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Rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Vasario 16-oji, 
penktadienis, 

7 savaitė
Iki metų pabaigos liko

318 dienų. 
Lietuvos valstybės atkūrimo 

diena.
Kinų naujieji metai.
Saulė teka 7.42 val., 
leidžiasi 17.26 val. 

Dienos ilgumas 9.44 val. 
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Julijona, Julijonas, Laimutė, 
Tautvydė, Ulė.

Rytoj:  Aleksas, Dona, Donalda, 
Donatas, Donata, Flavijus, Selma, 

Vaišvila, Viltė, Viltrūda.
Poryt:  Butmantas, Butmantė, 
Butmina, Butminė, Butminta, 

Butmintas, Butmintė, Konradas, 
Nida, Šarūnas, Zuzana.

Dienos citata
„Vienintelė laimė gyvenime - 
nuolatinis veržimasis į priekį“  

(E. Zola).

Dienos skaičius
109,8 tūkst.

Tiek Lietuvos gyventojų, 
Valstybinės mokesčių inspekcijos 
duomenimis, šiuo metu vykdo 

inidividualią veiklą.
5 p.

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1997 m. JAV Valstybės sekre-
torė Madlena Olbrait pasisakė už 
greitą NATO plėtimą „integruotoje 
Europoje“.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1801 m. gimė kunigas ir 
pedagogas, blaivybės sąjūdžio 
Lietuvoje pradininkas Motiejus 

Valančius. Mirė 1875 m.

Post 
scriptum

Auksas kreivais keliais 
vaikštinėja.

Gerbiami 
Rokiškio krašto
žmonės, 
miesto svečiai,
pasitikdami nepapras-

tai iškilmingą sukaktį – 
Lietuvos valstybės atkūri-
mo šimtmetį – mylėkime 
Lietuvą, gerbkime jos pra-
eitį, tikėkime ateitimi, bū-
kime pakilios nuotaikos, 

džiaukimės laisve ir valstybės pasiekimais. 
Per 100 metų būta visko, tačiau istoriją prisi-

minkime ne tik pagerbdami už Lietuvos laisvę žu-
vusius ir daug iškentėjusius tautiečius, bet ir jiems 
dėkodami: maldomis, žodžiais, dainomis, gerais 
darbais. Turime unikalią progą padėkoti visiems 
– kiekvienam, dorai dirbusiam ar dirbančiam savo 
darbą, dalyvaujančiam visuomeniniame gyvenime. 

Lietuvai ir mums visiems kartu linkiu vieningu-
mo, užsispyrimo ir ryžto kurti, tverti savo valstybę 
tokią, kokia mes ja norime didžiuotis, džiaugtis ir 
kokią ją norime padovanoti ateities kartoms!

 Su nuoširdžiausiais linkėjimais – 
Seimo narys Jonas JARUTIS

Antanas Vagonis: 
Tado Barausko kandidatūros 
į mero pavaduotojo postą neteiksiu

2 p.

Dėl mero mestų kaltinimų 
Tadas Barauskas kreipsis į teismą

2 p.

3 p.

Iš Liongino Šepkos parko pavogti 
laipiojimo tinklai jau policijos 
rankose
Atkurtosios Lietuvos valstybės 
šimtmetis. Šventiniai  
Vasario 16-osios renginiai  
rajono gyvenvietėse 6 p.
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KRIMINALAI
Vairavo „gatavas“
Vasario 12 d. 12 val. Rokiškio 
r., Jūžintų sen., Štaronių k., 
patikrinti sustabdytas automobilis 
„Audi A6“, kurį vairavo teisės 
vaiuruoti neturintis vyras (gim. 
1979 m.). Alkoholio kiekio 
matuokliu jam nustatytas 3,30 
prom. girtumas. Įtariamasis 
sulaikytas.

Mušė brolį
Vasario 12 d. 16.56 val. neblaivus 
(2,89 prom. girtumas) vyras 
(gim. 1972 m.), gyv. Rokiškio 
r., smurtavo prieš neblaivų (3,19 

prom. girtumas) brolį (gim. 1974 
m.). Įtariamasis sulaikytas.

Rado įtartiną paketėlį
Vasario 12 d. 23 val. Rokiškyje, 
neblaivaus (2,43 prom. girtumas) 
vyro (gim. 1986 m.) namuose 
rastas plastikinis paketėlis, 
su augalinės kilmės, įtariama, 
narkotine medžiaga. Įtariamasis 
sulaikytas.

Smurtavo aukos namuose
Vasario 14 d. 14.35 val. vyras 
(gim. 1976 m.), gyv. Rokiškio 
r., pranešė, kad tądien 14.30 

val. Rokiškio r., Juodupės sen., 
Pakapinės k., pastebėjo į sodybos 
kiemą atvažiuojantį vyrui (gim. 
1940 m.) priklausantį automobilį 
„VW Passat“. Į sodybą įsiveržęs 
neblaivus (2,45 prom. girtumas) 
vyras (gim. 1986 m.) ir neblaivus 
(2,01 prom. girtumas) vyras 
(gim. 1973 m.), smurtavo prieš 
pranešėją. Įtariamieji sulaikyti.
Panevėžio VPK ir Panevėžio 

apskrities priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos

Rokiškio priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos inform.

Antanas Vagonis: Tado Barausko kandidatūros 
į mero pavaduotojo postą neteiksiu

 Jau netrumpas laiko tarpas, kai 
tarp Rokiškio tarybos narių verda 
intrigos.  Iš postų atleisti  aukšti 
mūsų rajono pareigūnai: Valerijus 
Rancevas ir Egidijus Vilimas. Taip 
pasielgti nutarė socialdemokratai. 
Jiems pasirodė, kad per mažai turi 
valdžios ir postų, todėl ir nutarė 
pereiti į kitą barikadų pusę. Per-
siskirsto komandos. Vieni kitus 
išduoda, o vėliau bando šypsotis 
ir tiesia pasisveikinti ranką. Sako, 
kad tai normalu, teigiama, kad 
taip visada politikoje buvo. Ma-
nau, kad tuos veiksmus netrukus 
įvertins rajono rinkėjai.

Kreipiuosi į Jus, mieli rokiškėnai, 
dėl sprendimo, kurį turiu priimti arti-
miausiu metu. Į savivaldybės admi-
nistracijos direktoriaus postą pasiū-
lyta teisininkė Nataša Aleksiejava, o 
į mano pavaduotojo vietą –  rajono 

socialdemokratų partijos pirminin-
kas Tadas Barauskas. Už šiuos žmo-
nes laiduoja didžioji tarybos narių 
dauguma. 

Nataša Aleksejeva nutariau pasi-
tikėti ir teikti jauno žmogaus kandi-
datūrą į labai atsakingas pareigas, su 
viltimi, kad ji susitvarkys su iškelta 
užduotimi.  T. Barauskas man neke-
lia pasitikėjimo. 

Dar dirbdamas AB Ūkio banko 
Rokiškio skyriaus viršininku, buvau 
pakvietęs T.Barauską dirbti vadybi-
ninku, tačiau teko jį atleisti kaip ne-
patikimą ir nedorą žmogų. Išrinktas 
rajono meru gavau daug signalų apie 
nešvarią T. Barausko praeitį iš la-
bai autoritetingų žmonių. Buvęs LR 
Seimo narys Vytautas Saulis (T. Ba-
rauskas dirbo jo patarėju) teigė, kad 
T.Barauskui galimai verčiantis kon-
trabanda už visas  kaltes atsakomybę 
prisiėmė T. Barausko tėvai. Apie tai 

daug kalbėjo partijos kolegos Algir-
das Butkevičius ir Algimantas Sysas, 
kada Tadas buvo iškeltas kandidatu į  
LR Seimo narius nuo socialdemokra-
tų partijos.  Susidarius politinei dau-
gumai,  socialdemokratai delegavo 
T. Barauską mano patarėju. Apmau-
du, tačiau ir vėl išlindo nesąžiningo 
žmogaus savybės: naudojamas tar-
nybinis transportas asmeninėms rei-
kmėms ( pasirodo, T. Barauskas di-
rekcijos buvo dėl to ne kartą įspėtas), 
perkamos gėlės socialdemokratų 
partijos nariams sveikinti įvairiomis 
progomis ne iš partijos sąskaitos, o  
iš savivaldybės – naudojant mokes-
čių mokėtojų pinigus.

Išrinktas partijos pirmininku vėl 
rezgė planus – intrigas, kurių dėka 
buvo iš darbo atleistas Rimantas 
Velykis, nes pasirodo šio posto la-
bai reikėjo jam pačiam. Sunku buvo 
patikėti, kad jaunas ir perspektyvus 

politikas jaustų tokį abejingumą ir 
nebaudžiamumą. Po visų įvykių pa-
reiškus jam nepasitikėjimą, sulau-
kiau T. Barausko grasinimo, kad jis 
kartu su socialdemokratais suardys 
tarybos daugumą. Man buvo iškelta 
sąlyga – palikti partiją, tuomet so-
cialdemokratai paliktų koaliciją, bet 
leistų dirbti toliau V. Rancevui ir  E. 
Vilimui. Prisiimdamas atsakomybę 
už rajono tarybos darbą, palikau so-
cialdemokratus, tačiau ir vėl buvo 
pasielgta negarbingai iš socialdemo-
kratų pirmininko pusės. 

Visada sakiau, kad žmogus turi 
turėti galimybę pasitaisyti, juk pra-
eities pamokas privalome išmok-
ti ir pasikeisti. Tačiau, pasirodo aš 
klydau. Visi suteikti pasitikėjimo 
kreditai buvo sutrypti ir paniekinti. 
Gerbiami rokiškėnai Tado Baraus-
ko kandidatūros į mero pavaduotojo 
postą neteiksiu.

Gerbiami rokiškėnai, Tado Ba-
rausko kandidatūros į mero pava-
duotojo postą neteiksiu. Kreipiuosi 
į visus, kas neabejingas įvykiams, 
kurie vyksta Rokiškyje - koks tary-
bos narys geriausiai atstovautų Jus? 
Perduokite savo žinią ir norus jūsų 
išrinktiems tarybos nariams. Pagal 
reglamentą jie turi pasiūlyti man 
kandidatus. O T. Barauskui noriu 
palinkėti: darbais nusipelnyti mano, 
o mano asmenyje ir Jūsų, rajono 
rinkėjų palankumo. Lauksiu jūsų 
nuomonės ir asmeniškai telefonu 
869650010, el.paštu: a.vagonis@
post.rokiskis.lt ar a.ž. facebook’e

Antanas VAGONIS 

Šiame straipsnyje išdėstyta asme-
ninė rajono mero Antano Vagonio 
nuomonė. „Rokiškio Sirena“ redak-
cijos nuomonė nebūtinai sutampa 
su čia išsakyta nuomone.

Dėl mero mestų kaltinimų 
Tadas Barauskas kreipsis į teismą

Tadas Barauskas didžiosios 
daugumos buvo pasiūlytas į vice-
mero postą. Tačiau Rokiškio me-
ras Antanas Vagonis išreiškė ne-
pasitikėjimą  Tadu Barausku, dėl, 
kaip teigia meras, nešvarios T. Ba-

rausko praeities ir nesąžiningumo. 
„Tadas Barauskas man nekelia pa-
sitikėjimo“ – savo pranešime teigė 
Rokiškio meras A. Vagonis.

„Rokiškio Sirena“ dėl mestų 

mero kaltinimų susisiekė su Tadu 
Barausku. Į vicemero vietą pretenda-
vusio T. Barausko komentaras buvo 
aiškus ir trumpas: jis kreipsis į teisė-
saugą dėl jam mestų kaltinimų.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Iš Liongino Šepkos parko 
pavogti laipiojimo tinklai 
jau policijos rankose

Rajono policija vos per ke-
lias dienas išsiaiškino, kur nu-
keliavo iš Liongino Šepkos par-
ko pavogti laipiojimo tinklai. 
Vasario 6-ąją į rajono policijos 
komisariatą kreipėsi Rokiškio 
miesto seniūnas Arūnas Kra-
sauskas ir pranešė, kad nuvy-
kus į Lionginos Šepkos parką, 
esantį Taikos g. 2, pastebėta, 
kad dingo du vienetai laipioji-
mo tinklų nuo tinklinės laipio-
jimo sistemos „Voras“. Pada-
ryta žala siekė  2 578,52 Euro.

Iš Rokiškio miesto gyventojų 
gavus papildomą informaciją ir 
atlikus neatidėliotinus veiksmus, 
buvo nustatyta, kad nusikalsta-
mą veiką, automobiliu atvykę, 
padarė tėvas ir sūnus, gyvenan-
tys Rokiškio mieste. Tėvas – jau 
žinomas policijai, tačiau apie 
sūnų – jokių įrašų nerasta. Vie-
nas iš tinklų buvo rastas sody-
boje esančioje Jakiškių kaime, o 
kitas buvo nugabentas į Kamajų 
miestelį. Iš nusikalimu įtariamų 

asmenų abu tinklai jau paimti ir 
netrukus bus grąžinti Rokiškio 
rajono savivaldybei.

Rajono policijos komisariatas 
dėkoja Rokiškio miesto gyven-
tojams, kad nebuvo abejingi ir 
padėjo operatyviai išsiaiškinti 
nusikalstamą veiką.

Pirminiais tyrimų duomenimis 
– vagystė buvo materialinės nau-
dos siekimas. Tyrimas vis dar yra 
vykdomas.

„Rokiškio Sirena“ primena, 
kad Liongino Šepkos parke – la-
bai dažni chuliganizmo atvejai. 
Praėjusią vasarą vandalai išrovė 
suolus ir sumetė juos į aptver-
tą kortų aikštelę, buvo išrauta 
įbetonuota šiukšliadėžė, o prieš 
kelis metus taip pat kentėjo įbe-
tonuoti suolai. Policijos teigimu, 
rajono savivaldybė siekia visame 
mieste įdiegti vaizdo filmavimo 
kameras, kurios turėtų apsaugoti 
ne tik nuo L. Šepkos parko nio-
kojimo, bet ir stebėti įvykius vi-
same mieste.

Monika MEILUTĖ

Per savaitę – 130 AKM užsikrėtusių šernų
Afrikinis kiaulių maras nesi-

traukia: sausio 31–vasario 9 d. 
Nacionaliniame maisto ir vete-
rinarijos rizikos vertinimo insti-
tute ištyrus sumedžiotų šernų ir 
pristatytų jų gaišenų mėginius, 
afrikinis kiaulių maras (AKM) 
nustatytas 9 sumedžiotiems ir 
121 šernų gaišenai. Nugaišęs 
šernas rastas ir mūsų rajone 
– Kriaunų seniūnijoje. Ištyrus 
gaišeną, patvirtinta, kad gyvū-
nas sirgo afrikiniu kiaulių maru.

Iš viso nuo metų pradžios lauki-
nėje faunoje AKM patvirtintas 320 
vietų 752 šernams (106 sumedžio-
tiems ir 646 nugaišusiems).

VMVT inform.
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„Romuvos“ padalinyje – popietė „Mano autografas Lietuvai“
Rokiškio Juozo Tumo – Vaiž-

ganto gimnazijos „Romuvos“ 
padalinio Lituanistikos centre 
skambėjo pačios gražiausios ei-
lės, jaudinantys linkėjimai artė-
jančio Lietuvos valstybės atkūri-
mo šimtmečio proga bei svajingi 
ir jautrūs muzikos garsai (nuo-
tr.). Gimnazijos bibliotekos vedė-
ja Reda Kiselytė vasario 12 dieną 
kvietė praleisti popietę šiltų žmo-
nių apsuptyje ir širdyje pajusti 
bundantį pavasarį.

Graži iniciatyva 
atkurtosios Lietuvos valstybės
100 – mečio proga
Bibliotekos vedėjos Redos Ki-

selytės galvoje sukasi daug išra-
dingų idėjų. Šį kartą artėjančiam 
Lietuvos atkurtosios valstybės 
šimtmečiui ji rinko gimnazijos 

darbuotojų, mokinių ir kitų, no-
rinčiųjų prisidėti prie šios inici-
atyvos, parašus. Jie rašomi ant 
nedidelių, Trispalvės spalvų šir-
dučių, kurios klijuojamos į seg-
tuvą. R. Kiselytė džiaugėsi, kad 
visi nori prisidėti prie šios gra-
žios iniciatyvos. Po kelių metų 

ji. Rajono tarybos narys Andrius 
Burnickas ragino nepamiršti, kad 
turime žodžio, pasirinkimo laisvę. 
„Tokia prabanga gali džiaugtis ne 
kiekvienas“, – sakė jis. 

Laisvės kovų istorijos muzie-
jaus Obeliuose vadovas Valius 
Kazlauskas deklamavo eilėraštį 
apie meilę. Jo nuoširdumas, pa-
prastumas privertė susirinkusiuo-
sius nušvisti ir plačiai nusišypsoti.

 Popietėje pabuvojo ir rajono 
meras Antanas Vagonis kartu su 
Seimo nariu Algirdu Butkevičiu-
mi. Mūsų meras, paprašytas Redos 
Kiselytės, taip pat padeklamavo 
eilėraštį. Ši popietė tik dar kar-
tą įrodė, kad Lietuva – kiekvieno 
širdyje, todėl svarbiausia – nepa-
miršti savo tėvynės, ją mylėti ir 
gerbti. 

Ieva RAKAUSKAITĖ

Rokiškyje lankėsi 
ekspremjeras  
Algrdas Butkevičius

Vasario 12-ąją Rokiškyje lankėsi Seimo narys, buvęs premjeras Al-
girdas Butkevičius. 

Vizito metu politikas aplankė Juozo Tumo – Vaižganto gimnaziją, ku-
rioje vedė pilietiškumo pamoką, kartu su Rokiškio meru bei rajono tarybos 
nariais Antanu Vagoniu apžiūrėjo vykstančias Rokiškio baseino statybas 
(nuotr.). Buvęs premjeras taip pat aplankė Rokiškio Šv. Apaštalo evan-
gelisto Mato parapijos senelių globos namus, bei paskyrė susitikimus su 
neįgaliųjų draugijos ir klubo „Artritas“ nariais. A. Butkevičiaus vizitą už-
baigė pastarojo susitikimas su Rokiškio verslo klubu.

Neoficialiais duomenimis, vienas vizito tikslų buvo rajono socialdemo-
kratų skilimo pasekmių švelninimas: politikas bandė sutaikyti rajono merą 
ir socialdemokratus. Ši misija buvo nesėkminga.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Rokiškio baseine –  
paskutiniai statybų potėpiai

Rokiškio baseino statybų eiga 
domina ir rokiškėnus, ir miesto 
svečius. Įrengtas baseino patalpas 
rokišrokiškėnai tikėjosi apžiūrėti 
dar iki Naujųjų, tačiau lauktasis 
baseinas lankutojams duris atvers 
tik šiemet. Baseino statybų darbų 
vertė – 3,5 mln. Eur.

Iš baseino tikimasi daug
Pagrindinė Rokiškio baseino 

idėja – ne tik sukurti erdvę, kurio-
je būtų galima praleisti laisvalaikį 
bei pramogauti. Tai bus vieta, ku-
rioje gyventojams bus teikiamos 
sveikatingumo, rekreacijos ir spor-
to paslaugos. Tikimasi, kad baseino 
paslaugų kompleksas padės rajono 
gyventojams bei svečiams iš kitų 
rajonų stiprinti sveikatą ir darbin-
gumą.

Pirtys ir „ledinis kibiras“
Baseino patalpose jau įrengtos ke-

turios pirtys. Infraraudonųjų spindu-
lių pirtyse lankytojai galės kaitintis 
ant vis dar kvepiančių kedro medie-
na suolų. O turkiškoje pirtyje – ne 
tik džiaugtis pirties malonumais, 
bet ir grožėtis ryškia, mažų plytelių 
mozaika. Po pirties lankytojai galės 
atsivėsinti pramogų zonoje esančio-
je vėsinamoje burbulinėje vonioje, 
šalia kurios bus įrengtas „ledinis ki-
biras“ taip pat padėsiantis atsivėsinti 
po pirties malonumų.

Pramogų zona
ir kitos patalpos
Paskutiniai statybų potėpiai jau 

ir pramogų bei vaikų zonoje. Šiose 
zonose grindys, vonios bei negi-
lus vaikų baseinas jau išgrįsti mar-
gaspalvėmis plytelėmis. Taip pat 
įrengtos sportui, masažams ir gelbė-
tojams skirtos patalpos, atskiri mo-
terų ir vyrų dušai, bei persirengimo 
kambariai.

Daugiausiai darbo liko pačiam ba-
seinui, kur vis dar darbuojasi daugy-
bė darbininkų. Nors sienos ir grindys 
jau paruoštos, tačiau pats baseino 
dugnas bei šonai vis dar padengti tik 

betonu.

Darbų pabaiga
Kaip žadama, objektas su visiškai 

įrengtomis patalpomis, jau gegu-

žės-birželio mėnesiais bus perduotas 
užsakovui – savivaldybei. O pirmąją 
rudens dieną baseinas atvers duris ir 
lankytojams.

Monika MEILUTĖ

Pratęsti receptus medicinos 
pagalbos priemonėms jau 
galima telefonu

Sveikatos apsaugos ministro Au-
relijaus Verygos įsakymu įtvirtinta 
naujovė, kuri nuo šiol leis šeimos 
gydytojams ir slaugytojams nuoto-
liniu būdu savo pacientams išrašyti 
medicinos pagalbos priemones. To-
kiais atvejais reikės tik, pavyzdžiui, 
paskambinti į šeimos medicinos 
paslaugas teikiančią gydymo įstai-
gą, kurioje žmogus yra prisirašęs, 
ir to pakaks, kad būtų išrašytas 
anksčiau gydytojo paskirtų kom-
pensuojamųjų medicinos pagalbos 

priemonių (MPP) receptas.

Ministro A. Verygos teigimu, tai 
labai svarbus žingsnis į priekį, kuris 
bus naudingas ir pacientams, ir šei-
moms gydytojams. Juk šias priemo-
nes, pavyzdžiui, sauskelnes, įklotus, 
tvarsčius, insulino pompų keičia-
mąsias dalis, diagnostines juosteles 
gliukozės kiekiui kraujyje nustatyti 
ir kitas MPP naudoja nemažai žmo-
nių, tad pokyčius jie tikrai pajus.

SAM inform.

bus smagu atsiversti segtuvą ir 
ieškoti savo parašo tarp gausy-
bės širdučių. Šiuo metu segtuve 
daugiau kaip 200 širdučių su skir-
tingais parašais! Reda Kiselytė 
šmaikštavo, kad nepaleis nė vie-
no nepasirašiusio, tačiau raginti 
nė nereikėjo, mat kiekvienas su 

malonumu norėjo palikti prisimi-
nimą – savo autografą.

Apie tai, kas širdyje
Be galo daug šiltų ir atvirų žmo-

nių dalinosi savo kūrybos ar kitų 
rašytojų eilėmis, kurias skaitė tiek 
patys mažiausieji, tiek vyresnie-
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Lietuvos mokyklų žaidynėse – sidabras

Vasario 9-ąją Kaune vy-
kusiose Lietuvos mokyklų 
žaidynių kvadrato (gimu-
sių 2007 m. ir jaunesnių) 
finalinėse varžybose sė-
kmingai pasirodė Rokiškio 
Senamiesčio progimnazijos 
– pradinių klasių kvadrato 
komanda (nuotr.).

Dalyviai
Kaune, Aleksandro Stul-

ginskio mokykloje, vykusio-
se zoninėse varžybose iš viso 
dalyvo 56 komandos. Tačiau 
teisę dalyvauti finalinėse var-
žybose iškovojo Kauno A. 
Stulginskio mokyklos-dau-
giafunkcio centro, Mažeikių 
Pavasario gimnazijos, Kė-
dainių r. ir Josvanių gimna-
zijos bei, žinoma, Rokiškio 
Senamiesčio progimnazijos 
komandos.

Namo – sidabras
Nors finalinės varžybo-

buvo sunkios ir atkaklios, 
Rokiškio Senamiesčio pro-
gimnazijos pradinių klasių 
komanda varžybose pasiro-
dė puikiai. 

Kauno A. Stulginskio 
mokyklą-daugiafunkcį cen-
tro bei Kėdainių r. ir Josvai-
nių gimnaziją rokiškiečių 
komanda nugalėjo 2:0. 

Tačiau stipri Mažeikių 
Pavasario pagrindinės mo-
kyklos kvadrato komanda 
mūsų kvadrato žaidėjams 
nenusileido. Mažeikių ko-
manda nugalėjo rezultatu 
1:2. 

Po sunkios kovos su Ma-
žeikių komanda, Rokiškio 
Senamiesčio progimnazi-
jos kvadrato komanda pel-
nė garbingą antrąją vietą ir 
pasidabino ne tik plačiomis 
prizininkų šypsenomis, bet 
ir iškovotais sidabro meda-
liais. 

Varžybų metu komandą 

palaikė treneriai Remigijus 
Beconis ir Valdas Savickas, 
kurie šią komandą ir rengė 
varžyboms, bei lydinčioji, 
vadinama  Rokiškio Sena-
miesčio progimnazijos spor-
tininkų „globėja“, Rita Kar-
bauskienė.

Gražiausių žodžių ir di-
džiulės padėkos nusipelnė 
visi Rokiškio Senamiesčio 
progimnazijos  komandos 
nariai: Gabija Šileikaitė, 
Liepa Bulovaitė, Dovilė 
Vaičionytė, Smiltė Dainytė, 
Viltė Eidukaitė, Austėja Pa-
nitauskaitė, Lukas Roščinas, 
Donatas Juozėnas, Džiugas 
Verbilis, Tautvydas Pilibai-
tis, Nojus Šileika, Karolis 
Zizas. 

Lietuvos mokyklų žaidy-
nių nugalėtojai ir prizinin-
kai apdovanoti diplomais, 
medaliais, taurėmis ir asme-
niniais prizais.

Monika MEILUTĖ

Regioniniame meninio skaitymo konkurse 
antroji vieta atiteko Afroditei Tuskaitei

Vasario 10-ąją Biržų Kaštonų pagrindinėje mokykloje vyko Lietuvos mokinių re-
gioninis meninio skaitymo konkursas. Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos 5 c 
klasės mokinė Afroditė Tuskaitė 5-8 klasių grupėje iškovojo II vietą. Afroditės mo-
kytoja Virginija Krasauskienė.

9-12 klasių grupėje rajonui atstovavo Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos Ig 
klasės mokinys Stanislovas Naikauskas. Jo mokytoja Ramutė Prascienienė.

„Rokiškio Sirena“ inform.

Bajorų mėgėjų teatro „Šnekutis“ premjeroje 
sausakimša salė su baltais chalatais

Vasario 14-ąją – šv. Va-
lentino dieną Bajorų kultū-
ros centro mėgėjų teatras 
„Šnekutis“ (rež. Nijolė Či-
rūnienė) pristatė  Valenti-
no Krasnogorovo spektaklį 
„Moters dalia“. Spekta-

klyje vaidino dvi žavingos 
damos: Inga Belovienė ir 
Dalia Ziemelienė. 

Į premjerą atėję žiūrovai, 
vilkėjo baltais chalatais ir, 
žinoma, visi pasijuto spek-

taklio dalimi lyg meilės li-
goninėje. Po nuotaikingo 
spektaklio netrūko gėlių. 
Salė aktorėms plojo stovė-
dama.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

Smuikininkės Liepa Rudnickaitė ir Viltė Blažytė 
tapo regioninio etapo nugalėtojomis

Vasario 9 d. vyko XX Na-
cionalinio Balio Dvariono 
jaunųjų pianistų ir styginin-
kų konkurso II regioninis 
turas Utenos meno mokyklo-
je. Jame dalyvavo Utenos, 
Ukmergės, Ignalinos, Visagino 
ir Rokiškio muzikos ir meno 
mokyklų jaunieji atlikėjai.

Rokiškio Rudolfo Lymano 
muzikos mokyklos smuikinin-
kės Liepa Rudnickaitė (3 klasė) 
ir Viltė Blažytė (6 klasė) tapo 
regioninio etapo nugalėtojomis. 
Mokines konkursui paruošė 
mokytoja Oksana Sadauskienė, 
koncertmeisterė Audronė Paliu-
kienė.

Dalyvių pasirodymą vertino 
komisija, kurią sudaro naciona-
linio konkurso organizatoriai. 
Vertinimo komisijos pirminin-

kas profesorius Jurgis Dvario-
nas, smuiko pedagogas, kompo-
zitoriaus Balio Dvariono sūnus.

Nacionalinis turas vyks 2018 
m. balandžio 13-15 dienomis 
Vilniuje.

Nacionalinį atvirą Balio 

Dvariono pianistų ir stygininkų 
konkursą organizuoja ir rengia 
organizacinis  komitetas,  Balio 
Dvariono  labdaros  ir paramos 
fondas, Vilniaus B. Dvariono 
dešimtmetė muzikos mokykla.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Vasario 16-ąją kviečia į edukaciją

Vasario 16 d.15 val. rokiškėnai kviečiami į nemokamą edukacinę medinių paukštelių drožybos 
pamoką vyksiančią Tautodailės galerijoje Nepriklausomybės 8.

Pamoką ves tautodailininkas sertifikuotas amatininkas Erikas Čypas.
„Rokiškio Sirenos“ inform.
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Rokiškio rajono sa-
vivaldybės visuomenės 
sveikatos biuras įgyven-
dindamas savižudybių 
prevencijos  projektą 
„Atpažink ir padėk“, fi-
nansuojamas Visuome-
nės sveikatos stiprinimo 
fondo. Kartu su Savižu-
dybių prevencijos moky-
tojų asociacija vasario 
8-9 d. d. surengė savižu-
dybių intervencijos mo-
kymus „SafeTALK“.

Tai tarptautinį pripažini-
mą turintys mokymai, kurie 
atitinka aukščiausius moky-
mams keliamus standartus. 
Mokymus Rokiškyje vedė 
lektoriai Rytis Rakauskas ir 

Viktorija Andreikėnaitė. Šie 
mokymai parengti pagal „Li-
vingWorks Education“ stan-
dartizuotų mokymų progra-
mas (ASIST ir SafeTALK). 
Pasaulyje tai yra vienos 
geriausių savižudybių inter-
vencijos mokymų programų, 
kurios yra standartizuotos, 
parengtos remiantis moksli-
niais tyrimais, taikomos dau-
giau nei 30 pasaulio šalių ir 
tobulinamos daugiau nei 20 
metų.

„SafeTALK“ mokymai 
yra skirti sąmoningumui sa-
vižudybių temoje ugdyti. 
Mokymus išklausę dalyviai 
geriau supranta savižudybių 
problemą, geba atpažinti sa-
vižudybės pavojų ir nukreip-

ti pagalbos link. Šių moky-
mų didžiulis privalumas yra 
tai, kad po jų daug skirtingų 
žmonių (o ne tik savižudy-
bių ekspertai) savo aplinkoje 
įgyja įgūdžių pastebėti savi-
žudybės pavojų ir nukreipti 
pagalbos link. „SafeTALK“ 
– 4 val. mokymai apie tai, 
kaip atpažinti savižudybės 
pavojų ir nukreipti žmogų 
pagalbos. Tiesiogiai arba ne-
tiesiogiai, dauguma žmonių, 
svarstančių apie savižudybę, 
kviečia padėti juos apsaugo-
ti. Po „safeTALK“ mokymų 
dalyviai bus geriau pasiren-
gę atpažinti šiuos kvietimus 
ir padėti asmeniui, kuris gali 
turėti ketinimų savo noru už-
baigti gyvenimą.

Šiuose mokymuose dvi 
dienas po 30 dalyvių dalyva-
vo mūsų rajono specialistų po 
~2-3 pareigūnus, gydytojus, 
mokytojus, soc. darbuotojus 
ir t.t.  Iš viso buvo apmokyti 
apie  60 specialistų. 

Jie prisidės prie saugesnės 
nuo savižudybių bendruome-
nės kūrimo. Mokymai buvo 
skirti visiems, norintiems iš-
mokti atpažinti savižudybės 
riziką ir nukreipti profesiona-
lios pagalbos. Tinka visų pro-
fesijų žmonėms, kurie savo 
darbe ar gyvenime susiduria 
su asmenimis, galinčiais gal-
voti apie savižudybę. svars-
tančiam apie savižudybę, 
užmegzti ryšį su žmonėmis, 
galinčiais suteikti pagalbą.

Savižudybių prevencijos  projektas „Atpažink ir padėk“:  
Rokiškio rajono specialistams – vertingi įgūdžiai

Užs. 0602

Prisivažinėjo: Panevėžio ir Vilties gatvių sankryžoje – eismo įvykis

Vasario 14 d. popietę 
Rokiškyje, Vilties–Pane-
vėžio g., įvyko įskaitinis 
eismo įvykis: jame sužalo-
tas žmogus.Po susidūrimo 
„Subaru Forester“ auto-
mobilis nulaužė du šali-
kelėje augančius medžius, 
nulėkė toli į pievą. Laimė, 
tuo metu gana judrioje 
vietoje (šioje Panevėžio 
gatvės dalyje mikrorajono 
gyventojai vedžioja šunis) 
pėsčiųjų nebuvo.

Šviesoforais nereguliuo-
jamoje sankryžoje, vyras 
(gim. 1941 m.) vairavo au-
tomobilį „Audi A3“ ir suk-
damas į kairę nepraleido 

pagrindine Panevėžio g. va-
žiuojančio automobilio „Su-
baru Forester“, kurį vairavo 
vyras (gim. 1956 m.), ir su 
juo susidūrė. Eismo įvykio 
metu sužalotas automobilio 

„Subaru Forester“ vairuo-
tojas, kuris dėl kairės kojos 
šlaunikaulio lūžio, pagul-
dytas į VšĮ Rokiškio rajono 
ligoninę.

Į eismo įvykio vietą atvy-

ko rajono policijos pareigū-
nai, jie tirs nelaimės aplin-
kybes. 

„Rokiškio Sirenos“ ir
Panevėžio VPK 

inform.

Rokiškio futbolo klubas kviečia 
į vieną seniausių turnyrų

Vasario 15-16 d. salės futbolo entuziastus vėl kviečia Ne-
priklausomybės taurės turnyras. Tai vienas ilgaamžiškiausių 
turnyrų mūsų rajono sporto istorijoje. Jis daug kartų keitė savo 
vietą ir formatą, prisitaikydamas prie įvairių aplinkybių. Šiemet 
jis, kaip ir keletą metų iš eilės, žaidžiamas Juozo Tumo-Vaiž-
ganto gimnazijos „Romuvos“ padalinyje. Vasario 15-ąją turny-
tas buvo atidarytas, o šiandien žaidžiami šie susitikimai:

10.00 Rokiškio FK – FC Tornado
10.40 SK Entuziastai – FC Narjanta
11.20 FC Tornado – SENJORAI
12.00 Rokiškio FK – SK Entuziastai
12.40 FC Tornado – FC Narjanta
13.20 SK Entuziastai – SENJORAI
14.00 Rokiškio FK – FC Narjanta

„Rokiškio Sirenos“ inform.

„Romuviečiai“ iškėlė 100 vėliavų

Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos „Romuvos“padalinio akcija iš paukščio 
skrydžio.                                                                            „Rokiškio Sirenos“ nuotr.

Individualią veiklą šiemet pradėjo 
daugiau gyventojų nei pernai, 
dalis keičia veiklos pobūdį

Sausį individualią veiklą 
pradėjo daugiau gyventojų 
nei pernai tuo pat metu. Pas-
tebima, kad keičiasi individu-
alia veikla užsiimančių gyven-
tojų elgsena kai kuriose ūkio 
srityse, pavyzdžiui, grožio in-
dustrijoje.

Valstybinės mokesčių ins-
pekcijos (VMI) Mokestinių prie-
volių departamento pavaduotoja 
Virginija Ginevičienė sako, kad 
tikėtina, jog užsiimti individua-
lia veikla gyventojus galėjo pa-
skatinti vadinamosios socialinio 
draudimo įmokų „atostogos“, 
kurios taikomos savo pirmąjį 
verslą pradedantiems žmonėms.

Taip pat, pasak V. Ginevi-
čienės, gyventojai aktyviau re-
gistruoja „pavėžėjimo“ veiklą, 
užsakomąjį pardavimą paštu ir 
internetu. Be to, kai kurie in-
dividualios veiklos vykdytojai 
keičia veiklos pobūdį.

VMI duomenimis, šiuo metu 
individualią veiklą pagal pažy-
mą vykdo beveik 109,8 tūkst. 
gyventojų. Lyginant su 2017 m. 
pradžia, Lietuvoje vykdančių in-
dividualią veiklą pagal pažymą 
gyventojų skaičius šių metų pra-

džioje išaugo apie 16 proc. ir nuo 
93,3 tūkst. pasiekė 108,3 tūkst.

Lyginant su praėjusių metų 
sausiu, pirmąjį šių metų mėnesį 
individualios veiklos pažymas 
įsigijusių Lietuvos gyventojų 
- penktadaliu daugiau (nuo 3,7 
tūkst. naujų pažymų iki kone 4,6 
tūkst.). Tuo tarpu praėjusių metų 
gruodį vykdyti veiklą pagal indi-
vidualią pažymą nusprendė apie 
2,9 tūkst. asmenų. Šių metų sausį 
veiklą pagal individualią pažymą 
vykdyti nustojo apie 2,8 tūkst. as-
menų, pernai tuo pat metu - 2,6 
tūkst. 2017 m. gruodį individua-
lią veiklą pagal šias pažymas nu-
traukė 2,3 tūkst. gyventojų.

Veiklą pagal verslo liudijimą 
vykdo apie 43 tūkst. asmenų. 
Šių metų sausį individualią vei-
klą pagal verslo liudijimą vykdė 
beveik 37,6 tūkst. gyventojų.

Praėjusių metų sausį individu-
alią veiklą su verslo liudijimu iš 
viso vykdė apie 37,8 tūkst. asme-
nų, gruodį - 55,4 tūkst. Kadangi 
verslo liudijimą galima įsigyti ir 
vos keletui dienų, kurios nebūti-
nai turi eiti viena po kitos, „nau-
jų“ verslo liudijimų, įsigyjamų 
kas mėnesį, VMI neišskiria.

VMI inform.
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Atkurtosios 
Lietuvos valstybės 
šimtmetis. 
Šventiniai  
Vasario 16-osios
renginiai rajono 
gyvenvietėse

Rokiškyje
11 val. šv. Mišios
12 val. prie  Nepriklausomybės  paminklo – iš-

kilminga vėliavos pakėlimo ceremonija, himno gie-
dojimas, karių savanorių pasveikinimas salve. Ro-
kiškio liaudies teatro kompozicija „Trys monologai 
apie Lietuvą“.

12.30 val. „Gloria Lietuvai“100 varpo dūžių ir 
varpelių akcija. Grupės „Biplan“ koncertas. 

15 val. Iškilmingas minėjimas Kultūros centre. 
Istorinis pranešimas. Meninė rajono kolektyvų 
programa. 

19 val. XXXIV Lietuvos profesionalių teatrų 
festivalio „Vaidiname žemdirbiams“ atidarymas 
„Teatro šviesos odisėja: Vasario 16-oji - Kovo 11-
oji“.

 Sėlynės bendruomenė kartu su Rokiškio rajono  
jaunaisiais šauliais, tautodailininkais, muziejinin-
kais, Rokiškio verslo klubu organizuoja Lietuvos 
istorinės vėliavos – Vyčio vėliavos, apkeliavusios 
Rokiškio krašto  Signatarų gimtines, palydėtuves 
nuo Sėlynės kaimo, kuriame stovi paminklas signa-
tarui  L. Grigoniui-Užpaliui 

Išlydėtuvių pradžia 9.00 val.  iki Rokiškio miesto 
Nepriklausomybės aikštės, kurioje šalia Nepriklau-
somybės paminklo 12 val. iškilmingai  bus pakelta 
ši vėliava. 

 Planuojama, kad vėliavą į Rokiškį lydės apie 15 
raitelių vyrų ir moterų  apsirengusių partizanų uni-
formomis ir ryšininkių  drabužiais  būrys. 

Sėlynėje – 
„Broliai ir seserys Lietuvos vyčiai“

Bajoruose
11.30 val. – žiemos autošventė
12 val. – Vėliavos pakėlimas.
12.30 – šventiniai pusryčiai: 100 kiaušinių kiau-

šinienė.
13 val. – bendruomenės ataskaitinis-rinkiminis su-

sirinkimas.

Kavoliškyje
10 val. – mini koncertas, estafečių ir diskgolfo 

varžybos, šventinė arbata.

Kazliškyje
12.30 val. – šimtas varpo dūžių Lietuvai.
13 val. – viktorina „Aš žinau – Lietuva!

Kriaunose
12 val. šventės pradžia miestelio aikštėje. Seniūno 

Arvydo Rudinsko bei Jekabpilio rajono Salas savi-
valdybės merės Irenos Sprogės sveikinimo kalbos.

12.30 val. – šimtas varpo dūžių Lietuvai.
12.40 val. – šventinė programa Kriaunų muzie-

juje.
Muziejaus vedėjos Danguolės Žukauskienės pa-

rengta istorinė apžvalga.
Tautodailininkės Alės Gegeliavičienės darbų 

paroda.
Kriaunų kolektyvų bei Jekabpilio rajono Salas 

savivaldybės moterų ansamblio „Belecanto“ ir tau-
tinių šokių kolektyvo „Sėlių žemė“ pasirodymas. 

Pakriauniuose
16 val. – akcija „100 žibintų Lietuvai“ ir patrioti-

nių dainų koncertas.

Panemunėlyje
10 val. – kelionė Panemunėlio parapijos istorinės 

šlovės keliu nuo Panemunėlio šv. Juozapo globos 
bažnyčios.

11.30 val. – šv. Mišios.
12.30 val.  – šimtas varpo dūžių Lietuvai.
13 val. – paskutinė Panemunėlio istorinės šlovės 

kelio stotelė – Struvės geodezinio lanko Gireišių 
punktas.

Juodupėje
14 val. – Juodupės kultūros centre šventinis Juo-

dupės gimnazijos moksleivių ir miestelio meno ko-
lektyvų koncertas.

Pandėlyje
10 val. – šv. Mišios Pandėlio bažnyčioje.
10.50 val. – rikiuotė su trispalvių širdelių girlian-

da ilgiausa Pandėlio gatve – 1,25 km. 
11.35 val. skambant bažnyčios varpams girlianda 

bus ištempta gatvėje. 
12.25 val. – Lietuvos himno giedojimas prie kul-

tūros centro. Šimtas varpo dūžių Lietuvai.
13 val. – arbata prie laužo.

Panemunyje
11 val. – šv. Mišios.
12 val. – šventinis minėjimas signataro Vlado Mi-

rono gimtinėje Kuosių kaime.

13 val. Lailūnų kaimo bendruomenės namuose – 
Martynonių kultūros namų saviveiklininkų meninė 
kompozicija.

Lailūnuose

Lukštuose
12.30 val. – Šimtas varpo dūžių Lietuvai. Po jų – 

Lietuvos himno giedojimas.
12.45 val. – šventinis koncertas „Aš čia gyvenu“.

Obeliuose
11.15 val. – šv. Mišios Obelių bažnyčioje.
12.30 val. – šimtas varpo dūžių Lietuvai. Skam-

bės būtent šiai šventei suburto įvairių kartų choro 
dainos, koncertuos kapela „Malūnas“, į dangų lin-
kėjimus Lietuvai išskraidins 100 balionų, bus pri-
statyta ir paskelbta akcija „Tautinės juostos keliu“.

Aukštakalniuose – 100 vėliavų Lietuvai
16 val. – prie Aukštakalnių slidžių trasos. Norin-

tieji dalyvauti kviečiami atsinešti trispalvę.

Duokiškyje – duok 100 kiškių!
14 val. – Duokiškio krašto kiškių muziejaus ati-

darymas. Šventinis koncertas.

Kamajuose
12 val. – šv. Mišios šv. Kazimiero bažnyčioje.
12.30 val. – šimtas varpo dūžių Lietuvai.
13 val. – iškilmingas šventinis koncertas.

Salose
11.45 val. – šventinis koncertas Salų dvaro salėje.
12.30 val. –  šimtas varpo dūžių Lietuvai. Žygis salos 

pakrante.

Kalviuose
19 val. – šventinis koncertas „Mes ant naujojo Lie-

tuvos šimtmečio slenksčio“.  Ant 10 m aukščio stiebo 
bus iškelta valstybinė vėliava.

Užs. 0600
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Rajono laikraštis

Ieškokite
prekybos centruose!

LAISVALAIKIS

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

2018.02.23 11 val. Puškonių k., Pandėlio 
sen., Rokiškio r., numatomas nuomuojamo 
žemės sklypo Nr. 39/5 geodeziniai mata-
vimai. Kviečiame dalyvauti matavimuose 
gretimo žemės sklypo Nr.7370/0005:4 sa-
vininkus. 

Matavimus atliks R. Barono 
žemėtvarkos darbų įmonė: 

Taikos g. 5, Rokiškis; 
tel. 8-458-68144, mob. 8-683-55319, 

el. p. j.keliuotis@gmail.com

2018 m. kovo 6 d. 9.00 val. Audronių I k.,
Obelių sen., Rokiškio r. sav., numato-

mi žemės sklypų Nr. 7325/0005:131 ir Nr. 
7325/0005:21 kadastriniai matavimai.

Ieškoma gretimo žemės sklypo Nr. 
7325/0005:73, savininkė  Ramunė Šiaučiū-
nienė, arba jos įgaliotas atstovas dėl žemės 
sklypo ribų suderinimo.

Matininko, atliekančio matavimus adresas:
Aukštaičių g. 2-1, Rokiškis; 

tel. 8-650-13338,
el p. teiserskioimone2@yahoo.com.

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• R 15 lengvo lydinio ratus OPEL 
Vectra su padangomis, galima 
iškomplektuoti. Tel. 8 655 08 291. 
Rokiškis
• R 15 195 65 dygliuotas padangas 
. Tel. 8 655 08 291. Rokiškis
• Belshina naujas padangas 205/55 
R16. Kiekis ribotas! Kaina 32 Eur. 
Tel. 8 684 83 393. Rokiškis
• Automobilinį dujų balioną, 
patikros ir dokumentų nėra, 
naudotas. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 633 01 255. Anykščiai
• Mersedes Benz  Vito starterį ir 
jo dalis. Starterio inkaras naujas 
Bosch 12 V, starterio paleidėjas 
kodas 137276, 12 V,1002, starterio 
apvijos su angliukais Bosch naujos, 
supakuotos. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 633 01 255. Panevėžys
• Priekinius stiklus: VW Golf 
2, AUDI b4, NISSAN Primera, 
MAZDA 626. Tel. 8 671 51 396. 
Rokiškis
• AUDI b3 b\d 1.8 l; VW Golf 3 1.9 
tdi 66 kW ir 1.9 td 55 kW; AUDI 
a6 c4 2.5 tdi Avant; VW Passat 
1.8 l benzinas. Tel. 8 671 51 396. 
Rokiškis
• Navigaciją Tomtom go live 1005. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 671 18 385. 
Rokiškis
• 2000 m. Opel Vectra 1.8 85 kW . 
Tel. 8 655 08 291. Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• Moskvič 412 mažai naudotą 
variklį. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• VW Golf-3 1998 m. 1.9 TD 
karavanas. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• R13 r14 r15 ratus su padangomis, 
ratlankius. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• Continental 235/40 R18 
komplektą. Kaina 50 Eur.  

Tel. 8 670 30 834. Rokiškis
• Continental 235/40 R18 
komplektą. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 670 30 834. Rokiškis
• MAZ variklį V6. Pilna 
komplektacija, Galima užvesti. 
Taip pat yra galimybė pristatyti. Šis 
variklis yra naudotas kaip krano 
variklis. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 682 77 421. Kupiškis
• Lengvojo lydinio ratlankius, 3 
klasės. Labai geros būklės  R 15. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Penktos klasės  BMW  originalius  
lengvo lydinio ratlankius su 
padangomis r16. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• SKODA OCTAVIA 1999 m. 1,9 
TDI  81 kW. Tel. 8 622 49 652. 
Rokiškis
• Vasarinių padangų komplektą R15 
195/55. Nesudėvėtos, geros būklės. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 622 67 335. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Audi a3, 1.8 l benzinas, 1997 m., 
sidabrinė. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• VW Passat b5 karavanas, 1998 
m. 1.9 l dyzelinas, 81 kW, kablys, 
lengvo lydinio ratai, pakeisti diržai, 
TA dar galios daugiau nei metus. 
Kaina 1500 Eur. Tel. 8 675 13 781. 
Kupiškis
• Citroen Berlingo, 1997 m. 
dyzelinas, keleivinis, TA, kablys. 
Kaina 700 Eur. Tel. 8 675 13 781. 
Kupiškis
• VW Transporter, keleivinį 
autobusiuką, 9 vietos, TA iki 2019 
08, registruotas kaip lengvasis 
automobilis. Kaina 1650 Eur.  
Tel. 8 611 30 496. Rokiškis
• OPEL Vectra 2000 m. 2.0 DTI. 
TA galios dar metus. Lengvojo 
lydinio ratai. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 615 52 920. Rokiškis
• Volvo xc 70 2.4 154 kW.  
Tel. 8 655 08 291. Rokiškis

• Motociklą IŽ PLANETA 5, 1990 
m. Važiuojantis, tvarkingas, TA 
2018 05. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 633 01 255. Anykščiai
• Hyundai Santamo-Mitsubishi 
Space Wagon 2000 m.  2,0 
benzinas-dujos brc įranga TA iki 
2018 08 22. Rūdžių nėra, prižiūrėta, 
variklio defektas, parduodu visą 
arba dalimis. Tel. 8 693 82 442. 
Rokiškis
• OPEL Astra  1999 m. 1,8 l 
benzinas, universalas. Kaina 700 
Eur. Tel. 8 698 45 024. Rokiškis
• AUDI A4 avant 1.9 TDI.  
Kaina 300 Eur. Tel. 8 670 60 578. 

Rokiškis
• Renault Espace. 2 l benzinas/
dujos, galiojanti TA. Kosmetiniai 
defektai. Yra vasarinių padangų 
komplektas. Kaina 370 Eur.  
Tel. 8 614 97 646. Biržai
• Krosinį motociklą SUZUKI rmz 
450. 2007 m. Nauja: cilindras, 
stūmoklis, žiedai, visi guoliai, 
švaistiklis, vožtuvai, grandinė, 
tempėjas, žvaigždė. Trūkumai: 
reikia stabdžių suporto, kojelės, 
rankenėlės. Kaina 1700 Eur.  
Tel. 8 619 32 390. Rokiškis
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17 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 3 
08:10 Karinės paslaptys
09:00 Labas rytas, Lietuva
11:50 Sveikinimų 
koncertas
13:50 SIL – Karaliaus 
Mindaugo krepšinio taurė
16:00 Žinios. 
16:20 SIL – Karaliaus 
Mindaugo krepšinio taurė
19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 „Eurovizija 2018"

23:20 Džeris Magvairas 
01:35 Taikinys Nr. 1 
04:00 Karinės paslaptys 
04:45 Auksinis protas. 

05:20 Naujokė
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 Olimpiada. Slidinėjimas. 
12:45 Olimpiada. Akmenslydis
13:15 Olimpiada. Biatlonas. 
14:10 Olimpiada. Ledo ritulys. 
16:30 Olimpiada. Dailusis 

čiuožimas. 
18:00 Misija: vestuvės
18:30 TV3 žinios
19:45 Ilgai ir laimingai. Pelenės 
istorija
22:15 Bado žaidynės. Strazdas 
giesmininkas. 1 dalis
00:45 Vizijos
02:10 Tadas Blinda. Pradžia
04:05 Naujokė

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 
10:00 Stebuklingas nuotykis
11:40 Mano blogiausi metai 

mokykloje
13:25 Rembo sūnus
15:15 Skola tėtušiui
17:30 Bus visko
18:30 Žinios
19:30 Kung Fu Panda
21:25 Naktis su uošviu
23:10 Vaikinams tai patinka!
01:00 Nerimo dienos

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 Slaptas lokių 
gyvenimas 
12:40 Reali mistika 
13:40 Vanity Fair.

Visiškai slaptai
14:40 Kas žudikas? 
15:50 Detektyvų istorijos 
16:50 Nutrūkę nuo grandinės 
17:20 Džonas Q
19:30 Dainuok mano dainą
21:30 Gelbėjimo misija
23:15 Pragaras Konektikute
01:10 Juodasis sąrašas 
02:40 Džonas Q

06:00 „Pražūtingi smaragdai“ 
06:40 „Geriausios nardymo 
vietos“
07:09 TV parduotuvė
07:25 „Sparnuočių gyvenimas. 
Nepasotinamieji“
08:25 „Vyrų šešėlyje. Lazdynų 
Pelėda“. 
09:00 „Skinsiu raudoną rožę“. 
09:30 „Vantos lapas“. 

10:00 Ant bangos
11:00 „Detektyvas Morsas“
13:00 „Vera“ 
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. 
Spąstai Pelenei“ 
22:30 Žinios
23:00 „Detektyvas Morsas“ 
01:00 „Pražūtingi smaragdai“ 
02:40 „Vera“ 
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

22:20 Mano tautinis kostiumas: 
būta ir atkurta
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“

05:45 Televitrina
06:00 Olimpiada. Snieglenčių 
sportas.
09:00 Olimpiada. Dailusis 
čiuožimas. 
13:10 Olimpiada.  
Ledrogių sportas. 
16:00 TV3 sporto žinios
16:25 TV Pagalba

18:30 TV3 žinios
19:45 Šviesoforas
20:15 Miestas ar kaimas
21:00 Pasmerkti 4
21:30 TV3 vakaro žinios
22:45 Šilumos smūgis
00:35 Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę
01:35 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba
02:25 Gražuolė ir pabaisa
03:15 Pelkė

06:35 Didysis žvejys 
07:00 Madagaskaro pingvinai 
07:30 Tomas ir Džeris 
08:00 Volkeris, Teksaso  
reindžeris 
09:00 Rytas su LNK
11:00 Yra, kaip yra
12:00 KK2 penktadienis
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 Nuo... Iki...
21:30 Žinios
22:30 Galutinis tikslas 5
00:20 Dalasas 
01:15 Neįmanoma misija. Šmėklos 
protokolas

06:40 F. T. Budrioji akis 
07:35 Prokurorų patikrinimas 
08:35 Muchtaro sugrįžimas 
09:35 Tokia tarnyba 
10:30 Kobra 11 
11:35 Sudužusių žibintų  
gatvės 
12:40 Stoties policija 
13:40 Prokurorų patikrinimas 

14:50 Muchtaro sugrįžimas 
15:55 Tokia tarnyba 
16:50 Kobra 11 
17:50 Sudužusių žibintų  
gatvės 
18:55 Stoties policija 
20:00 Info diena
20:30 Visi už vieną
21:00 Išminuotojų būrys
23:40 Pragaras Konektikute
01:30 Gyvi numirėliai
02:20 Juodasis sąrašas 
03:05 Slaptas lokių gyvenimas

05:15 „Geriausios nardymo  
vietos“
05:40 „Bitininkas“ 
06:29 TV parduotuvė
06:45 Mano Europos Parlamentas
07:15 Muzikiniai sveikinimai
08:15 „24/7“. 
09:15 „Likimo melodija“ 

10:20 „Sandoris“ 
11:25 „Delta“ 
12:30 „Gluchariovas“ 
13:35 TV parduotuvė
13:50 „Namas su lelijomis“ 
14:55 „Gurovo bylos. Mirtis 
tiesioginiame eteryje“ 
16:00 Reporteris
16:50 „Sandoris“ 
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 Gyvenimo būdas
00:45 „Šiandien kimba“. 
01:45 „Jaunikliai“
02:15 „Gurovo bylos. 
Maitvanagiai“ 
03:00 „Bitininkas“ 
03:45 „Juodosios katės“ 
04:30 „Rojus“
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20 05:00 Seserys 
06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis 
10:05 Štutgarto kriminalinė 
policija
10:55 Akis už akį 
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 Mano tautinis kostiumas. 
būta ir atkurta 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Emigrantai. 

05:00 Olimpiada. Ledo ritulys. 
07:30 Olimpiada. Akrobatinis 
slidinėjimas. 
09:30 Olimpiada. Ledo ritulys. 
12:00 Olimpiada. Dailusis 
čiuožimas. 
13:05 Olimpiada. Biatlonas. 
14:45 Olimpiada. Dailusis 
čiuožimas. Šokiai ant ledo

16:00 TV3 sporto žinios
16:25 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:45 Šviesoforas
20:15 Prieš srovę
21:00 Pasmerkti 4
21:30 TV3 vakaro žinios
22:45 Terminatorius
01:00 Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę
01:55 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba
02:45 Gražuolė ir pabaisa
03:30 Pelkė
04:20 Naujokė
04:45 Televitrina

06:35 Didysis žvejys 2 
07:00 Madagaskaro pingvinai 
07:30 Tomas ir Džeris 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 
09:00 Rytas su LNK

11:00 Yra, kaip yra
12:00 Visi už vieną
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 Priverstas žudyti
00:20 Dalasas 
01:15 Galutinis tikslas 5

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

12:40 Stoties policija 
13:40 Prokurorų patikrinimas 
14:50 Muchtaro sugrįžimas 
15:55 Tokia tarnyba 
16:50 Kobra 11 
17:50 Sudužusių žibintų gatvės 
18:55 Stoties policija 
20:00 Info diena
20:30 Visi už vieną
21:00 Mirties nuosprendis
22:50 Išminuotojų būrys
01:15 Taikinys 
02:00 Slaptas lokių gyvenimas 
02:50 Pragaro katytė

05:15 „Geriausios nardymo vietos“
05:40 „Bitininkas“
06:29 TV parduotuvė
06:45 „Vantos lapas“. 
07:15 „Muzikinės kovos“
09:15 „Likimo melodija“ 
10:20 „Sandoris“ 

11:25 „Delta“ 
12:30 „Gluchariovas“ 
13:35 TV parduotuvė
13:50 „Namas su lelijomis“ 
14:55 „Gurovo bylos. Mirtis 
tiesioginiame eteryje“ 
16:00 Reporteris
16:50 „Sandoris“ 
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 Nuoga tiesa. 
02:15 „Gurovo bylos. 
Maitvanagiai“ 
03:00 „Bitininkas“ 
03:45 „Juodosios katės“ 
04:30 „Rojus“
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18 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 Gvadalkivyras. 
Didžioji upė 
12:45 Užburianti 
Indonezija 
13:30 Klausimėlis.lt
13:50 SIL – Karaliaus 
Mindaugo krepšinio taurė
16:00 Žinios. 
16:15 SIL – Karaliaus 

Mindaugo krepšinio taurė
17:00 Žinios 
17:20 SIL – Karaliaus Mindaugo 
krepšinio taurė
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Premjera
21:50 Trumposios žinios
21:55 Amžinai kartu
23:20 Trumposios žinios
23:25 Laiškai Sofijai 
01:30 Gvadalkivyras. Didžioji upė 
02:25 Užburianti Indonezija 
03:15 Klausimėlis.lt 
03:45 „Eurovizija 2018". 

05:00 Naujokė
06:15 Televitrina
06:30 Aladinas
07:00 Ančiukų istorijos
07:30 Keršytojų komanda
08:00 Statybų gidas
08:30 Mamyčių klubas

09:00 Kulinariniai triukai
09:30 Penkių žvaigždučių būstas
10:00 Pasaulis pagal moteris
10:30 Svajonių sodai
11:30 Olimpiada. Slidinėjimas. 
13:15 Olimpiada. Biatlonas. 
14:15 Olimpiada. Ledo ritulys. 
16:30 Olimpiada. Greitasis 
čiuožimas
18:00 Raudonas kilimas
18:30 TV3 žinios
19:45 Geriausi mūsų metai. 
100-mečio šou
22:15 Jūrų pėstininkas
00:05 Po šia oda
02:10 Bado žaidynės. Strazdas 
giesmininkas. 
04:10 Naujokė

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 
10:00 Ogis ir tarakonai 
10:10 Ant bangos
11:55 Pričiupom! 
12:25 Monte Karlas
14:30 Auklės dienoraštis
16:40 Ne vienas kelyje
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Mes vieno kraujo
22:00 Neįmanoma misija. Šmėklos 
protokolas
00:35 Juodasis griaustinis
02:20 Vaikinams tai patinka!

06:30 Baltijos galiūnų čempionatas 
Tauragėje
07:30 F. T. Budrioji akis 
08:30 Tauro ragas
09:00 Baltijos galiūnų čempionatas 

Akmenėje
10:00 Pavariau 
10:30 Pragaro katytė 
11:30 Slaptas lokių gyvenimas 
12:40 Vandenyno paslaptys su 
Džefu Korvinu 
13:40 Sveikinimai
16:00 Policijos akademija 
16:55 Prezidento sprendimas
19:30 Kvapų detektyvas 
20:40 Kvapų detektyvas
21:50 Juodasis sąrašas 
22:45 Gyvi numirėliai 
23:50 Gelbėjimo misija
01:30 Prezidento sprendimas

05:40 „Sparnuočių gyvenimas. 
Plėšrūnai ir maitlesiai“
07:09 TV parduotuvė
07:25 „Sparnuočių gyvenimas. 
Plėšrūnai ir maitlesiai“
08:30 „Kaimo akademija“. 
09:00 „Šiandien kimba“. 

10:00 Mano Europos Parlamentas
10:30 „Ekovizija“. 
10:40 „Iljušinas ir Babkinas tiria. 
Marionečių šokiai“ 
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 „24/7“. 
02:40 „Juodosios katės“ 
04:10 „24/7“. 
04:50 „Sparnuočių gyvenimas. 
Nepasotinamieji“. 

• VW Sharan 1997 m. 81 kW, 
dyzelinas. 7 sėdimosios vietos. 
Automobilis ne naujas, todėl yra 
smulkių trūkumų. TA iki 2018 10 
13. Kaina 1120 Eur.  
Tel. 8 698 79 861. Rokiškis
• SEAT Toledo vario universalas. 
Žalias. Kablys, elektriniai langai, 
šildomos sėdynės. 1999 m. 1,9 
TDI TA 2 metams. Lietuvoje 
neregistruota. Kaina 900 Eur.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Lengvojo automobilio priekabą. 

Kaina 410 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• Audi A4 B5 1997 m. karavanas 
TA – dvejiems metams, 
automobiliui investicijų nereikia. 
Kaina 1450 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• 1989 m. VW Passat 1.6 TD 
59 kW TA – dvejiems metams, 
sedanas, tvarkinga. Kaina 720 Eur. 
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• 1999 m. VW Passat karavanas 1.6 
benzinas. TA – dvejiems metams, 

automobilis tvarkingas. Kaina 1450 
Eur. Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• AUDI 80 1986 m. b2 1.8 
benzinas-dujos, TA. Mašina 
tvarkinga. Kaina 520 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Cloud butler alpina 2,5 MTB 
dviratį. Naujos Shimano dalys, 
hidrauliniai amortizatoriai, 
diskiniai stabdžiai. Kaina 499 Eur. 
Tel. 8 628 15 087. Rokiškis
• VW Passat b5+ 2002 m. 2.5 D, 
automatinė greičių dėžė, 4x4.  

Tel. 8 620 18 132. Rokiškis
• Ford Mondeo 2006 m. dyzelis 96 
kW tvarkingas, 2 naujos žieminės 
padangos. Gausi komplektacija. 
Daugiau informacijos telefonu. 
Kaina 1200 Eur. Tel. 8 685 75 247. 
Rokiškis
• 1998 m. OPEL Astra 2.0 l 
dyzelinas. 60 kW, 2 durų, TA nėra. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• Citroen C4, 2007 m. 06 1,6 l. 
Dyzelinas, 80 kW, kablys, ESP. TA 

iki 2019 06. Techniškai tvarkinga. 
Kaina 2400 Eur. Tel. 8 699 42 771. 
Rokiškis
• MAZDA 323f. 1.5 l, 65 kW, 
TA iki 2018 10 18. Mazgai visi 
veikia gerai. Daug dalių pakeista 
naujomis. Su geru akumuliatorium. 
Kaina 320 Eur. Tel. 8 695 29 133. 
Kupiškis
• MAZDA 6, universalas, 89 KW, 
2004 m. Variklis dirba gražiai, 
neseniai pakeisti tepalai, filtrai. 
Spalva mėlyna. Kaina 999 Eur.  

Tel. 8 673 32 444. Rokiškis
• Nesmarkiai daužtą OPEL Astra.  
TA iki gegužės mėn. Dyzelinas 
1.7 l  55 kW. Užsiveda puikiai. 
Informacija tik telefonu.  
Kaina 600 Eur. Tel. 8 680 75 041. 
Rokiškis
• Veikiantį motorinį dviratį.  
Kaina 80 Eur. Tel. 8 622 34 702. 
Rokiškis
• SEAT Toledo 1998 m. TDI 
dyzelinas, prieš žiemą pakeisti 
tepalai, filtrai, sutvarkyta važiuoklė. 
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Yra kablys, TA iki 2018 12 12, 
lengvo lydinio ratlankiai, geros 
padangos, naujas akumuliatorius . 
Kaina 570 Eur. Tel. 8 626 07 506. 
Rokiškis
• 2010 m. VW Touran, TA.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• 2000 m. Renault Scenic 1.9 
TD TA iki 2019 05, automobilis 
tvarkingas. Yra kablys. 
Kaina 1050 Eur. Tel. 8 699 58 782. 
Rokiškis
• OPEL Signum 2003 m. 2.2 l 
dyzelinas. Geros būklės. Kaina 
1900 Eur. Tel. 8 605 95 053. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Puikiai veikiantį kineskopinį 
televizorių LG-14E40, įstrižainė 36 
cm, pultas yra. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 614 34 974. Rokiškis
• Seno modelio prižiūrėtą LG 
televizorių sukiojamu padu.  
Kaina 19 Eur. Tel. 8 689 66 337. 
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Frezą, talpą ant ratų, buldozerį, 
diskinį pjūklą, traktorinę skaldyklę, 
arklinę šienapjovę.  
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• MTZ-82 variklį. Geros būklės 
starterinis, kaina 650 Eur.  
Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• MTZ kabiną. Visą arba dalimis. 
Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• Geros būklės traktorių T-25A, 
1979 m., kartu su žemės dirbimo 
inventoriumi (kultivatorius su 
grumstų trupintuvu, dvivagis 

plūgas, trijų vagų kaupikai, bulvių 
kasamoji ir sodinamoji). Kaina 
sutartinė. Tel. 8 614 76 408. 
Rokiškis
• 2,5 m pločio, noraginę sėjamąją 
Stegsted. Kaina 750 Eur.  
Tel. 8 615 37 066. Rokiškis
• Puikios būklės 3 korpusų 
lenkiškus plūgus. Kaina 320 Eur. 
Tel. 8 687 53 853. Rokiškis
• 1994 m. traktorių T-25 su kabina. 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Tralą iš GAZ-53 rėmo.  
Kaina 450 Eur. Tel. 8 612 99 078. 
Rokiškis
• Žoliapjovę CLAAS WM 165, 
visiškai veikianti.  
Tel. 8 612 99 078. Rokiškis
• Traktorinę priekabą. Savivartė,  
mediniai bortai, dugnas metalinis, 
ant žiedo, dokumentų nėra.  
Kaina 450 Eur. Tel. 8 612 99 078. 
Rokiškis

BALDAI

• Vilnonius kilimus. Naujas 2.50-
3.50, kaina 75 Eur. Mažai naudotas  
2,50-3,50,  kaina 50 Eur. Spalva: 
pagrindas bordo, su geltonais, 
rudais raštais. Tel. 8 670 27 742. 
Rokiškis
• Baldų komplektą, gamintą 
pagal užsakymą. Komoda, spinta 
ir rašomas stalas su ištraukiama 
spintele. Kaina 420 Eur.  
Tel. 8 601 26 743. Rokiškis
• Sekciją, šiuo metu viena dalis 
nuimta, bet ją turime, puikios 
būklės, geros kokybės.  
Tel. 8 601 26 743. Rokiškis
• Geros būklės miegamojo 
komplektą, lova (be čiužinio), 
spinta, komoda ir spintelės prie 
lovos. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 601 26 743. Rokiškis
• Geros būklės sekciją Neris-3.  
Tel. 8 677 29 276. Rokiškis
• Naudotą miegamojo komplektą  
ZUNDA 3. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 699 24 411. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Naudotas, veikiančias galingas 
kolonėles bei stiprintuvą „Pioneer“. 
Kaina derinama. Kaina 185 Eur. 
Tel. 8 689 66 337. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Didelius, gražius paršelius 
auginimui. Tel. 8 603 55 526. 
Rokiškis
• Ieškau podhales veislės šuns 
patino sukergimui.  
Tel. 8 674 02 389. Rokiškis
• Veršingą telyčią. Veršiuosis 
gegužės mėn. pabaigoje.  
Kaina 490 Eur. Tel. 8 618 34 957. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo pas ūkininkus ar 
darbo miške.Tel. 8 608 42 783. 
Rokiškis
• Įvairaus darbo.  
Tel. 8 608 84 107. Rokiškis
• Darbštus jaunuolis, ieško 
bet kokio papildomo darbo 
savaitgaliais ar po 17 val. Turiu 
savo automobilį, turiu patirties 
statybose. Tel. 8 692 14 225. 
Rokiškis
• Skubiai ieškome bet kokio darbo 
su galimybe gyventi vietoje.  
Tel. 8 627 21 097. Rokiškis
• Jauna mergina skubiai ieško 
nuolatinio darbo Rokiškyje. Darbo 
patirties turiu. Tinka ir slenkantis 
grafikas. Skubiai!  
Tel. 8 636 22 668. Rokiškis
• Vyras ieško darbo miške, 
susijusio su medienos darbais.  
Tel. 8 672 86 131. Rokiškis
• Ieškau darbo, siūlyti įvairius 
variantus. Galiu dirbti ir naktį, 
pavyzdžiui, sargu.  
Tel. 8 625 07 535. Rokiškis
• Galiu prižiūrėti senyvo amžiaus 
moterį. Tel. 8 616 73 825. Rokiškis
• Ieškau darbo, turiu B kategorijos 
vairuotojo pažymėjimą bei 
visų kategorijų traktorininko 
pažymėjimą. Dirbau su statybų 
technika. Tel. 8 603 03 994. 
Rokiškis

KITA

• Deguonies  balionus, senuosius ir 
buitinius dujų. Tel. 8 675 13 781. 
Kupiškis
• Miltus gyvuliams šerti, galiu 
atvežti į namus. Tel. 8 652 80 328. 
Rokiškis
• Puikios būklės dienines 
užuolaidas, 8 metrai. Kaina 130 
Eur. Tel. 8 601 26 743. Rokiškis
• Naujus dūmų detektorius, vokiški, 
čekiški, tinka sodui, namui, 
garažui, butui. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 670 99 923. Rokiškis
• Meškos kailį. Skambinti vakare. 
Tel. 8 646 81 861. Biržai
• Sausą šieną rulonais.  
Tel. 8 618 26 763. Rokiškis
• Seifą.  
Tel. 8 618 32 818. Rokiškis
• Sausas malkas, atvežu. Tel. 8 671 
89 551. Rokiškis
• Du lygiavamzdžius šautuvus, 
būklė gera, nebrangiai MC 21 12, 
12/70 kitas TOZ 34 r 12/70.  
Tel. 8 611 30 583. Rokiškis
• Paveikslus. Tušas, akrilas ant 
kartono. Nauji. Matmenys 80x60 
cm ir 90x60 cm. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 611 08 681. Rokiškis
• Paveikslą. Aliejinė tapyba, drobė 
ant kartono. Naujas, 50x40 cm. 
Paveikslo paviršius padengtas 
akriline modeliavimo pasta, todėl 
yra grublėtas, reljefiškas.  
Kaina 20 Eur. Tel. 8 611 08 681. 
Rokiškis
• 2 paveikslus. Aliejinė tapyba, 
drobė ant kartono, medinis rėmas, 
nauji, matmenys 33x27 cm, tinka 
valgomajam ar virtuvei.  
Kaina 13 Eur. Tel. 8 611 08 681. 
Rokiškis
• Krosnelę ugnelę. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis

• Naują medinę pirtį, pavėsinę.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Pora monetų su imperatoriaus 
Petru atvaizdu 1724, 1706 datacijų, 
bei Jekaterinnos II atvaizdu 1780 
datacijos. Kaina po 10 Eur, o imant 
visas už 24 Eur, siuntimas į kitą 
miestą +2 Eur. Tel. 8 616 15 320. 
Kaunas
• Viešnios iš Vilniaus ir Šiaulių 
pasidalins savo žiniomis ir 
ilgamete patirtimi. Gaminsime ir 
degustuosime sveiką maistą. Jūsų 
lauksime vasario 9 d. 15.00-17.00 
arba 17.30-20.00 val. Vytauto g. 25 
(Neįgaliųjų draugija).  
Tel. 8 616 16 054. Rokiškis
• Naują šuns būdą.  
Kaina 100 Eur. Tel. 8 612 99 078. 
Rokiškis
• Narvelius-būdas triušiams, 
įvairių dydžių, apie 20 vnt.  
Tel. 8 612 99 078. Rokiškis
• Vilnonį kilimą. Ilgis – 3,5m, 
plotis – 2,5 m.. Trumpai naudotas, 
60 Eur. Tel. 8 670 27 742. Rokiškis
• Naujus vaizdo registratorius. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 670 99 923. 
Rokiškis
• Naujus dujų balionėlius savigynai  
6 Eur/vnt. Mažiausiai 5 vnt. 
siunčiu. Kaina 6 Eur. Tel. 8 670 99 
923. Rokiškis
• Naujas signalizacijas tinka 
garažams ir kitiems objektams. 
Elektrošokus apsaugai. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 670 99 923. Rokiškis
• Naujus tinklus apsaugai nuo 
paukščių 1m/2 Eur; naujus garso 
prietaisus paukščiams baidyti, 40 
Eur. Siunčiu. Tel. 8 670 99 923. 
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Nebenaujas, bet idealios būkles 
nesubraižytas žaidimų NBA 2K14 
(25 eurai) NBA 2K11 (15 eurų) 
plokšteles. Tel. 8 690 17 334. 
Rokiškis
• Nebenaujas, idealios būklės 
nesubraižytas žaidimus (eurai) 
Grand Theft Auto IV (25) Fight 
Night Round 3 (25) Motorstorm 
(15) Resistance: Fall of Man (25) 
Gran Turismo 5 Prologue (15) 
Soul Calibur (10) NBA 2K9 (10) 
NBA Live 08 (10) Fifa 08 (10) 
plokšteles.Tel. 8 690 17 334. 
Rokiškis
• 19 colių LCD monitorių, 
1366x768, reakcijos laikas 5 ms, 
jungtis VGA. Kampelis truputi 
išsilydęs nuo stalinės lempos 
Komplekte  maitinimo laidas ir vga 
laidas. Kaina 42 Eur.  
Tel. 8 675 00 301. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Medų. 3,5 Eur už kilogramą.  
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• LG G3, 16 Gb atmintis 2Gb ram. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 695 16 317. 
Rokiškis
• Visiškai naują telefoną JUST5 
freedom c100. Kaina derinama. 
Kaina 95 Eur. Tel. 8 621 10 359. 
Rokiškis
• Geros būklės SONY Xperia acros, 
visiškai sukomplektuotas, atsparus 
vandeniui ir dulkėms.  
Kaina 70 Eur. Tel. 8 676 08 776. 
Rokiškis
• Telefoną. Kaina derinama.  
Kaina 20 Eur. Tel. 8 616 86 385. 
Rokiškis
• Geros būklės mobilų telefoną 
Samsung Galaxy S4 mini La Fleur. 
Atverčiamas dekliukas. Įkroviklis. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Pianiną Belarus.  
Tel. 8 687 27 076. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Gyvenamąjį namą, bendras plotas 
171,90 kv. m. Sienos – medis 
su karkasu, krosninis šildymas, 
komunalinis vandentiekis, vietinis 

nuotekų šalinimas. Ūkinis pastatas 
mūrinis. Reikalingas remontas. 
Kaina 15000 Eur.  
Tel. 8 673 38 801. Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties, 7,53 
ha dydžio žemės sklypą, esantį, 
Buniuškių k., Kriaunų sen., prie 
Ožiškio ežero. Kaina 15000 Eur. 
Tel. 8 616 05 668. Rokiškis
• Namą su žeme Kamajuose, 
Strazdelio g. 5, galima 
išsimokėtinai. Kaina 6900 Eur.  
Tel. 8 699 46 862. Rokiškis
• Parduodu arba keičiu žemės 
sklypą su namuku 1.67 ha 
Parokiškės priemiestyje 19. Keičiu 
į butą arba patalpas Rokiškyje. 
Kaina 11000 Eur.  
Tel. 8 698 45 024. Rokiškis
• 2 kambarių butą, Jaunystės g., 
4 aukštas, labai šiltas, rami ir 
tvarkinga laiptinė.  
Tel. 8 699 43 184. Rokiškis
• Tvarkingą 1 kambario butą Vilties 
g., 37 kv. m, 2-ame aukšte. Butas 
vidurinis, šiltas, didelis balkonas. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 673 10 835. 
Rokiškis
• 2 kambarių (51,83 kv. m) butas, 1 
a., Aukštaičių g. Rokiškyje. 
Tel. 8 680 39 967. Rokiškis
• Mišką su žeme. Plotas – 0,8  
ha. Miškas yra prie Kavoliškio. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 606 52 216. 
Rokiškis
• 4 kambarių butą mūriniame name 
mikrorajone, patogioje vietoje. 
Šalia vaikų darželiai, mokykla, 
erdvi automobilių aikštelė.  
Tel. 8 655 04 628. Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties sklypą prie 
Kavoliškio. Plotas 2,6 ha.  
Kaina 6300 Eur. Tel. 8 606 52 216. 
Rokiškis
• Juodupėje, Pievų g., namą 
su ūkiniais pastatais. Namas 
strategiškai geroje vietoje, geras 
privažiavimas, rami vieta, netoli 
upė, darželis, gimnazija, bažnyčia, 
prekybos centrai. Kaina 8000 Eur. 
Tel. 8 636 84 629. Rokiškis
• 2 kambarių butą Rokiškyje.  
Kaina 15000 Eur. Tel. 8 686 58 
621. Rokiškis
• Naujai įrengtą mūrinį namą 
Žiobiškyje. Namo plotas - 112 
kv.m, 3 kambariai. Sklypo plotas - 
30 a. Yra mūriniai ūkiniai pastatai, 
garažas. Nauja elektros instaliacija, 
vandentiekis miesto, kanalizacija 
- vietinė (Traidenis). Asfaltuotas 
privažiavimas. Kaina 35000 Eur. 
Tel. 8 655 31 429. Rokiškis
• Mūrinį, 240 kv.m namą, su 30 
a sklypu Rokiškyje, V. Kudirkos 
g. 2 aukštai, 6 kambariai, didelis 
rūsys. Yra židinys, vandentiekis, 
kanalizacija – miesto. Ūkinis 
pastatas, kuriame yra garažas 2 
automobiliams bei paruošta vieta 
pirčiai. Asfaltuotas privažiavimas. 
Kaina 79000 Eur.  
Tel. 8 655 31 429. Rokiškis

• Sodybą netoli Rokiškio. Iki 
miesto centro – 6 km. Domina 
keitimas Utenoje į dviejų kambarių 
butą. Tel. 8 696 00 924. Rokiškis
• Skubiai nebaigtos statybos 
karkasinį namą su 30 a sklypu 
Jūžintų gatvėje, Rokiškyje. 
Rami vieta, šalia miško. Miesto 
komunikacijos. Kaina derinama. 
Kaina 20000 Eur.  
Tel. 8 674 23 840. Rokiškis
• Medinį namą Aukštaičių g. 2, 
Juodupėje, su 12 arų žeme. Didelis 
rūsys, elektra, vietinis vandentiekis. 
Didelis ūkinis pastatas, su garažu, 
malkine, bei pirtimi. Sode auga 
įvairių vaisių. Aplinka, bei 
kaimynai ramūs, netoli teka upelis. 
Kaina 15000 Eur.  
Tel. 8 606 59 786. Rokiškis

NUOMA

• Išsinuomosime  2  kambarių butą 
su baldais ir buitine technika.. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 628 61 694. 
Rokiškis
• Išsinuomosiu garažą Obeliuose. 
Tel. 8 601 04 056. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti 1-2 kambarių 
butą su baldais. Tel. 8 624 86 227. 
Rokiškis
• Esame jauna, tvarkinga, dirbanti, 
patikima pora. Ieškome išsinuomoti 
1-o arba 2-jų kambarių butą 
Rokiškyje. Tinka visi pasiūlymai. 
Tel. 8 608 04 024. Rokiškis
• Jauna, tvarkinga, dirbanti šeima 
skubiai išsinuomotų 1 ar daugiau 
kambarių butą ar namą.  
Kaina 120 Eur. Tel. 8 621 92 737. 
Rokiškis

PASLAUGOS

• Malkų ruoša, transporto 
paslaugos. Tel. 8 605 26 260. 
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Rokiškis
• Nebrangiai ir saugiai vežu mažas 
ir didesnes siuntas.  
Tel. 8 648 03 343. Rokiškis

PERKA

• Jawa, Ural, Panonia, Minsk, Riga, 
Delta, Dniepr ir kitus. Dar domina 
ir lopšeliai, bei naujos senų laikų 
detalės. Tel. 8 676 20 946. Rokiškis
• Perku telyčias.  
Tel. 8 698 78 251. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Prašau padovanoti naudotas duris, 
ir nedidelius langus. Rokiškio raj 
Kazliškio sen. Tel. 8 646 04 414. 
Panevėžys
• Prašau padovanoti dujinę viryklę, 
skalbimo mašiną  Rokiškio r. 
Kazliškio sen. Tel. 8 646 04 414. 
Panevėžys
• Prašau padovanoti nesudėtingų 
stalo žaidimų užsiėmimams su 
neįgaliais žmonėmis. 
Tel. 8 672 38 892. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Vežimėlį. Tinka nuo gimimo iki 3 
metų. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 670 94 076. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Šeštadienį Lukštų kaimo 
apylinkėse pamestas rudos spalvos 
nedidelis priekabos galinis bortas. 
Radusiam atsilyginsiu.  
Tel. 8 614 86 759. Rokiškis
• Rasti raktai, Taikos gatvėje prie 
garažų. Prašom kreiptis!  
Tel. 8 695 46 782. Rokiškis
• Rastas raktas (šarvo durims) su 
pakabuku. Centre.  
Tel. 8 615 93 751. Rokiškis
• Vasario 7-osios rytą prie 
Panevėžio g. 32 namo rasti raktai. 
Tel. 8 614 12 269. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Ūkininkui reikalinga buhalterė. 
Tel. 8 670 37 379. Rokiškis
• Įmonė „Shopper Quality“ ieško 
žmonių, norinčių papildomai 
užsidirbti vykdant slaptojo pirkėjo 
veiklą. Gyvenimo aprašymus 
siųsti el.paštu personalas@
shopperquality.com.  
Tel. 8 695 84 081. Skuodas
• Įmonė ieško vairuotojo.  
Darbas Lietuvoje su keturašiu.  
Tel. 8 652 66 596. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO-
PREKĖS

• Du lygiavamzdžius šautuvus mc 
21 12,12/70 kitas toz 34 r, 12/12. 
Nebrangiai. Tel. 8 611 30 583. 
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Pjautą medieną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis

1918-ųjų vasario 16-os spauda – 
apie karą, lietuvaičių grožį ir  
Liudo Mažylio senelį

Prieš šimtą metų Lietuvai 
atkuriant nepriklausomą vals-
tybę, šalies spauda daugiausia 
diskutavo, kaip reikės atkurti 
karo nualintą ūkį. 1918-ųjų va-
sario 16-osios laikraščiuose taip 
pat galima rasti linksmų raši-
nių apie lietuvaičių grožį ir žinią 
apie profesoriaus Liudo Mažy-
lio senelio sugrįžimą į Lietuvą.

Vilniuje triskart per savaitę 
leistas „Lietuvos Aidas“ 1918-ųjų 
vasario 16-ąją svarstė, kaip reikės 
užtikrinti šalies ūkio augimą pasi-
baigus karui ir Lietuvai įtvirtinus 
valstybingumą.

„Mūsų ekonominis gyvenimas 
galės stoti į savo normalinę vagą 
tik tuomet, kai paaiškės Lietuvos 
ateitis, t. y. kada Lietuva, kaip tat 
mes suprantame, bus pripažin-
ta nepriklausoma savarankiška 
valstybė ir gaus liuosai tvarkytis 
savo valstybinius reikalus“, – rašė 
laikraščio redaktorius, būsimasis 
signataras Petras Klimas.

Jis svarstė, kad ūkiui atstatyti 
po karo reikalingas paskolas ge-
riausiai teiktų visuomeninės tau-
pomosios kasos, o ne „privatiniai 
kapitalistų bankai“.

„Po karo Lietuvoje prie tos 
paprastosios ūkio reikmenės pri-
sidės dar ūkių atstatymas. Reikės 
naujos trobos kurtis, gyvulių veis-
tis, pirktis įrankių, padarų ir t. t., ir 
t. t.“, – rašė P. Klimas.

„Gi tam tikslui dera tik toks 
būdas, kur plačioji visuomenė 
pati ima kredito tvarkymą į savo 
rankas ir pati jį laiduoja. Todėl 
tikriausias čia kelias bus, be abe-
jonės, demokratingoji kooperaci-
ja, kur patys žmonės už kits kitą 
laiduodami (rančydamies) ir kits 
kitą kontroliuodami, kiekvieno-
je apylinkėje sudarys tam tikras 
skolinamąsias - taupomąsias ka-
sas“, – svarstė „Lietuvos Aido“ 
redaktorius.

Rubrikoje „Žinios iš Lietu-
vos“ laikraštis paskelbė žinią, kad 
į Lietuvą grįžta garsus gydytojas 
Pranas Mažylis – pernai Vasario 
16-osios aktą Berlyne radusio Vy-
tauto Didžiojo universiteto profe-
soriaus L. Mažylio senelis.

Med. d-ras Pranas Mažilis, su-
grįžęs iš Krokuvos į tėviškę ir ap-

silankęs Vilniuje, ketina susikurti 
Panevėžyje ir ten gydytojauti“, – 
rašė dienraštis.

Tarp kitų pranešimų pateikia-
mas aprašymas iš Kalėdų švenčių 
Pušaloto miestelyje šiaurės Lie-
tuvoje: „Prie vietinės mokyklos 
antrą Kalėdų dieną buvo įrengta 
vaikams eglelė, kuri pavyko gana 
gerai. Tik tas nemalonu, kad už 
įėjimą vakarėlin buvo imami pi-
nigai, o vaikams nebuvo duota 
jokių dovanėlių, kaip kitur kad 
daroma.“

Laikraštis taip pat tradiciškai 
daug dėmesio skyrė pranešimams 
iš Pirmojo pasaulinio karo fronto.

„Sausio mėnesį priešininkas 
nustojo vokiečių fronte 20 balionų 
ir 151 aeroplano, kurių 57 buvo 
nutrenkti šiapus, kiti gi anapus 
priešininko linijų. Mes netekome 
sausį 68 aeroplanų ir 6 balionų“, 
– rašoma laikraštyje skelbiame 
vokiečių štabo pranešime.

Skelbimuose reklamuota 1915 
metais mirusio žinomo fotografo 
Aleksandro Jurašaičio fotoateljė 
Vilniuje, vokiška žemės ūkio įranga.

Triskart per savaitę Kaune 
vokiečių okupacinės valdžios lei-
džiamas laikraštis „Dabartis“ va-
sario 16-ąją agitavo, kad po karo 
Lietuva galėtų tiekti Vokietijai 
žemės ūkio produkciją ir mainais 
gauti žemės ūkio technikos.

„Kadangi Lietuva stinga ge-
ležies ir anglių, tai ji savo ūkiui 
geresnių padargų, mašinų ir dirb-
tinių trąšų turės gabentiesi iš kitur, 
užtatai užsienin parduos savo ūkio 
gaminius. Visa, ko Lietuvai stinga, 
geriausia, patogiausiu būdu gali pri-
statyti Vokietija“, – rašė „Dabartis“.

Laikraštis taip pat ragino „pa-
liauti kalbėjus dar apie vokiečių 
kraustymąsi Lietuvon, kuo tiktai 
bereikalo kelia tarp lietuvių neri-
masčiavimą ir nepasitikėjimą“.

„Dabartyje“ taip pat perspaus-
dintas rašinys iš karinio laikraščio 
apie lietuvaičių išvaizdą.

„Kitataučiai mano, kad lietu-
vės esti nusidažiusios, tai netiesa. 
Lietuvės užuot dažų vartoja dau-
giau gryno oro ir tyro vandens ir 
turi sveiką, tyrą kraują“, – rašoma 
publikacijoje.

Laikraštyje reklamuojasi alko-
holio ir tabako gaminių parduotu-

vės Kaune bei Marijampolėje.
Kairiųjų savaitraščio „Darbo 

balsas“ redaktorius Steponas Kai-
rys vasario 18-ąją paskelbė pro-
gramą, kokia mokykla reikalinga 
laisvai ir demokratinei Lietuvai 
– jo teigimu, pradinis mokslas turi 
būti nemokamas ir privalomas, o 
vaikai mokomi gimtąja kalba.

„Turi būti leista kiekvienai 
tautinei grupei, lietuviams, gu-
dams, lenkams ir žydams mokyti 
savo vaikai savo kalba“, – rašoma 
„Darbo balse“.

Laikraščio redakcija taip pat 
išspausdino žinią iš Gaščiūnų kai-
mo, kur jaunimas vaidino vieno 
veiksmo dramą „Namai pragarai“, 
o po jos nesugebėjo draugiškai pa-
sidalyti pelno.

„Svarbiausia betgi tas, kad va-
karo rengėjai gryno vakaro pelno 
nemokėjo kitaip suvartoti, kaip tik 
tarp savęs pasidalius ir dar gi tose 
dalybose nuskriaudė merginas – 
dalininkes. Šiuo metu, kuomet 
bednuomenė vargų galo nemato, 
berods, lengva būtų surasti tinka-
mesnis viešai surinktam skatikui 
tikslas“, – rašoma „Jauno lietuvio“ 
paskelbtoje žinioje.

Krikščionių demokratų savai-
traštis „Tėvynės sargas“ 1918-ųjų 
vasario 19 dieną svarstė, kaip ge-
riau nustatyti valsčių ribas nepri-
klausomoje Lietuvoje. Rašinio au-
torius, pasirašęs Meškaus vardu, 
teigė, kad valsčiai galėtų turėti nuo 
4 tūkst. iki 5 tūkst. žmonių.

„Mes, lietuviai, niekuomet 
nesiliovėme buvę tauta, bet vals-
tybės, nors seniau ją esame turėję, 
buvome nebetekę. Dabar tikimės 
susilauksią savo valstybės“, – ra-
šoma publikacijoje.

„Valstybė yra tai kaip ir didelė 
mašina, jungianti daugybę žmonių 
didelėn vienaton (...). Juo geriau 
padaryti mašinos ratai ir rateliai, 
juo geriau veikia mašina. Juo ge-
riau bus sutvarkytos provincijos, 
gubernijos, apskričiai, valsčiai, 
juo geresnė, tvirtesnė bus valsty-
bė“, – rašė „Tėvynė sargas“.

Naujienų agentūros BNS in-
formaciją atgaminti visuomenės 
informavimo priemonėse bei 
interneto tinklalapiuose be raš-
tiško UAB BNS sutikimo drau-
džiama.
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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 paroda „Lietuvai – 100“.RENGINIAI:
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
Vasario 22  d. 10-14 val. – skaitymo gurmanų ketvirtadienis.
Vasario 24 d. 11 val. – lėlių teatro „Padaužiukai“ kūrybiniai 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. Sa-

vaitės pradžioje 
būsite nusiteikę 
sportuoti, ben-

drauti, mokytis naujų dalykų. 
Galbūt bendrausite su užsie-
niečiais. Tikėtinos nelegalios 
pajamos arba slapta meilės 
intriga. Galbūt esate numa-
tę kažką įsigyti ar parduoti. 
Tokiu atveju ypač saugoki-
tės sukčių. Savaitgalį galite 
nemažai nuveikti, jeigu pa-
sitelksite į pagalbą artimus 
žmones. Tačiau graužatį ti-
kriausiai kels meilės abejo-
nės, o nuostolių žada techni-
nės problemos, nesklandumai 
kelyje ar kt.

JAUTIS. Sa-
vaitės pradžioje 
jums stigs valios, 
ryžto, tačiau tikė-

tinos stiprios nuojautos arba 
skleisis meniniai gebėjimai. 
Tiktų ieškoti atsakymų į 
svarbius jums klausimus, 
gvildenti paslaptis. Po tru-
putį daugės kūrybiškumo ir 
veiklumo bei drąsos ginti ir 
stiprinti savo pozicijas. Gal-
būt tonusą kels besimezganti 
nauja simpatija. Savaitės pa-
baigoje aktyvūs būsite šei-
mos reikaluose, komercijos 
srityje. Regis, neatsisakysite 
pabendrauti su giminaičiais, 
kaimynais. Kalba gali pasi-
sukti apie keliones, neišpil-
dytus pažadus.

DVYNIAI. Šią 
savaitę galite da-
lyvauti konkurse, 
pradėti lankyti už-

sienio kalbos ar kitokius kur-
sus, imtis nelengvo kūrybinio 
projekto. Galimas kontaktas 
su žiniasklaidos atstovais ar 
seniai matytais pažįstamais. 
Galbūt sužinosite kažkokią 
paslaptį arba išgirsite keistus 
gandus. Tiktų ramiai viską 
apmąstyti, nedaryti greitų iš-
vadų ir per greitai nepulti į 
naujus santykius. Nuo savai-
tės vidurio būsite emociškai 
ir fiziškai labiau pažeidžiami. 
Tausokite sveikatą. Kai kurių 
problemų išvengsite, jei ne-
sate įsivėlę į aferas ar meilės 
avantiūras.

VĖŽYS. Nuo 
pirmadienio ke-
lias dienas jausite 
ūpą stiprinti savo 

autoritetą bei padėtį, dau-
giau darbuotis. Profesinėje 
veikloje itin bus vertinamas 
iniciatyvumas, o jeigu da-
lyvausite darbo pokalbyje, 
daug balų duos originalumas 
bei visuomeniniai ryšiai. In-
triguojamo pasiūlymo galite 
sulaukti iš užsieniečio. Gali-
te susigundyti siūlomu ren-
giniu, pasimatymu ar kelio-
ne. Savaitgalį metas visiškai 
atitrūkti nuo praktinių rūpes-
čių ir atsipalaiduoti. Labiau 
kibs infekcijos, tad venkite 
masinių renginių ir abejotino 
maisto.

Astrologinė prognozė ateinančiajai savaite
LIŪTAS. Šią 

savaitę seksis 
megzti reikalin-
gus ryšius, argu-

mentuotai kalbėti. Įspūdžių ir 
veiklos ypač netrūks pedago-
gams, vadovams, politikams 
bei turintiems reikalų su už-
sieniečiais. Galite gauti ori-
ginalių patarimų arba patys 
sublizgėti originaliu požiūriu. 
Kita vertus, aiškiau išryškės 
spragos, trūkumai, kompeten-
cijos ar atsakingumo stoka. 
Savaitgalį galbūt dalyvausite 
renginyje, kur sutiksite senų 
pažįstamų. Nors savijauta ne-
bus pati geriausia, galvosite 
apie įsipareigojimus, papil-
domą veiklą bei uždarbį.

M E R G E L Ė . 
Nuo pirmadienio 
galite turėti reikalų 
su bankų, oficialių 

įstaigų veikėjais, mokesčių 
pareigūnais. Galbūt pavyks 
išsiderėti palankesnes sąlygas 
verslui ar kreditui gauti arba 
netikėtai sulauksite rėmėjų 
paramos. Bet kuriuo atveju, 
verta pamėginti. Tik nepasi-
duokite suktoms manipuliaci-
joms. Meilės fronte - slaptos 
meilės pinklės, užmaskuotos 
vilionės. Savaitgalį sieksi-
te pozityvaus bendravimo ir 
bendro laisvalaikio su jums 
svarbiais žmonėmis. Tarp tų, 
su kuriais turėsite reikalų, pa-
sitaikys linkusių sukčiauti.

S VA R S T Y -
KLĖS. Nuo pir-
madienio tikėtini 
svarbūs oficialūs 

kontaktai, juridiniai, finansi-
niai reikalai. Tikriausiai pa-
vyks draugiškai susitarti dėl 
aktualių dalykų ne tik su par-
tneriais, bet ir su oponentais, 
konkurentais. Vilios įvairūs 
malonumai, pikantiški poty-
riai. Pažįstami gali mėginti 
jus įtraukti į neįprastus užsi-
ėmimus. Arba tai stengsitės 
padaryti jūs. Tai nemažai kai-
nuos. Meilės flirtai darbe gali 
sukelti keblumų. Savaitgalį 
galite sudominti užsienietį ar 
ypatingą žmogų. Nesikrims-
kite dėl neetiškų komentarų.

S K O R P I O -
NAS. Šią savaitę 
palanku pradėti 
nauja, ypač jei 

jaučiatės nusivylę savo iš-
vaizda, dalykine veikla ar 
gyvenimo būdu. Galite iš-
girsti dominamą žinią, su-
sijusią su darbo paieškomis 
ar sveikatos situacija. Šiuo 
metu nepatartina vienatvė 
- ieškokite kelio į svarbaus 
jums asmens širdį. Dabar ne-
sunku pakreipti norima lin-
kme dominamus santykius, 
įnešti romantikos. Įmanoma 
susitarti ir dėl naudingo tar-
pininkavimo, kūrybinio pro-
jekto ar pan. Savaitgalį galite 
pasiryžti kažkokiai avantiū-
rai. Gerai apgalvokite strate-
giją ir padarinius.

ŠAULYS. Sa-
vaitės pradžia pa-
lanki ir darbui, ir 
draugiškiems su-

sitikimams, renginiams, ro-
mantikai. Galbūt rasite naujų 
sąjungininkų. Vis dėlto ne-
trukus paaiškės, kad kažkam 
nepadarėte tokio stulbinamo 
įspūdžio, kokį siekėte pa-
daryti. Nepatartina reikšti 
pretenzijų, garsiai įtarinėti, 
kritikuoti. Saugokitės vagių, 
sukčių, avarijų. Savaitgalį 
jus kamuos netikrumas dėl 
jums svarbių santykių. Ven-
kite nemalonių pokalbių, ne-
sivelkite į konfliktus. Reikia 
saugotis ugnies, dujų nuotė-
kio, traumų.

OŽIARAGIS. 
Savaitės pradžioje 
netingėkite padir-
bėti bei pasirū-

pinti įvaizdžiu. Pasistengus, 
galima neblogai užsidirbti bei 
kažkam padaryti gerą įspūdį 
(ir tai bus naudinga). Savaitės 
viduryje būsite ypač veiklūs, 
kūrybingi. Bus įmanoma pa-
taisyti šeiminius bei meilės 
santykius, įnešti pagyvėjimo 
į asmeninį gyvenimą. Tik 
nepakenkite savo reputacijai 
netinkamu elgesiu už namų 
sienų. Savaitgalį labai susi-
rūpinsite savo įvaizdžiu arba 
sveikata. Verčiau neimkite 
giliai į širdį aplinkinių prie-
kaištų bei kritikos.

VA N D E N I S . 
Šią savaitę turė-
site daug reikalų, 
pokalbių. Galite 

sudaryti naudingą sutartį, 
teikti interviu, išlaikyti egza-
miną, gerai pasireklamuoti ir 
kt. Būsite originalūs, išradin-
gi, draugiški. Galbūt gimta-
dieniui gautą dovanų kuponą 
paversite preke ar paslauga. 
Tačiau jums teks rimtai pa-
sistengti, kad suderintumė-
te profesinius ir asmeninius 
reikalus, o per dideli norai 
gali vesti į aklavietę. Savait-
galį garsiau skambės juokas, 
muzika, tikėtina smagi kom-
panija. Tik neskubėkite pirkti 
abejotinų prekių, ypač siūlo-
mų internetu.

ŽUVYS. Sa-
vaitės pradžioje 
staiga gali išsi-
spręsti aktualus 

nuomos, tiekimo ar verslo 
klausimas. Stiprės simpati-
jos jausmas kartu dirbančiam 
ar besimokančiam asmeniui. 
Arba augs meninis įkvėpi-
mas, grožio pojūtis. Jei esate 
pasiilgę lengvo, šilto ben-
dravimo, liksite patenkin-
ti. Galite gauti informaciją, 
kuri jums bus naudinga arba 
kuri užkirs kelią galimoms 
klaidoms. Savaitgalį raski-
te laiko pasitvarkyti buityje, 
saugokite namus nuo vagių, o 
artimuosius - nuo nevykusių 
pagundų. Nesukčiaukite, sau-
gokitės agresijos.

Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Rokiškio miesto filialas  (Taikos 
g. 19-1) organizuoja kviečia  nemokamus  kompiuterinio raštingumo 
kursus suaugusiems – individualiai arba grupėse. Mokymų temos 
suderinamos pagal poreikius. 

Registracija tel. 8 458 51149 arba 
el.p .: rokmf.19@gmail.com iki vasario 17 d.

Kviečia čiuožti šventinį savaitgalį
Kūno kultūros ir sporto centrio čiuožykloje 
rokiškėnai bei miesto svečiai laukiami vasario  
16 d. 14-20 val. O vasario  18 d. 15–19 val.    
 Bilieto kaina vaikams ir moksleiviams (iki 18 
metų) – 1 Eur. Bilieto kaina kitiems asmenims – 
1,50 Eur.     Tel. pasiteirauti – (8-687) 71814
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DIZAINERĖ-MAKETUOTOJA
Lina Dūdaitė-Kralikienė
Tel. 8 672 36 089 
lina@rokiskiosirena.lt

REKLAMOS SKYRIUS
Tel. 8 666 76 777
reklama@rokiskiosirena.lt

ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

Skyrybų byla teisme. Vyras 
duoda parodymus:

– Ponas teisėjau, ji pavadino 
mane kiaule.

– Gal tai buvo pasakyta 
pasikarščiavus?

– Na, na. Prieš tai ji ilgai ir 
įdėmiai į mane žiūrėjo.

***
Penkiamečio Petriuko 

mama, išgirdusi plaktuko 
taukšėjimą iš gretimo 
kambario, klausia:

– Mažiau, ką tu ten 
meistrauji?

– Ai, nieko… Šiaip 
monitorių remontuoju…

***
Pokalbis bare:
– Ką čia geri?
– Rusišką „Mojito“.
– Romas su mėta?
– Ne, degtinė su krapais.

***
Šokiai „Kam per 

aštuoniasdešimt“, deja, vėl 
buvo nutraukti dėl tų 70-mečių 
nesubrendėlių kvailiojimų…

***
Žmona vyrui:
– Matai šitą žmogų 

nuotraukoje?
– Taip.
– Lygiai 6 valandą vakaro jį 

paimi iš darželio!
***

Kai kurios merginos 

socialiniuose tinkluose elgiasi 
labai paslaptingai.

Vardas: Marytė
Pavardė: Paslėpta
Gimimo data: Paslėpta
El. paštas: pabaisaitė1996@

gmail.com
***

– Kaip tavo saulutė?
– Reikia tepalus pakeisti… 

Ar tu čia apie mano merginą?
***

Iš policijos protokolo:
„Pėstysis buvo greičiau 

teisus, nei gyvas.“
***

Protas – ne saulė, todėl 
ne iš karto pastebimas ir jo 
užtemimas.

***
Užeina į restoraną 

suvalkietis Petras ir duoda 
administratoriui dešimt eurų.
Administratorius tuoj šoka 
patarnauti:

– Norėsite užsisakyti 
staliuką?

– Ne, – sako suvalkietis, 
– vakare čia užsuksiu su 
mergina, o jūs turėsite pasakyti, 
kad visi staliukai užimti.

***
Gatvėje prie vyriškio prieina 

moteris:
– Sveiki… Nesu tikra, bet, 

man rodos, jūs vieno iš mano 
vaikų tėvas…

Vyriškis sutrikęs pradeda 
muistytis, blaškytis:

– Iš kur jūs ištraukėte?
Moteris tęsia:
– Nusiraminkite, aš turiu 

omenyje… Atsiprašau, esu 
jūsų sūnaus mokytoja…

***
Vyrukai po pirties rengiasi. 

Vienas maunasi pėdkelnes…
– Nuo kada pėdkelnes 

nešioji?
– Nuo to laiko, kai žmona 

jas mašinoj rado.
***

Eina žmogus gatve pro 
beprotnamį. Girdi, viduje 
kažkokia sumaištis, visi 
bepročiai kaip patrakę šaukia 
„penkiolika, penkiolika!“ 
Smalsu pasidaro, ką ten 
ligoniai veikia. Truputį 
pasidairo, žiūri, beprotnamio 
sienoje – skylutė. Pasilenkia, 
priglaudžia akį pažiūrėti, 
kas ten viduje vyksta. 
Akimirksniu stoja tyla. Viduje 
prieblanda, nieko nesimato. 
Žmogelis prisimerkia, bando 
kažką įžvelgti. Ir staiga jam 
kažkas pro skylutę bakst 
pagaliu iš kitos pusės, tiesiai 
į akį. Atšoka nuo sienos, 
keikiasi vyrukas, trina akį, 
o anoj pusėj tvoros liaudis 
džiaugiasi: „Šešiolika, 
šešiolika!“

Orų prognozė vasario 16-19 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Vasario 16 d. Naktį -6

Dieną -2
PR, 
2-7 m/s

Dieną ir vakare 
vietomis pasnigs, 
plikledis.

Vasario 17 d. Naktį -2
Dieną +1

V,
2-7 m/s

Vietomis nedideli 
krituliai, kai kur  
plikledis.

Vasario 18 d. Naktį  -5
Dieną 0

ŠV, 
2-7 m/s m/s

Kai kur pasnyguriuos, 
vietomis plikledis.

Vasario 19 d. Naktį -9
Dieną -3

P,
1-3 m/s

BUITINĖ TECHNIKA

• Senovinę siuvimo mašiną 
SINGER, elektrinė, tinka žmonėms 
su kojų negalia. Valdoma šlaunies 
judesiu. Be defektų, gerai išlaikyta. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 670 27 742. 
Rokiškis

• 10 litrų elektrinį vandens 
šildytuvą. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 608 57 781. Rokiškis
• Naudotą dujinę viryklę. Veikianti, 
tvarkinga. Spalva ruda, 60x60 cm. 
Pasiimti patiems. Yra ir gartraukis. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 611 24 422. 
Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju kabyklą.  
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• Dovanoju viengulę lovą.  
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• Mažus, gražius šunelius.  
Tel. 8 678 70 713. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Naujus vyriškus odinius batus, 
batai su dėžute. Batų spalva - ruda. 
Batų dydis - 43. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 604 54 740. Rokiškis
• Labai gražų natūralios odos 
juodu dirželiu laikrodį (bei dovana 

kaproniniu dirželiu), turintį 
tachometro funkciją, SINOBI 
(visomis veikiančiomis rodyklėmis) 
su firmine dėžute. Kaina 37 Eur. 
Tel. 8 616 15 320. Kaunas
• Moteriškus batelius, rudi, trumpu 
auliuku. Dydis 40, odiniai. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 657 44 181. Rokiškis


