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Rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Kovo 9-oji, 
penktadienis, 

10 savaitė
Iki metų pabaigos liko

297 dienos. 
Pavasario šauktuvės.
Saulė teka 6.53 val., 
leidžiasi 18.08 val. 

Dienos ilgumas 11.15 val. 
Mėnulis – delčia.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Dominyka, Dominykas, 
Klausgailas, Klausgailė, Klausilas, 

Klausilė, Klausutė, Klausutis, 
Klausvyda, Klausvydas, Pranciška, 

Žyginta, Žygintas, Žygintė.
Rytoj: Butgailas, Butgailė, 
Emilis, Medūnas, Medūnė, 

Medvilas, Medvilė, Naubartas, 
Naubartė, Naudravas, Naudravė, 

Naumantas, Naumantė, 
Nauminta, Naumintas, Virmantas.

Poryt:  Gedimtas, Gedimtė, 
Gedmilas, Gediminas, Kastancija, 
Kastantas, Kastas, Konstancija, 

Konstantinas, Kostas, Kostė, Vijolė.

Dienos citata
„Protingi žmonės - geriausia 

enciklopedija“ (J. V. Gėtė).

Dienos skaičius
20 mėn.

Tokio amžiaus mažylis Bajo-
ruose užtrenkė duris. Jas atidaryti 

teko ugniagesiams.

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1074 m. popiežius Griga-
lius VII paskelbė, jog visi vedę 

katalikų kunigai bus atskirti nuo 
Bažnyčios.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1760 m. Astrave (dabar Margėnai, 
Rokiškio r.) gimė dvasininkas, 

poetas Antanas Strazdas 
(Strazdelis). Mirė 1833 m.

Post 
scriptum

Lipšni kalba apmaudą 
malšina.

4 p.

Sveikinu Jus Kovo 11-osios proga. Gražios ir 
prasmingos, kvepiančios pavasariu Lietuvos nepri-
klausomybės atkūrimo dienos. 1990 m. Lietuvos 
žmonės patvirtino savo pasirinkimą būti laisviems, 
tad būkime verti laisvės!

Savivaldybės meras Antanas VAGONIS

Mieli rokiškėnai,
su visų mūsų švente! 

Lai Kovo 11-osios drąsos ir 
vienybės, laisvės ir veržlu-
mo dvasia lydi Jus kasdie-
niuose darbuose, įkvepia 
ateities planams. Drąsių 
idėjų ir siekių, tikėjimo ir 
pasitikėjimo savimi, visuo-
mene ir valstybei!

Seimo narys 
Raimundas MARTINĖLIS

„Rokiškis Kultūros 
sostinė ‘19” 
– be fejerverkų?

3 p. 4 p.
In memoriam 
Virgilijui Noreikai

Švenčių 
bumas 
Rokiškyje 
nesibaigia: 
Bajoruose 
Kovo 11-ąja –
antroji 
Žiemos 
šventė

2 p.
Šventės rengėjas Aidas Kandroška su dukra Austėja. „Rokiškio Sirenos“ nuotr.

3 p.

Žinomas rajono krepšininkas 
Valentinas Pupšys prisiekė 
saugoti ir ginti
Nacionalinis diktantas – 
puiki galimybė išbandyti 
lietuvių kalbos žinias
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Sveikiname
Kazimierui Narbutui – geležiniam žmogui

Su vardo diena ir 90 metų jubiliejumi!  Jūsų darbas paliko gilius 
pėdsakus Rokiškio rajone ir Laibgaliuose. Pirmieji Jūsų skirti vagonai 
su obuoliais iškeliavo į Vladimirą, įvedus į rikiuotę paukštyną - kiaušiniai 
į Vladivostoką. Jūsų skirtais vagonais kasmet rugsėjį ir spalį po 6000 
tonų bulvių keliaudavo į Uzbekiją, Armėniją, Azerbaidžaną, Moldoviją. 
Buvote reiklus sau, dirbantiesiems ir tiems, kurie naudojosi geležinkelio 
stoties paslaugomis. Jūs nė karto nenubaudėte manęs už pavėluotą 
vagonų iškrovimą, juk ateidavo kasmet vagonais po 1,5 mln plytų, 300 
tonų cemento, 2000 tonų kombinuotų pašarų, šienapjovės, kombainai iš 
Vokietijos Fortschrit. Blokados metu Jūs gelbėjote kolektyvą. Iš Salavato 
1000 tonų dyzelinio kuro atėjo tik į Latvijos Eglainę. Jūs duodavote garvežį 
ir iš ten atsitempdavome į savo stotį. Mielas bičiuli, Jūs, padedamas 
Šiaulių geležinkelio apygardos vado Alekso Pozniakovo, buvote žmogus 
iš didžiosios raidės, per darbą ir mokslą Jūs ir Jūsų kolektyvas buvo 
aukštai vertinamas. Ačiū už praeitį, linkiu geros sveikatos, ilgų gyvenimo 
metų Jums ir Jūsų šeimai.

Vytautas Šlikas

Švenčių bumas Rokiškyje 
nesibaigia: Bajoruose Kovo 11-ąja –
antroji Žiemos šventė

Kovo 11-tąją vyks antroji šių 
metų Žiemos šventė Bajoruose, 
kurią organizuoja „Rokiškio eks-
tremalaus sporto klubas“. Nemo-
kamoje žiemos šventėje rengiamos 
komandinės automobilių lenkty-
nės, žiūrovai ir dalyviai bus vai-
šinami sriuba, koše ir arbata. Tai 
jau ketvirtoji 2018 metais vyksian-
ti motorinių transporto priemonių 
šventė Rokiškio rajone. Apie pla-
nuojamą šventę pasakojo vienas iš 
jos organizatorių.

 Kas mėnesį – po šventę?
 Nors vieno ir šventės organi-

zatorių teigimu, šventė Lietuvos 
mastu nėra unikali, nes panašaus 
pobūdžio lenktynės vyksta Trakuo-
se Tačiau Rokiškyje ir jo rajone 
tokio tipo pramoga sulaukė dide-
lio dalyvių ir žiūrovų susidomėji-
mo. Paklaustas, ar tai pirmoji tokia 
šventė Bajoruose, vienas iš organi-
zatorių atsakė, kad šventė jau vyko 
Vasario 16 dieną ir pritraukė tikrai 
nemažą būrį žiūrovų ir norinčiųjų 
dalyvauti. Ši, antroji šventė Bajo-
ruose, vyks ateinantį sekmadienį, 
Kovo 11 d. „Kadangi šventė sulau-

kė gan didelio susidomėjimo, į pir-
mąsias varžybas užsiregistravo net 
11 komandų, planuojame ją rengti 
kiekvieną mėnesį, visus ateinan-
čius metus,“ – apie planus kalbėjo 
organizatorius.

 Nugalėtojai laimi prizus, 
tačiau netenka automobilio
Kadangi varžybos komandinės, 

kiekvienoje komandoje turi būti po 
tris grupės narius: moteris ir du vyrai. 
Komandos turi turėti pavadinimą, 
apipavidalintą automobilį su papras-
tomis padangomis. Visų komandų 
moterys burtų keliu lemia važiavimo 
eiliškumą. Pirmoji Juozapavos kai-
me 6 trasos ratus, kurio kiekvienas 
yra beveik kilometro ilgio, apvažia-
vusi – stoja į pirmąją važiavimo vie-
tą pagal šachmatų schemą, antra – į 
antrąją ir t.t. Antrąjį etapą važiuoja 
vienas iš vyrų, tokiu pat principu, tik 
šįkart važiuojama 2-3 trasos ratus. 
Trečiajame etape važiuoja antrasis 
komandos vyras, ir, kadangi trečiasis 
etapas yra paskutinis, pirmas šį eta-
pą įveikęs vairuojas galės džiaugtis 
visos komandos pergale. Nugalėto-
jams bus skirtos taurės, diplomai ir 

asmeniniai prizai. Tačiau tuo viskas 
nesibaigs. Įdomiausia tai, kad varžy-
bų pirmosios vietos prizininkas laimi 
400 Eurų, tačiau iš jo „atimama“ jo 
transporto priemonė, kurią gali įsi-
gyti bet kuris norintįsis. Kadangi 
varžybos komandinės, čia išlieka 
netikėtumo faktorius – jei vienam iš 
komandos narių važiuojant sugenda 
automobilis ar atsitinka kitų netikėtų 
problemų – iš varžybų iškrenta visa 
komanda.

Nors oficiali registracija vyks ir 
renginio dieną, šiuo metu jau yra 
užsiregistravusios 7 komandos. „Ti-
kimės, kad komandų skaičius išaugs 
iki 20, nes pajautėme, kad dalyvauti 
norinčiųjų – daug”, – apie skaičius 
kalbėjo vienas organizatorių.

Siūlo nepersistengti
Taip pat pagrindiniai varybų or-

ganizatoriai „Rokiškio ekstremalaus 
sporto klubas“ rekomenduoja nepa-
miršti, kad iš nugalėtojų bus paima-
mas automobilis ir nepersistengti su 
transporto priemonės tobulinimu, 
nes visi dalyvių automobiliai bus 
vertinami vienodai – po 400 Eurų.

Monika MEILUTĖ

Virginijus Lukošiūnas – Rokiškyje anarchija neįsigalėjo
Kovo 5-ąją vykusiame tarybos 

posedyje priimtas itin svarbus 
sprendimas – patvirtintas rajono 
biudžetas. Priimtą biudžetą, nau-
josios daugumos suformuotus pa-
keitimus ir kaip bus naudojamos 
lėšos skirtos socialinei krypčiai, 
pakomentavo Rokiškio rajono sa-
vivaldybės tarybos narys Virgini-
jus Lukošiūnas (nuotr.).

„Turiu nuvilti skeptikus – Rokiš-
kyje anarchija neįsigalėjo, nes po-
sėdžio metu buvo patvirtintas svar-
biausias metų sprendimas rajone ir 
taryboje, t.y. patvirtintas biudžetas. 
Tenka pripažinti, kad biudžetą teko 
stipriai koreguoti. Kadangi biudže-
tas yra stipriai socialiai orientuootas 
– nemažai pinigų skriama būtent so-
cialiniai krypčiai. Žinoma, skiriami 
pinigai bus naudojami prasmingai: 
bus perkami trys automobiliai, ku-
riais naudosis socialiniai darbuotojai 
lankydami pagalbos reikalaujančius 
žmones ir problemines šeimas. Šie 
automobiliai bus skiriami tom seniū-
nijom, kuriose socialiniams darbuo-
tojams yra daugiausiai darbo, reikia 
įveikti didelius atstumus. Skiriant, 
kuriom seniūnijom bus skiriami 
automobiliai, nebus atsižvelgiama 
į pažintis, į tai, kokioms partijom 
priklauso seniūnas ir pan. Taipogi 
šiemet pirmą kart pinigai skiriami 
seniūnaičiams, nes jie dirba visuo-
meninias pagrindais, tad kažkiek 
kompensuosis jų visuomeninės ir 
transporto išlaidos“.

„Rokiškio Sirena“ jau rašė, kad 
Kriaunose kapinės yra perpildytos ir 

mirusieji net karštą vasarą laidojami 
vandenyje: į duobes sunkiasi vanduo.  
„Buvo numatyta sklypo plėtra ir de-
talus planas plėsti kapines,  tačiau, 
deja, ta vieta yra užliejama. Reikia 
dėkoti atsiradusiai iniciatyvai, kuo-
met buvo padovanotas sklypas, bet, 
žinoma, gautas sklypas turi būti me-
lioruootas. Todėl lėšos bus skirtos ir 
to sklypo melioracijai, sutvarkymui 
ir paruošimui naujoms kapinėms,“ – 
situaciją komentavo V. Lukošiūnas.

„Administracijos ir buvusios dau-
gumos parengtame biudžeto projekte 
buvo eilutės, kuriose numatyta tam 
tikriems renginiams skirti daugiau 
pinigų. Pavyzdžiui „Samsonas Ral-
ly Rokiškis“, paplūdimio turnyrui. 
Tačiau kadangi gali atsirasti naujų 
idėjų, o taip pat yra klubų kurie irgi 
norėtų atskiro finansavimo, norint 
išvengiant konfliktų, nuspręsta visas 
lėšas sudėti į vieną bendrą fondą ir 
sudaryti komisiją, kuri svarstys kam 

tuos pinigus skirti. Be abejo, reikia 
nepamiršti ir to, kad kitiemet Rokiš-
kis taps Kultūros sostine, o tam reiks 
labai didelių lėšų.“ – apie renginius 
kalbėjo Rokiškio rajono tarybos na-
rys.

 „Biudžete taipogi yra kitų stiprių 
pakeitimų, kuriuos suformavo naujo-
ji dauguma ir šis projekto priėmimas 
parodė, kad dirbti skladnžiai tikrai 
galima. Reikia pasidžiaugti, kad šis 
naujosios daugumos parengtas biu-
džetas, pirmą kartč rajono istorijoje 
priimtas vienbalsiu tarybos sprendi-
mu – 100% tarybų narių balsais. Net 
ir, vadinkime, dabartinė opozicija 
nerado prie ko prikibti. Manau, kad 
mes ir toliau sėkmingai dirbsime ra-
jono labui kartu su meru, kuris tai-
pogi parodė geranoriškumą ir posėdį 
vedė labai sklandžiai“ – pavykusius 
posėdžiu džiaugėsi tarybos narys 
Virginijus Lukošiūnas.

Monika MEILUTĖ

Teisingumo ministrė M. Vainiutė 
atsistatydino

Prezidentės Dalios Grybauskai-
tės kritikos sulaukusi teisingumo 
ministrė kraštietė, Rokiškyje Milda 
Vainiutė atsistatydino.

Tai po premjero Sauliaus Skverne-
lio susitikimo su ministre antradienį 
pranešė Vyriausybės spaudos tarnyba.

„Suprantu ir gerbiu ministrės 
sprendimą susiklosčiusioje situacijo-
je. Esu dėkingas jai už darbą ir pra-
dėtas esmines reformas, kurių ilgus 
metus iki tol niekas neragino ir nemė-
gino įgyvendinti, nors tikrai puikiai 
žinojo apie įsisenėjusias problemas 
„Registrų centre“, įkalinimo įstaigų 
sistemoje bei kitur“, – sako premjeras.

Išplatintame pranešime cituojama 
premjero pozicija, jog „nėra jokių 
duomenų apie ministrės ir vicemi-
nistro Raimondo Bakšio sąsajas su 
galimomis korupcinėmis apraiškomis 
Kalėjimų departamento ar ministeri-
jos veikloje“. Kiek vėliau Vyriausybės 
spaudos tarnyba išplatino patikslintą 
pranešimą ir informavo, kad R. Bakšio 
pavardė pastarojoje citatoje – techninė 
klaida. Paklaustas, ar tai reiškia, kad 
premjeras yra gavęs duomenų apie 
galimas viceministro sąsajas su korup-
cinėmis apraiškomis,. S.Skvernelio 
atstovas spaudai Tomas Beržinskas at-
sakė: „Šiandien vykusiame susitikime 
su ministre M.Vainiute ir Teisingumo 
ministerijos Centralizuoto vidaus au-
dito skyriaus vedėja Dorita Visalgiene 
premjerui buvo pateikta papildoma, 
jam iki tol nežinoma, informacija 
apie kai kuriuos procesus Teisingumo 
ministerijos viduje ir galimus vicemi-
nistro R. Bakšio veiksmus, keliančius 
abejonių dėl skaidrumo“.

Teisingumo ministrė su komanda 
nuo kadencijos pradžios ėmėsi rei-
kiamų pokyčių, rašoma Vyriausybės 
pranešime, tačiau dėl ligšiolinio il-
gamečio neveiklumo šiandien minė-
tose srityse būtini kur kas spartesni 
rezultatai ir progresas.„Ministrei M. 
Vainiutei to nepavyko užtikrinti. Dėl 
įvairių priežasčių: iš pradžių ji neturė-
jo galimybės laisvai pasirinkti politi-
nės komandos narių, vėliau komanda 
keitėsi iš pagrindų, atėjo nauji žmo-
nėms, kuriems reikėjo laiko įsigilinti 
į problemas“, – nurodoma pranešime.

Vyriausybė pernai lapkritį nutarė, 
kad svarbiausius valstybės registrus 

valdantis Registrų centras taptų paval-
dus Susisiekimo ministerijai, iki tol jis 
buvo Teisingumo ministerijos žinioje. 
Registrų centras buvo kritikuojamas 
dėl neskaidrių viešųjų pirkimų, tarp 
jų - diegiant ir plėtojant e. sveikatos 
sistemą. Premjeras tuo metu aiškino, 
kad Registrų centro perdavimas kitai 
ministerijai nėra priekaištas Teisingu-
mo ministerijos darbui.

M. Vainiutė ne kartą buvo kriti-
kuojama ir Seimo opozicinių frakcijų 
dėl stringančių ministerijai pavaldžių 
įstaigų vadovų atrankų.

Naujai Teisingumo ministerijos 
vadovybei ministras pirmininkas sako 
kelsiantis dar didesnius reikalavimus 
bei užduotis.

„Kova su korupcija, protekcioniz-
mu, nepotizmu ir kitomis negerovėmis, 
kurios itin gajos teisingumo srityje, 
buvo ir liks šios Vyriausybės prioritetas. 
Joks ministrų pasikeitimas to nesustab-
dys, priešingai – tik suteiks naują stiprų 
impulsą“, – sako S. Skvernelis.

Teisingumo ministerijos audito dar-
buotoja, anksčiau dirbusi Kauno tardy-
mo izoliatoriuje Rasa Kazėnienė per 
spaudos konferenciją praėjusią savaitę 
užsiminė, kad viceministras R. Bakšys, 
girdint ministrei M. Vainiutei, priešinosi 
jos ir kolegės iniciatyvai kreiptis į teisė-
saugą dėl Pravieniškių pataisos namų 
audito metu surinktos medžiagos. Ji dėl 
vykdyto spaudimo taip pat kaltino ir 
ministerijos kanclerį Arūną Kazlauską.

R. Bakšys gynėsi tik raginęs su-
laukti audito pabaigos, kad teisėsaugos 
tyrimai netrukdytų procesams, kaltini-
mus atmetė, tačiau pirmadienį pareiškė 
tokiomis aplinkybėmis negalintis dirb-
ti toliau ir pasitraukė iš pareigų.

Situaciją Teisingumo ministerijoje 
pirmadienį įvertinusi prezidentė pa-
reiškė, kad Teisingumo ministrė Milda 
Vainiutė nesusitvarko su pareigomis ir 
„demonstruoja politinį neįgalumą“.

M. Vainiutė gimė Rokiškyje. Čia 
baigė tuometinę Edvardo Tičkaus vi-
durinę mokyklą. Po studijų Vilniaus 
pedagoniniame universitete septyne-
rius metus dirbo mokytoja tuometinėje 
Rokiškio 3-ojoje vidurinėje mokyklo-
je. Vėliau ji tęsė studijas Vilniaus Uni-
versiteto Teisės fakultete, užsienio uni-
versitetuose, įgijo profesorės laipsnį.

„Rokiškio Sirenos“ ir BNS 
inform.
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„Rokiškis Kultūros sostinė ‘19” – be fejerverkų?
Dar 2014 m. lapkričio mėnesį Rokiškis priėmė sprendimą dalyvauti Kultūros sostinės projekte ir nuo to laiko tam aktyviai ruošėsi. 2018 m. 
kovo 3 d. 11 val. Rokiškio krašto muziejuje vyko projekto „Lietuvos Kultūros sostinė - Rokiškis 2019 m.“ darbo grupės posėdis, į kurį buvo 
pakviesti ir Kultūros sostinės ambasadoriai. Posėdžio tikslas – aptarti pagrindinius ateinančiųjų metų renginius, išklausyti nuomones ir 
pasiūlymus apie sudarytą renginių projektą.

Renginių programa ir 
atidarymo šventė
Darbo grupės pirmininko Petro 

Blaževičiaus teigimu, šiai dienai 
yra nemažai kas padaryta: paruoš-
tas 2019 metų išlaidų planas, pradėti 
ruošti dokumentai dėl rėmėjų, kurie 
rems Kultūros sostinės projektą ir 
kuriems būtų suteiktos garbingos 
privilegijos, statuso suteikimo. „Jau 
esame paruošę renginių programą 
su datomis, išskyrę kiekvieno mė-
nesio renginius. Daug diskutavome 
dėl Kultūros sostinės atidarymo, nes 
pagal tradiciją, Kultūros sostinės 
atidarymo šventė turėtų būti metų 
pradžioje, o tai – labai šaltas laikas,” 
– posėdžio pradžioje kalbėjo P. Bla-
ževičius. Jo teigimu, Kultūros sosti-
nės atidarymo šventę buvo planuota 
organizuoti Vasario 16-ąją, tačiau 
ankstesnių posėdžių metu ši data 
buvo pradėta „judinti“ ir datą anks-
tinti net iki šių metų gruodžio, po da-
bartinės Kultūros sostinės uždarymo 
šventės.

Programoje – 
pažintis su senąja kultūra
Ruošiant kitų metų šventinę pro-

gramą nuspręsta atsižvelgti į būsi-
mus įstaigų, renginių jubiliejus ir 
pristatyti savo senąją kultūrą. „Tai 
yra mums duotas šansas parodyti, 
kas mes esame, supažindinti kitus 
su mūsų miesto senąja kultūra, o ne 
kurti kažką naujo,“ – teigė I. Ma-
telienė. Į kitų metų šventes norima 
įtraukti renginius ant ledo, Rokiškio 
baseine, muziejuje. Norima paminė-
ti choreografijos mokyklos, teatrų 
festivalio „Vaidiname žemdirbams“ 
jubiliejus. Tačiau pristačius visą 
programą, nepasitenkinimą išreiškė 
verslininkas Vaclovas Kontrauskas: 
„Iškovojome galimybę kitais metais 
tapti Kultūros sostine, tačiau neat-
rodo, kad į tą kultūrą būtų norima 
įtraukti Rokiškio miesto ir jo apy-
linkių gyventojus, miestelių ir kai-

mų bendruomenes. Juk ši šventė turi 
būti rengiama būtent Rokiškio ir jo 
rajono gyventojams. Mano nuomo-
ne turėtų būtų įtrauktos ir mokyklos, 
įstaigos, net bažnyčia“. Taip pat 
verslininkas atkreipė dėmesį, kad 
renginių sąraše nėra nė vieno rengi-
nio žydų tautybės gyventojams, ku-
rių yra tikrai nemažai, taip pat nėra 
įtrauktos mūsų rajono lankytinos 
vietos. „Džiugu, kad viską planuo-
ti pradėjome ganėtinai anksti, nes 
turėsime laiko koreguoti neatitiki-
mus“, – sakė verslininkas.

Tikimasi sulaukti 
projektinio finansavimo
„Šio projekto renginiai, yra tokie 

renginiai, kurie bus finansuojami, 
tačiau tikimės sulaukti ir projektinio 
finansavimo, – teigė Rokiškio kultū-
ros centro direktorė Irena Matelie-
nė. – Atidarymo ir uždarymo šven-
tėms bus skirtas didžiulis dėmesys, 
nes norima pritraukti žmones ne tik 
iš Rokiškio, bet ir kitų miestų. To-
dėl surengti tokioms šventėms reiks 
didelių investicijų, nes visi būsimi 
Kultūros sostinės renginiai gaus 

praktiškai vienodą finansavimą“.

Kiti metai –
be fejerverkų?
Nors pačios kitų metų programos 

klausimas vis dar paliktas atviras 
– laukiama siūlymų ir pataisymų 
– visi posėdyje sutiko dėl dviejų 
dalykų. Pirmasis – kad Kultūros 
sostinė neturėtų „trukti“ tik viene-
rius metus. Norima sukurti kažką, 
kas taptų traukos centru ir primintų 
tai, kad 2019 metais Rokiškis buvo 
Lietuvos Kultūros sostine. Nors dar 
nebuvo galutinai nuspręsta kaip tai 
padaryti, pasiūlymuose dominavo 
tokie objektai kaip skulptūros, lau-
ko ekspozicijos ant pastatų sienų, 
instaliacijos ir vizualizacijos tuščia-
me sklype, esančiame Vlado Lašo 
gatvėje.

Kadangi šventinėje programoje 
buvo įtrauktos ir, jau tradicija tapu-
sios, tinklinio varžybos Velykalnyje, 
todėl prašymą išreiškė ir Velykal-
nio bendruomenės vadovas Stasys 
Mekšėnas. „Mes, per Velykalnio 
bendruomenės pasitarimą, nutarėme, 
kad tinklinio varžybų metu  fejerver-

kų nenorime,“ – teigė S. Mekšėnas. 
Pastarojo pateiktas prašymas sujudi-
no visus posėdyje dalyvavusiuosius 
– o gal būtų geriau, kad nei vienoje 
šventėje nebūtų fejerverkų? Posė-
džio dalyviai nutarė, jog „į orą palei-
džiamus pinigus“ galima panaudoti 
daug prasmingiau. Tačiau galutiniai 
sprendimai ir šventinės programos 
taisymai bus priimti ir paskelbti vie-
šai kelių savaičių bėgyje.

Stiliaus knygoje – 
mūsų kraštui aktualūs simboliai
„Kadangi Kultūros sostinė turės 

ne tik renginius, bet ir savo idėjinį 
stilių – bus pristatoma ir stiliaus kny-
ga, kurioje naudojami sukurti, mums 
ir mūsų kraštui aktualūs simboliai: 
kryželis reiškia kultūrą, etnografiją; 
išlenkta juosta – vingį, upę, o lašo 
formos ženklas – gamtą, lapą, lašą“ 
– teigė I. Matelienė. 

Kadangi visi metų mėnesiai bus 
skirti vis kitokiems renginiams, 
kiekvienas mėnuo turės iš simbolių 
sukurtus logotipus – kiškį, muzikos 
mėnesiui – natas, šokių mėnesiui – 
šokėją ir t.t. Logotipus žinoma turės 
ir muziejininkystei, etnokultūrai, 
dvarų kultūroms, tetrui, dailei, lite-
ratūrai, vizualiesiems menams ir net 
vaikystei skirti mėnesiai. 

Šventinė atributika
Naudojantis simboliais ir su-

kurtais logotipais bus gaminama 
„šventinė“ atributika skirta įamžinti 
Rokiškį kaip Kultūros sostinę. Nau-
dojantis simboliais dizainai sukurti 
padėkoms, raštams, vokams, aplan-
kams, darbo knygoms, prezentacijų 
šablonams, kalendoriams kvieti-
mams, dalyvių kortelėms didiesiems 
kitų metų renginiams. Taip pat su-
kurta ir šventės atributika, į kurią in-
vestuos savivaldybė, skirta prekybai: 
arbatos ir kavos puodeliai, rašymo 
priemonės, kuprinės, drobiniai krep-
šiai, ženkliukai. Planuojama įrengti 
ir elektroninę atributikos parduotu-
vę. Žinoma, nepamirštos ir priemo-
nės pačiam Rokiškio miestui puošti: 
tai stulpų ir stotelių iškabos, balionai,  
langų ir vitrininių langų dekoraci-
jos, lipdukai transporto priemonėms 
puošti. 

Nors Rokiškyje važinėjantis au-
tobusas – jau papuoštas Kultūros 
sostinei skirtais simboliais, tačiau 
to paties nebuvo galima padaryti ir 
su tarpmiestiniais autobusais – tam 
prieštaravo kitų miestų stotys dėl 
reklamos. Tačiau tikimasi, kad šį 
klausimą pavyks išspręsti susitarimo 
principu.

Monika MEILUTĖ

Žinomas rajono krepšininkas Valentinas Pupšys prisiekė saugoti ir ginti
Panevėžio apskrities vyriausia-

jame policijos komisariate prie-
saikos žodžius ištarė naujas pa-
reigūnas – rokiškėnas Valentinas 
Pupšys.

Tapti policininku jis svajojo 
nuo vaikystės, tad kryptingai siekė 
savo tikslo, intensyviai sportavo, 
o baigęs mokyklą įstojo į Myko-
lo Romerio universitetą. Valenti-
nas pasakojo, kad puikiai žinojo, 
koks sudėtingas ir rizikingas šis 
darbas, tačiau savęs neįsivaizdavo 
kitoje srityje. Tiek studijų metu, 
tiek šiandien tardamas priesaikos 
žodžius, pareigūnas nė karto nesu-
dvejojo dėl savo pasirinkto kelio.

Valentino tėtis dirbo policijos 
pareigūnu, todėl nei šeimos, nei 
draugų, jo pasirinkimas sekti tėvo 
pėdomis, nenustebino. „Visada di-
džiavausi savo tėčiu, jis mano vyro 

idealas, sulaukiau iš jo vertingų 
partarimų ir palaikymo. Taip pat, 
manau, kad tarnybai esu tinkamai 
pasiruošęs ne tik reikalingomis ži-
niomis, fiziniu pasirengimu, bet ir 
psichologiškai, nes nuo pat mažų 

dienų žinojau ir domėjausi su ko-
kiais sunkumais ir iššūkiais susi-
duria šios profesijos žmonės“ - pa-
sakojo pareigūnas.

Valentinas dirbs Rokiškio po-
licijos komisariate, šiame mieste 

jis ir užaugo, tad džiaugiasi, kad 
tarnaus savo mylimme ir gerai 
pažįstamame krašte, kur galės 
padėti žmonėms ir prisidėti prie 
saugumo užtikrinimo.

Jaunasis pareigūnas gerai žino-
mas sporto mėgėjams – jis puikus 
krepšininkas, turintis itin taiklią 
ranką, ne kartą laimėjęs įvairių 
turnyrų snaiperių konkursus. 

Pasižadėjusį ištikimai ir sąži-
ningai tarnauti Lietuvos Respu-
blikai, ginti visuomenės intere-
sus policijos pareigūną sveikino 
Panevėžio apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato viršininkas 
Egidijus Lapinskas. Jis džiaugė-
si tvirtu apsisprendimu, ryžtu ir 
noru ginti, saugoti, padėti. Lin-
kėjo atsakingos tarnybos, mėgti 
savo profesiją, tikėti tuo, ką daro.

Panevėžio VPK ir 
„Rokiškio Sirena“ inform.

Baigėsi Utenos apskrities 
vaikų salės futbolo pirmeny-
bės skirtos Lietuvos atkūrimo 
šimtnečiui tarp 2004-2005m. 
berniukų.

Šiais metais nugalėtojais 
tapo Rokiškio berniukai, antri 
anykštėnai, treti – „Utenio jau-
nieji futbolininkai“.

Rokiškėnai iškovojo aštuo-
nias pergales iš tiek pat galimų.

Be to, jaunieji sportininkai 
įmušė net 65 įvarčius, o pralei-
do tik 14. Jie surinko 24 taškus 
ir 13 taškų aplenkė antroje vie-
toje likusius anykštėnus.

UAFA inform.

Rokiškio 
futbolininkai – 
pirmenybių
nugalėtojai



Rajono laikraštis

4 psl. 2018-03-09

In memoriam Virgilijui Noreikai

Gražiausia pavasario 
diena kloja šviesų atminimo 
taką keliaujančiam į Amži-
nybę Lietuvos operos legen-
dai, pedagogui, profesoriui, 
visuomenės ir kultūros vei-
kėjui Virgilijui Noreikai. 
Sunku sudėlioti žodžius, su-
vokti netekus brangaus Ma-
estro, tarsi visada keliavusio 
kartu su mumis ir tapusio 
didžia Lietuvos vertybe. Ši 
asmenybė sujungia XX a. 
garsiausių Lietuvos muzikų 
epochą, tarp kurių buvo ir 
maestro Kipras Petrauskas, 
buvęs Virgilijaus Noreikos 
mokytojas.

Prisimename 2015 metų 
spalio 17 dieną, kai Obe-
liuose minėjome Kipro Pe-
trausko 130-ąsias gimimo 
metines. Obeliečiai iškil-
mingai ir nuoširdžiai savo 
erdvėse sukūrė gražų ir 
prasmingą renginį. Obelių 
krašto garbės piliečio Do-
nato Smalinsko rūpesčiu ga-
lėjome išgirsti istorikų, mu-
ziejininkų, bibliotekininkų, 
mokytojų, teatralų žodžius, 
melodijų garsus ir kartu pa-
tirti tą bendrumo jausmą. 
Kipras Petrauskas artimas 
Obeliams, nes talentingas 
jaunuolis jaunystėje giedo-

jo Obelių Šv. Onos bažnyčios 
chore, vėliau plačiai išgarsino 
lietuvių dainavimo meną. Lie-
tuvos konservatorija, kurioje 
darbavosi Kipras Petrauskas, 
išugdė nemažai iškilių asme-
nybių, tarp kurių ir Virgilijus 
Noreika.

Virgilijaus Noreikos kon-
certas Obelių Šv. Onos baž-
nyčioje tapo svarbiausiu pa-
minėjimo akcentu. Bažnyčios 
erdvėse daugybė susirinkusiųjų 
susikaupę klausėsi nuostabaus 
koncerto. Pažįstamas talentin-
go solisto balsas ir maestro di-
džiulės valios pastangos leido 
mums gėrėtis reginiu.

Štai kantrusis maestro tarsi 
netyčia atsiremia į greta pa-
statytą kėdę, štai jis šluosto 
prakaituotą kaktą, tarsi išly-
gindamas plaukų sruogą, štai 
jis kantriai ištveria dar jam 
vieną pasiųstą išbandymą – 
vėsų saulėto rudens skersvė-
jį. Ir kaip įprasta – pagarbos 
ženklas gausiai susirinku-
siems Maestro gerbėjams ai-
dint plojimams išgirstame dar 
keletą kūrinių.

Negaliu atsistebėti bega-
line šios asmenybės kantry-
be ir pastangomis, suvokiant 
kiek reikia vidinės stiprybės 
tai atlikti. Norėjosi paklausti 

ar nenuvargina tokios ilgos 
kelionės, kaip ir ši į Obelius 
ir atgal į Vilnių kur dabar, 
kaip jau žinome, visada lau-
kė jaukus ir mielas namų ži-
dinys.

Mes išsskirstome išsineš-
dami kiekvienas po dalelytę 
asmeninio sąmonės slėpi-
nio, greitai paskandindami 
šį šviesų prisiminimą savo 
rutinos kasdienybėje. Atėjus 
šios asmenybės paskutinės 
kelionės akimirkai, staiga 
suvokiame, kad amžinai išly-
dime ne tik garsujį muzikos 
genijų, bet gyvosios istorijos 
ryšį, ilgą laiką buvusį vie-
nintele grandimi, jungusia 
dabarties kartą su XX am-
žiaus pradžios garsių mu-
zikų, legendų karta, tokiais 
kaip Kipras Petrauskas, 
Juozas Tallat-Kelpša ar Mi-
kalojus Konstantinas Čiur-
lionis, kurie aukso raidėmis 
įrašyti į Lietuvos istoriją.

Gyvoji grandis nutrūko 
palikdama viltį, kad maestro 
mokiniai pratęs šį atminimo 
kelią su tokių pat pastangų 
ir talentų visuma kaip ir jų 
garbingiausias mokytojas…

Laisvės kovų istorijos 
muziejaus vedėjas 
Valius Kazlauskas

ATMINTIS

Žygio pradžia 10.30 val. Nepriklausomybės aikštėje. 

Nacionalinis diktantas – 
puiki galimybė išbandyti
lietuvių kalbos žinias

Nacionalinis diktantas - tarptautinis suaugusiųjų ir moksleivių 
raštingumą skatinantis konkursas. Šiemet Nacionalinis diktantas 
rengiamas jau 11-ąjį kartą. Pagrindinis konkurso organizatorių 
tikslas – paskatinti žmones didžiuotis unikalia lietuvių kalba, kalbėti ir 
rašyti ja taisyklingai. I Nacionalinio diktanto rašymo ture diktuojamą 
tekstą buvo galima rašyti visose savivaldybėse, bibliotekose, 
mokyklose, įmonėse, įstaigose ir organizacijose. Kadangi diktanto 
tekstas skaitytas per LRT radiją, jį buvo galima rašyti netgi namie. 
Rokiškyje viešasis diktanto rašymas vyko Rokiškio švietimo centre. 
Šio Nacionalinio diktanto metu buvo diktuojamas lietuvių kunigo 
Juliaus Sasnauko kūrinys „Vienkartinumas“. Tad kaip sekėsi 
rokiškėnams rašyti J. Sasnausko kūrinį?

Lolita Puinauskienė 
(mašinų gamybos 
technologė)
Dalyvauju ne pirmą kartą, 

tačiau niekada specialiai tam 
nesiruošiu. Esu diktantą rašiu-
si ir namuose, ir Švietimo cen-
tre. Parašiusi diktantą visuo-
met jį siųsdavau komisijai, o 
atgal visuomet gaudavau par-
kerį, labai smagu“ – džiaugėsi 
L. Puinauskienė. Paklausta, 
kodėl taip aktyviai dalyvau-
ja diktanto rašyme, atsakė, 
jog jai labai patinka kalbos, o 
diktantą rašyti – net smagiau 
nei spręsti kryžiažodžius lais-
valaikiu. Nors diktante daly-
vauja ne pirmą kartą, žino, 
kad klaidų bus: „Mokiausi dar 
pagal „senoviškas“ kalbos tai-

sykles. Žinoma, rašyba nepa-
kito, tačiau skyryba kaikuriais 
atvejais – visai kitokia“.

Vaidutė Kairienė 
(kinezaterapeutė)
„Nacionalinio diktanto 

konkurse stengiuosi dalyvauti 
kasmet kartu su sūnumi. Ta-
čiau negaliu tiksliai atsakyti, 
kiek kartų jau rašiau Nacio-
nalinį diktantą. Kartą atvykti 
nepavyko, nes teko dirbti. Ta-
čiau kitus kartus – atvykdavau 
į Rokiškio švietimo centrą ir 
dalyvaudavau šiame konkurse 
dėl įdomumo“ – sakė moteris. 
Paklausta apie tai, kaip sekė-
si šįkart, atsakė trumpai: „Su 
gramatika problemų neturiu, 
nors skyrybos tikslumas – 

kelia abejones, tačiau visada 
įdomu išmėginti savo jėgas“.

Dovydas Kairys 
(abiturientas)
„Dalyvauju konkurse ir 

diktantą rašau kasmet. Kie-
kvienais metais, Nacionalinio 
diktanto dieną, su mama at-
vykstame į Rokiškio Švietimo 
centrą ir taip bandome savo 
jėgas“ – sakė jaunuolis. Apie 
tai, ar ruošėsi diktantui, teigė, 
kad ne: „Mokykloje įgavau 
tiek gramatikos, tiek skyrybos 
žinias, kurias čia ir taikau. Jei 
kažko nežinau – pasikliauju 
intuicija. O po konkurso – vi-
suomet pasitikrinu padarytas 
klaidas“.

Monika MEILUTĖ

KRIMINALAI
Ir vėl smurtas artimoje 
aplinkoje
Kovo 6 d.14 val.  neblaivi 
(2,44 prom. girtumas) 
moteris (gim. 1969 m.), 
gyv. Rokiškio r., pranešė, 
kad kovo 6 d. 14 val. prieš 
ją smurtavo neblaivus 
(3,04 prom. girtumas) 
sugyventinis (gim. 1972 
m.). Įtariamasis sulaikytas. 
Kovo 6 d. 19.51 val. 
vyras (gim. 1972 m.), 
gyv. Rokiškio r., pranešė, 
kad tądien. 16 val. prieš 
jį smurtavo sugyventinės 
sūnus (gim. 1990 m.)
2018-03-06 20.23 val. 
moteris (gim. 1964 m.), 

gyv. Rokiškyje, pranešė, 
kad tądien 20.05 val. prieš 
ją smurtavo neblaivus (2,68 
prom. girtumas) sūnus 
(gim. 1989 m.). Įtariamasis 
sulaikytas. 

Įstrigo tualete
Kovo 7 d. 13:51 val 
gautas pranešimas, kad 
Respublikos g., Rokiškio 
m., viešajame tualete iš 
vidaus užstrigo automatinės 
durys, neįgalus žmogus 
negali išeiti.

Mažylis užrakino duris
Kovo 6  d. 11:41 val. gautas 
pranešimas, kad Bajorų g. , 

Bajorų k., Rokiškio k. sen., 
reikalinga atidaryti buto 
duris, nes vaikas 1m. 8 mėn. 
užsirakino bute, mama lauke.

Degančiame name gelbėjo 
moterį
Kovo 6 d. 17:19 val. gautas 
pranešimas, kad Vytauto 
g., Obelių m., dega namas, 
viduje yra neįgali moteris.

Panevėžio VPK ir 
Panevėžio apskrities 

priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos

Rokiškio priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos 

inform.



5 psl.  2018-03-09

Rajono laikraštis

AGROSERVISAS
TEL. (8-693) 33878, PRAMONĖS G. 5, ROKIŠKIS

· Traktorių remontas
·  Prekyba žemės ūkio technikos dalimis
·  Prekyba tepalais
·  Suvirinimo darbai
·  Variklių, pavarų, dėžių remontas
·  Diagnostika
·  Traktorių galios didinimas

q q q
·  Žemės dirbimo paslaugos
·  Vikšrinio ekskavatoriaus nuoma
·  Krūmynų smulkinimas

REIKALAVIMAI NAMUI:
Naudingasis plotas – ne mažiau kaip 130 kv. m;                  

                 Ne mažiau 6 kambarių;
            Su visais komunaliniais patogumais.

Obelių vaikų globos namai 
ne mažiau kaip 5 metams išsinuomotų 
gyvenamąjį namą Rokiškyje. 

Su pasiūlymais ar iškilus klausimams, 
kreipkitės tel. 862102106

Projektas: 
Juodupė keičia veidą!

Prieš:

Projekto darbai jau vykdomi:

finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo

Problemai pašalinti buvo 
inicijuotas projektas, kurio 
metu numatoma atlikti Juo-
dupės kultūros centro pasta-
to dalies, adresu Pergalės g. 
4A, remontą: pritaikyti dalį 
patalpų bendruomenės po-
reikiams, įsigyti reikiamus 
baldus. Taip pat numatoma 
kompleksiškai sutvarkyti 
miestelio viešąsias erdves: 
šaligatvių atkarpas Liepų, 
dalies Pergalės, Taikos ga-
tvėse; pėsčiųjų-dviračių 
takus P. Cvirkos, Tekstili-
ninkų, Palangos gatvėse, at-
naujinti apšvietimą Pergalės 
a. ir Tekstilininkų g., sutvar-
kyti autobusų stotelės viešąją 
zoną Tekstilininkų gatvėje, 
prieigas prie pastato Pergalės 
g.4A, sutvarkyti dvi  paplū-
dimių pakrantes P. Cvirkos, 
Paupio ir Palangos gatvėse 
bei pritaikyti jas rekreacijai, 

Esminė Juodupės problema, kuriai spręsti inici-
juotas šis projektas, – nepalanki aplinka. Ji neskati-
na Juodupės gyventojų noro gyventi miestelyje. Per 
paskutiniuosius penkerius metus Juodupės seniū-
nijos gyventojų skaičius sumažėjo 522 gyventojais. 
Pagrindinė priežastis, dėl kurios miestelis nepatrau-
klus, – kokybiškos socialinės ir ekonominės aplinkos 
trūkumas vietos bendruomenės narių užimtumo 
didinimui, renginių, mokymų organizavimui, nevy-
riausybinių organizacijų ir neformalių grupių atstovų 
veiklai vykdyti, atvirų viešųjų erdvių prieinamumo di-
dinimui.  Juodupėje veikia senjorų ir kiti  neformalūs 
klubai, amatininkai, gyvena aktyvūs neįgalūs asme-
nys, tačiau nėra pritaikytų patalpų jų veiklų vykdymui. 
Atviros viešosios erdvės yra labai prastos būklės, šali-
gatviai ištrupėję arba jų visai nėra, gatvių apšvietimas 
– pasenęs, upelio pakrantės nepritaikytos rekreacijai. 
Nepatraukli aplinka neskatina investicijų į miestelį, 
nevilioja jaunimo grįžti, kurtis ir gyventi.

įveiklinti Juodupės miestelio 
parką vaikų žaidimo aikšte-
lėmis, sūpynėmis, treniruo-
kliais.

Projekto tikslas – prisidėti 
prie Juodupės miesto socia-
linės ir ekonominės aplinkos 
kokybės didinimo.

Tikimasi, kad įgyvendinus 
projektą bus išplėtota viešo-
ji infrastruktūra, nemokamų 
paslaugų ir visuomeninių gė-
rybių prieinamumas: Juodu-
pės miestelio bendruomenės 
narių,  aplinkinių kaimų ir 
Rokiškio rajono savivaldybės  
gyventojų užimtumo didini-
mas, tarpusavio bendravimo 
skatinimas, įvairesnių laisva-
laikio praleidimo būdų po-
reikio tenkinimas, sudarytos 
sąlygos kokybiškam laisvalai-
kiui ir poilsiui, veiklos diver-
sifikavimui, verslumo didini-
mui, padaugės turistų. 

PROJEKTO VERTĖ – 469 372,61 Eur (ES parama – 398 
966,71 Eur, valstybės biudžeto lėšos – 35 202,95 Eur, savi-
valdybės biudžeto lėšos – 35 202,95 Eur).

PROJEKTO VYKDYTOJAS:  Rokiškio rajono savivaldybės 
administracija.

ĮGYVENDINANČIOJI INSTITUCIJA: Viešoji įstaiga Cen-
trinė projektų valdymo agentūra

STATYBOS DARBUS ATLIKS: UAB „Henvida“, UAB „Sta-
fas“ (jungtinė veikla su UAB „Helanas“) ir UAB „Rokmelsta“. 
Rangos darbai pradėti 2018 vasario mėn.  

PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO PABAIGA –  
2020  m. vasario mėn.

Užs. 0616

BUITINĖ TECHNIKA

• Dulkių siurblį. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 682 31 964. Rokiškis
• Indaplovę Whirlpool, naudotą, 
bet viskas gerai veikia. Matmenys: 
Ilgis-56 cm plotis-45 cm aukštis-83 

cm. Detalesnė informacija – 
telefonu. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 628 31 932. Rokiškis
• Skalbimo mašiną AEG.  
Kaina 60 Eur. Tel. 8 677 78 459. 
Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną ČAIKA 
134. Kaina 160 Eur.  

Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Ledukų smulkintuvas šerbetui. 
Rinkos kaina 150 Eur. Daugiau 
informacijos telefonu.  
Kaina 40 Eur. Tel. 8 639 80 759. 
Rokiškis
• Naujos mikrobangų krosnelės 
iš Vokietijos. Tel. 8 639 80 759. 

Rokiškis
• Naują virtuvinį kombainą iš 
Vokietijos. Tel. 8 639 80 759. 
Rokiškis
• Naują elektrinę mėsmalę iš 
Vokietijos. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 639 80 759. Rokiškis
• Granulių degiklis „GALIUS“ 
– tai naujos kartos, patogus ir 
paprastas šildymo sprendimas, 
skirtas įvairių patalpų šildymui. 
Degiklis montuojamas visuoe 
kietojo kuro ar skystojo kuro 
katiluose ir nepanaikina galimybės 
šildyti įprastu kuru.  
Kaina 950 Eur. Tel. 8 699 12 233. 
Kaunas
• Naudotą gartraukį.  
Tel. 8 699 61 320. Rokiškis
• Naudotą elektrinę viryklę.  
Tel. 8 699 61 320. Rokiškis
• Naudotą, gerai veikiantį 
šaldytuvą. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Trifazį  grūdų malūną.  
Kaina 300 Eur. Tel. 8 616 39 210. 
Rokiškis

• 11 tonų kratytuvą. Tvarkingas, 
mažai naudotas, yra atsarginių 
dalių. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• Kombainą Niva SK5 1989 
m., variklis sveikas, veikiantis, 
parduodamas visas arba dalimis. 
Yra ir diržų, kai kurių  naujų 
komplektų. Detalesne informacija 
teikiama paskambinusiems. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 627 30 701. 
Rokiškis
• Pigiai: sunkiąsias akėčias, 
kaupiką, šienapjovę dalginę, 
„grėbalką“, arklinius plūgelius, 
dujų balionus, benzopjūklą.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju labai mielą šuniuką. 

VAIZDO TECHNIKA

• 6 metus naudotą televizorių LG 
72 cm įstrižainės. Veikia puikiai. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 623 67 046. 
Rokiškis
• Televizorių VIDO. Gerai veikia, 
yra pultas. 72 cm įstrižainė.  
Kaina 25 Eur. Tel. 8 627 36 386. 
Rokiškis
• Televizorių TV Star, televizorius 
su integruotu priedėliu.  
Tel. 8 603 87 554. Rokiškis

Ieškokite
prekybos centruose!
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GYVENTOJAMS:
1. Daugiabučių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuo-
tekų tvarkymo paslaugas bute

Mato vnt. Kaina be 
PVM

Kaina su 
PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo  kaina Eur/m³ 1.51 1.83
iš to skaičiaus:
geriamojo vandens tiekimo Eur/m³ 0.56 0.68
nuotekų tvarkymo Eur/m³ 0.95 1.15
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos  kaina, kai 
įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas

Eur/butui per 
mėn.

1.48 1.79

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos  
kaina, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo aps-
kaitos prietaiso

Eur/butui per 
mėn.

0.76 0.92

2. Daugiabučių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuo-
tekų tvarkymo paslaugas įvade
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina Eur/m³ 1.36 1.65
iš to skaičiaus:
geriamojo vandens tiekimo Eur/m³ 0.52 0.63
nuotekų tvarkymo Eur/m³ 0.84 1.02
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos  
kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade

Eur/namui per 
mėn.

3.27 3.96

3. Individualių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo paslaugas įvaduose
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo  kaina Eur/m³ 1.38 1.67
iš to skaičiaus:
geriamojo vandens tiekimo Eur/m³ 0.52 0.63
nuotekų tvarkymo Eur/m³ 0.86 1.04
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos  
kaina, kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas

Eur/apskaitos prie-
taisui per mėn. 

1.12 1.36

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos  kaina, kai 
dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso

Eur/namui per 
mėn. 

0.65 0.79

Informuojame, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2018 m. vasario 22 d. nutarimu Nr. 
O3E-49 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Rokiškio vandenys" perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo 
ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo", vienašališkai nustatė naujas geria-
mojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų 
aptarnavimo paslaugų perskaičiuotas bazines kainas, kurios įsigalioja nuo 2018 m. balandžio 1 d. Naujo-
mis kainomis bus atsiskaitoma už balandžio mėnesį suvartotą geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą. 

ĮMONĖMS:
1. Abonentams,perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities 
ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti 
ir tiekiamą abonentams

Mato vnt. Kaina 
be PVM 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina Eur/m³ 1.49
iš to skaičiaus:
geriamojo vandens tiekimo Eur/m³ 0.65
nuotekų tvarkymo Eur/m³ 0.84
2. Abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir karštam vandeniui 
ruošti ir tiekiamą vartotojams
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina Eur/m³ 1.36
iš to skaičiaus:
geriamojo vandens tiekimo Eur/m³ 0.52
nuotekų tvarkymo Eur/m³ 0.84
3. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina abonen-
tams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas
Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina apskai-
tos prietaisui per mėnesį, diferencijuojant ją pagal apskaitos prietaisų diametrus:

Eur/apskaitos 
prietaisui per mėn. 

2.53

Ø 15 mm 2.27
Ø 20 mm 2.30
Ø 25 mm 2.60
Ø 32 mm 2.61
Ø 40 mm 2.95
Ø 50 mm 3.83
Ø 80 mm 5.53
Ø 100 mm 5.61
Ø 150 mm 5.83
4. Mokesčiai už padidintą ir specifinę taršą
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą Eur/m³ 0.032
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą Eur/m³ 0.017

Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės (50 mg/l) taršos bendrojo azoto koncentracijos padidėjimą Eur/m³ 0.015
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės (10 mg/l) taršos bendrojo fosforo koncentracijos padidėjimą Eur/m³ 0.014

Lietuvos darbo birža skelbia vietinių 
užimtumo iniciatyvų (toliau-VUI) pro-
jektų atranką naujoms darbo vietoms 
steigti 2018 metais.

2018 metais VUI projektai bus įgyvendinami visame 
Rokiškio rajone.

Įgyvendinant VUI projektus turi būti steigiamos darbo 
vietos, atitinkančios vietos darbo rinkos poreikius ir pa-
dedančios spręsti tikslinių teritorijų nedarbo problemas, 
įdarbinant teritorinėse darbo biržose registruotus darbo 
ieškančius asmenis.

Įgyvendinant VUI projektus, turi būti steigiamos dar-
bo vietos, kurioms užimti keliami reikalavimai atitinka 
bent vieną iš šių kriterijų:

- reikalavimai atitinka darbo biržoje VUI projektų at-
rankos paskelbimo dieną registruotų bedarbių turimas 
kvalifikacijas ar (ir) kompetencijas arba (ir) turimą darbo 
patirtį; 

- reikalingų kvalifikacijų arba (ir) kompetencijų bedar-
biai galės įgyti iki VUI paraiškoje nurodytos darbo vietos 
įsteigimo datos.

 Vertinant  VUI projektų atitiktį VUI projektų tikslams, 
pagrindinis dėmesys bus skiriamas  užimtumo didini-
mui didžiausio nedarbo ir socialinės rizikos ir atskirties 
bei tautinių mažumų gausiai gyvenamose teritorijose, 
darbo vietų steigimui mažiausiais finansuotojo kaštais, 
sunkiausiai į darbo rinką integruojamų bedarbių įdarbi-
nimui, darbo vietų kokybei, taip pat savivaldybių ir (ar) 
vietos bendruomenių indėliui, įgyvendinant VUI projek-
tus. 

VUI projektų paraiškos subsidijai gauti gali būti siun-
čiamos paštu arba pateikiamos tiesiogiai iki 2018 m. 
kovo 30 d. 15:45 val. Panevėžio teritorinės darbo biržos 
Rokiškio skyriui adresu, Nepriklausomybės a. 15, Rokiš-
kis, 105 kab.

Paraiškos turi būti užklijuotuose vokuose, adresuo-
tuose konkrečiam Panevėžio teritorinės darbo biržos 
skyriui, su nuorodomis „VUI projektų atrankai“ ir „Neat-
plėšti iki oficialios vokų atplėšimo procedūros“.

VUI projektų paraiškų teikėjų mokymai vyks  2018 m. 
kovo 12 d. 15 val. 301 kab. ir 2018 m. kovo 19 d. 15 val. 
301 kab.  adresu Nepriklausomybės a.15, Rokiškis.

Pageidaujančius dalyvauti mokymuose prašome regis-
truotis el. paštu algirda.zemaitiene@ldb.lt. Smulkesnė in-
formacija teikiama 302 kabinete ir telefonu (8 458) 33 257.

Jaunas, augs nedidelis.  
Tel. 8 624 25 958. Rokiškis
• Dovanoju televizorių, 110 cm 
istrižainės. Tel. 8 672 76 987. 
Rokiškis
• Dovanoju telefoną. Visa 

informacija telefonu.  
Tel. 8 642 79 495. Rokiškis
• Dovanoju mažą vokiečių šuniuką. 
Tel. 8 613 20 223. Rokiškis
• Švelnus, meilus, pusės metų 
katinukas ieško šiltų ir jaukių 

namų. Tel. 8 646 32 116. Rokiškis
• Šuniuką. Jaunas, mažo ūgio, 
mielas ir geras. Šis šuniukas 
buvo rastas. Senieji šeimininkai 
neatirado. Tel. 8 676 65 217. 
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• V3TEC slidinėjimo kostiumą 
paaugliui. Dydis – 176 cm.  
Kaina 45 Eur. Tel. 8 615 69 947. 
Rokiškis

• Dvi moteriškas striukes, L dydžio. 
Mažai dėvėtos. Pirktos originaliose 
sportinių drabužių parduotuvėse.  
Rožinės kaina 35 Eur. Šokoladinės 
45 Eur. Tel. 8 615 69 947. Rokiškis
• Nedėvėtą tamsiai pilką 52 dydžio 
kostiumą Du juodus 48-50 dydžio 

kostiumus 176 cm ūgio asmeniui. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 687 91 742. 
Rokiškis
• Beveik naujus moteriškus 
kailinius. Vilkėti tik kartą. Dydis – 
XL. Tel. 8 624 30 623. Rokiškis
• Moteriškus, rudus, su auliuku 
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LAISVALAIKIS

batelius, 40 dydis. Kaina 9 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Juodus, ilgus batus. Žieminiai, 41 
dydis. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Moterišką violetinį pašiltintą 
paltą. 48-50 dydis. Kaina 13 Eur. 
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Iškirtinio dizaino, gražų, klasikinį 
OUBAOER laikrodį. Laikrodžio 
korpusas juodas, ciferblatas 
juodas 4,3 cm dydžio, dirželis 
juodas natūralios odos 23,5 cm 
ilgio, stiklas sapfirinis, atsparus 
braižymui, atsparumo vandeniui 
klasė 3 bar. Kaina 37 Eur.  
Tel. 8 616 15 320. Kaunas

KITA

• Mozaikinį ąžuolo parketą. 
Matmenys: 200x45x17 ir 
250x45x17. Yra apie 14 kvadratinių 
metrų. Kvadratinio metro kaina 9 
Eur. Tel. 8 603 03 337. Rokiškis
• Vokišką suvirinimo aparatą. 
Kaina 32 Eur. Tel. 8 625 04 387. 

Rokiškis
• Sausas, skaldytas, uosines malkas. 
Tel. 8 652 43 741. Rokiškis
• Keletą monetų carinio laikmečio 
prisiminimui su Aleksandro 
II portretu, 1898 m. datacijos, 
Aleksandro III portretu, 1912 m. 
datacijos, Nikolajaus I portretu, 
1859 m. datacijos, Romanovų 
dinastijos 1613-1913 m. datacijos 
bei 1855 m.datacijos monetą. 
Kaina 8 Eur. Tel. 8 616 15 320. 
Kaunas
• Standartinį dūmų detektorių. 
Garso stiprumas 85 dB. Matmenys: 
skersmuo  102 mm, aukštis 31 
mm. Maitinimas – 9V baterija.

Tarnavimas iki 10 metų. 
Kaina 5 Eur. Tel. 8 611 17 063. 
Rokiškis
• Sausas malkas, atvežu.  
Kaina 110 Eur. Tel. 8 624 90 330. 
Rokiškis
• Metalinius lovius, tvoras, 
vartelius. Tel. 8 625 81 278. 
Rokiškis
• Tena (FLEX) sauskelnes. 7 
dydžio. Tel. 8 645 68 175. Rokiškis
• Sauskelnes suaugusiems, visa 
informacija telefonu.  
Tel. 8 618 48 096. Rokiškis
• Išparduodu įvairaus žanro filmus 
DVD formatu. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 646 32 116. Rokiškis

• Metalinį seifą.  
Kaina 125 Eur. Tel. 8 621 86 262. 
Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius. 50 vnt.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Medžio apdirbimo stakles ir 
diskinius pjūklus.  
Tel. 8 458 75 585. Rokiškis
• Ąžuolą. Nusipjauti patiems. 
Skersmuo – 1 metras. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 621 25 011. 
Rokiškis
• Juodą medžiagą. Nauja, vilnonė 
-1,10 m. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Džinsinę medžiagą, nauja, spalva 
melsva, plotis 1,50 m ilgis 1.80 m. 

Kaina 15 Eur. Tel. 8 657 44 181. 
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Medų, išfasuotą po 1 kg,  
kaina 4 Eur. Tel. 8 458 33 083. 
Rokiškis
• Medų 1 kg 3,50 Eur.  
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Puikios būklės Samsung Galaxy 
S4, dėžutė, įkroviklis, guminis 
dėkliukas. Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 607 51 912. Rokiškis
• Samsung Galaxy A32017. 
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10 06:00 Himnas

06:05 Beatos virtuvė 
07:00 Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai 
07:20 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai 2 
07:30 Detektyvė Miretė 
07:45 Stebuklingoji 
Boružėlė 
08:10 Karinės paslaptys
09:00 Labas rytas, Lietuva
11:45 Pandų jaunikliai 
12:45 Ypatingi gyvūnų 
jaunikliai 
13:40 Mis Marpl 1 
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 LRT 90-mečio gala koncertas 
iš Kauno „Žalgirio" arenos
22:50 Su kirpėju Zohanu geriau 
nejuokauk 
00:40 Pandų jaunikliai 
01:35 Ypatingi gyvūnų jaunikliai 
02:20 Dviračio žinios 
02:50 Klausimėlis.lt. 
03:10 Teisė žinoti 
03:35 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
04:00 Karinės paslaptys 
04:45 Auksinis protas. 

05:00 Paskutinis iš vyrų
05:20 Paskutinis žmogus Žemėje
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 Išsirink sau ateitį
12:00 Armijoje
13:55 Orestas iš burtininkų  
giminės
15:55 Ponia Dautfajė
18:30 TV3 žinios
19:25 Eurojackpot
19:30 Narnijos kronikos. Princas 
Kaspijanas
22:30 Įstatymus gerbiantis pilietis
00:45 Aiškiaregė
02:45 Transo būsena
04:30 Paskutinis iš vyrų

06:30 Muča Luča 
06:55 Tomas ir Džeris 

07:20  Ančiukai Duoniukai 
07:45 Neramūs ir triukšmingi 
08:10 Keista šeimynėlė 
08:35 Tomo ir Džerio šou 
09:00 Ogis ir tarakonai 
09:30 Tinginių miestelis 
10:00 Kas išgelbės Gulą
11:35 Svečiai palėpėje
13:20 Dievo šarvai. Operacija 
„Kondoras“
15:30 Adamsų šeimynėlė
17:30 Bus visko
18:30 Žinios
19:30  Alvinas ir burundukai
21:20 Marlis ir aš
23:40 Vyras už pinigus 2. Žigolo 
Europoje
01:15 Eilinis Džo. Kerštas

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 Sniegynų valdovai
12:40 Reali mistika 
13:45 Vanity Fair. Visiškai slaptai 
14:45 Kas žudikas? 
16:00 Detektyvų istorijos 
17:00 LKL čempionatas. Šiauliai – 
Pieno žvaigždės
19:30 Dainuok mano dainą
21:30 Tuk tuk
23:30 Penktadienis, 13-oji
01:15 Taikinys

06:00 „Jaunikliai“. 
07:04 TV parduotuvė
07:20 „Pasaulis iš viršaus“
08:25 „TV Europa pristato.  
Vyrų šešėlyje. Archeologė  
Marija Gimbutienė“. 
09:00 „Skinsiu raudoną rožę“. 

09:30 „Vantos lapas“. 
10:00 „Ant bangos“. 
11:00 „Vincentas“
12:30 „Vera“ 
14:20 „Pasaulio turgūs. Atėnai“. 
15:00 „MMA „King of the Cage“. 
Lietuva - Ukraina“ 
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. 
Tamsioji sielos pusė“
22:30 Žinios
23:00 „Vincentas“
00:30 „Pražūtingi smaragdai“ 
02:15 „Vera“ 
03:45 „Geriausios nardymo vietos“
04:10 „MMA „King of the Cage“. 
Lietuva - Ukraina“ 
04:50 „Vincentas“
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13 05:00 Seserys 
06:00 Himnas
09:05 Senis 
10:05 Štutgarto kriminalinė 
policija 
10:55 Akis už akį 3 
11:40 Klausimėlis.lt 
12:00 Transliacija iš 
LR Seimo. Seimo nario 
Mindaugo Basčio mandato 
panaikinimo svarstymas. 
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 Pasaulio teisuoliai

22:20 Istorijos detektyvai. 
23:10 Svetimšalė 1 
00:15 Karinės paslaptys 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 „Lietuvos kolumbai" 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 „Svarbios detalės" 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Emigrantai. 

05:05 Paskutinis iš vyrų
05:25 Paskutinis žmogus Žemėje
06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:55 Pasmerkti 4
08:25 Šviesoforas
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Tai - mano gyvenimas
12:00 Svotai

13:00 Simpsonai
14:00 Pažadėtoji
15:00 Maištingosios amazonės
16:00 TV3 žinios
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 Paliktieji
00:45 Nusikalstami protai. Kitapus 
sienų
01:35 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba
02:30 Kerštas
03:15 APB
04:10 Tėvynė

06:40 Didysis žvejys 2 
07:05 Muča Luča 
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 Ekranai
21:30 Žinios
22:30 Samdomas karys
00:25 Judantis objektas 
01:15 Sumautos atostogos 
Meksikoje

06:40 F. T. Budrioji akis 
07:35 Prokurorų patikrinimas 
08:35 Muchtaro sugrįžimas 

09:35 Tokia tarnyba 
10:30 Kobra 11
11:35 Akloji zona 
12:35 Stoties policija 
13:40 Prokurorų patikrinimas 
14:50 Muchtaro sugrįžimas 
15:55 Tokia tarnyba 
16:50 Kobra 11 
17:55 Akloji zona 
18:55 Stoties policija 
20:00 Info diena
20:30 Visi už vieną
21:00 Gyvasis skydas
22:50 Pagrobtas gyvenimas
00:50 Taikinys 
01:35 Sniegynų valdovai

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 „Albanas“ 
11:25 „Bitininkas“ 
12:30 „Gluchariovas“ 
13:35 TV parduotuvė
13:50 „Namas su lelijomis“ 
14:55 „Iljušinas ir Babkinas tiria. 
Marionečių šokiai“ 
16:00 Reporteris
16:50 „Baltoji vergė“ 
18:00 Reporteris
18:50 „Gluchariovas“ 
20:00 Reporteris
20:30 „Raudonoji karalienė“ 
21:30 Patriotai
22:30 Reporteris
23:20 Mano Europos Parlamentas
23:50 Nuoga tiesa. Debatų laida
01:50 „Gurovo bylos. Savivalė“ 
02:35 „Geriausios nardymo vietos“
03:00 „Bitininkas“
03:45 „Mylima mokytoja“ 
04:35 „Pražūtingi smaragdai“
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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 Akis už akį 
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 „Lietuvos kolumbai"

23:15 Svetimšalė 1 
00:15 Istorijos detektyvai. 
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 žmogus 
 Žemėje
05:45 Televitrina
06:00 Išsirink sau ateitį
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:55 Svajonių sodai
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Tai - mano gyvenimas
12:00 Svotai
13:00 Simpsonai

14:00 Pažadėtoji
15:00 Maištingosios amazonės
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Šviesoforas
20:00 Legendinės meilės
21:00 Pasmerkti 4
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Didelės akys
00:40 Nusikalstami protai. Kitapus 
sienų
01:35 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba
02:20 Kerštas
03:10 APB
04:05 Tėvynė
04:55 Paskutinis iš vyrų

06:40 Didysis žvejys 2 
07:05 Muča Luča 
07:30 Tomas ir Džeris 

08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 
09:00 Rytas su LNK
11:00 Yra, kaip yra
12:00 KK2 penktadienis
13:20 Rožių karas 
14:20 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 Sumautos atostogos 
Meksikoje
00:25 Judantis objektas 
01:15 10 000 metų prieš Kristų

06:40 F. T. Budrioji akis 
07:35 Prokurorų patikrinimas 
08:35 Muchtaro sugrįžimas 
09:35 Tokia tarnyba 

10:30 Kobra 11 
11:35 Akloji zona 
12:35 Stoties policija 
13:40 Prokurorų patikrinimas 
14:50 Muchtaro sugrįžimas 
15:55 Tokia tarnyba 
16:50 Kobra 11 
17:55 Akloji zona 
18:55 Stoties policija 
20:00 Info diena
20:30 Visi už vieną
21:00 Pagrobtas gyvenimas
23:10 Medalionas
00:55 Gyvi numirėliai 
01:40 Juodasis sąrašas

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 „Albanas“ 
11:25 „Bitininkas“ 
12:30 „Gluchariovas“ 
13:35 TV parduotuvė
13:50 „Namas su lelijomis“ 
14:55 „Iljušinas ir Babkinas tiria. 
Marionečių šokiai“ 
16:00 Reporteris
16:50 „Baltoji vergė“ 
18:00 Reporteris
18:50 „Gluchariovas“
20:00 Reporteris
20:30 Nuoga tiesa. 
22:30 Reporteris
23:20 Gyvenimo būdas
00:20 „Šiandien kimba“. 
01:20 „Pasaulis iš viršaus“
01:50 „Gurovo bylos. Savivalė“ 
02:35 „Geriausios nardymo vietos“
03:00 „Bitininkas“ 
03:45 „Mylima mokytoja“ 
04:35 „Pražūtingi smaragdai“
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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 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
10:00 Transliacija 
iš LR Seimo. 
iškilmingas minėjimas, 
skirtas Lietuvos 
nepriklausomybės 
atkūrimo dienai
11:30 Dainuoju Lietuvą
12:00 Kovo 11-oji. Trijų 
Baltijos valstybių vėliavų 
pakėlimo ceremonija 
Nepriklausomybės 
aikštėje. Tiesioginė 
transliacija
12:30 Laisvės vėliavnešiai
13:00 Šv. Mišios, skirtos 

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo dienai.
14:00 Duokim garo! 
15:30 Misija Sibiras'17. Iš 
mokyklos suolo į ekspedicijos 
traukinį.
16:20 Siena. Tarp Rytų ir Vakarų.
17:30 Žinios 
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės
18:30 Žmonės, kurie sukūrė 
Lietuvą.
19:30 Savaitė.
20:30 Panorama
21:00 „Eurovizija 2018"
00:00 Drakula. Pradžia 
01:35 Misija Sibiras'17. Iš 
mokyklos suolo į ekspedicijos 
traukinį. 
02:20 Nenugalimas. 
03:20 Savaitė. 
04:15 LRT 90-mečio koncertas 

05:00 Paskutinis žmogus Žemėje
06:15 Televitrina

06:30 Aladinas
07:00 Ančiukų istorijos
07:30 Nenugalimasis žmogus - 
voras
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 Undinė
13:35 Knygų vagilė
16:10 Keturkojis hercogas
18:00 Raudonas kilimas
18:30 TV3 žinios
19:30 Lietuvos garbė 2018
22:00 Vanduo drambliams
00:30 Greisė
02:20 Marta Marsė Mei Marlena
04:10 Paskutinis iš vyrų

06:30 Muča Luča 
06:55 Tomas ir Džeris 
07:20 Ančiukai Duoniukai 

07:45 Neramūs ir triukšmingi 
08:10 Keista šeimynėlė 
08:35 Tomo ir Džerio šou 
09:00 Tinginių miestelis 
09:30 Didysis Tomo ir Džerio 
nuotykis
10:40 Ragai ir kanopos
12:20 Prezidento duktė
14:25 Sugrįžęs iš praeities
16:40 Ne vienas kelyje
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Mes vieno kraujo
22:00 10 000 metų prieš Kristų
00:05 Pekino ekspresas
02:05 Marlis ir aš

06:30 Baltijos galiūnų čempionato 
finalas. Radviliškis
07:30 Sveikatos kodas
08:30 Tauro ragas
09:00 Pasaulio rąsto kėlimo 
čempionatas. Kaunas
10:00 Pavariau 

10:30 Pragaro katytė 
11:30 Šalčio karalystė. Gyvūnų 
jaunikliai
12:40 Vandenyno paslaptys su 
Džefu Korvinu 
13:40 Sveikinimai
16:00 Policijos akademija 
17:00 LKL čempionatas. Dzūkija - 
Lietkabelis
19:30 Medalionas
21:20 Juodasis sąrašas 
22:20 Gyvi numirėliai 
23:15 Tuk tuk
00:55 Penktadienis, 13-oji

05:00 „24/7“. 
05:40 „MMA „King of the Cage“. 
Lietuva - Ukraina“. 
07:04 TV parduotuvė
07:20 „Pasaulis iš viršaus“
08:00 „4 kampai“. 
08:30 „Kaimo akademija“. 
09:00 „Šiandien kimba“. 
10:00 Mano Europos  

Parlamentas
10:30 „Ekovizija“. 
10:40 „Iljušinas ir Babkinas tiria. 
Tamsioji sielos pusė“ 
11:45 „Pabėgėlė“ 
14:00 „Pasaulis iš viršaus“
15:15 „Pasaulio turgūs. 
 Akas“. 
16:00 Žinios
16:20 Krepšinio pasaulyje
 16:50 „Pražūtingi smaragdai“ 
18:00 Žinios
18:30 Mano Europos  
Parlamentas
19:00 „Krikšto tėvas“ 
20:00 Žinios
20:30 „Krikšto tėvas“ 
21:30 „24/7“. 
22:30 Žinios
23:00 „MMA „King of the Cage“. 
Lietuva - Ukraina“ 
00:00 „Vaiduoklis kreivame 
veidrodyje“ 
02:00 „24/7“. 
02:40 „Juodosios katės“ 
04:10 „Pasaulis iš viršaus“

Naujas, visiškai sukomplektuotas, 
dovanojamas dėklas.  
Tel. 8 617 36 931. Rokiškis
• SONY Xperia m4 aqua.  
Geros būklės, nebijo vandens 
bei dulkių. Komplekte: dėžė, 
dokumentai ir dėklas.  
Kroviklio nėra. Atsakau į sms. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 647 88 088. 
Rokiškis

• Vasario 28 d. 16.30 prie J. 
Tūbelio progimnazijos buvo 
pamestas žydras telefonas 
apklijuotas lipdukais.  
Tel. 8 622 66 880. Rokiškis
•  Iphone 5s. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 682 70 197. Rokiškis
• Telefoną SAMSUNG trend lite 
GT S7390. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 627 36 386. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Geras  vaikiškas slides. Vienos 
slidės nusilupęs lipdukas. Yra 
mėlynos ir raudonos spalvos.  
Kaina 6 Eur. Tel. 8 682 26 469. 
Rokiškis
• Naują valtį: irklai, grotos, 3 
žmonėms. Kaina 250 Eur.  

Tel. 8 674 32 521. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Savaeigę žoliapjovę su surinkimo 
krepšiu žolei. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 682 31 964. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Suktuvą-gręžtuvą „Makita“ 

6271 DWPE 12 V. Būklė puiki, 
pilnas komplektas: suktuvas, 
du akumuliatoriai. įkroviklis, 
lagaminas, dokumentai. Kaina 55 

RASTA\PAMESTA

• Dingo piniginė su Kęstučio 
Skvarnavičiaus dokumentais.  
Radusiam dokumentus atsilyginčiau. 
Tel. 8 686 20 420. Rokiškis

Eur. Tel. 8 687 22 685. Rokiškis
• Statybinę medieną.  
Tel. 8 610 06 145. Rokiškis
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NEKILNOJAMASIS TURTAS

BALDAI

• Tvarkingą, be jokių defektų 
ištiesiamą kampą. Gamintojas 
„Gintaro baldai“. Kainą derinsime 
su rimtu pirkėju. Kaina 350 Eur. 
Tel. 8 625 41 256. Rokiškis
• Trijų dalių minkštų baldų 
komplektą (1+2+3). Geros būklės. 
Visos trys dalys ištiesiamos. Yra 
dėžės patalynei. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 612 75 477. Rokiškis
• Kampinę spintą.  
Kaina 130 Eur. Tel. 8 604 14 777. 
Rokiškis
• Dovanoju spintą.  
Tel. 8 615 32 466. Rokiškis
• Dovanoju sekciją-spintą. Išsinešti 
iš antrojo aukšto. Tel. 8 615 23 047. 
Rokiškis

• Sodybą netoli Rokiškio, iki mesto 
centro yra 7 km. Domina keitimas 
į dviejų kambarių butą Rokiškyje 

arba Utenoje. Tel. 8 696 00 924. 
Rokiškis
• 2 kambarių  butą renovuotame 
name, šviesus, šiltas,  langai į abi 
puses,  maži mokesčiai,  galima 
gyventi iš karto. Tel. 8 600 26 451. 
Rokiškis
• Mūrinį namą Klišių kaime. Name 
yra vandentiekis ir kanalizacija. 
Namas šildomas centrine šildymo 

sistema, virtuvėje įrengta krosnis, 
vonioje yra kombinuotas vandens 
šildytuvas. Name plastikiniai 
langai. Pirmame aukšte yra 3 
kambariai, antrame aukšte 2.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Visiškai suremontuotą 2-jų 
kambarių butą Juodupėje, antras 
aukštas, Tekstilininkų gatvė. 
Domina keitimas į namą Juodupėje 
su priemoka. Tel. 8 641 59 884. 
Rokiškis
• Labai geros būklės medinį namą. 
Miesto komunikacijos, 6 a žemės, 
patogi vieta. Tel. 8 604 09 285. 
Rokiškis
• 3 kambarių šiltą, erdvų butą su 
baldais, 3 aukštas, mūrinis namas,  
Aukštaičių g. Tel. 8 680 39 967. 
Rokiškis
• Pusę gyvenamo namo su ūkiniais 
pastatais, yra sodas, asfaltuotas 
privažiavimas, namas geros 
būklės. Nuo Pandėlio 1,5 km 
Kaina sutartinė. Tel. 8 601 72 609. 
Rokiškis
• 4 kambarių butą kartu su žeme 
Tekstilininkų g. Juodupėje arba 
keičiame į namą. Tel. 8 623 31 023. 
Rokiškis
• Sodybą netoli Rokiškio, visa 
informacija telefonu.  
Tel. 8 614 02 327. Rokiškis
• Rokiškyje mūrinį namą, 164 kv. 
m, miesto komunikacijos, netoli 
miesto centro. Tel. 8 674 56 622. 
Rokiškis
• 12 a sodą. Yra plytinis namelis. 
Kaina 7777 Eur. Tel. 8 604 14 777. 
Rokiškis
• Sodybą Pakriaunių k., Obelių 
sen., 70 kv. m namas, 150 kv. 
m ūkinis pastatas, asfaltuotas 
privažiavimas, tyli, graži vieta, 
parduotuvė, saugi kaiminystė, 
reikalingas remontas, galima pirkti 
išsimokėtinai su pradiniu įnašu. 
Kaina 4850 Eur. Tel. 8 615 50 859. 
Rokiškis
• Monolitinį namą su daline apdaila 
Juodupėje, Pievų g., plotas 70 kv. 
m, 7 a žemės. Daugiau informacijos 
telefonu. Kaina su rimtu pirkėju 
bus derinama. Kaina 8000 Eur.  
Tel. 8 636 84 629. Rokiškis
• Gruodžio g. garažą.  
Kaina 3000 Eur. Tel. 8 614 70 368. 
Rokiškis
• 2-jų kambarių butą (54 kv. m, 3 
a/3) Kavoliškyje. Butas vidurinis, 
erdvus ir šiltas. Šildomas dujomis 
arba kietuoju kuru. Ramūs 
kaimynai. Tel. 8 620 70 057. 
Rokiškis

• Sodybą Moškėnų k., visa 
informacija telefonu.  
Tel. 8 614 02 327. Rokiškis
• Sodybą Kavoliškyje. 
Vandentiekis, kanalizacija, trifazė 
elektros sistema, 16 a namų valda. 
Namas medinis. Tel. 8 600 45 954. 
Rokiškis
• Sklypą 60 a su nauju namu, 
gražioje vietoje nuo Rokiškio 
važiuojant link Žiobiškio apie 3 
km, pasiteiravimui rašykit email 
kvitalija1977@gmail.com arba 
skambinkit 00353873223876.  
Tel. 8 623 02 282. Rokiškis
• 50 kv. m. butą keturbučiame name 
Vytauto g. Šildomas krosnimi. 
Reikalingas remontas. Skambinti 
po 16 val. Kaina 10000 Eur.  
Tel. 8 698 78 194. Rokiškis
• 3 kambarių butą Kavoliškyje. 
Reikalingas remontas. Kaina 8500 
Eur. Tel. 8 608 39 206. Rokiškis
• 2-jų kambarių butą Kavoliškyje 
(54 kv.m; 3a/3). Butas vidurinis, 
šiltas ir erdvus. Šildymas pigus: 
dujinis arba kietuoju kuru. Stogas 
ir laiptinė suremontuoti. Ramūs 
kaimynai. Tel. 8 620 70 057. 
Rokiškis
• 2-jų kambarių butą (54 kv. m. 
3a/3) Kavoliškyje. Namo stogas ir 
laiptinė kapitališkai suremontuoti. 
Butas vidurinis, šiltas, šviesus ir 
erdvus. Šildymas pigus: dujomis 
arba kietu kuru. Ramūs kaimynai. 
Tel. 8 698 86 898. Rokiškis
• Žemės sklypą Jakšto g., 
Rokiškyje. Sklypą sudaro 20 a 
namų valda; Sklypas puikiai tinka 
individualiam namui; Strategiškai 
gera vieta; Erdvus, šviesus 
sklypas; Visos komunikacijos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis

NUOMA

• Išsinuomosiu garažą.  
Tel. 8 629 78 083. Rokiškis
• Tvarkinga šeima, be žalingų 
įpročių, ieško 2-jų kambarių buto 
nuomai, ilgesniam laikui.  
Tel. 8 623 20 459. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti vieno ar 
dviejų kambarių butą su baldais.  
Kaina 50 Eur. Tel. 8 624 86 227. 
Rokiškis
• Jauna dirbanti pora išsinuomotų 1 
kambario butą Rokiškyje. Gali būti 
be buitinės technikos bei baldų.  
Tel. 8 602 82 867. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingas dažytojas darbui 
Švedijoje. Reikalavimai: anglų 
kalba- susikalbėti, vairuotojo 
pažymėjimas. Tel. 8 672 02 698. 

Rokiškis
• Reikalingi tinkuotojai, dažytojai 
darbui Vilniuje. Tel. 8 672 02 698. 
Rokiškis
• ŽŪB „Ilzenbergas“ ieško 
darbuotojų dirbti mėsos 
gamintojais. Darbas: šaltienos, 
pašteto, vyniotinių gaminimas. 
Kaina 400 Eur. Tel. 8 695 70 246. 
Rokiškis
• Įmonei reikalingi miško pjovėjai 
ir pagalbiniai darbininkai iš 
Rokiškio/Juodupės.  
Tel. 8 672 50 117. Rokiškis

PERKA

PAŽINTYS

PASLAUGOS
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• Remontuoju buitinę techniką, 
atvykstu į namus.  
Tel. 8 671 41 182. Rokiškis
• KIRPĖJA. Gruodžio g. 37, 
Rokiškis, antrame aukšte. Laukiami 
visi! Tel. 8 628 89 431. Rokiškis
• Atlieku lauko ir vidaus darbus. 
Montuoju gipso kartono plokštes, 
glaistau, dažau, klijuoju plyteles. 
Dirbu visus kitus darbus.  
Tel. 8 688 20 398. Rokiškis
• Autovežio paslaugos. Vežame 
įvairią techniką ir kitus krovinius 
iki 2,5 t. Tel. 8 689 05 448. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• BMW 330, 2000 m. 3 l, 
universalas. Kaina 1750 Eur.  
Tel. 8 616 35 293. Rokiškis
• 2001 m. Opel-Zafira 2.0 l 
dyzelinas, pilka, 74 kW, 5 durų. 

Tvarkinga. Daugiau informacijos 
telefonu. Kaina 1600 Eur.  
Tel. 8 614 91 573. Rokiškis
• 2005 m. Peugeot 307. universalas, 
2 l dyzelis. Pusė metų Lietuvoje. 
Be defektų. Būklė gera.  
Kaina 1499 Eur. Tel. 8 603 62 884. 
Rokiškis
• VW Golf 3, 1,9 tdi, 66 kW. 
Be TA, variklis geras, daugiau 
informacijos telefonu. Kaina 270 
Eur. Tel. 8 627 42 809. Rokiškis
• Renault, važiuojantis 1.6 
benzinas, visą arba dalimis. 
Kaina 270 Eur. Tel. 8 628 47 947. 
Kupiškis
• AUDI 80 su TA, skilęs priekinis 
stiklas, parūdiję galiniai sparnai . 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 622 24 288. 
Rokiškis
• OPEL Omega 1999 m. 2.0 D TA 
iki 2018 12. Universalas, kablys, 
kondicionierius, beveik naujos 
padangos, balta spalva.  
Kaina 550 Eur. Tel. 8 608 98 270. 
Rokiškis
• 1989 m. VW Passat 1.6 TD 
59 kW, TA du metai, sedanas, 
tvarkinga. Kaina 720 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• 1987 m., AUDI 80 1.8 benzinas-
dujos, TA tvarkinga. Kaina 620 Eur. 
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• 1999 m. VW Passat karavanas 1.6 
benzinas, TA du metai, tvarkinga. Kaina 
1450 Eur. Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Audi A4 B5 1997 m. karavanas, 
TA du metai, investicijų 
nereikalauja. Kaina 1450 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• AUDI 80 1986 m. b2 1.8 
benzinas-dujos, TA tvarkinga. 
Kaina 520 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• BMW 525 TDS geros būklės, 
dyzelinis. Kaina 900 Eur.  
Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• Vaikišką dviratį mergaitei, labai 
geros būklės, 3 bėgių.  
Kaina 50 Eur. Tel. 8 621 25 011. 
Rokiškis
• 1999 m.  VW Golf TDI 66 kW 
juoda spalva, TA dviems metams. 
Kaina 1250 Eur. Tel. 8 682 24 621. 
Rokiškis
• Seat Toledo Vario universalas, 
1998 m. 1,9 TDI 66 kW, kablys, 
elektriniai langai, šildomos 
sėdynės, TA iki 2019 11. Lietuvoje 
neeksploatuota. Kaina 900 Eur.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• 1998 m. VW Passat universalas, 
juodas,1,9 TDI 81 kW, kablys, 
elektriniai langai, autopilotas, 
šildomos sėdynės, pakeistas 
dirželis. TA iki 2019 10. Lietuvoje 
neregistruota. Kaina 1150 Eur.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• VW Sharan, 1998 m., mėlynas, 81 
kW. Kaina 900 Eur.  
Tel. 8 641 98 343. Rokiškis
• Audi A4, dyzelis, 1,9 tdi, balta, 
universalas. TA iki 2018.06. 
Kaina 950 Eur. Tel. 8 675 42 936. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• 2000 m. OPEL Vectra. 
 Tel. 8 655 08 291. Rokiškis
• VW Passat B5 kablį, komplekte 
su rozete.  Pastiprintas- 85/2000 kg. 
Tel. 8 616 35 640. Rokiškis
• Peugeot 307 skardinius ratlankius, 
nauji su vasarinėm padangom 195 
65 R15. Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Opel Vectra ratlankius 205 55 
R16 su vasarinėmis padangomis. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Audi A4 ratlankius su vasarinėmis 
padangomis 205 60 R15.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Naudotas vasarines padangas 205 
55 R16. Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• 225 45 R17 225 50 R17 M+S, yra 
ir dvi vasarinės 205 45 R17, dvi 
m+s 205 45 R17, dvi 235 45 R17, 
dvi 245 45 R18 m+s padangos.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• VW Golf 4 ratlankius, tinka 
Audi a3, R15. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• VW Golf 3 ratlankius 175 70 
R14 su vasarinėmis labai geromis 
padangomis, tinka ir KIA.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Seat ratlankius, tinka Alhambra, 
Sharan 5/112 215 60 R15 su 
vasarinėmis labai geromis 
padangomis. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Naudotas padangas R14,15,16,17. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• R13 ratklankius su padangomis,  
4 skylių, 4 vnt. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 611 09 005. Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• VW Golf 2006 m. 1.9 TDI 77 kW. 
Tel. 8 612 67 305. Rokiškis
• Audi a6 c4 Avant 2.5 TDI 85 kW 
6 bėgių dėžę, variklį dalimis.  
Tel. 8 671 51 396. Rokiškis
• Padangas, geros būklės, 195-65. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 624 90 330. 
Rokiškis
• Audi orginalius lengvojo lydinio 
ratus R15 5 skylių. Turiu ir R16 5 
skylių. Tel. 8 624 90 330. Rokiškis
• Audi A3 1.9 l 81 kW 2000 m.  
Tel. 8 624 90 330. Rokiškis
• Audi A4 1.9 l 81 kW uversalas. 
Tel. 8 624 90 330. Rokiškis
• Ford Galaxy 1.9 l 81 kW 2000 m. 
Tel. 8 624 90 330. Rokiškis
• Opel Vectra 2 l 74 kW dyzelis 
unversalas. Tel. 8 624 90 330. 
Rokiškis
• Lengvojo lydinio ratus, Opel 5 
skylių, R 15. Kaina 60 Eur.  

Tel. 8 624 90 330. Rokiškis
• Naudotas padangas, vasarines, 
žiemines, m+s r14,15,16,17,18.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Lengvojo lydinio BMW 
orginalius ratus su padangomis 
M+S R16 235/60 IS20 tinka E60.
E39.E38. Kaina 125 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Moskvič 412 mažai naudotą 
variklį. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• 1998 m. VW Golf universalas 1.9 
dyzelis 55 kW . Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• R13 R14 R15 ratus su 
padangomis, ratlankius. T 
el. 8 675 47 620. Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• 1995 m. VW Golf 1,9 TD 55 kW 
turbiną, siurblį, generatorių, starterį 
ir 1992 m. VW Passat, dyzelis, 
greičių dėžę. Tel. 8 682 24 621. 
Rokiškis
• Lengvojo lydinio ratlankius R15 
tinka 3 serijos BMW. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Lengvojo lydinio ratlankius 
BMW, orginalūs  su padangomis 
M+S R16/235/60  IS 20 71/2 tarp 
skylių 120 centrinė 72.5 tinka E60.
E39.E38. Kaina 125 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Lengvojo lydinio ratlankius su 
vasarinėmis padangomis nuo AUDI 
A4 R15/195/65  iš Vokietijos. 
Geros būklės. Kaina 135 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• AUDI  b4, Opel Vectra, VW 
Golf3 dalis. Tel. 8 603 87 554. 
Rokiškis
• VW Passat dalimis. 1995 m., 
1,9TDI 66 kW, juodas, universalas. 
Tel. 8 602 87 040. Rokiškis
• Pigiai Opel Zafira dalis. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Audi A6 2000 m. 1,9 TDI vairo 
kolonėlę. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis

M. Pulkauninkas Valstybinių miškų 
urėdijai vadovaus nuo kovo 19-osios

Naftos produktų krovos 
bendrovės ir suskystintų 
gamtinių dujų (SGD) ter-
minalo operatorės „Klaipė-
dos nafta“ finansų direkto-
rius Marius Pulkauninkas 
Valstybinių miškų urėdijai 
pradės vadovauti kovo 19 
dieną.

Aplinkos ministro atstovas 
spaudai Mindaugas Bajarū-
nas BNS teigė, kad ministras 
įsakymo dėl to dar nepasira-
šė, tačiau dėl datos yra sutar-
ta. Anot jo, antradienį buvo 
gauta pažyma iš Specialiųjų 
tyrimų tarnybos (STT).

42 miškų urėdijas apjun-
gusios urėdijos vadovo kon-
kursą M. Pulkauninkas lai-
mėjo vasario viduryje.

40-ies M. Pulkauninkas 
nuo 2002 metų dirbo tarp-
tautinėse audito ir konsul-
tacinėse kompanijose „Ar-

thur Andersen“, „Ernst and 
Young Baltic“. Bendrovėje 
„Klaipėdos nafta“ jis dirba 
nuo 2014 metų spalio, yra 
laikinai vadovavęs šiai ben-
drovei.

Valstybinių miškų urėdija 
įregistruota sausio viduryje 
– ji sujungė visas 42 šalies 
urėdijas, kurių skaičius per 
metus turėtų sumažėti iki 26 
regioninių padalinių.

Iki tol Generalinei miškų 
urėdijai, kurią iki gegužės 
ketinama likviduoti, vado-
vavo Rimantas Prūsaitis. 
Šiuo metu laikinai Valstybi-
nių miškų urėdijai vadovau-
ja buvęs Panevėžio urėdas 
Valdas Kaubrė.

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

Vyriausybė nori reformuoti savo 
atstovų apskrityse tarnybas

Vyriausybė pritarė siūly-
mui reformuoti savo atstovų 
apskrityse tarnybas. Toliau 
pertvarką svarstys Seimas. 
Siūloma vietoj esamų 10 
įsteigti vieną tarnybą, o vie-
toj 10 Vyriausybės atstovų 
palikti tik penkis.

Pataisomis siūloma nu-
statyti, kad vienas atstovas 
kuruotų Vilniaus ir Alytaus 
apskritis, antras Vyriausybei 
atstovautų Kauno ir Marijam-
polės apskrityse, trečias – Pa-
nevėžio ir Utenos apskrityse, 
ketvirtas – Klaipėdos ir Tau-
ragės apskrityse ir penktas – 
Šiaulių ir Telšių apskrityse.

Pagal pataisas, Vyriausybės 
atstovas galėtų dirbti ne dau-
giau kaip dvi kadencijas iš eilės 
– šiuo metu tokio apribojimo 
nėra.  Siūloma pertvarką įgy-

vendinti nuo 2019 metų sausio.
„Konsoliduoti Vyriausy-

bės atstovų tarnybas siūlome 
atsižvelgdami į mūsų siūlo-
mą naują Valstybės tarnybos 
įstatymą, kurio vienas esmi-
nių tikslų – efektyvi, lanksti 
ir skaidri valstybės tarnyba“, 
– pranešime spaudai sako vi-
daus reikalų ministras Eimutis 
Misiūnas.

Pasak ministro, konsolida-
vus tarnybų finansų apskaitą 
ir kitus resursus atpigtų pačių 
tarnybų išlaikymas. Dabar 
Vyriausybės atstovams ir jų 
tarnybos išlaikyti kasmet ski-
riama 1,12 mln. eurų.

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

Bažnyčios reformas vykdęs popiežius Paulius VI bus paskelbtas šventuoju
 Popiežius Paulius VI, kuris 

7-ajame dešimtmetyje prižiū-
rėjo dideles II Vatikano susirin-
kimo reformas, netrukus bus 
paskelbtas šventuoju, trečiadie-
nį paskelbė Vatikanas.Taip pat 
bus kanonizuotas San Salvado-
ro arkivyskupas Oscaras Ro-
mero, 1980 metais nužudytas 
dėl pasisakymų prieš represijas 
ir socialinę neteisybę Salvadore.

Popiežius Pranciškus (nuotr.) 
apasirašė dekretus, kuriais lei-
džiama kanonizuoti šiuos asmenis 
remiantis jiems priskiriamais ste-
buklais,. Pranciškus Paulių VI pa-
laimintuoju paskelbė 2014 metų 
spalį, o O. Romero – 2015 metų 
gegužę.

II Vatikano susirinkimas pri-
ėmė plačias Katalikų Bažnyčios 
reformas ir smarkiai pakeitė tikin-
čiųjų ir kunigų santykius. Mišios, 
kurios vykdavo lotyniškai, buvo 

išverstos į vietos kalbas, o kunigai 
į bendruomenę ėmė kreiptis atsi-
sukę į žmones, o ne į altorių. 

O. Romero dešimtmečius buvo 
vertinamas prieštaringai dėl netur-
tingųjų ir prispaustųjų užtarimo. Ši 
kontroversija skaldė ir Salvadorą, 
ir Bažnyčią.Jis buvo nužudytas 
prasidedant Salvadoro pilietiniam 
karui. Tai dar labiau pastūmėjo šalį 
į brutalų konfliktą, kuris siautė iki 

1992-ųjų, kai dešiniojo sparno vy-
riausybė pasirašė taikos susitarimą 
su kairiųjų partizanais.Judėjimui 
už O. Romero kanonizavimą ilgą 
laiką priešinosi konservatyvūs ka-
talikai ir Salvadoro dešinieji, kurie 
jo pamoksluose apie neturtin-
guosius ir vyriausybės represijas 
smerkusiose radijo transliacijose 
įžvelgė užmaskuotą marksizmą.

BNS inform.
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PARODOS:
Viešojoje bibliotekoje.
Stendinė paroda „Rokiškio viešajai bibliotekai-95“.
Skaitykloje (Taikos g. 19)
Rokiškio krašto muziejaus foto nuotraukų paroda „Vasario 16-osios 

Nepriklausomybės Akto signatarai“.
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
Spaudinių paroda „Atkurtos Lietuvos valstybei  – 100“.
Rokiškio rajono ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių 

darbų paroda „Kas yra 100?“, skirta Lietuvos Valstybės atkūrimo100-čiui. 
RENGINIAI:
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
Kovo 10 d. 11 val. – lėlių teatro „Padaužiukai“ kūrybinės dirbtuvėlės.
Kovo 15 d. 11 val. – ABĖCĖLĖS šventė „Raidžių karalystėje“.

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 
tvarkykite doku-
mentus, kreip-

kitės į valdžią dėl leidimų, 
oficialių raštų, patvirtinimų, 
atsiskaitymų. Nevenkite 
bendrauti, spręsti organiza-
cinius klausimus ir mokėkite 
klausytis. Nuo ketvirtadie-
nio nebesiimkite atsakingų 
darbų. Nenumokite ranka į 
sveikatos sutrikimus. Savait-
galį jus praturtins meditaci-
jos, filosofiniai apmąstymai, 
bendravimas su dvasingais 
žmonėmis. Prasideda jauna-
tis, kurios metu fiksuosis jūsų 
norai, nuotaikos, tad būkite 
pozityvūs. Gresia traumos - 
atsargiai kelyje, ant ledo ir kt.

JAUTIS. Sa-
vaitės pradžioje 
geras viltis žadins 
partnerystės, ben-

dradarbiavimo perspektyvos, 
maloniai jaudins mintys apie 
numatomą proginį renginį 
ar pan. Kita vertus, nerimą 
kels reikalai, susiję su už-
sieniu, aklu pasimatymu ar 
kt. Pokalbiai su pažįstamais 
žmonėmis, svetimos patirties 
įvertinimas padės geriau su-
sivokti noruose ir tiksluose. 
Savaitgalį savo ar ne savo 
iniciatyva imsitės darbų. Ir 
vis tiek galimos replikos, kad 
išsisukinėjate nuo kažkokių 
įsipareigojimų. Patartina ap-
silankyti parodoje, pasimė-
gauti gera muzika.

DVYNIAI. Šią 
savaitę galite gau-
ti gerą darbo pa-
siūlymą arba jums 

kils noras išsikelti didesnius 
tikslus, planuoti savo ateitį, 
profesinius ir šeimos reikalus 
ar pan. Galimi kontaktai su 
kultūros ir švietimo veikėjais, 
užsieniečiais. Jei šiuo metu 
esate kelionėje, jūsų laukia 
nauji įspūdžiai. Mandagiai 
bendraukite, nes lengva su-
gadinti santykius. Savaitga-
lį per kažkokį renginį arba 
internetu galite užmegzti ar 
atnaujinti svarbius ryšius. 
Nusimato šaunūs susitikimai 
su draugais, kolektyvinės 
pramogos

VĖŽYS. Ši sa-
vaitė gana palanki 
tarpininkavimui, 
konsu l t av imui , 

dalyvavimui konkursuose, 
derybose ir t. t. Būsite godūs 
ne viena prasme, be kita ko, 
- sekso, meilės džiaugsmų. 
Turbūt teks rinktis tarp nau-
dos ir malonumo, pareigos 
ir laisvės. Gali būti, kad aiš-
kiai pajusite besiartinančias 
permainas. Arba jų planingai 
sieksite. Artėjant savaitgaliui, 
jau norėsis lėkti kur nors toli 
nuo įgrisusios rutinos. Galbūt 
vyksite į kokį nors svarbų 
renginį ar kažkur viešnagėn 
ir parsivešite daug įspūdžių iš 
bendravimo su įdomiais žmo-

Astrologinė prognozė ateinančiajai savaite
nėmis.

LIŪTAS. Šią 
savaitę nuotaika 
turėtų būti neblo-
ga, jei pernelyg 

nesigilinsite į globalines pro-
blemas. Jei jūsų veikla susi-
jusi su užsieniu arba ten gy-
vena/vieši mylimas žmogus, 
tuomet gali kilti rūpesčių. 
Būsite emocionalūs, jautrūs, 
tad įmanomi konfliktai. Ben-
draujant svarbu nuoširdžiai 
domėtis pateikiama tema, o 
ne stengtis demonstruoti savo 
pranašumą. Savaitgalis atneš 
atgaivą, jeigu ištrūksite iš 
įprastos aplinkos, praplėsite 
akiratį, pabendrausite su kito-
kiais žmonėmis nei kasdien. 
Neprovokuokite pavydo.

M E R G E L Ė . 
Nuo pirmadienio 
n e a t i d ė l i o d a m i 
imkitės svarbių 

reikalų, vizitų. Regis, kils 
ūpas tvarkyti įstaigą, keis-
ti profesinius planus arba 
įvaizdį, stilių, mitybą. Galite 
susitarti dėl atlygio, tarpinin-
kavimo ar pan. Labai svarbu 
pasikliauti patirtimi ir būti 
nuosekliems. Aklai nepasi-
duokite kitų valiai bei įtakai. 
Savaitgalį pravartu išsiaiškin-
ti nesutarimus, kurie ilgai ne-
davė ramybės. Regis, atgau-
site skolą arba pavyks gauti 
naudos. Jeigu panorėsite, 
galėsite maloniai ir turiningai 
praleisti laiką su šaunia kom-
panija.

S VA R S T Y -
KLĖS. Šią savaitę 
trokšite komforto, 
prabangos, pato-

gumų. Galbūt išgirsite pas-
tabų, kad jums derėtų keisti 
save, savo elgesį, stilių. Ga-
lite sėkmingai panaudoti savo 
ir kitų kūrybinius gabumus, 
iškalbą, humoro jausmą. Jei-
gu rūpi nauji darbai, projek-
tai, tai galbūt jus sudomins 
kažkokia informacija apie tai. 
Savaitgalį kalbos suksis apie 
sveikatą, mitybą, ūkinius 
reikalus. Galbūt mėginsite 
namuose įvesti nepriekaištin-
gą tvarką. Bus puiku, jei su-
derinsite interesus su antrąja 
puse.

S K O R P I O -
NAS. Šią savaitę 
ramesnio, pato-
gesnio gyvenimo 

troškimas gali pildytis. Regis, 
džiaugsitės šeima, savimi ir 
tuo, ką dabar turite bei galite 
turėti. Panašu, kad užplūs ir 
romantiškos nuotaikos. Ga-
lite patirti žavų nuotykį. Tik 
nepasiduokite lengvabūdiš-
koms pagundoms darbo, vers-
lo srityje. Savaitgalio planus 
gali kiek sujaukti netikėtai iš-
kilusi kliūtis, pinigų stygius. 
Galbūt didesnio dėmesio ir 
investicijų pareikalaus namų 
ūkis arba asmeninis verslas. 
Regis, gausite įdomių pata-
rimų dėl įvaizdžio, stiliaus, 

įsidarbinimo.
ŠAULYS. Sa-

vaitės pradžioje be 
ypatingų pastangų 
judėsite pirmyn. 

Būsite neramūs ir smalsūs. 
Galbūt turėsite kontaktų su 
žiniasklaida, ką nors rekla-
muosite. Seksis informuoti 
bei mokytis ir mokyti. Iš jums 
neabejingo asmens galite 
gauti neįprastą laišką. Galbūt 
suduš kai kurios jūsų puose-
lėtos romantiškos viltys, ne-
gausite planuotų pajamų ar 
kt. Kai kas gali suabejoti jūsų 
padorumu. Savaitgalį reikės 
pasistengti, kad rastumėte 
raktą į artimų žmonių širdis. 
Svarbu elgtis taikiai, draugiš-
kai. Saugokitės traumų.

OŽIARAGIS. 
Šią savaitę po 
ilgų pastangų ims 
ryškėti rezultatai 

ar perspektyvos. Galite pa-
pildomai užsidirbti, su nuo-
laida įsigyti trokštamą daik-
tą ar pan. Svarbu pernelyg 
neapsikrauti darbais, kažko 
svarbaus paskubomis nepra-
dėti, nes labai nerimausite, 
jei nepajėgsite laiku užbaigti. 
Meilės situacija gana trapi, 
tad nesielkite lengvabūdiškai. 
Savaitgalį nusimato susitiki-
mai su giminaičiais. Noriai 
imsitės buitinių darbų, galbūt 
kažką pirksite iš namų ūkio ar 
technikos prekių.

VA N D E N I S . 
Šią savaitę jautriai 
į viską reaguosite, 
ypač į replikas, 

susijusias su artimo žmogaus 
išvaizda, ydomis. Geriau jau-
sitės bei seksis, jei pasinersite 
į darbą, verslą. Didelę vertę 
jums turės kūrybinis įkvė-
pimas, originalumas, kad ir 
kur jis bepasireikštų. Tik ne-
pasiduokite netikusioms pa-
gundoms. Nepalanku lįsti į 
skolas, nesaikingai išlaidauti. 
Savaitgalį jums pavyks dera-
mai pailsėti, pasilinksminti. 
Galbūt nueisite į pramoginį 
renginį, į svečius. Kitų pa-
dedami kažką svarbaus gali-
te nuspręsti dėl nuosavybės, 
verslo.

ŽUVYS. Ši 
savaitė jums leis 
geriau suvok-
ti galimybes ir 

perspektyvas. Galima nauda 
per labdarą, socialinę sferą, 
meną, užsienį, nelegalią vei-
klą. Vis dėlto derėtų labiau 
tausoti jėgas, saugoti sveika-
tą. Lengva peršalti, apsinuo-
dyti. Geriau niekur neskubė-
kite, nedarykite spontaniškų 
sprendimų. Venkite aiškintis 
ir meilės santykius. Savait-
galį užsiimkite tuo, kas pa-
tinka, atsipalaiduokite. Re-
gis, ir šeimos nariai norės to 
paties, todėl niekas netruk-
dys maloniai ilsėtis ar sma-
guriauti. Saugokitės avarijų, 
traumų. 

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Kalakutę ir 2  antis (patelės).  
Tel. 8 624 54 217. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Esu bendrosios praktikos 
slaugytoja, stažas 40 m., ieškau 
darbo. Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 8 672 83 169. Rokiškis
• Vyras ieško darbo, galiu pjauti 
krūmus, malkas, jas kapoti ar dirbti 
kitokį darbą. Tel. 8 672 86 131. 
Rokiškis
• Vyras ieško bet kokio darbo.  
Tel. 8 672 86 131. Rokiškis
• Ieškau rusiškų traktorių 
remontuotojo darbo.  
Tel. 8 695 49 071. Kupiškis
• Ieškau apdailininko darbo.  
Tel. 8 699 45 620. Rokiškis
• Ieškau auklės darbo.  
Tel. 8 695 10 430. Rokiškis
• Ieškau papildomo darbo.  
Tel. 8 675 16 894. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Intel Celeron 2.53. Ghz. 
Operatyvioji atmintis 450 mb 
ram. Kietasis diskas 75 Gb. Cd-
rom. Windows xp. Monitorius 
plokščias Acer V193HQV, 19 colių 
įstrižainės. Kaina 67 Eur.  
Tel. 8 675 00 301. Rokiškis
• Daugiafunkcinį įrenginį: 
spausdintuvą-skenerį.  
Kaina 20 Eur. Tel. 8 682 31 964. 
Rokiškis
• 4 Cd rom bei dvd rom ir motininę 
plokštę, netikrinti. Parduodu kaip 
neveikiančius. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 675 00 301. Rokiškis
• PS3: HDMI laidas, „džoistikas“,  
2 žaidimai. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 676 99 86 . Rokiškis
• PS4, 2 pulteliai, visi laidai, plius 
6 žaidimai. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 673 59 660. Rokiškis
• Naują kompiuterį. Procesoriaus 
modelis i5-7400. Vaizdo plokštė 
NVIDIA GeForce GTX1070Dažnis 

(MHz) 2400 Vaizdo plokštės 
atmintinė (MB) 8GB. Kietojo 
disko talpa 1 TB. 
Procesoriaus tipas Intel® Core™ 
i5. Atmintinė (RAM) (GB) 16GB. 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 613 20 223. 
Vilnius
• Lenovo TAB2 A10-30. Planšetinis 
kompiuteris, mažai naudotas, 
beveik naujas su dėžute.  
Kaina 115 Eur. Tel. 8 601 19 003. 
Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Pianiną Riga su kėde.  
Kaina 150 Eur. Tel. 8 699 57 629. 
Panevėžys
• Pianiną. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 670 98 142. Rokiškis
• Pianiną Smolensk.  
Tel. 8 676 26 818. Rokiškis
• Pianiną Belarus už simbolinę 
kainą. Tel. 8 687 27 076. Rokiškis
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

Vedusio vadybininko buvo 
paprašyta atlikti stiprybių, 
silpnybių, galimybių ir 
grėsmių analizę. Jis sako:

– Mano stiprybė yra 
žmona. Mano silpnybė – 
kaimyno žmona. Galimybė 
atsiranda, kai kaimynas 
išvyksta, o grėsmė kyla, kai aš 
išvykstu.

***
Kai išgeria ekstrasensės, 

skambina savo būsimiems.
***

Eidami per gatvę degant 
raudonai šviesai, rizikuojate tą 
šviesą pamatyti tunelio gale!

***
Namų telefonas reikalingas 

bent jau tam, kad būtų galima 
rasti mobilųjį.

***
Kalbasi du vyrukai:
– Kodėl pas tave visuose 

kambariuose vakar degė 
šviesa? Gal žmona jau grįžo?

– Ne, bet grįžta rytoj. 
Tyčia įjungiau visur šviesą, 
kad elektros skaitiklis manęs 
neišduotų.

***
– Vilke, ar negali su kiškiu 

elgtis žmoniškai?
– Turbūt ne – aš jį myliu 

žvėriškai!
***

Šunys II Pasaulinio karo 

metais: važinėjo tankuose, 
kovojo mūšio lauke. Šunys 
dabar: bijo fejerverkų.

***
Mielos moterys, jeigu vyras 

pasakė, kad kažką sutaisys, tai 
jis taip ir padarys. Nėra reikalo 
zyzti ir priminti jam apie tai 
kas pusę metų.

***
Teisėjas – ginamajam:
– O kodėl jūs 

nepasisamdėte advokato?
– Kad jie visi, kai tik 

išsiaiškina, kad aš iš tikrųjų 
neėmiau tų penkių milijonų, 
atsisako mane ginti.

***
Vyras nusprendė išsiskalbti 

drabužius. Pasisukiojęs šalia 
skalbimo mašinos, riktelėjo:

– Brangioji, kokį režimą 
reikia nustatyti?

– Pasižiūrėk, kas parašyta 
ant tavo marškinėlių.

– „Žalgiris“ – jėga!
***

Skelbimas tualete: 
„Prašome laikraščių į unitazą 
nemesti!“ Žemiau – prierašas: 
„Mikrobai skaityti nemoka“.

***
Geležinkelio stoties radinių 

biure:
– Gal kartais jums atnešė 

spirito butelį, kurį užmiršau 
traukinyje?

– Ne, bet atnešė vyrą, 
kuris jį rado…

***
Automobilių mechanikas 

klientui:
– Problema didesnė, nei 

maniau. Jūsų akumuliatoriui 
reikia naujo automobilio…

***
Pareina vyras namo 

gerokai po vidurnakčio. 
Žmona kelia skandalą:

– Kur buvai?! Su kuo?! 
Kodėl taip vėlai grįžti?!

Vyras:
– Aš laisvas žmogus, kur 

noriu ten einu, kada noriu 
tada grįžtu!

Kita dieną žmona grįžta 
paryčiais. Aišku, vyras 
įsiutęs:

– Kur gi tu buvai, kodėl 
tik dabar parsivilkai?!

– Matai, brangusis, aš 
nesu laisvas žmogus, kada 
išleido, tada ir parėjau…

***
Petriukas nemoka ištarti 

žodžio „trys“.
Nuėjęs į parduotuvę sako:
– Duokite keturias 

bandeles, vienos nereikia.
***

Kunigas:
– Sūnau, išsižadėk šėtono.
– Negaliu. Du vaikus su 

ja turiu.

Orų prognozė kovo 9-12 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Kovo 9 d. Naktį -1

Dieną +3
P, 
2-6 m/s

Vakarop negausūs 
krituliai, galimas 
plikledis.

Kovo 10 d. Naktį -2
Dieną +1

V,
1-5 m/s

Vietomis nedideli 
krituliai, plikledis

Kovo 11 d. Naktį  -1
Dieną +3

PR, 
2-6 m/s

Kovo 12 d. Naktį -1
Dieną +2

PR,
7-14 m/s

Dieną ir vakare bus 
vėjuota.

– rengiame furšetus, banketus
– aptarnaujame 
išvažiuojamuosius pobūvius
– pristatome Rokiškio krašto 
produkcijos degustacijas
–  teikiame nakvynę miesto 
centre 

tel. 869958377 ir 868534269
Nepriklausomybės a. 6, Rokiškis

Gaminame su meile –
skaniai, lyg pas mamą...

GARSO TECHNIKA

• Naudotą, puikiai veikiantį, 
belaidį mikrofoną XR100H811. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 698 84 137. 
Rokiškis
• S30 kolonėles, veikia gerai. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 629 00 571. 

Rokiškis
• Automobilinį stiprintuvą 
Propower. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 629 00 571. Rokiškis
• Muzikinius grotuvus, radijas. 
Viskas nauja, iš Vokietijos.  
Dedama USB. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 639 80 759. Rokiškis
• 2 kolonėles po 250 V, naujos. 

Kaina 30 Eur. Tel. 8 603 87 554. 
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Drabužius berniukui. 110 ūgis. 
Puikios būklės. Basutės 27 d. Kedai 
28 d. Dovanų mašinų trasa. Kaina 8 
Eur. Tel. 8 646 92 910. Rokiškis

• Vežimėlį (nuo 0 iki 3 metų). 
Yra lopšys, galimos trys sėdimos 
padėtys, reguliuojama rankenos 
padėtis. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 604 14 777. Rokiškis
• 2 supamus arkliukus (vienas iš 
jų su paminkštinimu), stumduką ir 
muzikinį žaislą. Visi po 15 eurų. 
Tel. 8 625 50 495. Rokiškis


