos pačius vardus. 
Taigi Rokiškio parapijos ribose 
šiais metais daugiausia bėgiojo 
berniukų, turinčių Kazimiero, 
Juozapo, Pranciškaus, Antano 
ar Jono vardą. Taip pat populia-
rūs buvo ir Justino, Stanislovo, 
Mykolo, Ignoto, Baltramiejaus, 
Petro, Tado, Tomo – taip pat ka-
talikų šventųjų vardai.

Parapijoje vos vieną kitą 
berniuką tėvai krikštijo išskir-
tiniais, nors taip pat šventųjų 
vardais. Kaip kad šiandien, taip 
ir prieš du šimtmečius pavieniai 
naujagimiai gaudavo Chrizos-
tomo, Blažiejaus, Eusebijaus, 
Kajetono, Klemenso, Hipolito, 
Zacharijo vardus, menkai ži-
nomi ar mėgstami tada buvo 
šiandien paplitę Dovydo, Žy-
gimanto, Karolio, Pauliaus, 

Gabrieliaus, Donato vardai. 
Rokiškio parapijoje XIX a. pr. 
vienam naujagimiui buvo su-
teiktas Napoleono vardas.

Suteikdami vardus naujagi-
mėms, Rokiškio parapijiečiai 
taip pat buvo pastovūs. Dau-
giausia tėvų savo dukterims 
parinkdavo Barboros, Agotos, 
Uršulės, Onos, Marijonos var-
dus. Tiesa, šie vardai šiandien 
nebe tokie populiarūs. Retai 
tėvai parinkdavo Elžbietos, 
Ievos, Viktorijos, Karolinos 
vardus, o šie šiandien gerokai 
populiaresni nei tie, kurie buvo 
madingi prieš du šimtmečius. 
Įdomiausi ir patys rečiausi 
mergaičių vardai Rokiškio pa-
rapijoje XIX a. pr. buvo Feli-
cijona, Vilhelmina, Eufrozina, 
Scholastika, Rachelė, Sofija, 
Prakseda, Honorata. Visi minė-
ti mergaičių vardai ne vietinės, 
bet krikščioniškos tradicijos 
kilmės, t. y. šventųjų vardai.

Rokiškio krašto 
 muziejaus inform.

Lietuvoje bus kuriamas uždaras  
valstybinis ryšių tinklas

Ministro pirmininko va-
dovaujama Nacionalinio sau-
gumo komisija trečiadienį 
nusprendė kurti uždarą ryšių 
tinklą svarbiausioms valsty-
bės institucijoms.

„Net jeigu ir neturėtumėme in-
terneto, net jeigu ir krizė, nukirto 
mums kabelius, likęs valstybės 
sektorius turi likti funkcionalus 
ir veikti. Šiais laikais be ryšių tu 
nieko nepadarysi“, – BNS sakė 
krašto apsaugos viceministras 
Edvinas Kerza po posėdžio Vals-
tybės saugumo departamente.

Tinklo kūrimu rūpinsis Kraš-
to apsaugos ministerija, šiemet 
konsolidavusi kibernetiniu sau-
gumu besirūpinančias instituci-
jas.Pasak E. Kerzos, ministerija 
yra parengusi įstatymų projek-
tus dėl tinklo kūrimo, Seimą 
jie turėtų pasiekti pavasario se-
sijoje. Viceministras teigė, kad 
kuriamas tinklas apimtų minis-

terijų, savivaldybių,policijos 
komisariatų, sveikatos apsaugos 
įstaigų, Valstybinės mokesčių 
inspekcijos, „Sodros“ sistemas.

Pasak jo, kertinis valstybės 
tinklas kuriamas ne tik siekiant 
sustiprinti perduodamų duome-
nų saugumą, bet ir palengvinti 
darbą įstaigų vadovams, kurie 
šiuo metu savo institucijose pa-
tys yra atsakingi už kibernetinę 
saugą.„Iš tikrųjų labai sudėtinga 
tikėtis, kad kiekvienoje įstaigoje 
atsirastų kibernetinio saugumo 
specialistų, kurie ir brangiai kai-
nuoja, ir juos išlaikyti yra sunku, 
(...) todėl tuo užsiimant Krašto 
apsaugos ministerijai visa valsty-
bė bus saugesnė ir nereikės išra-
dinėti dviračio“, – sakė E. Kerza.
Nacionalinio saugumo komisijos 
posėdyje dalyvavo Vyriausybės, 
žvalgybos institucijų ir Preziden-
tūros atstovai.Pasak viceministro, 
jiems taip pat buvo pristatyta ki-
bernetinio saugumo situacija ir 

praėjusių metų grėsmės, taip pat 
duomenys apie kibernetinio šni-
pinėjimo intensyvėjimą. Anot 
jo, tai „akivaizdžiai sietina su 
Rusija“.

Vyriausybė pernai gruodį 
konstatavo, kad kai kurių Lietu-
vos institucijų naudojama rusiš-
ka „Kaspersky Lab“ programinė 
įranga kelia grėsmę šalies sau-
gumui. Nerimas dėl šios įmonės 
produkcijos išaugo Jungtinėms 
Valstijoms pernai paskelbus, kad 
bendrovė gali bendradarbiauti su 
Rusijos žvalgyba.  

Šiuo metu visi „Kaspersky 
Lab“ programinę įrangą nau-
doję Lietuvos kritinių infor-
macinių technologijų sistemų 
valdytojai jos atsisakė.

Naujienų agentūros BNS in-
formaciją atgaminti visuomenės 
informavimo priemonėse bei 
interneto tinklalapiuose be raš-
tiško UAB BNS sutikimo drau-
džiama.

Sklandžiam deklaravimui būtinus 
duomenis reikia pateikti laiku

Duomenys apie B klasės iš-
mokas turi būti deklaruoti iki 
2018 m. vasario 1 d.;

Duomenys apie A klasės iš-
mokas turi būti deklaruoti iki 
2018 m. vasario 15 d.;

Tretieji asmenys duomenis 
apie gyvybės draudimo, studi-
jų, paskolų įmokas ir sumokė-
tas palūkanas turi deklaruoti 
iki vasario 15 d.;

 Pateiktų duomenų pagrin-
du yra formuojamos prelimi-
narios metinės pajamų dekla-
racijos gyventojams;

Duomenis apie A klasės 
išmokas turi pateikti ir nuo-
latiniai Lietuvos gyventojai, 
kurie per 2017 m. mokestinį 
laikotarpį vykdė ekonominę 
veiklą ir turėjo samdomų dar-
buotojų;

 Panevėžio apskrities valsty-
binė mokesčių inspekcija (toliau 
– AVMI), primena, kad vasario 
1-oji buvo paskutinė diena, kada 
reikia pateikti duomenis apie 
2017 metais gyventojams sumo-
kėtas išmokas, pagal mokesčio 
mokėjimo tvarką priskiriamų 
B klasės pajamoms. Tuo tarpu 
mokesčius išskaičiuojantys as-
menys informaciją apie 2017 
metais gyventojams išmokėtas 
A klasės išmokas turi pateikti 
iki vasario 15 d. Šie duomenys 
būtini, kad mokesčių adminis-

tratorius galėtų užtikrinti sklan-
dų kasmetinį gyventojų pajamų 
deklaravimą.

„Kaip ir kasmet, siekia-
me, kad metinių pajamų de-
klaravimo laikotarpis praeitų 
sklandžiai, o gyventojams šis 
procesas būtų ne tik patogus, 
bet ir neužimtų daug laiko. Pre-
liminarias metines gyventojų 
pajamų deklaracijas formuo-
jame atsižvelgdami į pažymas 
apie per praėjusį laikotarpį su-
mokėtas išmokas, tad jos ne-
maža dalimi nulemia ir bendrą 
gyventojų pajamų deklaravimo 
proceso kokybę. Dėl šios prie-
žasties svarbu, kad pažymos 
apie A ir B klasės išmokas į 
VMI sistemą atkeliautų laiku, o 
jose pateikiami duomenys būtų 
teisingi ir tikslūs“, - sako Pane-
vėžio AVMI Mokestinių prie-
volių departamento direktorius 
Darius Kučinskas ir primena, 
kad A klasės metinės pajamos 
deklaruojamos FR0573 formo-
je, o metinės B klasės pajamos 
pažymoje FR0471.

Iki vasario 15 d. duomenis 
apie nuolatinių Lietuvos gy-
ventojų sumokėtas gyvybės 
draudimo įmokas, sumokėtas 
palūkanas už suteiktas paskolas 
gyvenamajam būstui statyti arba 
įsigyti, už studijas sumokėtas 
įmokas, studijų įmokoms mokė-
ti skirtas paskolas bei nuolatinių 

Lietuvos gyventojų sumokėtas 
pensijų draudimo įmokas į pen-
sijų kaupimo fondus turi pateikti 
ir vadinamieji tretieji asmenys - 
bankai, kredito įstaigos, gyvybės 
draudimo bendrovės, aukštosios 
mokyklos, formaliojo ir nefor-
maliojo profesinio mokymo įs-
taigos ir kt.

Deklaracijų apie B klasės 
pajamas Panevėžio ir Utenos 
apskrityse turi būti pateikta ati-
tinkamai 3,3 tūkst. ir 1,5 tūkst. 
Deklaracijų apie A klasės paja-
mas Panevėžio apskrityje lau-
kiama 6,6 tūkst., o Utenos aps-
krityje – beveik 3 tūkst.

Visas pažymų apie išmokas 
teikimui reikiamas dokumentų 
formas bei jų pildymo taisykles 
galima rasti internetinėje svetai-
nėje http://deklaravimas.vmi.lt, 
o greitam duomenų pateikimui 
VMI rekomenduoja naudoti 
Elektroninę deklaravimo siste-
mą (EDS).

Daugiau informacijos, susi-
jusios su duomenų apie A ir B 
klasių išmokas teikimą, ir visais 
kitais mokestiniais klausimais, 
galima rasti VMI internetiniame 
tinklalapyje www.vmi.lt, taip pat 
paskambinus trumpuoju nume-
riu 1882. Telefoninės konsulta-
cijos yra įrašomos ir saugomos 5 
m. bei prilygsta rašytinėms kon-
sultacijoms.

VMI inform.
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PIRMĄ KARTĄ ROKIŠKIO RAJONE – AUKŠČIAUSIŲ TARPTAUTINIŲ 
STANDARTŲ SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS MOKYMAI

Sausio 25-26 d. Rokišky-
je, o vasario 5-6 d. Kupiš-
kyje startavo aukščiausių 
tarptautinių standartų sa-
vižudybių prevencijos mo-
kymai „ASIST“ ir „safe-
TALK“, kuriuos finansuoja 
Visuomenės sveikatos sti-
prinimo fondas. Mokymus 
ir projektą „Atpažink ir 
padėk“ organizuoja Ro-
kiškio rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos biu-
ras bendradarbiaudamas 
Savižudybių prevencijos 
mokytojų asociacija.

Kaip teigia Rokiškio ra-
jono savivaldybės visuome-
nės sveikatos biuro direkto-
rė Agnė Šapokaitė, 2018 m. 
Rokiškio ir Kupiškio rajone 
bus apmokyti apie 180 gy-
venančių ir dirbančių žmo-
nių – „vartininkų“. „Varti-

ninkai“ – tai asmenys, kurie 
savo darbe yra apsupti daugy-
bės kitų žmonių, todėl turi di-
desnę tikimybę sutikti asmenį, 
galvojantį apie savižudybę, 
mėginusį nusižudyti arba pa-
tyrusį artimojo savižudybę. 
Tai – bendrosios praktikos 
gydytojai, pareigūnai, ugnia-
gesiai, pedagogai, psicholo-
gai, vaiko gerovės komisijos 
nariai, socialiniai darbuotojai, 
greitosios medicinos pagalbos 
gydytojai, bendrojo pagalbos 
linijų operatoriai, gydytojai 
psichiatrai, psichoterapeutai, 
psichologai, kunigai ir t.t.

„Vartininkų“ mokymams 
buvo pasirinktos „Living-
Works“ organizacijos aukš-
čiausių tarptautinių standar-
tų savižudybių prevencijos 
„ASIST“ ir „safeTALK“ mo-
kymų programos. Šios progra-
mos taikomos ir naudojamos 

trisdešimtyje pasaulio šalių. 
Jos nuolat atnaujinamos, re-
miantis naujausiais pasauli-
niais moksliniais tyrimais ir 
praktiniais įgūdžiais savižudy-
bių prevencijos srityje. „Livin-
gWorks“ organizacijoje dirba 
geriausi šios srities ekspertai 
– tai leidžia išlaikyti aukštą 
mokymų standartą bei taikyti 
griežtus reikalavimus būsimų-
jų „ASIST“ ir „safeTALK“ 
lektorių paruošimui.

 „Viso į mokymus Rokiš-
kio rajone atvyko trisdešimt 
specialistų. Norinčiųjų buvo 
kur kas daugiau, tačiau daly-
vių skaičius buvo ribotas. Ti-
kimės, kad pavyks „ASIST“ 
mokymus surengti dar kartą 
ir parengti daugiau specialistų 
galinčių atpažinti savižudybių 
riziką ir suteikti pirmąją pagal-
bą svarstantiems žmonėms“, 
- teigė centro atstovė Laimutė 

Narbutienė.
„SafeTALK“ mokymai 

planuojami vasario 8-9 dieno-
mis Rokiškyje, o vasario 22 ir 
23 dienomis Kupiškyje.  Tai 
keturių akademinių valandų 
mokymai, kurie padeda da-
lyviams tapti sąmoningiems, 
susiduriant su savižudybių 
tema. „SafeTALK“ moky-
mai yra skirti visiems norin-
tiems ir juos baigę asmenys 
yra labiau pasirengę padėti 
žmonėms, ketinantiems nu-
sižudyti, suteikti jiems žinių, 
kaip ir kur gali rasti reikiamą 
pagalbą. Vasarį vyks ketveri 
„safeTALK“ mokymai, ku-
riuose dalyvaus pedagogai, 
policininkai, ugniagesiai, 
slaugytojai, šeimos gydytojai, 
socialiniai darbuotojai, esami 
ir būsimi kunigai, visuomenės 
sveikatos specialistai ir kiti 
norintieji.

Mokymų dalyviai.

Užs. 0592

Meninio skaitymo 
konkurse Rokiškio 
rajoną regioniniame 
ture atstovaus Afroditė 
Tuskaitė ir Stanislovas 
Naikauskas

Afroditė Tuskaitė ir Stanislovas Naikauskas.                „Rokiškio Sirenos“ nuotr.

Sausio 30 d. į rajoninį 
Meninio skaitymo konkur-
są susirinko net 43 skaitovai 
iš rajono gimnazijų ir pro-
gimnazijų. Po šilto Juozo 
Tūbelio progimnazijos di-
rektoriaus Zenono Pošiūno 
ir antraklasio Igno pasvei-
kinimo bei švietimo centro 
metodininkės Rositos La-
sienės dalykinės informa-
cijos, dalyviai pasiskirstė į 
5-8 ir 9-12 klasių grupes.

Dalyviai skaitė eiles, prozos 
kūrinius. Visi stengėsi, nes tik 
vieno 5-8 klasių grupės ir vie-
no 9-12 klasių grupės mokinio 
laukia kelionė į regioninį eta-
pą, kuris vyks jau vasario 10 
d. Biržuose. Komisija, kurios 
pirmininkė Rokiškio Juozo 
Tumo-Vaižganto gimnazijos 
„Romuvos“ padalinio bibliote-
kos vedėja Reda Kiselytė, narės 
– režisierė Nijolė Čirūnienė ir 
lietuvių kalbos mokytoja Bi-
rutė Budreikienė, vienbalsiai 
nusprendė, kad 5-8 klasių mo-
kinių grupėje geriausiai sekėsi 
Rokiškio Juozo Tūbelio pro-
gimnazijos 5c klasės mokinei 
Afroditei Tuskaitei. Mergaitė 
skaitė ištrauką iš A. Lioby-
tės apsakymo „Sunki mama“. 
Konkursui Afroditę ruošė mo-
kytoja Virginija Krasauskienė. 
Antroji vieta atiteko septintokui 
Justui Tervydžiui iš Kamajų 

Antano Strazdo gimnazijos, o 
trečioji dviems Rūtoms – Juozo 
Tūbelio progimnazijos 7 klasės 
mokine Rūtai Plučiūtei ir Obe-
lių gimnazijos septintokei Rūtai 
Kolosovaitei. 9-12 klasių mo-
kinių grupės komisijos pirmi-
ninkė lietuvių kalbos mokytoja 
Jolanta Augulienė, narės – lie-
tuvių kalbos mokytojos Vilma 
Bičiūnaitė ir Zelma Gelžinienė 
nusprendė, kad Rokiškio rajo-
nui regioniniame ture atstovaus 
Rokiškio Juozo Tumo-Vaižgan-
to gimnazijos „Romuvos“ pa-
dalinio I klasės mokinys Stanis-
lovas Naikauskas. Jis sužavėjo 
skaitoma ištrauka iš G. Morkū-
no kūrinio „Apie vėjo kvapą ir 
kregždžių autobusą“. Konkur-
sui berniuką ruošė Mokytoja 
Ramutė Prascienienė. Komi-
sija skyrė dvi antrąsias vietas. 
Juodupės gimnazijos III klasės 
mokinei Linai Bliudžiutei ir 
Rokiškio Juozo Tumo-Vaiž-
ganto gimnazijos Senųjų rūmų 
padalinio II klasės mokiniui 
Domantui Šinkūnui. Trečiosios 
vietos atiteko Rokiškio Juozo 
Tumo-Vaižganto gimnazijos 
„Romuvos“ padalinio III kla-
sės mokinei Agnei Ruzgutei ir 
Pandėlio gimnazijos IV klasės 
mokinei Mantei Palivonaitei. 
Sveikiname nugalėtojus ir lin-
kime sėkmės kitame etape.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

Laisvės kovų istorijos muziejuje – sakralinio meno paroda

Nuotraukoje Obelių Šventos Onos parapijos bažnyčios klebonas Laimonas Nedveckas (kairėje) ir kunigas, jėzuitas 
Vladislovas Baliūnas kartu su Onute Pusvaškyte Laisvės kovų istorijos muziejuje Obeliuose. Muziejaus archyvo nuotr.

„Sakralinė grafikos dar-
bų paroda – dovana Obe-
lių bendruomenei atkurtos 
Lietuvos šimtmečio pro-
ga“, – pristatydama savo 
kūrybą Laisvės kovų isto-
rijos muziejuje Obeliuose, 
kalbėjo tautodailininkė P. 
Galaunės premijos laure-
atė, Respublikinės kon-
kursinės liaudies meno 
parodos „Aukso vainikas“ 
nugalėtoja Onutė Pusvaš-
kytė. 

Parodoje, skirtoje valsty-
bės šimtmečiui paminėti, bus 
eksponuojami grafikos darbai 
krikščioniška sakraline tema. 
Darbai atspindi Lietuvos is-
toriją, tarsi susietą kančių ir 
prisikėlimo keliu, kuris bran-
gus asmeniui, branginančiam 
krikščionišką sakralumą ir 
krikščioniškas vertybes. Me-
nininkės sukurti šventųjų 
paveikslai – stiprybės simbo-
lis, lygiai tokie pat kabėdavę 
mūsų senolių trobose, juos 
prie savo širdies glaudė, ieš-
kodami tvirtybės ir paguodos, 
mūsų protėviai, seneliai, tėvai. 

Šiandien juos matome talen-
tingos menininkės kūrybos 
išraiškoje. Į mus žvelgia Jėzus 
Kristus, Švč. Mergelė Marija, 
Šventasis Jurgis ir kiti krikš-
čioniški personažai. Onutės 
Pusvaškytės darbai, atlikti ant 
medžio ar linoraižiniai, rei-
kalauja didžiulės kantrybės 

ir pastangų juos atspausdin-
ti šaukštu, tai sunkus ir daug 
darbo reikalaujantis procesas. 
„Niekada nesigailėjau pasirin-
kusi šią meno sritį“ – taip apie 
grafikos darbų parodą kalbė-
jo muziejininkams talentinga 
menininkė.

Planuojame, kad Vasario 16 

dieną ši paroda Obelių Šven-
tos Onos parapijos bažnyčio-
je bus dar vienas prasmingas 
atkurtos Valstybės šimtmečio 
paminėjimo akcentas. Kvie-
čiame į Obelius.

Laisvės kovų 
istorijos muziejaus 
Obeliuose inform.

Siūloma sumažinti antstolių  
galimas išskaičiuoti sumas

Vyriausybė Seimui teikia 
pataisas, kuriomis būtų gero-
kai sumažintos sumos, kurias 
iš skolininkų leidžiama išskai-
čiuoti antstoliams.

Teisingumo ministerijos pro-
jekte numatoma, kad iš skolinin-
ko pajamų dalies, viršijančios 
minimalią mėnesio algą, būtų 
išskaitoma 50 (šiuo metu – 70) 
proc,, o iš ne viršijančios MMA 
– 20-30 (šiuo metu atitinkamai 
20-50) proc. pajamų.

Dabar galiojantys įstatymai 
leidžia išieškoti skolą iš paskuti-
nio būsto, jeigu skola didesnė nei 
2030 eurų. Projekte numatyta šią 
sumą didinti iki 4000 eurų. Nu-

matyta apsauga, kad iš tokio būs-
to neišieškoma, jei skolą galima 
išieškoti per 18 mėnesių darant 
nustatyto dydžio išskaitas iš dar-
bo užmokesčio ir išieškojimas 
šiuo būdu yra realiai vykdomas.
Šios įstatymo nuostatos nega-
liotų išieškant išlaikymą vaikui, 
taip pat ir kitais atvejais, kai kon-
krečios išieškotinos sumos bus 
nustatytos teismo sprendime ar 
vykdomajame rašte.

Naujienų agentūros BNS in-
formaciją atgaminti visuomenės 
informavimo priemonėse bei 
interneto tinklalapiuose be raš-
tiško UAB BNS sutikimo drau-
džiama.
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TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• VW Passat B5 1.9 l TDI.  
Tel. 8 629 11 397. Rokiškis
• AUDI A6 C5 1.9 TDI.  
Tel. 8 629 11 397. Rokiškis
• 2000m Opel Astra 1.6.  
Tel. 8 606 14 217. Rokiškis
• 1997m Sharan 1.9 TDI. Tel. 8 606 
14 217. Rokiškis
• Skardinius ratlankius R15  5x112  
yra 4 vnt. Tel. 8 619 11 054. 

Rokiškis
• Mersedes Benz VITO starteris  ir 
jo dalys. Starterio inkaras – naujas 
Bosch 12 V, starterio paleidėjas 
kodas 137276, 12 V,100220, 
starterio apvijos su angliukais 
Bosch, nauji, supakuoti. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 633 01 255. Panevėžys
• Žiemines padangas 195/65 R 15 
5 mm. 2vnt. 205/55 R 16 7 mm. 
dygluotos 4 vnt. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• Automobilinį dujų balioną: 
apvalus, naudotas, dokumentų ir 
patikros nėra. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 633 01 255. Anykščiai
• AUDI 80,1995 m. vairą.  
Kaina 15 Eur. Tel. 8 633 01 255. 
Anykščiai
• VW 1,9 TDI 66 kW variklį su 
kuro siurbliu. Tel. 8 614 66 272. 
Rokiškis
• 1999 m. VW Golf. 1,6 l, benzinas. 
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• NISSAN X Trail originalius 
slenksčius. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 618 88 502. Rokiškis
• Kuro purkštuką, tinkantį FIAT 1.9 
jtd / Alfa 1.9 jtd , 2.4 jtd / Lancia 
1.9 jtd , 2.4 jtd.Kodas 0445110119. 
Atitinka visus parametrus. 
 Kaina 50 Eur. Tel. 8 636 00 696. 
Rokiškis
• Kuro purkštuką, tinkantį Citroen 
2.0 hdi / Fiat 2.0 jtd / Peugeot 2.0 
hdi. Kodas 0445110062. Atitinka 
visus parametrus. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 636 00 696. 
Rokiškis

• Kuro purkštukus, tinkančius 
Bmw 330d / Bmw 530d / 
Bmw 730d / Bmw X5. Kodas 
0445110029. Restauruoti. Nauji 
Bosch išpurškėjai. Atitinka visus 
parametrus. 2 vienetai. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 636 00 696. 
Rokiškis
• Kuro purkštuką, tinkantį Opel 
1.9 dti / Renault 1.9 dci / Nissan 
1.9 dci.Kodas 0445110021.
Restauruotas. Naujas Bosch 
išpurškėjas. Atitinka visus 
parametrus. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Nissan Almera 2003 m. 2.2 dCi 
82 kW mechaninę pavarų dėžę 
dalimis. Dėžės kodas (RS5F50A). 
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• OPEL Zafira išilginius „ragus“, 5 
skylių lengvojo lydinio ratlankius. 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Vokišką, naudotą, veikiantį 
akumuliatorių. Rowerblosk, 70 A. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 687 56 029. 
Rokiškis
• AUDI b4, OPEL Vectra, VW 
Golf3 dalis. Tel. 8 603 87 554. 
Rokiškis
• Turbiną nuo VW Passat 1.9 tdi 66 
kW. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 602 87 040. Rokiškis
• Įvairius lengvojo lydinio ir 
skardinius ratlankius 5x112 ir 
5x100 tinkančius Audi, VW 
automobiliams R15 R16 R17. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 628 87 687. 
Rokiškis
• VW Golf 4 universalas dalimis. 
Tel. 8 628 87 687. Rokiškis
• VW passat b5 ir b5+ 1998 m. ir 
2002 m. universalas ir sedanas.  
Tel. 8 628 87 687. Rokiškis
• Audi a4 1998 m. 1,9 TDI 
universalas ir sedanas.  
Tel. 8 628 87 687. Rokiškis
• Audi a6 1999 m. 2,5 TDI 
universalas ir sedanas.  
Tel. 8 628 87 687. Rokiškis

• Hyundai Santamo kuro baką, 
stabdžių kaladėles ir diskus (pilnas 
komplektas), radiatorių.  
Tel. 8 687 42 440. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Peugeot 1,9 66 kW dyzelinas, 
1996 m. TA iki 2018 03 23. 
Kaina 230 Eur. Tel. 8 695 08 688. 
Rokiškis
• Renault Espace, 1992 m., 
benzinas- dujos, TA iki 2019 03 02. 
Kaina 400 Eur. Tel. 8 629 00 571. 
Rokiškis
• VW Golf 1,3 l benzinas, 1991 
m. juodas, variklis veikia puikiai, 
pasibaigus TA, po praėjusios TA 
labai mažai važinėtas, keturios 
durys, vasarinės-žieminės padangos 
su ratlankiais, kaina ne galutinė. 
Kaina 350 Eur. Tel. 8 685 81 976. 
Zarasai
• VW Passat  1998 m. 1,9 l 81 kW. 
Iš Vokietijos, universalas, TA iki 
2020 01 25. Tvarkingas. Mėlynos 
spalvos. Kaina 1650 Eur.  
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• OPEL Omega. Daug privalumų. 
2.2 l. 106 kW. Benzinas - dujos. 
Dujos – tiesioginės. TA 2018 11 
26. Palieku draudimą. Spalva – 
chameleono. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 651 65 661. Rokiškis
• Kalnų dviratį BULLS MTB. 
Shimano dalys.. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 672 36 083. Rokiškis
• AUDI 80, su TA, trūkęs priekinis 
stiklas, vairuoti netrukdo. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 622 24 288. 
Rokiškis
• Lengvojo automobilio priekabą 
ZUBRIONOK. Tel. 8 612 35 527. 
Rokiškis
• 2010 m. VW Touran, TA.  

Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Audi 80 1,6 dyzelis 1988 m. 
važiuojantis. TA iki 2019 m. Nėra 
draudimo. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 623 10 770. Rokiškis
• Mopedą Delta su Minsk 4 bėgių 
varikliu. Kaina 115 Eur. 
Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
•  Audi A6 2.5  110 kW su TA, kita 
informacija – telefonu.  
Kaina 1200 Eur. Tel. 8 646 29 286. 
Rokiškis
• Labai geros būklės dviratį. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 670 30 834. 
Rokiškis
• AUDI a 6. Sedanas. Dyzelis.1999 
m. 2,5 l. Kaina 1550 Eur.  
Tel. 8 637 03 102. Rokiškis
• YAMAHA XV535 25 kW. 1990 
m.. Kaina 1300 Eur.  
Tel. 8 682 20 536. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• 1 m įstrižainės televizorių SONY. 
Mažai naudotas. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 629 00 571. Rokiškis
• SAMSUNG televizorių, naujas, 
LED, 19 colių. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 629 00 571. Rokiškis
• Skaitmeninį, 12 kanalų imtuvą. 
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• 54 cm įstrižainės televizorių 
SAMSUNG su pulteliu.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• 54 cm įstrižainės televizorių 
LG su pulteliu. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• 37 cm įstrižainės televizorių 
VIDO su pulteliu.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• 54 cm įstrižainės televizorių 
VIDO su pulteliu.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• DVD grotuvą Samsung.  

Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• DVD grotuvą PHILIPS mini. 
Kaina derinama. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 627 02 558. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Naujas pasagas. Kaina 2 Eur.  
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Medinius ratus 2 vnt. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 625 81 278. 
Rokiškis
• 3 korpusų plūgą, yra naujos 
verstuvės, kabinamas prie 
trikampio. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 633 01 255. Anykščiai
• Savadarbį vagotuvą arba bulvių 
vagoms daryti, 5 vnt plūgelių, 
kabinamas prie traktoriaus 
trikampio. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 633 01 255. Anykščiai
• Traktorinių variklių A-41, A-01 
purkštuvus. Nauji purkštukai, 
sureguliuoti, 6 vienetai.  
Kaina 50 Eur. Tel. 8 636 00 696. 
Rokiškis



7 psl.  2018-02-02

Rajono laikraštis

LAISVALAIKIS

Patikimas būdas gauti 
pinigų – paskola iš 
kredito unijos.

Rokiškio kredito unijoje nariams taikomos 
itin patrauklios paskolų palūkanos verslui, 
žemės ūkiui, žemės pirkimui, būsto pirkimui, 
remontui, vartojimui.

Mus rasite:
Respublikos g. 94, Rokiškis,  tel. 51393; (8-673) 98254
Pandėlyje: Vytauto a. 9; tel. 33863; (8-673) 98253

• Rotacinę lenkišką šienapjovę 1.85 
m. Tel. 8 629 61 170. Rokiškis
• 1994 m. traktorių T-25.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Savadarbį 5 vagų vagotuvą. 
Kabinamas prie trikampio.  
Kaina 150 Eur. Tel. 8 633 01 255. 
Anykščiai
• Šieno pūtiką, tvirtinamas ant 
galines traktoriaus pakabos. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 638 92 946. 
Rokiškis
• Šieno pūtiką, pagamintą iš NIVA 
smulkintuvo. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 682 20 536. Rokiškis
• Plačiavikšrį, DT 752. Nauji 

vedamieji, 2 žvaigždiniai.  
Tel. 8 620 33 091. Rokiškis

Rokiškio rajono savivaldybė  
skelbia konkursą Rokiškio r. Obelių  
gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.  
Konkurso paskelbimo data: 2018 m. sausio 
31 d. 
Konkurso atrankos data: 2018 m. kovo 29 d. 

Daugiau informacijos: http://www.rokiskis.lt/lt/kon-
kursai_5168.html.

Užs. 0591

BALDAI

• Geros būklės spintą, už durelių 
yra lentynos tinkamos knygoms ir 

pan. Matmenys: 190x92x34. Taip 
pat yra tokio pat stiliaus komoda 
su durelėmis už tokią pat kainą 
(perkant kartu galima derėtis). 
Komodos matmenys:140x92x34.. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 600 17 052. 
Rokiškis
• Geros būklės spintą, mažai 
naudota. Du stalčiai, vieta 

striukėms kabinti bei apačioje 
lentynos batams. Matmenys: 
205x85x44. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 600 17 052. Rokiškis
• Funkcinę slaugos lovą. 
Kaina 145 Eur. Tel. 8 683 45 294. 
Rokiškis
• 5 dalių uosinius lauko baldus.. 
Kaina 350 Eur. Tel. 8 624 53 140. 
Rokiškis
• Puikios būklės, gamintus pagal 
užsakymą baldus, mylėti ir 
prižiūrėti. Komoda: aukštis 107 cm 
ilgis 150 cm. Stalas: aukštis 73 cm 
Ilgis 120 cm. Spinta: aukštis 200 
cm ilgis 90 cm. Kaina 420 Eur.  

Tel. 8 601 26 743. Rokiškis
• Labai geros būklės sekciją.  
Kaina 70 Eur. Tel. 8 611 20 225. 
Rokiškis
• Užuolaidas: 8 metrai, kartu su 
karnizu, be defektų, kaina 130 Eur. 
Sekciją: ilgis – 230, plotis –58, 
be defektų, šiuo metu nuimtos dvi 
lentynos, bet jas turime. Grafų 
baldų kaina 140 Eur.  
Tel. 8 601 26 743. Rokiškis
• Sofą-lovą. Geros būklės. Su 
patalynės dėže. Korpusas iš metalo.  
Kaina 70 Eur. Tel. 8 612 73 079. 
Rokiškis
• Dvigulę lovą, bet galima statyti ir 

po vieną. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 612 73 079. Rokiškis
• Latvišką miegamojo komplektą. 
Pilnas komplektas su spintomis ir 
lovomis bei geri čiužiniai. Kaina už 
visą komplektą – 150 Eur.  
Tel. 8 618 58 842. Rokiškis

DOVANOJA

• Beveik nenaudotą siuvimo mašiną 
su motoriuku PODOLSK.  
Tel. 8 614 27 316. Rokiškis
• Geros būklės viengulę lovą.  
Tel. 8 622 37 821. Rokiškis
• Geros būkles, naudotą, didelį 
fotelį. Tel. 8 622 37 821. Rokiškis
• Juodą, žaismingą, meilią ir 
tvarkingą 4 mėnesių katytę. Bus 
puiki Jūsų kompanionė. Obelių sen. 
Galim atvežti į Rokiškį. 
Tel. 8 645 16 991. Rokiškis
• Dovanojamas 3 metų Kanados 
sfinksas. Kastruotas. 
Tel. 8 625 62 366. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Gražų, juodą+sidabras, klasikinį 
bei išskirtinį, stilių pabrėžiantį ir 
nesikandžiojančios kainoslaikrodį 
DOM su viduje tiksinčiu CITIZEN 
kvarciniu mechanizmu. Komplekte: 
firminė dežutė, stiklo valymo 
servetėlė ir instrukcijos knygelė. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 616 15 320. 
Kaunas
• Naują, nenešiotą stiukę su 
kailiuku. Kaina 47 Eur.  
Tel. 8 675 16 894. Rokiškis
• Mažai dėvėtą, geros kokybės, 
tamsiai pilkos spalvos paltą su 
gobtuvu, pavasario-rudens sezonui, 
36 dydis, 65% vilna.. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 622 64 233. Rokiškis
• Labai gražias naujas  kuprines. 
Siunčiu. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 624 26 219. Rokiškis
• Dviratininko batus ir sportinę 
aprangą. Yra pasirinkimas. 
Tel. 8 686 37 924. Rokiškis
• Labai gražų aukso korpuso, juodo 
ciferblato visomis veikiančiomis 
rodyklėmis laikrodį LIGE. 
Komplekte: firminė dėžutė, 
tarptautinė garantinė kortelė, 
instrukcijos knygelė, stiklo valymo 
servetėlė. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 616 15 320. Kaunas
• Naują, tekstilinę motociklininko 
striukę, dydis xl, idealiai tinka 190 
cm ūgio žmogui. Juoda/balta, VCan 
Vanguard. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 622 11 330. Rokiškis
• Gražius sportinius BOAMIG, 
ATOM laikrodžius. Apyrankės 
silikoninės, korpusai tvirto plastiko, 
mygtukai, valdymo ratukas bei 
užsegimas plieniniai pas ATOM-a 
bei pas BOAMIGO. Korpusų 
dydžiai 5cm, apyrankės 22-23,5cm 
ilgio, atsparūs vandeniui.  
Kaina 35 Eur. Tel. 8 616 15 320. 
Kaunas
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03 06:00 Himnas

06:05 Beatos virtuvė 
07:00 Džiunglių būrys 
skuba į pagalbą 
07:20 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai 
07:30 Detektyvė Miretė 
07:45 Džeronimas 
08:10 Karinės paslaptys
09:00 Labas rytas, Lietuva
11:50 Paslaptingos Šangri 
La beždžionės
12:45 Ypatinga misija
13:40 Puaro 13 
15:15 „Mes nugalėjom“
15:45 Žinios. 
16:00 Sveikinimų koncertas
17:30 Žinios 
18:00 Teisė žinoti
18:30 Nacionalinė paieškų 

tarnyba
19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 „Eurovizija 2018“
23:20 Suvesti sąskaitas
01:05 Paslaptingos Šangri La 
beždžionės
02:00 Ypatinga misija
02:45 Dviračio žinios. 
03:10 Teisė žinoti. 
03:35 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
04:00 Karinės paslaptys. 
04:45 Auksinis protas. 

05:10 Paskutinis iš vyrų
06:15 Televitrina
06:30 Aladinas
07:00 Ančiukų istorijos
07:30 Keršytojų komanda
08:00 Aladinas
08:30 Superekspertai

09:00 Virtuvės istorijos
09:30 Gardu Gardu
10:00 Aplink Lietuvą
11:00 Svajonių ūkis
11:30 Šnipų vaikučiai. 
13:10 Blondinės
15:05 Simpsonai
15:35 Ekstrasensai detektyvai
16:45 „LTeam“ žiemos olimpinis 
festivalis
18:00 Misija: vestuvės
18:30 TV3 žinios
19:25 Eurojackpot
19:30 Persis Džeksonas ir Olimpo 
dievai. Žaibo vagis
21:55 Bado žaidynės
00:50 Ugnis ir ledas
02:20 Olimpo apgultis
04:25 Paskutinis iš vyrų

06:30 Madagaskaro pingvinai 

06:55 Tomas ir Džeris 
07:20 Ančiukai Duoniukai 
07:45 Kung Fu Panda 
08:10 Keista šeimynėlė 
08:35 Tomo ir Džerio pasakos 
09:00 Ogis ir tarakonai 
09:30 Tinginių miestelis 
10:00 Pelėdų karalystės sargai
11:50 Bėgimas džiunglėse
13:45 Sniego diena
15:30 Išleistuvės
17:30 Bus visko
18:30 Žinios
19:30 Monstrų biuras
21:25 Kung Fu Joga
23:25 Laukinės aistros. 
01:10 Pasaulinis karas Z

06:00 F. T. Budrioji akis 
08:45 Sveikatos ABC televitrina
09:00 Autopilotas

09:30 Apie žūklę
10:00 Pavariau 
10:30 Pragaro katytė 
11:30 Didysis atodrėkis Amerikoje
12:30 Vandenyno paslaptys
13:00 Reali mistika 
14:00 „Davis'o“ taurės turnyras. 
Lietuva - Estija
17:00 LKL Pieno žvaigždės - 
Neptūnas
19:30 Dainuok mano dainą
21:30 Pagauk, jei gali
00:15 Išvarymas
02:10 Juodasis sąrašas 

06:00 „Pražūtingi smaragdai“ 
06:40 „Geriausios nardymo vietos“
07:09 TV parduotuvė
07:25 „Vandenyno milžinai“
08:25 „Vyrų šešėlyje. Rašytoja 
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė“. 

09:00 „Skinsiu raudoną rožę“. 
09:30 „Vantos lapas“. 
10:00 „Visatos stebuklai“
11:00 „Detektyvas Morsas“ 
13:00 „Vera. Dievaičiai“ 
15:00 „MMA „King of the Cage“ 
II tarptautinis turnyras. Lietuva- 
Amerika. Atsakomosios kovos“ 
16:00 Žinios
16:20 Mano Europos Parlamentas
16:50 „Pražūtingi smaragdai“ 
18:00 Žinios
18:30 „4 kampai“. 
19:00 Muzikiniai sveikinimai
20:00 Žinios
20:30 „Iljušinas ir Babkinas tiria. 
Marionečių šokiai“ 
22:30 Žinios
23:00 „Detektyvas Morsas“ 
01:00 „Pražūtingi smaragdai“ 
02:40 „Vera. Dievaičiai“ 
04:10 „Geriausios nardymo vietos“
04:30 „Detektyvas Morsas“
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05:00 Seserys 
06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis 
10:05 Štutgarto kriminalinė 
policija 
10:55 Detektyvas Monkas 
11:40 Savaitė. 
12:40 „Kas ir kodėl?"
13:05 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Seserys 
17:30 Žinios 
18:00  „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gimę tą pačią dieną
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:30 LRT forumas
22:25 Istorijos perimetrai. 

23:15 Kolekcija 
00:15 Detektyvas Monkas 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Gimę tą pačią dieną. 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Beatos virtuvė 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 „Editos šou“ 

05:20 Paskutinis iš vyrų
06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:55 Pasmerkti 3
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 TV Pagalba
12:00 Miestas ar kaimas
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis
13:30 Simpsonai
14:30 Pažadėtoji

16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Šviesoforas
20:00 Miestas ar kaimas
21:00 Pasmerkti 4
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Laiko kilpa
00:55 Gaudynės
01:45 Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę
02:35 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba
03:30 Tironas
04:30 Vilfredas
04:55 Paskutinis iš vyrų

06:35 Didysis žvejys 
07:00 Madagaskaro pingvinai 
07:30 Tomas ir Džeris 
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris 
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra

11:35 24 valandos
12:30 Bus visko
13:25 Rožių karas 
14:25 Dvi širdys 
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 24 valandos
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Paveldėtoja 
20:30 Nuo... Iki...
21:30 Žinios
22:30 Apgaulės meistrai
00:45 Kortų namelis 
01:40 Rizikingi ryšiai

06:40 F. T. Budrioji akis 
07:35 Prokurorų patikrinimas 
08:35 Muchtaro sugrįžimas 
09:35 Tokia tarnyba 
10:30 Sudužusių žibintų gatvės 
11:35 Stoties policija 
12:40 Teisingumo agentai 

13:40 Prokurorų patikrinimas 
14:50 Muchtaro sugrįžimas 
15:55 Tokia tarnyba 
16:55 Sudužusių žibintų gatvės 
18:00 Info diena
18:25 Teisingumo agentai 
19:30 Stoties policija 
20:30 Farai
21:00 Gelbstint eilinį Rajaną
00:10 Išvarymas
02:10 Gyvi numirėliai 
03:10 Juodasis sąrašas

05:15 „Karo merginos“ 
06:00 „Geriausios nardymo vietos“
06:29 TV parduotuvė
06:45 Mano Europos Parlamentas
07:15 „24/7“. 
08:15 „4 kampai“. 
08:45 „Vyrų šešėlyje. Rašytoja 
Gabrielė Petkevičaitė- Bitė“. 
09:20 „Likimo melodija“ 

10:25 „Vis tiek tu būsi mano“ 
11:30 „Delta“ 
12:35 „Gluchariovas“ 
13:40 TV parduotuvė
13:55 „Karo merginos“
15:00 „Gurovo bylos.  
Medžioklė“ 
16:00 Reporteris
16:50 „Rojus“ 
18:00 Reporteris
18:40 Lietuva tiesiogiai
18:50 „Gluchariovas“ 
20:00 Reporteris
20:30 Nuoga tiesa. 
22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai
23:45 „Rasputinas“ 
00:45 „Svetimų troškimų  
sūkurys“ 
01:45 „Jaunikliai“. 
02:15 „Moterų daktaras“ 
03:00 „Karo merginos“ 
03:45 „Bitininkas“ 
04:30 „Rojus“
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06 05:00 Seserys 
06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis 
10:05 Štutgarto kriminalinė 
policija  
10:55 Detektyvas Monkas 
11:40 Beatos virtuvė 
12:40 „Kas ir kodėl?"
13:05 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Seserys 
17:30 Žinios 
18:00 „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Emigrantai
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija

22:30 Istorijos detektyvai. 
23:20 Valdžios tvirtovė 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Valdžios tvirtovė 
01:30 Klausimėlis.lt
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Istorijos perimetrai. 
04:05 Emigrantai. 

05:05 Paskutinis iš vyrų
06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:55 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 TV Pagalba
12:00 Šviesoforas
12:30 Pasmerkti 4
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis

13:30 Simpsonai
14:30 Pažadėtoji
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Šviesoforas
20:00 Prieš srovę
21:00 Pasmerkti 4
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Karštos galvos!
00:10 Kaulai
01:10 Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę
02:00 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba
02:50 Tironas
03:50 Vilfredas
04:14 Pelkė

06:35 Didysis žvejys 
07:00 Madagaskaro pingvinai 
07:30 Tomas ir Džeris 
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris 

09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:35 24 valandos
12:30 Nuo... Iki...
13:25 Rožių karas 
14:25 Dvi širdys 
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Paveldėtoja 
20:30 Kitu kampu
21:30 Žinios
22:30 Į saulę
00:30 Kortų namelis 
01:30 Apgaulės meistrai

06:40 F. T. Budrioji akis 
07:35 Prokurorų patikrinimas 
08:35 Muchtaro sugrįžimas 
09:35 Tokia tarnyba 
10:30 Sudužusių žibintų gatvės 

11:35 Stoties policija 
12:40 Teisingumo agentai 
13:40 Prokurorų patikrinimas 
14:50 Muchtaro sugrįžimas
15:55 Tokia tarnyba 
16:55 Sudužusių žibintų gatvės 
18:00 Info diena
18:25 Teisingumo agentai 
19:30 Stoties policija 
20:30 Farai
21:00 Žmogžudystė Baltuosiuose 
rūmuose
23:10 Gelbstint eilinį Rajaną
02:15 Juodasis sąrašas 
03:00 Pragaro katytė

05:15 „Karo merginos“ 
06:00 „Geriausios nardymo vietos“
06:29 TV parduotuvė
06:45 „Vantos lapas“. 
07:15 „Gyvenimo būdas“. 
08:15 Muzikiniai sveikinimai

09:20 „Likimo melodija“ 
10:25 „Vis tiek tu būsi mano“ 
11:30 „Delta“ 
12:35 „Gluchariovas“ 
13:40 TV parduotuvė
13:55 „Karo merginos“ 
15:00 „Gurovo bylos. Medžioklė“ 
16:00 Reporteris
16:50 „Rojus“ 
18:00 Reporteris
18:40 Lietuva tiesiogiai
18:50 „Gluchariovas“ 
20:00 Reporteris
20:30 „Jekaterina Didžioji“ 
21:30 Patriotai
22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai
23:45 Mano Europos Parlamentas
00:15 „Rasputinas“ 
01:15 „Svetimų troškimų sūkurys“ 
02:15 „Moterų daktaras“ 
03:00 „Karo merginos“ 
03:45 „Bitininkas“ 
04:30 „Rojus“
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04 06:00 Himnas
06:05 Istorijos detektyvai. 
07:00 „Mes nugalėjom“
07:30 Šventadienio mintys
08:00 Gimtoji žemė
08:30 Ryto suktinis 
09:00 Brolių Grimų 
pasakos
10:00 Gustavo 
enciklopedija. 
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:25 Mūsų gyvūnai
11:50 Atšiaurioji Kanada 
12:45 Užburianti 
Indonezija 
13:40 Puaro 13 
15:15 Laisvės vėliavnešiai
15:45 Žinios. 
16:00 Auksinis protas. 
17:15 Klausimėlis.lt. 

17:30 Žinios 
18:00 Keliai. Mašinos.  
Žmonės
18:30 „Editos šou“
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama
21:00 Žmonės, kurie sukūrė 
Lietuvą.
21:55 Įsimylėjęs Šekspyras 
00:00 Švilpiko diena
01:40 Atšiaurioji Kanada 
02:35 Užburianti Indonezija 
03:20 Laisvės vėliavnešiai. 
03:45 „Eurovizija 2018". 

05:00 Paskutinis iš vyrų
06:15 Televitrina
06:30 Aladinas
07:00 Ančiukų istorijos
07:30 Keršytojų komanda
08:00 Aladinas
08:30 Mamyčių klubas

09:00 Kulinariniai triukai
09:30 Penkių žvaigždučių  
būstas
10:00 Pasaulis pagal moteris
10:30 Svajonių sodai
11:30 Daktaras Dolitlis 2
13:10 Avalono mokykla
15:05 Čihuahua iš Beverli  
Hilso
16:55 Ekstrasensai detektyvai
18:00 Raudonas kilimas
18:30 TV3 žinios
19:30 X Faktorius
22:30 Transporteris
00:15 Samsara
02:10 Bado žaidynės
04:40 Paskutinis iš vyrų

06:30 Madagaskaro pingvinai 
06:55 Tomas ir Džeris
07:20 Ančiukai Duoniukai 
07:45 Kung Fu Panda 

08:10 Keista šeimynėlė 
08:35 Tomo ir Džerio šou 
09:00 Ogis ir tarakonai 
09:30 Tinginių miestelis 
09:55 Ogis ir tarakonai 
10:05 Knygų valdovas
11:30 Spidas Reiseris
14:10 Terminalas
16:40 Ne vienas kelyje
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Ivanas Vasiljevičius keičia 
profesiją
21:25 Rizikingi ryšiai
23:20 Kiti
01:15 Laukinės aistros. Karšta 
ketveriukė

06:30 Galiūnų čempionų lyga
07:30 F. T. Budrioji akis 
08:30 Tauro ragas
08:55 Pasaulio veteranų galiūnų 

čempionatas
09:45 Sveikinimai
12:00 „Davis'o“ taurės turnyras. 
Lietuva - Estija
17:00 LKL čempionatas. Vytautas 
– Žalgiris
19:30 Kvapų detektyvas 
21:40 Juodasis sąrašas 
22:35 Gyvi numirėliai 
23:50 Pagauk, jei gali
02:15 Reali mistika

05:05 „Pasaulio turgūs. Atėnai“. 
05:35 „Vandenyno milžinai“
07:09 TV parduotuvė
07:25 „Geriausios nardymo  
vietos“
08:00 „Darbščios rankos, atviros 
širdys“. 
08:30 „Geriausios nardymo vietos“
09:00 „Šiandien kimba“. 
10:00 Mano Europos Parlamentas

10:30 „Ekovizija“. 
10:40 „Gurovo bylos 6. Bet kokia 
kaina“
12:45 „Namas su lelijomis“ 
15:00 „Geriausios nardymo vietos“
16:00 Žinios
16:20 Krepšinio pasaulyje 
16:50 „Pražūtingi smaragdai“ 
18:00 Žinios
18:30 Mano Europos  
Parlamentas
19:00 „Juodosios katės“ 
20:00 Žinios
20:30 „Juodosios katės“ 
21:30 „24/7“. 
22:30 Žinios
23:00 „MMA „King of the Cage“ 
II tarptautinis turnyras. Lietuva- 
Amerika. Atsakomosios kovos“ 
00:00 „Rasputinas“ 
02:00 „Gurovo bylos 6. Bet kokia 
kaina“
03:35 „24/7“. 
04:15 „Vandenyno milžinai“

• Vyrišką, mažai nešiotą, pūkinę 
striukę PUMA, S dydis. Išplauta, 
kaip nauja. Tinka maždaug 1,76 
cm, lieknam.. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• Naują moterišką rankinę.. 
Kaina 16 Eur. Tel. 8 683 06 559. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Audio kasetes su įrašais.  
Yra apie 50 vnt. Tel. 8 624 30 118. 
Rokiškis
• Automobilinę magnetolą.  
Kaina 10 Eur. Tel. 8 670 30 834. 
Rokiškis
• Buitinį stiprintuvą JVC. Išėjimai 
po 100 V, atskira jungtis žemo 
dažnio kalonėlei. Tel. 8 603 87 554. 

Rokiškis
• Geros būklės autmobilinę 
magnetolą PIONEER. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 603 87 554. 
Rokiškis
• Naują automobilinį stiprintuvą. 
Tel. 8 603 87 554. Rokiškis
• Žemadažnį garsiakalbį su dėže . 
Magnat 800 W 250 rms.. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 639 85 795. 
Zarasai

GYVULIAI, GYVŪNAI

• 2 veršelių karvę. Apsiveršiavusi 
rugpjūčio mėn. (žala).  
Melžta rankomis, minkšta. 
Tel. 8 646 81 861. Rokiškis
• Didelius, gražius paršelius 
auginimui. Tel. 8 603 55 526. 
Rokiškis
• Naujas UAB „Prospektus“ 
gaminys - vilioklis ŠERNAMS 

- LAIŽAINIS! Praturtintas 
gliukoze - pagrindiniu energijos 
šaltiniu. Raugerškio uogų 
skonio.Vaizdo medžiaga, 
kurioje rodoma, kaip šernai 
mėgaujasi viliokliu LAIŽAINIS: 
https://www.youtube.com/
atch?v=34HVgh85zHQ&amp;t=4s. 
Kaina 14 Eur. Tel. 8 672 78 444. 
Mažeikiai
• Naujas UAB „Prospektus“ gaminys 

- vilioklis elniams - „Laižainis“.  
Praturtintas energijos šaltiniu - 
gliukoze. Kriaušių skonio. Vaizdo 
įrašas, kuriame matyti, kaip  kaip 
elniai mėgaujasi viliokliu: https://
www.youtube.com/h?v=U2tPv9Stbh
E&amp;feature=youtu.be. Kaina 14 
Eur. Tel. 8 672 78 444. Mažeikiai
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IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo miške: galiu pjauti 
arba dirbti pagalbiniu darbininku. 
Tel. 8 603 28 892. Rokiškis
• 32 metų vyras ieško darbo, siūlyti 
įvairius variantus. Turiu automobilį. 
Tel. 8 647 88 088. Rokiškis
• Man 16  metų. Ieškau darbo 
Rokiškyje ar rajone. Esu iš Obelių. 
Tel. 8 505 80 908. Rokiškis
• Buhalterė ieško buhalterės, vyr.
buhalterės pagalbininkės darbo. 
Tel. 8 612 47 934. Rokiškis
• 34 m. be žalingų įpročių vyras 
ieško darbo. Vairuoju automobilį, 
išmanau telefonus, kompiuterius, 
turiu nestandartinių baldų gamybos  
patirties. Tel. 8 683 06 559. 
Rokiškis

KITA

• Metalo žirkles. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Sausas malkas, atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Balioną orui su manometru. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Sodo- daržo purkštuvą.  
Tel. 8 624 30 623. Rokiškis
• Metalinį seifą. Kaina 115 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Ketaus radiatorius, vonią.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Pjautą medieną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Ciferblatines svarstykles, 
tinkančias prekybai turguje bei 
namų ūkyje. Tel. 8 650 97 026. 
Rokiškis
• Draskyklę katėms.  
Kaina 10 Eur. Tel. 8 603 87 554. 
Rokiškis
• Žalvarinę paukščio statulėlę 
0.5m×0.3m diametro.  
Kaina 60 Eur. Tel. 8 620 64 915. 
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Kompiuterį ASUS x53u, geros 
būklės, 2Gb RAM 1.00 Ghz 320 gb 
HDD. windows 10 64 bit.  
Kaina 80 Eur. Tel. 8 647 87 660. 
Rokiškis
• Stacionarųjį kompiuterį 7 WIN. 
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Stacionarųjį kompiuterį su 
monitoriumi 7 WIN.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• 44 cm įstrižainės monitorių 
SAMSUNG. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Gerai veikiantį spausdintuvą 
-kopijuoklį.. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 682 31 964. Rokiškis
• Tvirtą, patikimą verslo klasės 
kompiuterį DELL E6400. Tinka 
automobiliu diagnostikai, 
instaliuota AUTO DATA bei 
TOLERANCE DATA . CPU ir VGA 
Intel, RAM 4Gb, baterija gera, 
ekranas 14. Įdiegtos  OS WIN 7 ir 
WIN XP: gaunate 2 kompiuterius 
viename! Kaina 100 Eur. 
 Tel. 8 614 86 759. Rokiškis
• Hp elitebook 6930p nešiojamąjį 
kompiuterį, tinkantis darbui, 
mokslams ir pramogoms. 
Kompiuterio parametrai: dviejų 
branduolių intel dual core P9400 
procesorius, 4gb ram, baterija 
gera,veikia labai greitai. Kaina 99 
Eur. Tel. 8 614 86 759. Rokiškis
• ZTE MF 633 modemą, tinka visos 
kortelės. Kaina 8 Eur.  
Tel. 8 614 86 759. Rokiškis
• Modemą  HUAWEI R207 
Vodafone. Veikia gerai, pririštas 
prie BITĖS tinklo. Sudaro galimybę 
Wi-fi turėti ten, kur veiktų BITĖS 
ryšys. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 614 86 759. Rokiškis
• Naują, net neišpakuotą kompiuterį 
Lenovo Esential B-50, 15,6/ i3- 
5005U/ 4GB/ 128GB.  
Tel. 8 687 42 440. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Miltus gyvuliams šerti - galiu 

atvežti namo. Tel. 8 652 80 328. 
Rokiškis
• Medų, išfasuotą po 1 kg. Kaina 
4,5 Eur.  Tel. 8 458 33 083. 
Rokiškis
• Medų. 1 kg – 3,50 Eur.  
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Pusę arba visą kiaulę. 
2,20 Eur/kg. Pristatome.  
Tel. 8 687 42 440. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Gerai išlaikytą Samsung Galaxy 
S5 baltos spalvos. Saugotas ir 
naudotas su dėklu bei apsaugine 
plėvele, todėl ekranas, korpusas 
nepriekaištingi. Visiškai 
sukomplektuotas. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 651 68 373. Rokiškis
• Samung Galaxy S4. Pilnas 
komplektas, būklė  8 iš 10. Kaina 
70 Eur. Tel. 8 647 46 059. Rokiškis
• Beveik nenaudotą Huawei Nova. 
Būklė kaip naujo. Kaina 130 Eur. 
Tel. 8 698 15 765. Rokiškis
• Iphone 4s, gerai veikiantį, baterija 
ilgai laiko, viskas veikia, priedai: 
dangtelis, kroviklis. Kaina 45 Eur. 
Tel. 8 676 56 564. Rokiškis
• NOKIA 5310 Xpress Music. Be 
defektų. Yra kroviklis. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 629 10 405. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Garažą prie DNB banko, 7 
korpusas, pietinė pusė.  
Tel. 8 614 66 272. Rokiškis

• Rokiškio raj. Mickūnų km. 
sodybą su ūkiniais pastatais, 
rūsiu, klėtimi, tvenkiniu. Sodybai 
priklauso 0.91 ha žemės. Rami, 
patogi ir saugi vieta. Sodyba 
kraštinė.. Tel. 8 686 74 353. 

Rokiškis
• Dirbamos paskirties žemę 
2.500 ha. Našumo balansas 34.1. 
Rokiškio r., Kriaunų sen., Bobriškio 
k. Unikalus nr. 7345-005-0016.. 
Kaina 5700 Eur. Tel. 8 621 29 515. 
Rokiškis
• 40 kv.m, 2 kambarių butą, 
Vilniaus g. 16. Atskiras išėjimas, 
pirmas aukštas, naujai įrengtas san. 
mazgas, plastikiniai langai, virtuvės 
baldai, malkinė, sandėliukas, yra 
žemės. Tel. 8 615 65 359. Rokiškis
• Rokiškyje, patogioje vietoje 
1 kambario butą su daliniais 
patogumais. Namas apšiltintas. 
Šarvo durys, plastikiniai langai. 
Šalia yra žemės. Šildymui yra 
malkų. Galima gyventi iš karto.  
Tel. 8 618 53 925. Rokiškis
• Tvarkingą 4 kambarių butą 
mikrorajone, plytiniame name. 
Tel. 8 655 04 628. Rokiškis
• Sklypą 8 a, Jakšto g. 16 A, 
mažaaukščių gyvenamų namų 
kvartale. Kaina 4000 Eur.  
Tel. 8 658 96 723. Rokiškis
• Skubiai  700 kv.m medinis/
karkasinis pastatas (elektra, 
vanduo, kanalizacija) su 0,80 
a. žemės sklypu esančiu toje 
pat vietoje. Puiki vieta sodybai. 
Pandėlio sen. Steponių k. Daugiau 
telefonu. Tel. 8 625 28 988. 
Rokiškis
• Erdvų 4 kambarių butą Rokiškio 
centre. Butui reikia remonto, todėl 
kaina gali būti derinama. Daugiau 
informacijos telefonu. Kaina 18000 
Eur. Tel. 8 622 58 277. Rokiškis
•  3 kambarių butą Jaunystės g. 21 
(I aukštas). Namas patogioje vietoje 
- arti mokyklos, darželiai, autobusų 
stotis, prekybos centrai. Tvarkinga 
, prižiūrėta laiptinė. Butas šviesus, 
kambariai erdvūs, mokesčiai maži, 
suremontuota vonia ir tualetas.  
Tel. 8 614 59 156. Rokiškis
• 3 sodo sklypus sujungtus į vieną. 
24,5 arai . Yra sodo namukas, 
pečius, prieangis, terasa, elektra, 
šulinys, lauko tualetas, 3 arų 
tvenkinukas - įžuvintas. Sklypas 
nuo kelio užtvertas aukšta medine 
tvora. Tel. 8 677 78 459. Rokiškis
• 4 kambarių butas P. Širvio gatvėje 
2 aukštas 80 kv. m, tvarkingas.  
Tel. 8 686 48 236. Rokiškis
• 3 kambarių butą Jaunystės g. 4, 
namas renovuotas. Kaina 25000 
Eur. Tel. 8 614 70 368. Rokiškis

NUOMA

• Išnuomojamas tvarkingas 1 
kambario butas mikrorajone su 
baldais. 5-tas aukštas. Po remonto. 
Pageidautina dirbantys, žalingų 
įpročių neturintys asmenys.  
Tel. 8 650 97 026. Rokiškis
• Išnuomojamas tvarkingas 4 
kambarių butas mikrorajone, 

plytiniame name. 
 Tel. 8 655 04 628. Rokiškis
• Tik vienam asmeniui be žalingų 
įpročių, dirbančiam mikrorajone 
išnuomojamas 2 kambarių butas su 
visais baldais ir patogumais.  
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
• Išnuomojamas garažas Gruodžio 
g. Tel. 8 605 22 313. Rokiškis
• Išsinuomosime 1 arba 2 kambarių 
butą su baldais.. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 621 75 943. Rokiškis

PASLAUGOS

• Sertifikuotos vertimo raštu 
paslaugos lietuvių - anglų - lietuvių 
kalbomis. Tel. 8 612 11 477. 
Rokiškis
• Pjaustome, skaldome malkas. 
Tvarkome senas koklines krosnis ir 
statome naujas. Tel. 8 621 20 263. 
Rokiškis
• Savivarčio su manipuliatoriumi 
paslaugos. Vežame įvairius 
krovinius iki 10 t.  
Tel. 8 679 19 742. Rokiškis
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Ieškokite Rokiškio 
prekybos centruose!

PAŽINTYS

PERKA

• Rokiškio mieste perku 3 - 4 
kambarių butą. Domina 1-3 
aukštuose. Siūlyti įvairius variantus.. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 601 51 530. 
Rokiškis
• Pirkčiau automobilį! Pirkčiau 
Samsung telefonus! Pirkčiau 
nešiojamą kompiuterį! Perku auksą! 
Perku Apple telefonus! Perku 
dviračius! Perku traktorius! Siūlyti 
įvairius variantus. Dirbame visa 
savaitę, 24 val. per parą.  
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• Sodo namą arba sodybą gyventi. 
Ne toliau, kaip 10 km nuo Rokiškio 
arba keičiu į 2 kambarių (53 kv.m) 
su balkonu, renovuotame name 
(už renovaciją visiškai sumokėta) 
Rokiškyje, Taikos g. Smulkiau 
telefonu. Įdomūs visi variantai.  
Tel. 8 676 23 047. Rokiškis
• Gitarą ir armoniką.  
Tel. 8 673 48 041. Rokiškis
• Nebrangiai automobilį. Laukiu 
įvairių pasiūlymų. Kaina 400 Eur. 
Tel. 8 641 40 731. Rokiškis
• Stacionarius, benzininius ir 

dyzelinius variklius -vieno arba 
dviejų cilindrų. Kaip ZID; UD2; 
UD1; DEUTZ ar kažką panašaus. 
Tel. 8 623 63 699. Rokiškis
• Vamzdžius: 50–60 mm. Gali būti 
naudoti. Tel. 8 602 13 688. Rokiškis
• Avikailius, kailinius ir veltinius 45 
dydžio. Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• Kompresines kojines iki kirkšnies.. 
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• Sovietinius savirašius 
(temperatūros užrašymo blokus).. 
Tel. 8 647 57 480. Panevėžys
• Geras vyriškas 43-44 dydžio  
pačiūžas.Tel. 8 605 81 090. Rokiškis
• Audi 80 b4 sedaną ar universalą 
nuo 1992 m., gali būti daužta ar 
nevažiuojanti. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 602 87 040. Rokiškis
• Bičių duonelę, bičių pikį ir 
žiedadulkes. Atvažiuoju į vietą, 
atsiskaitau iš karto. Kainos sutartinės. 
Tel. 8 622 67 335. Rokiškis
• Gręžimo stakles Praktika, metalo 
tekinimo stakles. Tel. 8 623 23 865. 
Rokiškis
• Rusišką diskinę rotacinę šienapjovę 
KRN-2,1. Tel. 8 623 23 865. 
Rokiškis
• Audi A4 B5 kablį priekabai. 
Tel. 8 677 63 412. Rokiškis
• Pirkčiau naujesnio modelio, 
naudotą televizorių, geros būklės, 
82 cm įstrižainės. Tel. 8 606 40 735. 
Rokiškis
• Garažą mikrorajone.  
Tel. 8 672 97 020. Rokiškis
• Antikvarinius, karinius peilius, 
durklus, kardus, karinę atributiką, 
sendaikčius. 
Tel. 8 610 21 765. Rokiškis
• Gerą kalnų dviratį.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Gerą rankinį laikrodį. Siūlyti 
įvairius variantus. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Motorolerį. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• CD grotuvą. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Planšetinį kompiuterį. Siūlyti 
įvairius variantus. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Brangiai, geros būklės Nokia 6700 
Classic. Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Samsung Galaxy S2, S3, S4, S5, 
S6, S7. Siūlyti įvairius variantus.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• DVD automobilinę magnetolą. 
Siūlyti įvairius variantus.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Nešiojamąjį kompiuterį. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Gerą navigaciją. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Mobilų telefoną Nokia ar Nokia 
Lumia. Siūlyti įvairius variantus.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• 2–3 kambarių, visiškai 
suremontuotą butą, gali būti su 
baldais. Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Mobilųjį telefoną iPhone 4, 5, 6, 7. 
Siūlyti įvairius variantus.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Automobilinį televizorių, vaizdo 
registratorių. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• VW Sharan nuo 2001 m., dyzeliniu 
varikliu. Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Motorolerį. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Gerą dviratį ir keturratį nuo 125 
kub.cm. Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• LCD, LED televizorių. Siūlyti 
įvairius variantus. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Nuo 2005 m. dyzelinį automobilį 
Audi A6 ar VW Passat. Siūlyti 
įvairius variantus. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• R 16, R 17 colių lengvojo lydinio 

ratus. Tarpas tarp skylių: 112.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Mobilųjį telefoną LG. Siūlyti 
įvairius variantus. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Dyzelinį automobilį nuo 1997 m. 
Siūlyti įvairius variantus.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
•  USB laikmeną nuo 16 GB. Siūlyti 
įvairius variantus. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas  padovanotų veikiančią 
automatinę skalbimo mašiną.  
Tel. 8 693 28 737. Rokiškis
• Gal kas padovanotų sofą-lovą 
ir staliuką? Tel. 8 603 82 518. 
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Vežimėlį. Tinka nuo gimimo iki 3 
metų.. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 670 94 076. Rokiškis
• Vaikišką naudotą medinę 
maitinimo kėdutę, kuri 
transformuojama dviem padėtimis. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 650 97 026. 
Rokiškis
• Vaikišką vežimėlį. Yra lopšys. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 625 81 278. 
Rokiškis
• Beveik naujas sūpynes. Vaikas 
gulėjo tik kelis kartus. Domina ir 
mainai į babybjorn gultuka su mano 
priemoka. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 678 05 029. Rokiškis
• Maitinimo kėdutę. Skambinkite 
po 17 val. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 621 88 950. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Pamesta piniginė Taikos ar 
Jaunystės gatvėje. Labai norėčiau 
susigrąžinti ją dėl dokumentų. 
Radusiam atsilyginsiu.  
Tel. 8 687 56 549. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalinga matematikos mokytoja 
6 klasės mokiniui. 
Tel. 8 624 21 634. Rokiškis
• Reikalingi patyrę santechnikai 
darbui Olandijoje. Darbas 
su šildymo ir vandentiekio 
sistemomis.  Kompanija pasirūpina 
apgyvendinimu ir transportu iki 
darbo vietos. Atlyginimas 450-500 
Eur per savaitę. Reikalinga anglų 
kalba. CV siųskite btppiper@gmail.
com. Tel. 8 648 36 487. Rokiškis
• Ieškau anglų kalbos mokytojos, 
noriu išmokti kalbėti angliškai.  
Tel. 8 626 21 159. Rokiškis
• Ieškau mūrininkų ir plytelių 
klojėjų  darbui Vokietijoje. 
Ieškoma 10 mūrininkų,10 plytelių 

klojėjų. Darbas tik specialistams, 
apgyvendinimas, algos mokėjimas 
kas dvi savaites už atliktus darbus. 
Kaina 3000 Eur. Tel. 8 676 63 922. 
Rokiškis
• Priimsime studentą atlikti 
praktiką NT srityje. Esi studentas, 
nori tobulėti ir išmokti, bei įgauti 
patirties interneto srityje, PC 
srityje, elektros ir elektronikos 
srityje. Pasiūlymas tau atlikti 
praktiką mūsų įmonėje.  
Tel. 8 648 88 435. Rokiškis
• Ramundas GM ieško auto 
krautuvo vairuotojo.  Būtina B 
kategorija, privalumas darbo 
šakiniais ar kitais krautuvais 
patirtis. Krautuvo teises išduosime. 
Darbo vieta - Panemunėlio gel. 
stotis, Rokiškio raj.  
Tel. 8 612 26 202. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Domkratą, 50 tonų keliamos 
galios.Tel. 8 652 80 328. Rokiškis
• Reismusą. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 612 67 305. Zarasai
• Du trifazius variklius: vienas – 15 
kW 2910 apsisukimų,  o kitas 15 
kW 1460 apsisukimų.  
Tel. 8 620 81 861. Rokiškis
• Metalinės tvoros vartelius kiaulių 
gardams. Tel. 8 625 81 278. 
Rokiškis
• Geros būklės, cinkuoto metalo 
vamzdžius, naudoti, vamzdžiai 
įvairaus ilgio ir diametro.  
Tel. 8 625 28 988. Rokiškis
• Medžio apdirbimo stakles ir 
diskinius pjūklus. Tel. 8 458 75 
585. Rokiškis
• Metalo tekinimo stakles 1M63. 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Šamotines plytas.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Pjautą įvairią statybinę medieną. 
Visa mediena sausa. 
Tel. 8 610 06 145. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Vyriškas pačiūžas, kaip naujos, 44 
dydis. Išgaląstos. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 687 84 017. Rokiškis
• Kalnų slides Head 150 cm. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 687 27 091. Rokiškis
• Geras kalnų slides Atomic 164 
cm. Kaina 100 Eur. Tel. 8 687 27 
091. Rokiškis
• Keturvietę guminę valtį, mažai 
naudota. Galimos derybos. Kaina 
110 Eur. Tel. 8 687 42 440. 
Rokiškis

AB „Rokiškio mašinų gamykla“
Siūlo darbą:

*metalo špakliuotojams-dažytojams
*suvirintojams

Tel. pasiteirauti: +37061157875

Lietuvos rinktinė išlydėta 
į žiemos olimpines žaidynes

Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė susitiko su šalies 
olimpine rinktine, išvyks-
tančia į žiemos olimpines 
žaidynes Pietų Korėjoje.

Šalies vadovė įteikė spor-
tininkams Lietuvos trispal-
vę, ji bus nešama olimpiados 
Pjongčange atidarymo metu.

Prezidentūra pranešė, kad 
sportininkai trispalvę taip pat 
pažadėjo iškelti olimpiniame 
kaimelyje vasario 16 dieną, 
kai bus minimas Lietuvos 
valstybės šimtmetis.

„Pasak prezidentės, šiemet 
olimpinėse žaidynėse Lietu-
vos trispalvė plevėsuos dar 
stipriau. Valstybės atkūrimo 
šimtmetis suvienys tautiečius 
visame pasaulyje, todėl mūsų 
olimpiečiai jaus milžinišką 

palaikymą. Šalies vadovė pa-
linkėjo, kad ši vienybė taptų 
dar didesne paskata garbingai 
atstovauti Lietuvai ir siekti 
pačių geriausių rezultatų“, – 
rašoma pranešime.

D. Grybauskaitė taip pat 
pavaišino sportininkus pus-
ryčiais.

Lietuva į žiemos olimpia-
dą siunčia devynis sportinin-
kus: keturis biatlonininkus, 
tris slidininkus, du kalnų sli-
dininkus.Šiemet olimpinėse 
žaidynėse iš viso dalyvaus 
apie 3000 sportininkų iš 95 
valstybių. Bus išdalyti 102 
medalių komplektai.

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

Policijos pareigūną nužudęs 
vyras turi būti gydomas 
priverstinai

Šiaulių apygardos teis-
mas trečiadienį skyrė pri-
verstinį gydymą Telšių 
rajone užpernai policijos 
pareigūną mirtinai sužalo-
jusiam vyrui.

Šiaulių apygardos teismo 
atstovas Vytautas Jončas BNS 
sakė, kad byloje nustatyta, jog 
asmuo negali suvokti savo 
veiksmų ir už juos atsakyti.

Patrulis buvo nužudytas 
2016 metų rugpjūtį. Telšių 
apskrities vyriausiojo polici-
jos komisariato Kelių polici-

jos biuro vyriausiasis patrulis 
vyko į buitinį incidentą Telšių 
rajone, Tryškių miestelyje. 
Pranešta, kad smurtaujama 
artimoje aplinkoje, sūnus 
grasina motinai, žada padegti 
namus.Įtariamasis smurtauto-
jas atvykusį pareigūną puolė 
peiliu ir dūrė jam į kaklą, pa-
reigūnas nuo sužeidimų mirė 
įvykio vietoje. 

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

Vyriausybė supaprastino ekstremalių įvykių skelbimo tvarką
Vyriausybė patikslino 

ekstremaliųjų įvykių krite-
rijų sąrašą, tokius įvykius 
bus paskelbti paprasčiau.

Pavyzdžiui, sumažinta 
riba, kada gali būti skel-
biama ekstremali situacija 
savivaldybėje – užteks, kad 
grėsmė kiltų vienam žmo-
gui, o ne 50-čiai, kaip buvo 
anksčiau.

„Vyriausybė įtvirtino, kad 
ir vieno žmogaus nelaimė 
yra labai svarbu. Sprendimo 
atsakomybė dėl pagalbos 
žmonėms ir ekstremalių įvy-
kių skelbimo ir toliau kie-
kvienu konkrečiu atveju lie-
ka savivaldybių ekstremalių 
situacijų komisijoms“, – tei-
gia vidaus reikalų ministras 
Eimutis Misiūnas.

Tarp naujų kriterijų atsidū-
rė ir daugiau kaip 50 kubinių 
metrų pavojingų atliekų ar 
cheminių medžiagų laikymas 
ilgiau kaip 30 parų ar išme-
timas saugumo reikalavimų 
neatitinkančioje vietoje.

Kaip nurodo Vidaus rei-
kalų ministerija, kriterijai 
pakoreguoti atsižvelgiant į 
ankstesnių metų patirtį, kada 
Neryje išsiliejo teršalai arba 
buvo užtvindyti ūkininkų 
laukai. Pasak ministerijos, 
pastarojo laikotarpio patirtis 

parodė, kad dėl tam tikrų įvy-
kių, kurie padaro daug žalos, 
reikalauja reagavimo tarnybų 
sutelkimo ir ilgalaikio likvi-
davimo koordinavimo, proce-
siškai buvo sudėtinga skelbti 
ekstremaliąją situaciją, nes 
tokie įvykiai nebuvo nenu-
matyti Ekstremaliųjų įvykių 
kriterijų sąraše.

Naujienų agentūros BNS in-
formaciją atgaminti visuomenės 
informavimo priemonėse bei in-
terneto tinklalapiuose be raštiško 
UAB BNS sutikimo draudžiama.
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

PARODOS:
Periodikos skaitykloje
Knygų paroda „Lietuvos vėliavos spalvos bibliotekos lange“.
Spaudinių paroda Knygų paroda „100 antraštėje“.
Skaitykloje (Taikos g. 19)
Rokiškio krašto muziejaus nuotraukų paroda „Vasario 16-osios Nepriklausomybės 

Akto signatarai“.
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
Spaudinių parodos:
„Poetui Martynui Vainilaičiui – 85“,
 „Gražiausi Lietuvos vaizdai“.
„Laisvės kaina“, skirta Sausio  13 -ąjai
RENGINIAI:
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
Vasario 8 d. 10-14 val. – skaitymo gurmanų ketvirtadienis.
Vasario 6-8 d. 15 val. – komiksų knygelės kūrimo laboratorija  „Linksmieji 

komiksai“, skirta  Tarptautinei  saugesnio interneto dienai.
Vasario 9, 23 d. 14 val. – kūrybinių darbelių studijos „Naminukas“ 

užsiėmimai.

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimąAVINAS. Šią 

savaitę nelengvai 
seksis pasidalin-
ti įtakos sferas, 

derėtis, rasti rėmėjų ar gerų 
tarpininkų, jei tai aktualu. 
Dėl kažkokių aferų, pinigų, 
išlaidų galimi nemalonumai 
ar šiaip įtampa. Regis, būsi-
te nusiteikę romantiškiems 
pasimatymams, rizikingoms 
pramogoms. Galbūt naujai 
įvertinsite santykius su kai 
kuriais žmonėmis, draugais. 
Atsargiai su elektra, technika 
ir kelyje. Savaitės pabaigoje 
mintys kryps į ateities pla-
nus, svajosite apie permainas, 
keliones. Geriau seksis, jei 
sugebėsite kitus suprasti ir 
pateisinti.

JAUTIS. Sa-
vaitės pradžioje 
neblogai seksis, 
jei mokėsite prisi-

taikyti įvairiose situacijose. 
Jeigu nusimato svarbūs kon-
taktai, pokalbiai, turite būti 
apsisprendę, ką sakysite, ko 
sieksite. Jūsų reikalų eiga 
labai priklausys ir nuo kitų 
žmonių palankumo, įvertini-
mo. Jeigu suklydote ir dabar 
tai paaiškėjo, stenkitės ištai-
syti padėtį. Gali kilti rūpesčių 
dėl savų ar svetimų pinigų, 
nuosavybės. Pasistenkite per-
nelyg nešvaistyti pinigų. Jei 
tik panorėsite, savaitgalį ga-
lėsite turiningai praleisti laiką 
su šaunia kompanija.

DVYNIAI. Sa-
vaitės pradžioje 
gali įvykti neti-
kėtų susitikimų ir 

pažinčių. Gali iškilti persi-
kvalifikavimo, įsidarbinimo 
klausimas. Regis, užsitar-
nausite didesnį vadovų pa-
lankumą. Galite nusipirkti 
reikalingą daiktą, skirtą dar-
bovietei ar namų ūkiui. Vis-
gi bus nelengva dėl kažko 
svarbaus susitarti, susiderėti 
su antrąja puse, verslo par-
tneriais. Svarbu nenuleisti 
rankų ir toliau ieškoti pozi-
tyvaus sprendimo. Saugokite 
sveikatą. Regis, savaitgalio 
planus kiek sujauks netikėtai 
iškilusi kliūtis, pinigų sty-
gius.

VĖŽYS. Nuo 
pirmadienio ke-
lias dienas būsite 
kūrybingi, veiklūs 

arba bendrausite su romantiš-
kai nusiteikusiais ar kūrybiš-
kai turtingais žmonėmis. Kur 
reikia ir kur nereikia rodysite 
iniciatyvą, tad būsite pastebė-
ti. Atsiradusį energijos perte-
klių galbūt išliesite sportuo-
dami, lavindami vaikus ar kt. 
Vis dėlto galite gauti šiek tiek 
mažiau atlygio, nei tikėjotės. 
Pravartu aptarti kliūtis, truk-
dančias siekti gerų rezultatų, 
susirasti gerą darbą. Šeštadie-
nį tvarkykitės, o sekmadienį 
skirkite daug dėmesio vai-
kams, partneriui.

Astrologinė prognozė ateinančiajai savaite
LIŪTAS. Šią 

savaitę turėtų 
neblogai sektis 
darbai, susiję su 

žiniasklaida, leidyba, švie-
timu, reklama, transportu. 
Nustebinti gali pokalbis te-
lefonu ar skaipu, gautas laiš-
kas paskirtas pasimatymas, 
artimo žmogaus pažadas ar 
kt. Regis, bodėsitės buitinė-
mis pareigomis, norėsis įspū-
džių. Tik nekaltinkite kitų 
dėl pilkos rutinos, jei patys 
nė piršto nepakrutinate, kad 
būtų įdomiau, jaukiau. Viena 
avantiūra gali baigtis nekaip. 
Savaitgalį nepagailėkite ge-
ranoriško dėmesio ir laiko 
savo vaikams, mylimiesiems. 
Svarbu pasirūpinti sveikata.

M E R G E L Ė . 
Nuo pirmadienio 
seksis sklandžiai 
bendrauti, skai-

tyti paskaitas, demonstruoti 
žinias, reklamuotis, dirbti 
protinį darbą. Galite susitikti 
su reikalingais žmonėmis ir 
susitarti dėl jums svarbių pre-
kių ar tarpininkavimo. Gali-
mas viliojamas pasiūlymas, 
gera naujiena. Visgi galite 
patirti ir šiokių tokių nuosto-
lių. Savaitgalį noriai imsitės 
šeiminių pareigų ir buitinių 
darbų, tačiau pasireikš didelė 
nuotaikų kaita, priklausomy-
bė nuo momentinių emocijų. 
Nusimato susitikimai su gi-
minaičiais.

S VA R S T Y -
KLĖS. Nuo pir-
madienio asmeni-
niuose santykiuose 

nusimato kraštutinumai. Pyk-
sitės, taikysitės, iš naujo įsi-
mylėsite ir vėl nesusikalbė-
site. Regis, rūpės stambūs 
pirkiniai, galbūt pavyks dėl 
ko nors palankiai suderėti. Ti-
kėtina, kad jums bus suteikta 
naudinga paslauga. Nusima-
to kontaktai su giminaičiais, 
draugais. Savaitgalį jums pa-
vyks deramai pailsėti. Galbūt 
nueisite į pramoginį renginį 
arba sulauksite svečių. Deja, 
santykiai bus problemiški, jei-
gu nesugebėsite suprasti vieni 
kitų, susitarti dėl bendro lais-
valaikio.

S K O R P I O -
NAS. Šią savaitę 
gali atsirasti ga-
limybių įsigyti ar 

parduoti nekilnojamojo turto 
arba kils idėjų, kaip jaukiau ir 
gražiau susitvarkyti savo bui-
tį. Regis, turėsite rūpesčių, 
galbūt susijusių su artimai-
siais, nekilnojamuoju turtu, 
indėliais, verslu ir pan. Gali-
te sudaryti naudingą sutartį, 
gauti pajamų. Tačiau pinigai 
neužsibus jūsų piniginėje, nes 
išaugęs apetitas brangiems 
daiktams skatins išlaidauti. 
Savaitgalį norėsis mėgauti 
žemiškais malonumais. Re-
gis, ir šeimos nariai norės to 
paties, tad niekas netrukdys 

tingiai ilsėtis.
ŠAULYS. Sa-

vaitės pradžioje 
jūsų reakcija bus 
sulėtėjusi, todėl 

vargins greitas tempas, kitų 
žmonių reiklumas, dalykiš-
kumas. Neaiški situacija, ne-
galėjimas apsispręsti aktualiu 
klausimu gali jums sukelti ne-
rimą. Tačiau džiugins meilės 
flirtai, intriguojančios situaci-
jos. Visgi gana neadekvačiai 
vertinsite situaciją, kitų žmo-
nių jausmus, norus. Savaitga-
lį būsite emocionalūs, jaus-
mingi. Su kitų pagalba kažką 
svarbaus galite nuspręsti turto, 
pinigų reikaluose. Mokėkite 
atskirti gerus paskatinimus 
nuo nuostolingų.

OŽIARAGIS. 
Šią savaitę jus var-
gins profesiniai ir 
asmeniniai rūpes-

čiai, o gal ir sveikatos pro-
blemos. Atsargiai elkitės su 
elektros prietaisais, technika. 
Regis, jūsų dienotvarkę akty-
viai reguliuos artimieji, drau-
gai ir pažįstami. Tikriausiai 
jie stimuliuos jūsų saviraišką, 
ambicijas, susijusias su nauju 
pajamų šaltiniu, nauja darbo 
vieta ar pareigybe. Galite su-
sitarti dėl aktualaus reikalo. 
Artėjant savaitgaliui, jums ne 
pro šalį gerai pailsėti. Venki-
te triukšmingų susibūrimų, 
intensyvios veiklos. Rimčiau 
pasirūpinkite sveikata.

VA N D E N I S . 
Šią savaitę stro-
piai darbuositės, 
jei turite reikalų 

su užsieniečiais, mokslu, tei-
siniais formalumais. Nelen-
gva bus susitarti dėl dalykinių 
sprendimų. Pravartu įtraukti į 
veiklą tinkamus žmones. Jų 
dėka gali pavykti atlikti tai, 
kas jau atrodė neįmanoma. 
Tikėtini pasiūlymai, kaip 
papildyti piniginę. Tačiau 
iš artimo žmogaus sulauk-
site priekaištų dėl dėmesio 
stokos. Savaitgalį nusimato 
susitikimai su draugais, ko-
lektyvinės pramogos. Regis, 
neatsispirsite spontaniškam 
meilės nuotykiui. Saugokite 
sveikatą, neperšalkite.

ŽUVYS. Sa-
vaitės pradžioje 
reikalai klostysis 
nevienareikšmiš-

kai. Nusimato neblogos per-
mainos tose srityse, kur buvo 
didžiausi trikdžiai. Pokalbis 
su specialistu gali paskatinti 
susitvarkyti dokumentus, ju-
ridinius ar finansinius forma-
lumus, pasinaudoti naujausia 
ar naudingiausia informacija. 
Visgi galite sulaukti ir pasta-
bų, kritikos. Namuose ir darbe 
iki pat savaitės galo nestigs 
emocinės įtampos. Gali išryš-
kėti kenksmingo įpročio, nesi-
gydymo pasekmės. Savaitgalį 
galbūt vyksite į svarbų renginį 
ir parsivešite įspūdžių.

2018 m. vasario mėn. 10 d., nuo 12 val., bus atliekami žemės sklypo, esan-
čio Lapienių k., Kamajų sen., Rokiškio r. sav. (kad. Nr. 7320/0002:12), priklau-
sančio Akvilei Vygelienei, Almai Krasauskienei, Lucijonui Vigėliui, kadastriniai 
matavimai.  Žemės sklypo, kad. Nr. 7320/0002:118,  priklausančio Veronikai 
Paunksnienei paveldėtojus, prašome atvykti prie žemės sklypo, ribų suderi-
nimui. 

tom.pajuodis@gmail.com, tel: 869303300, 
Dariaus ir Girėno g. 13, Anykščiai. 
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

Petriukas pasakoja:
– Autobuse tetai numyniau 

koją. Gražiai jos atsiprašiau ir 
teta saldainį davė.

Mama klausia:
– O po to ką darei?
– Numyniau tetai kitą koją.

***
Seržantas šauktiniams:
– Karys turi nenuleisti akių 

nuo savo priešo. Eilini Petraiti, 
ko tu į mane taip spoksai?!

***
Kalbasi du:
– Va, ponas neleis meluoti...
– Leis.

***
Kareiviai žiūri detektyvą. 

Siužetas paprastas: daili 
blondinė nušovė savo 
neištikimą gerbėją ir laužo 
rankas raudodama:

– Kas man dabar daryti? Kas 
man dabar daryti?

Balsas iš salės galo:
– Kas, kas. Išvalyk ginklą, 

kvaiša.
***

Kovos menų instruktorius 
moko karius:

– Tam, kad jums prireiktų 
kovos menų įgūdžių, jūs turite 
kovos lauke pamesti šalmą, 
ginklą, kastuvėlį, peilį, diržą. 
Ir vidury kovos lauko, priešo 
gretose susirasti tokį pat žioplį.

***

Specialiosiose pajėgose 
ypatingai užduočiai liepia 
vadui atsiųsti tris geriausius 
karius. Ateina: du „spintos“ ir 
vienas mažulytis, susitraukęs 
akiniuotis.

„Spintos“ prisistato:
– Jonaitis, boksas, 

sunkiasvorių kategorija, šalies 
čempionas.

– Petraitis, kikboksas, šalies 
daugkartinis čempionas.

Akiniuočio eilė:
– Blusiavičius. Šachmatai, 

didmeistris. Vadovauju šitiems 
dviems.

***
Draudikas agituoja karius 

draustis: 
– Aš vandenėlio nepilstysiu. 

Iš esmės. Tarkime, jūs 
neapsidraudęs. Motina tėvynė 
jus pasiuntė į mūšį ir jame 
žuvote. Motina tėvynė atsiųs 
jūsų šeimai laišką su užuojauta. 
Jei būsite apsidraudęs ir žūsite 
mūšyje, motina tėvynė atsiųs 
užuojautą ir 20 tūkst. dolerių 
čekį. 

Kariai nuobodžiaudami 
žiovauja. Draudikas:

– O dabar prie esmės. Kaip 
manote, ką motina tėvynė 
pasiųs į mūšį pirmus?

***
Verktinio laiškas mamai: 

„Mus čia, kariuomenėje, mokė 

sniegą valyti ir bulves skusti.
Tai kai priešas užpuls, mes jam 
kelius nuvalysim ir bulvienės 
išvirsim“.

***
Izraelio žvalgybai buvo 

duotas uždavinys išsiaiškinti, 
ar tiltu gali pravažiuoti tankai 
ir pražygiuoti pėstininkai. 
Pasiuntė eilinį Rabinovičių 
aiškintis. Eilinis grįžęs 
raportuoja:

– Tankai pravažiuos, o va 
pėstininkai nepraeis.

Vadas:
– Kodėl?
– Kaip kodėl? Kažkas ant 

tilto pririšo piktą šunį.
***

Dalinio vadas kariams:
– Bandysime suderinti laiką 

ir erdvę.
– Kaip tai, tamsta vade?
– Paprastai. Kasite griovį 

nuo tvoros iki pietų.
***

Norint sulaikyti priešo 
parašiutininkus, įspėjamąjį 
šūvį reikia šauti į žemę.

***
Kaimyninės šalies 

armijos bandymas sukurti 
intelektualųjį ginklą baigėsi 
visiška nesėkme: pirmoji 
intelektualioji bomba 
griežtai atsisakė kristi iš 
lėktuvo. 

Orų prognozė vasario 2-5 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Vasario 2 d. Naktį -2

Dieną +1
P, 
1-5 m/s

Vietomis plikledis

Vasario 3 d. Naktį -2
Dieną 0

R,
1-5 m/s

Kai kur plikledis.

Vasario 4 d. Naktį  -2
Dieną -1

Š, 
2-6 m/s

Vietomis plikledis.

Vasario 5 d. Naktį -9
Dieną-4

ŠR,
3-8 m/s

BUITINĖ TECHNIKA

• Naują pusiau autometinę 
skalbimo mašiną. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 623 06 436. Rokiškis
• Elektrinę orkaitę. Veikianti, mažai 
naudota, su dokumentais, garantinis 
pasibaigęs. Galima derėtis. Kaina 

30 Eur. Tel. 8 621 06 202. Rokiškis
• Kojinę siuvimo mašiną. Kaina 80 
Eur. Tel. 8 613 61 590. Rokiškis
• Dulkių siurblį DAEWOO, 1600 
apsukų. Tel. 8 629 00 571. Rokiškis
• Viryklę BEKO. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis
• Naudotą šaldytuvą LG.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis

• Elektrinę siuvimo mašiną 
ČAIKA.. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Šaldiklį Snaigė 6 kamerų. 
Naudotas, gerai veikiantis, 
geros būklės, labai talpus. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 650 97 026. 
Rokiškis
• BEKO skalbimo mašiną, 

naudota, puikiai veikia, laikrodinis 
valdymas. Kaina 50  Eur. 
WIRPOOL 6 kg, naują, elektroninis 
valdymas. Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 610 77 145. Rokiškis
• Naują, Vokietijoje pagamintą 
indukcinę viryklę. Saugi vaikams, 
taupi. Virimo ar šildymo tikslus 
temperatūros valdymas. 

Kaina 75 Eur. Tel. 8 610 77 145. 
Rokiškis
• Naują vokišką tešlos maišyklę-
mėsmalę-smulkintuvą. Galia 1200 
W. Kaina 80 Eur. Tel. 8 610 77 145. 
Rokiškis
• Puikiai veikiančią BEKO 
skalbimo mašiną. Kaina 35 Eur. 
Tel. 8 629 66 698. Rokiškis


