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Rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Kovo 16-oji, 
penktadienis, 

11 savaitė
Iki metų pabaigos liko

290 dienų. 
Knygnešio diena.

Saulė teka 6.35 val., 
leidžiasi 18.22 val. 

Dienos ilgumas 11.47 val. 
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Gustavas, Henrika, Mėgys, 

Mėgiotas, Norvainas, Norvainė, 
Norvilas, Norvilė, Vaidota, 

Vaidotas, Vaidotė.
Rytoj: Gendvilas, Gendvilė, 

Gertrūda, Patrė, Patricija, 
Patricijus, Patrikas, Patris, Vita.

Poryt:  Anzelmas, Eimutė, 
Eimutis, Einarta, Einartas, Einartė, 

Einas, Einė, , Einora, Einoras, Sibilė.

Dienos citata
„Knygos - minties laivai, 

plaukiojantys laiko bangomis 
ir rūpestingai gabenantys savo 
brangų krovinį iš kartos į kartą“ 

(F. Bekonas).

Dienos skaičius
250

Tiek Eur. pasisavino vagis, 
ištraukęs pirkėjos piniginę 

Rokiškio turguje. 
3 p.

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1872 m. sužaistas pirmasis 
Anglijos futbolo asociacijos tau-
rės finalas. „Wanderers“ Londo-
no „Kennington Oval“ stadione 
rezultatu 1:0 įveikė „Royal Engi-
neers“.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1846 m. Purviškiuose, prie Suosto, 
gimė knygnešys, publicistas, 

„Aušros“ ir „Varpo“ bendradarbis 
Jurgis Bielinis. Mirė 1918 m.

Post 
scriptum

Kišenėj ir karaliui špygą 
gali parodyt.

Tūbelietis 2018

Konkurso laimėtojai Gabrielei Šukytei „Rokiškio Sirenos“ prizą įteikė laikraščio savininkas Simonas Tuska. 
Nugalėtoją sveikino ir Juozo Tūbelio progimnazijos direktorius Zenonas Pošiūnas.                   „Rokiškio Sirenos“ nuotr.

4 p.

Plaukimas ledinėje 
eketėje obeliečiui 
Modestui Stumbriui 
nebuvo didelis iššūkis

5 p.

„Pupelėje“ kariai visada laukiami

Atsinaujinusi „Pupelė“ pirmoji iš rajono įmonių prisijungė prie apžvalgininko Andriaus Tapino inicijuotos akcijos garbeaptarnauti.lt. Šios akcijos esmė – parodyti pagarbą savo valstybės gynėjams.
 „Rokiškio Sirenos“ nuotr.

3 p.
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Pieno kainas smukdo pasaulio 
rinkos – perdirbėjai ir gamintojai

Pieno perdirbėjai ir gamintojai 
sutaria, jog smunkančioms žalia-
vinio pieno kainoms įtakos darė 
pasaulio rinkoje atpigę pieno pro-
duktai, tačiau keturis mėnesius 
trunkantis smukimas, anot jų, 
neturėtų virsti gilesne krize – kai-
nų augimo laukiama jau pavasarį 
ar vasarą. 

„Po labai gerų 2016 metų pa-
baigos ir beveik visų 2017 metų 
ūkininkams ir perdirbėjams, kai 
buvo aukštos supirkimo kainos, 
ūkininkai visame pasaulyje pradėjo 
gaminti daugiau pieno ir susidarė 
pieno produktų perteklius. Tai mušė 
produkcijos kainas, o po kurio laiko 
krito ir žaliavinio pieno kainos“, – 
BNS sakė vienos didžiausių pieno 
perdirbimo įmonių „Rokiškio sūris“ 
vadovas Dalius Trumpa.

Anot jo, Europos pieno rinkai 
spaudimą taip pat daro liesų pieno 
miltelių perteklius Europos Komisi-
jos (EK) sandėliuose. Kol rinka ne-
turės aiškumo dėl jų panaudojimo, 
tol žaliavinio pieno kainos gali būti 
spaudžiamos žemyn.

„Nėra aiškumo rinkoje, ką Eu-
ropos Sąjunga darys su lieso pie-
no milteliais. Jiems yra labai maža 
paklausa, nes nežinoma, ar jie bus 
išmesti į rinką, ar su jais bus nu-
spręsta elgtis kitaip. Tai nedidina jų 
paklausos, kas sudaro nemažą ga-
mybos dalį“, – tvirtino D. Trumpa.

ES sukauptos miltelių atsargos 
pieno rinkos dalyviams kelia ne-
rimą jau daugiau nei metus, nes 
jų staigus pardavimas lemtų kainų 
smukimą, todėl norima, kad atsar-
gos būtų mažinamos palaipsniui ar 
atiduodamos kaip humanitarinė pa-
galba.

EK duomenimis, praėjusių metų 
pabaigoje bendrija sandėliuose lai-
kė maždaug 378 tūkst. tonų išdžio-
vinto pieno miltelių. Tai plačiai var-
tojimas produktas, padedantis pieno 
atsargas išlaikyti ilgesnį laiką. Ja 
prekiaujama pieno produktų biržo-

se, todėl ji jautri rinkos pokyčiams ir 
gali lemti kitų produktų kainas.

Vis dėlto, D. Trumpos nuomone, 
žaliavinio pieno kainos dabar rea-
guoja į rinkos tendencijas.

„Manau, kad perteklius nėra labai 
didelis ir jei Europos Sąjunga pasa-
kys, ką darys su milteliais, tai tikrai 
šis svyravimas nebus toks didelis 
kaip 2014–2016 metais. Aš manau, 
čia yra normali rinkos ekonomikos 
kainų korekcija“, – kalbėjo D. Trum-
pa.

Pieno gamybos kooperatyvo 
„Pieno puta“ vadovė Jūratė Dovy-
dėnienė BNS taip pat mano, kad ža-
liavinio pieno kainoms įtakos darė 
produktų kainos.

„Iš tikrųjų pasaulinėse rinkose 
produktų kainos yra svyruojančios 
ir jos tikrai svyruoja ne į gerąją 
pusę“, – tvirtino J. Dovydėnienė.

Jos teigimu, pastaruosius metus 
krentančios žaliavinio pieno kainos 
pavasarį ar vasarą turėtų vėl augti.

„Praėjusių metų pabaigoje vy-
kusiame pasaulinio pieno kongrese 
buvo komentuojama, kad tikrai turė-
tų būti tam tikras kainų nuosmukis, 
bet jau ir pasauliniai analitikai kalba, 
jog tai turėtų būti iki pavasario arba 
vasaros“, – BNS kalbėjo J. Dovydė-
nienė.

Anot jos, jeigu pieno kainos nedi-
dės, vasarą sumažės pieno gamyba 
Lietuvoje, nes daug ūkininkų nebe-
pajėgs išlaikyti ūkių.

Žemės ūkio ministerijos duome-
nimis, Lietuvoje pieno supirkimo 
kainos vasarį smuktelėjo 4,5 proc. 
– jos krenta jau ketvirtą mėnesį iš 
eilės.

Pieno rinka prieš daugiau nei 
pusmetį buvo panirusi į krizę, kai 
gerokai sumažėjo žaliavinio pieno 
supirkimo kainos. Lietuvoje jos vėl 
didėti pradėjo 2016 metų liepą.

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

Vytautas Vilys: kam bus panaudota 
patvirtinto biudžeto dalis, 
skirta Kaimo programai

2018 metais Kovo 5 dieną vyku-
siame tarybos posedyje buvo pa-
sirengta priimti visus klausimus. 
Nors nebuvo aptartas klausimas 
dėl vicemero ir savivaldybės admi-
nistracijos direktorės postų, buvo 
priimti 28 Rokiškio rajonui svar-
būs klausimai, o tarp jų ir biudžeto 
klausimas. Kam bus naudojamos 
lėšos Kaimo programoje kuomen-
tuoja Kaimo programos komiteto 
pirmininkas ir Kaimo reikalų ko-
miteto pirmininkas Vytautas Vilys:

„Galime sakyti, kad galiausiai 
„pagavome metų žuvį“ – t.y. neeili-
nio tarybos posėdžio metu patvirti-
nome biudžetą. Jis yra labai svarbus 
visam rajonui, nes nuo patvirtinto 
biudžeto priklauso mūsų rajono gy-
ventojų gvenimas bei gyvenimo ko-
kybė. Man, kaip Kaimo programos 
komiteto pirmininkui ir Kaimo rei-
kalų komiteto pirmininkui, tenka rū-
pintis biudžeto dalimi, kuri skiriama 
kaimo reikalams. O į kaimo reikalus 
įeina ne tik žemės ūkis ir ūkininkai, 
bet ir gyvenvietės, kaimo vaikų dar-
želiai. Džiugu, kad pats biudžetas 

šiemet yra net 2.5 mln didesnis nei 
pernai, ir, galiu teigti, kad mums šie 
metai ypatingi – lėšos, skiriamos 
Kaimo rėmimo programai yra net  80 
tūkst., nors pernai gavome tik 12.5 
tūkst. eurų. Dėl taip padidėjusio biu-
džeto skiriamo mums – galiu teigti, 
kad šie metai yra ypatingi” – posė-
dyje patvirtintą biudžetą komentavo 
Vytautas Vilys.

Kaimo reikalų komiteto pirminin-
kas ir Kaimo programos komiteto 
pirmininkas teigė, kad jau yra nu-
matyta, kaip bus leidžiamos gautos 
lėšos. 12.5 tūkst Eurų bus skiriama 
įvairiems kaimo reikalams, o likę 
67,5 tūkst Eurų bus dalinami gyven-
vietėms ir ūkininkams. „40% lėšų, 
apie 27 tūkst., bus skirta gyvenviečių 
melioracijos įrenginiams, nes man, 
kaip buvusiam seniūnui, puikiai su-
prantama, kaip būna ypač lietingais 
metais – kuomet skęsta ne tik dar-
žąi, bet ir rūsiai, užliejamos gatvės. 
O likę 60%, t.y. apie 40 tūkst Eurų, 
bus skiriami ūkininkų laukų, nuosa-
vų žemių tvarkymui. Labai norime 
prisidėti prie tų, kurie melioruos ir 
tvarkys savo laukus, todėl prie kie-

kvieno projekto bus prisidedama 500 
Eurų. Žinoma, tai nėra laba dideli 
pinigai, tačiau tikimės, kad ši suma 
paskatins tvarkytis, gerinti aplinką ir 
savo žemę,” – apie tai, kam bus nau-
dojamos lėšos Kaimo reikalams sakė 
V. Vilys.

Vytautas Vilys dėkingas stam-
biesiems ūkininkams, kad pastarieji 
nereikalavo išmokų pagal tikslų hek-
tarų kiekį, todėl ir smulkieji ūkinin-
kai galės gauti tuos pinigus. Taip pat 
Kaimo reikalų komiteto pirmininkas 
skatina ūkininkus kuo aktyviau ko-
operuotis, nes tokios kooperacijos 
taps prioritetu. V. Vilys kviečia susi-
kooperaavusius ūkininkus dalyvauto 
programoje ir su idėjomis kreiptis į 
žemės ūkio skyrių arba asmeniškai 
pas patį Kaimo reikalų komiteto 
pirminiką. Jei išsakytos idėjos pasi-
rodys esančioos naudingos ir pažan-
gios, kooperatyvui bus skiriama apie 
10% lešų, kuriomis ūkininkai galės 
bendrai naudotis juos skirdami įran-
kiams ar technikai. „Ūkininkaukite ir 
gyvenkite kaime patogiai,“ – šypso-
josi Vytautas Vilys.

Monika MEILUTĖ

Kviečiame 2018.03 19 d. nuo 10 val. iki 18 val.  gauti 
konsultacinę informaciją apie bendrą sveikatos, organų 
ir sistemų veiklą  pažangiu diagnostiniu metodu. 

Registracija telefonu 8-620-36541.

Atėjęs pavasaris priminė apie praėjusius ekstremaliai šlapius metus- tirpstantis sniegas ir ledas visu gražumu atvėrė 
dar nuo rudens telkšančius vandens klodus. Taip atrodo parkelis tarp Taikos ir Respublikos gatvių.

Pavasario peizažas Rokiškyje

Tarnybą pradeda pirmieji šiais metais šauktiniai
Vakar tarnybą pradėjo pirmie-

ji šiais metais šauktiniai, pranešė 
Krašto apsaugos ministerija.

153 pirmieji nuolatinę privalomą-
ją pradinę karo tarnybą atliksiantys 
jaunuoliai devynis mėnesius tarnaus 
Generolo Adolfo Ramanausko kovi-
nio rengimo centro Operacinės aplin-
kos kuopoje Pabradėje.

Šiuo metu savo noru atlikti tar-
nybą jau pareiškė daugiau nei 900 
jaunuolių,  iš jų  – 60  merginos, o 
iš patekusiųjų į sąrašus karo prievoli-
ninkų per 2 tūkst. yra pateikę prašy-
mus atlikti tarnybą pirmumo tvarka. 

Šiais metais nuolatinę privalomą-
ją pradinę karo tarnybą atlikti bus 

pašaukti 3 864 karo prievolininkai. 
Dar 175 šauktiniai tarnybą Karinė-
se jūrų bei oro pajėgose ir Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Gedimino 
štabo batalione pradės balandį, dar 
695 kariai – rugpjūtį tarnybą pradės 
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęs-
tučio motorizuotajame pėstininkų ir 
Juozo Vitkaus inžinerijos batalio-
nuose.

Paskutinieji išvykimai į tarnybos 
vietas šiais metais numatomi rugsė-
jo, spalio ir gruodžio mėnesiais. Tuo-
met pradės tarnauti didžioji dalis šių 
šauktinių – daugiau nei 2,8 tūkst. ka-
rių įvairiuose Lietuvos kariuomenės 
daliniuose.

BNS inform.
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Šiemet – daugiau laiko pajamų deklaravimui, 
jis bus lengvesnis, teigia VMI

Pradėti deklaruoti 2017 metų 
pajamas šiemet galima kiek 
anksčiau nei įprasta. Valstybinės 
mokesčių inspekcijos (VMI) Mo-
kestinių prievolių departamento 
direktorė Stasė Aliukonytė-Šnirie-
nė sako, jog šiais metais prelimi-
nariose deklaracijose yra daugiau 
duomenų, todėl procesas bus len-
gvesnis. 

„Deklaravimo startas šiemet skel-
biamas anksčiau, tad iki deklaracijų 
teikimo termino pabaigos – gegužės 
2 dienos bus kiek daugiau laiko“, – 
trečiadienį spaudos konferencijoje 
sakė VMI atstovė. 

Pernai gyventojai pajamas galėjo 
deklaruoti nuo kovo 16 dienos. Paja-
mų deklaravimas kasmet prasideda 
apie kovo vidurį ir baigiasi gegužės 
2-ąją.

Pernai 80 proc. žmonių, turėjusių 
deklaruoti pajamas arba turtą, tai pa-
darė laiku, o šiemet tikimasi, kad šis 
rodiklis didės.

„Deklaracijose duomenų šiemet 
yra sukelta daugiau, pokyčių reikš-
mingų nėra, todėl tikimės, kad gy-
ventojai galės lengviau viską pateik-
ti“, – teigė S. Aliukonytė-Šnirienė.

Anot jos, šiemet pasipildė turtą ir 
pajamas deklaruoti privalančių žmo-
nių sąrašas – jame yra biudžetinių 
įstaigų ir valstybinių įmonių padali-
nių vadovai, jų pavaduotojai bei jų 
šeimų nariai.

Ji pridūrė, kad šiemet Vilniaus 
apskrities mokesčių inspekcijos pa-

dalinyje dirbs daugiau žmonių – tai 
sumažins laukiančių žmonių eiles.

Šiemet VMI parengė 1,8 mln. 
preliminarių deklaracijų, iš kurių 
1,3 mln. reikės tik patvirtinti vienu 
mygtuko paspaudimu – į jas sukelti 
visi duomenys.

Gyventojų pajamų mokesčio 
(GPM) permoką gali susigrąžinti 
darbuotojai, kuriems buvo pritaiky-
tas per mažas metinis neapmokesti-
namųjų pajamų dydis, taip pat mo-
kėję gyvybės draudimo, studijų ar 
pensijų įmokas, palūkanas už būsto 
paskolą. 

Deklaracijas privalo pateikti gy-
ventojai, kurie praėjusiais metais 
užsiėmė individualia veikla ar gavo 
pajamų, nuo kurių būtina sumokėti 
mokesčius, tie, kuriems, buvo pri-
taikytas per didelis neapmokestina-
masis pajamų dydis, individualių 
įmonių, ūkinių bendrijų, mažųjų 
bendrijų savininkai. 

Deklaruojantieji pajamas gali 
skirti paramą – 2 proc. ne pelno 
siekiančioms organizacijoms arba 
procentą partijoms.

Pernai pajamų deklaracijas pa-
teikė apie 1,27 mln. gyventojų. 731 
tūkst. gyventojų deklaravo 95,5 mln. 
eurų mokesčio permokos, 318 tūkst. 
gyventojų deklaravo 128,5 mln. 
eurų mokėtino į biudžetą GPM.

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

KRIMINALAI
Vagystė turguje
Kovo 12 d. pranešta, kad  kovo 
10-ąją apie 9-10 val. Rokiškyje, 
turguje, iš moters, gim. 1959 
m., gyv. Rokiškio r., rankinės 
dingo  mobilaus ryšio telefonas. 
Nuostolis –  250 eurų.

Gasdino dėl penkių eurų
Kovo 13 d.  vyras (gim. 
1987 m.), gyv. Rokiškyje, 
pranešė, kad tądien 20.30 val. 
Rokiškyje, Panevėžio g., prie 
jo priėjo neblaivus (2,30 prom. 
girtumas) vyras (gim. 1986 m.) 
su dar trimis vyrais ir mergina 
grasindami iš jo kišenės ištraukė 
penkis eurus. Įtariamasis 

sulaikytas.

Grasino sūnus
Kovo 13 d. 18.30 val. moteris 
(gim. 1947 m.), gyv. Rokiškyje, 
pranešė, kad tądien 18 val. jai 
grasino neblaivus (0,78 prom. 
girtumas) sūnus (gim. 1987 m.). 
Įtariamasis sulaikytas.

Priešinosi pareigūnams
Kovo 13 d. 18.37 val. Rokiškyje, 
Panevėžio g., neblaivus (1,33 
prom. girtumas) vyras (gim. 1984 
m.) iškeikė pareigūnus, agresyviai 
elgėsi. Asmuo sulaikytas 
panaudojus kovinius imtynių 
veiksmus ir antrankius. Įtariamasis 

sulaikytas.

Pareigūnams darbo netrūko
Kovo 5–12 dienomis Panevėžio 
apskrities policija pradėjo 
85 ikiteisminius tyrimus. 14 
ikiteisminių tyrimų pradėta dėl 
vagysčių (apvogti 6 gyvenamieji 
namai, 2 nuolat negyvenami 
namai ar butai, 6 automobiliai, 4 
kitos vagystės), 23 – dėl smurto 
artimoje aplinkoje, 4 dingę be 
žinios, 2 iš jų nepilnamečiai, 8 – 
mirties priežasčiai nustatyti, 2 – 
dėl viešosios rimties trikdymo. 
Į areštinę pristatyti 85 asmenys.

Panevėžio VPK
 inform.

Rokiškėnei policininkei šou 
atrankoje šypsojosi sėkmė

Kovo 11-ąją pasirodžiusi mu-
zikinio antrininkų superšou „Mes 
vieno kraujo“ atrankų laida buvo 
sėkminga rokiškėnei Gretai Mel-
vydaitei.  Ji – policijos pareigūnė, 
neslepianti, kad iki dabar nežino, 
kas užpildė šou atrankos anketą.

„Klausinėjau visų savo aplinkinių, 
giminių – niekas neprisipažįsta. Net 
nesulaukiau užuominų ar klausimų: 
„gal kažkur buvai, kažką darei“? Su 
draugu juokaujame, kad gal anketą už-
pildė koks supykęs nubaustas pažeidė-
jas“, – pasakojo pareigūnė.

Nors jos darbas – atsakingas ir oficia-
lus, tačiau Greta pasakoja, kad ją palaiko 
tiek vadovai, tiek kolegos. „Visi puikiai 
žinome, kaip atskirti asmeninį gyvenimą 
ir pomėgius nuo iškvietimų ar patruliavi-
mo keliuose. Nė vienas pažeidėjas tikrai 
nesulauks nuolaidų vien dėl to, kad bus 

matęs mane per televiziją“, – juokėsi 
moteris.

Greta atskleidžia, kad iš pažiūros tra-
piai moteriai pareigūno darbas kartais 
tampa tikru iššūkiu. „Nuo vaikystės sva-
jojau būti policininke, tačiau kas dieną 
mėgautis savo tarnyba yra tiesiog neį-
manoma. Kartais tenka važiuoti į labai 
sudėtingus psichologiškai iškvietimus, 
kai matome smurtą, muštynes, sužeistus 
žmones... Dėl savo saugumo jau nebeiš-
gyvenu, negalvoju apie tai, kad galiu ir 
negrįžti namo. Suprantu, kad tokia mano 
profesija ir kas dieną į darbą einu su min-
timi, kad galiu ir noriu padėti tiems, kam 
tos pagalbos labiausiai reikia“, – atsklei-
dė pareigūnė.„Mano profesija scenoje – 
nei kliūtis, nei pagalba. Į šį projektą einu 
ne kaip policininkė, o kaip žmogus, kuris 
dievina muziką“, – sakė G. Melvydaitė.

LNK ir „Rokiškio Sirenos“ 
inform.

„Pupelėje“ kariai visada laukiami

Praėjusią savaitę šalį sukrėtė 
skandalas – kavinės Jonavoje per-
sonalas atsisakė aptarnauti Lietu-
vos karius. Už tokį akibrokštą ka-
vinė sulaukė žaibiškos internautų 
reakcijos: socialiniame tinkle vos 
per porą valandų kavinės reitingas 
buvo numuštas iki paties dugno. 
Šis akibrokštas sulaukė ir prie-
šingos reakcijos – apžvalgininko 
Andriaus Tapino paragintos, šalies 
įmonės ėmė registruotis tinkla-
lapyje http://garbeaptarnauti.lt/. 
Pirmoji iš rajono įmonių prie gra-
žios iniciatyvos prisijungė kavinė 
„Pupelė“. 

Kaip sakė įmonės „Vilauna“, kuri 
yra „Pupelės“ šeimininkė, savininkė 
Laura Viduolytė-Pupelienė, prie gar-
beaptarnauti.lt sąrašo ją prisijungti 
paskatino kaimynai – „Rokiškio Si-
renos“ savininkas Simonas Tuska. „Iš 
jo sužinojau apie šią akciją“, – sakė 
pašnekovė. 

Tai jau ne pirmas kartas, kai šio 
šeimos verslo kavinės demonstruoja 

dėmesį ir pagarbą šalies gynėjams. 
Prieš metus UAB „Lividė“ per praty-
bas dovanojo pietus: sriubą ir mėsos 
bei daržovių troškinį pratybose daly-
vavusiems Krašto apsaugos savano-
rių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios 
rinktinės 506-osios kuopos kariams. 
Pašnekovė neslepia: jos šeimai pilie-
tiškumas yra vertybė.

Kavinė „Pupelė“ yra mėgstama 
rokiškėnų ir miesto svečių. Jos svečių 
knygoje: ir Belgijos karių, prieš pu-
santrų metų dalyvavusių pirmosiose 
rajone vykusiose tarptautinėse praty-
bose, palinkėjimai. Ir rokiškėnai ka-
riai čia mielai užsuka su šeimomis ir 
draugais. O dabar svečiuotis dažniau 
karius skatins 10 proc. nuolaida. Ji bus 
taikoma visiems kariams: profesiona-
liosios tarnybos, šauktiniams, kariams 
savanoriams. Tereiks tik pateikti kario 
pažymėjimą. „Kariai „Pupelėje“ labai 
laukiami. Ateikite su šeimomis, su 
draugais. Lauksime jūsų“, – sakė L. 
Viduolytė-Pupelienė. 

Kavinė „Pupelė“ garsėja pilietiš-
kumu ir bendruomeniškumu: ji prisi-

jungė prie įmonių būrio, kurios teikia 
nuolaidas rajone sukurtos Didelės šei-
mos kortelės turėtojoms – gausioms 
šeimoms. Taip pat ne kartą skanėstais 
vaišino visuomenines organizacijas, 
tokias kaip Jaunųjų lyderių klubas ir 
kitas. 

Ir kitos rajono įmonės gali jungtis 
prie gražios ir prasmingos akcijos 
http://garbeaptarnauti.lt/. Jos apraše 
teigiama: „Lietuvos kariai yra davę 
priesaiką ginti Tėvynę ir kiekvieną 
iš mūsų. Viena iš Lietuvos kariuo-
menės vertybių yra Garbė, kuri 
suteikia stiprybės ir noro gyventi 
pagal vertybes. Mums turėtų būti 
garbė aptarnauti Lietuvos karius.  
Laisvės TV kviečia registruoti savo 
įmonę (kavinę, restoraną, parduo-
tuvę ar bet kokią kitą paslaugas ir 
prekes teikiančią įmonę) ir nurodyti, 
kaip galite aptarnauti pas jus apsi-
lankiusius karius (tai gali būti nuo-
laida, kavos puodelis, suvenyras ar 
bet kas kito parodysiančio dėmesį ir 
pagalbą Lietuvos gynėjams)“. 

„Rokiškio Sirenos“ inform.

UAB „Lividė“ pernai rokiškėnus karius savanorius per pratybas pavaišino skaniais pietumis.                            „Rokiškio Sirenos“ archyvo nuotr.
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Penktasis  istorinis  konkursas
,,Aš myliu Lietuvą“ Juodupės gimnazijoje

Kovo 14 d. gimnazijoje 
vyko penktasis rajono 5 kl. 
mokinių  konkursas ,,Aš 
myliu Lietuvą“, skirtas Vals-
tybės 100-čiui ir  Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 
dienai. Jo tikslas - skatinti 
domėtis, suprasti, perimti 
lietuvių tautos istorinį bei 
kultūrinį palikimą, įtvirtinti 
žinias apie Lietuvos istoriją 
bei ugdyti patriotinius jaus-
mus. Konkursą organizavo 
gimnazijos bendruomenė, 
nes praeitais metais mūsų 
gimnazijos  5 kl. mokiniai  
laimėjo šį konkursą, vykusį 
J. Tūbelio progimnazijoje. 

Šių metų konkurse daly-
vavo keturios  rajono penk-
tokų komandos iš Kamajų A. 
Strazdo gimnazijos (mokytoja 
Alvyda Vadeikienė), Pandėlio 
gimnazijos (mokytoja Virgini-
ja Adomėnienė), Juozo Tūbe-
lio progimnazijos (mokytoja 
Limina Krasauskienė), Juo-

dupės gimnazijos (mokytoja 
Dalė Stasiūnienė).  Svečius  
pasveikino gimnazijos voka-
linis ansamblis “Laumžirgis” 
(mokytoja Aurelija Trasy-
kė) ir Neformaliojo švietimo 
skyriaus vedėja Virginija Sa-
dauskienė. Toliau komandų 
laukė rimtos istorinės užduo-
tys. Mokiniai sprendė isto-
rijos testus, teisingai sudėjo 
Lietuvos himno tekstą ir jį 
sugiedojo, atpažino istorines 
iliustracijas, skaitė istorinius 
tekstus ir dalyvavo orientaci-
niame žaidime “Nueik nežinia 
kur, atnešk nežinia ką!”, kurio 
tikslas surasti mokykloje pa-
slėptą istorinį daiktą, jį atpa-
žinti ir aprašyti jo paskirtį. 

Penktokų žinias vertinusi 
komisija, susumavo rezultatus 
ir  paskelbė nugalėtojus: trečią 
vietą laimėjo Pandėlio gim-
nazijos komanda, antrą - Juo-
dupės gimnazijos penktokai, 
o  konkurso nugalėtojais tapo 
Kamajų A. Strazdo gimnazi-

jos penktokai. 
Visos komandos buvo ap-

dovanotos Rokiškio švietimo 
cento Padėkomis ir Garbės raš-
tais. Nugalėtojai taip pat  gavo  
pereinamą prizą ir įpareigoji-
mą - kitąmet tokį pat renginį 
organizuoti savo mokykloje. 
Visos komandos gavo saldžių 
dovanėlių, o nugalėtojai  dar 
ir atminimo dovanėles. Nepa-
miršti ir mokytojai, kurie ruošė 
komandas konkursui: jie gavo 
atminimo dovanėles bei pa-
žymas apie vykdytą metodinę 
veiklą.

Įteikdami prizą „Gyvybės 
medis“ (autoriai Juodupės 
gimnazijos neformaliojo švie-
timo skyriaus dailės mokytojo 
S. Daščioro  mokiniai), moki-
niams linkėjome, kad Gyvybės 
medis augtų ir žaliuotų kartu su 
penktokais, jų meile ir pagarba 
Tėvynei, valstybei, gimtinei!

 Juodupės gimnazijos
 istorijos mokytoja ekspertė 

 Rima Šimėnienė

„Kompiuteriukai vaikams“ organizatoriai 
Utenoje penktokams padovanojo 508 kompiuteriukus

Utenoje projekto 
„Kompiuteriukai vai-
kams“ komanda išdalino 
net 508 kompiuteriukus, 
skirtus visiems Rokiškio, 
Zarasų ir Ignalinos ra-
jonų penktokams. Ute-
nos rajono penktokams 
kompiuteriukai, kuriuos 
finansavo Utenos rajono 
savivaldybės meras Alvy-
das Katinas, buvo išdalinti 
dar rudenį, o šiandien šia-
me mieste darbo su „BBC 
Micro:bit“ žinias pagilinti 
buvo pakviesti visi šių ke-
turių rajonų informacinių 
technologijų mokytojai. 
Kelių valandų trukmės 
kūrybiškus „Micro:bit“ 
kompiuteriuko mokymus 
vedė IT edukacijos profe-
sionalas Kęstutis Mačiu-
laitis ir projekto vadovė 
Viltautė Žvirzdinaitė. Mo-
kytojai turėjo galimybę 
praktiškai išbandyti pro-
gramavimą „Micro:bit“ 
kompiuteriuku bei suži-
noti praktinį pritaikymą 
informacinių technologijų 
bei kitų pamokų metu.

Tikimasi, jog šis projektas 
suteiks daugiau galimybių 
Utenos, Rokiškio, Zarasų 
ir Ignalinos rajonų vaikams 
kūrybiškai naudojant tech-
nologijas mokytis progra-
mavimo, logikos, robotikos 
pagrindų ir daugelio kitų 
šiuolaikiniame pasaulyje rei-
kalingų įgūdžių. Šiuo metu 
tai yra vienos iš perspekty-
viausių šakų ne tik Lietuvo-
je, bet ir visame pasaulyje. 
„Micro:bit“ kompiuteriukai 
yra programuojami itin pa-
prastai, nes buvo sukurti bū-
tent vaikams ir jų mokymui-
si, tad jie yra tinkami lengvai 
pradžiai į kūrybos ir techno-
logijų pasaulį.

Tokio pat tipo projektas 
pirmą kartą buvo pristaty-
tas Jungtinėje Karalystėje ir 
jis yra susilaukęs didžiulės 

sėkmės. Kiekvienais metais 
šalyje mokiniams yra išdalija-
ma iki 1 milijono tokių kom-
piuteriukų. Pagal 2017-ųjų 
metų liepos mėnesio apklau-
sos Jungtinėje Karalystėje 
statistiką, net 45% vaikų, iš-
bandžiusių programavimą su 
„Micro:bit“, svarsto galimybę 
daryti savo karjerą kompiute-
rių mokslų srityse ir net 85% 
apklaustų mokytojų patvirti-
no, jog šis projektas pageri-
no informacinių technologijų 
pamokų kokybę ir mokinių 
patirtį jose. „Kompiuteriukai 
vaikams“ projekto organiza-
toriai teigia, jog projektui Lie-
tuvoje kol kas sekasi taip pat 
gerai.

„Kompiuteriukai vaikams“ 
komanda džiaugiasi rajonų 
mokytojų aktyvumu – mo-
kymuose Utenoje dalyvavo 
visi Utenos, Rokiškio, Zarasų 
ir Ignalinos mokyklų infor-
matikos mokytojai, jie rodo 
entuziazmą, tuo jie stengiasi 
užkrėsti ir vaikus. „Vaikai pa-
kylėti ir labai laimingi, dar lai-
mingesni tėvai. Tikiuosi kitais 
metais entuziazmo bus tiek 
pat“, – pirmaisiais rezultatais, 
pasiektais nuo spalio mėnesio, 
džiaugiasi Linas Vaitiekėnas, 
Utenos Vyturių progimnazijos 
muzikos mokytojas ir roboti-
kos būrelio vadovas, kuris pa-
gal antrą specialybę yra kom-
piuterių inžinierius.

Kadangi šis mokytojas yra 
ir kompiuterių inžinierius, ir 
muzikos mokytojas, tai jam 
suteikia galimybę į kompiute-
riukus pažvelgti itin kūrybiš-
kai: jis padėjo suorganizuoti 
konkursą „Aprenk Micro:bit“ 
Utenos rajono progimnazijų 
mokiniams nuo pirmos iki 
šeštos klasės, kurio tikslas yra 
ne programavimas, bet paties 
kompiuteriuko „aprengimas“ 
ir apsaugojimas fiziškai. Taip 
pat L. Vaitiekėnas panaudojo 
ir savo muzikinius gabumus – 
mokytojas Lietuvos valstybės 
atkūrimo šimtmečio proga iki 

mokslo metų pabaigos nori 
pristatyti Lietuvos himną 
grojančių laiptų projektą, 
kuris veiks naudojant būtent 
„Micro:bit“ kompiuteriuką.

Projekto „Kompiuteriu-
kai vaikams“ organizatoriai 
neabejoja, jog Lino ir dau-
gybės kitų aktyvių mokyto-
jų pavyzdys jau dabar įkve-
pia ir dar įkvėps tūkstančius 
Lietuvos mokinių pradėti 
aktyviau domėtis informa-
tikos mokslais ir į juos pa-
žvelgti ne tik kaip į skaičius 
ir raides kompiuterio ekra-
ne, bet ir kaip į galimybę 
išreikšti save kūrybiškai.

„Kompiuteriukai vai-
kams“ komanda nori pa-
dovanoti dovaną ateities 
Lietuvai, įkvėpti vaikus 
domėtis technologijomis. 
Projekto tikslas – aprūpinti 
visus Lietuvos penktokus 
mikrovaldikliais (kompiu-
teriukais) „BBC Micro:bit“. 
Šie maži įrenginiai yra pui-
kus įrankis norint konku-
ruoti dėl vaikų dėmesio ir 
padeda jiems susipažinti, 
išbandyti save programuo-
jant ir kuriant įdomias pro-
gramėles. Projektą vykdyti 
ir mokymus rengti padeda 
daugybė savanorių iš Lietu-
vos mokyklų, universitetų, 
„Barclays Group Operati-
ons Limited“ Lietuvos filia-
lo ir „Unity Technologies“, 
dalinti kompiuteriukus 
penktokams ir suteikti jiems 
bazinius mokymus padeda 
telekomunikacijų bendrovė 
„BITĖ Lietuva“. „Kompiu-
teriukai vaikams“ yra priva-
ti iniciatyva finansuojama 
fizinių asmenų bei verslų. 
Šio projekto komanda ti-
kisi, jog mokytojai įkvėps 
vaikus pažinti informacinių 
technologijų pasaulį ir į jas 
pažvelgti ne tik iš matema-
tinės ar loginės, bet ir iš kū-
rybinės pusės.

Daugiau informacijos: 
http://kompiuteriukai.lt

Tūbelietis 2018

Kovo 13-ąją Rokiškio Juo-
zo Tūbelio progimnazijoje 
jau trečiąjį kartą surengtas 
konkursas „Tūbelietis 2018“.

Jame dalyvavo 15 ga-
biausių 6-7 klasių mokinių. 
Patys gabiausi buvo išrinkti 
sprendžiant intelekto testą. 
Juos vertinanti komisija, su-
sidedanti ir progimnazijos 

direktoriaus Zenono Pošiūno, 
„Rokiškio Sirenos“ savininko 
Simono Tuskos, anglų kal-
bos mokytojos Daivos Valan-
čiauskaitės, švietimo skyriaus 
metodininkės Rositos Lasie-
nės, tėvų komiteto pirminin-
ko Lino Brekio nusprendė, 
kad geriausiai sekėsi šeštokei 
Gabrielei Šukytei: ji surin-
ko daugiausia taškų. Antrąją 

vietą laimėjo šeštosios klasės 
mokinė Rusnė Vainiūnaitė. 
Trečią vietą užėmė septinto-
kas Ąžuolas Jankauskas.

Laimėtojai gavo šaunius 
prizus, kuriuos įsteigė šio ren-
ginio rėmėjas „Rokiškio Sire-
nau. Sveikiname laimėtojus ir 
visus dalyvavusius!!!

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.
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Kviečiame 2018.03.19 d. 18.30 val. kavinė 
„Pagunda“į paskaitą, kurioje supažindisime 
su naujausiomis technologijomis sveikatos 
stiprinimui. Bus galimybė išsitirti sveikatos 
būklę diagnostiniu metodu. 

Renginys nemokamas. 
Registracija telefonu 8-662-036541.

Plaukimas ledinėje eketėje obeliečiui 
Modestui Stumbriui nebuvo didelis iššūkis

Antrą kartą Lietuvos 
istorijoje organizuotose 
25 m. ledinės eketės mė-
gėjų varžybose dalyvavo 
beveik 150 dalyvių, kurių 
tarpe buvo ir atvykėlių 
iš Prancūzijos, Ispanijos, 
Čekijos. Lietuvos sveikuo-
lių sąjungos organizuota-
me plaukime neliko ne-
pastebėtas iš mūsų krašto 
kilęs, aktyvų laisvalaikį 
propaguojantis obelietis 
Modestas Stumbrys.

– Kaip kilo mintis daly-
vauti tokioje rungtyje?

– Trumpai: man tiesiog 
patinka neįprasti dalykai, ku-
riuose išbandau savo ribas. 
Pamatęs, kad vyksta tokios 
varžybos, net nesudvejojau 
dėl dalyvavimo, kadangi pats 
grūdinuosi jau keletą metų, 
neuždarydamas maudymosi 
sezono. Nors daugeliui žmo-
nių atrodo, kad plaukimas 
iškirstoje eketėje spaudžiant 
11 laipsnių šalčiui yra labai 
didelis iššūkis – nei man, nei 
mano draugams, kurie žinojo 
apie mano dalyvavimą, jis 
toks nepasirodė.

– Kaip sekėsi varžybose, 
ar dalyvautumėte dar kartą?

– Kadangi į varžybas vy-
kau tiesiog išbandyti savęs, 
ir, kadangi visą trasą įvei-
kiau, galiu teigti, kad sekė-
si gerai. Kadangi visus 25 
trasos metrus įveikiau, įro-
džiau sau, kad tokiame šal-
tyje galiu kontroliuti savo 
kūną, tad man pačiam to 
visiškai pakanka. Žinoma, 
buvo dalyvių, kurie daug 
profesionaliau ir greičiau 
plaukė už mane, nes atvy-
ko specialaii tam pasiruošę, 
tačiau aš, kaip savamokslis 
plaukikas, tiesiog norėjau 
patikrinti savo ištvermę.  O 
dėl dalyvavimo antrą kartą 
– nežinau. Man nėra įdomu 
daryti tai, ką jau esu daręs 
ir šių varžybų nelaikau to-
kiomis, kuriose dalyvavimą 
planuočiau visus metus. Tu-
riu savo tikslus, pavyzdžiui 
– pagerinti vieną iš Lietuvos 
rekordų.

– Ar varžybos vyko 
sklandžiai, be jokių netikė-
tumų?

– Trumpai tariant: jei var-
žybos vyksta sklandžiai – tai 
prastos varžybos. Varžybos 
turi būti sunkios ir nenuspė-
jamos, visada turi būti tam 
tikras netikėtumo faktorius, 

kuris motyvuotų dalyvius ne-
prarasti budrumo. Visų pirma 
– varžybos vėlavo daugiau 
nei valandą, o artimiausios 
kavinės buvo perpildytos dėl 
didelio dalyvių ir žiūrovų 
skaičiaus. Pjaunant plaukimo 
eketes – lūžo pjūklai, vie-
toj keturių plaukimo takelių 

buvo padaryti tik trys, todėl 
varžybos truko ilgiau nei 
planuota. Taip pat renginio 
organizatoriai nepagalvojo 
apie tai, kaip dalyviams ne-
sušalti „į kaulą“ po plauki-
mo. Kadangi organizatoriai 
jauni, tikiuosi, kad kitąmet 
jie atsižvelgs į šių varžybų 
organizavimo klaidas.

– Kokiose dar „neįpras-
tose“ varžybose teko daly-
vauti?

– Per metus dalyvauju 
ne vienose neįprastose var-
žybose – mano dalyvautų 
varžybų spektras ganėtinai 
platus. Esu aktyvus bėgi-
mo varžybų dalyvis, o vie-
nos mano mėgstamiausių 
– bėgimas pelkėmis. Ta-
čiau pats įsimintiniausias, 
sunkiausias tiek fiziškai, 
tiek psichologiškai, buvo 
plaukimas baidarėmis 
lapkričio viduryje. Nors 
buvo be galo šalta, o mūsų 
pasirinktas atstumas ne-
buvo labai menkas – 170 
kilometrų nuo Vilniaus 
iki Kauno. Nors paskutinį 
kartą baidarėmis plaukėme 
prieš porą metų, šiam plau-
kimui iš anksto nesiruošė-
me, tad tai tapo tikrai rimtu 
iššūkiu. Su draugu Kauną 
pasiekėme be miego, per 
23 valandas. 

Monika MEILUTĖ

Kovo 19 d. Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje 
bibliotekoje vyks  Keliuotiškos Juozinės, vykstan-
čios nuo 2007 metų, prisimenant Juozo Keliuočio 
laikmečio Juozinių tradicijas.  Šią dieną  bibliote-
koje (Taikos g. 19 ir Kauno g.7) ypatingai laukiami  
suaugę ir vaikai – Juozai  ir  Juozapotos. Jiems yra 
paruoštos dovanėlės, o neturintiems skaitytojo 
pažymėjimo jis  bus išduotas nemokamai. 

Kaip išvengti sunkios ligos – stabligės?
Daržininkai ir sodininkai 

nekantriai laukia prasidė-
siančių žemės ūkio darbų, 
todėl Nacionalinio visuo-
menės sveikatos centro prie 
Sveikatos apsaugos minis-
terijos Panevėžio departa-
mento specialistai primena 
apie sunkią ligą – stabligę, 
kurią sukelia nervų sistemą 
veikiantys nuodai (toksi-
nai), gaminami dirvožemyje 
esančių Clostridium tetani 

bakterijų.

Ligos sukėlėjų yra įvairių 
gyvūnų ir žmogaus žarnyne. 
Su išmatomis bakterijos išsi-
skiria į aplinką ir, virtę sporo-
mis, ilgai išlieka dirvožemyje. 
Asmenys užsikrėsti stablige 
gali esant tiek giliai, tiek pa-
viršinei žaizdai, jei ji yra už-
teršta dirvožemiu.

Vaikai pagal Lietuvos Res-
publikos vaikų profilaktinių 

skiepijimų kalendorių vals-
tybės lėšomis nuo stabligės 
skiepijami 6 kartus: iki 2 metų 
skiepijami 4 kartus (2, 4, 6 ir 
18 mėn.), vėliau 2 palaikomo-
sios vakcinos dozės suleidžia-
mos 6 - 7 metų ir 15 - 16 metų 
amžiaus vaikams.

Suaugusieji taip pat turi 
galimybę pasiskiepyti ne-
mokamai. Pagal Nacionalinę 
imunoprofilaktikos programą 
vyresni nei 25 metų asmenys 

kas 10 metų skiepijami nuo 
difterijos ir stabligės. Dides-
nę riziką susirgti stablige turi 
neskiepyti ar nepilnai skiepy-
ti asmenys, taip pat asmenys, 
kuriems po paskutinio skiepo 
praėjo daugiau kaip 10 metų.

Pirmieji ligos požymiai 
pasirodo praėjus savaitei, 
tačiau gali pasireikšti ir po 
kelių dienų ar net mėnesių. 
Pirmieji ligos požymiai gali 
būti trumpalaikiai raumenų 

trūkčiojimai užkrato patekimo 
vietoje. Vėliau liga pasireiškia 
įvairaus stiprumo raumenų 
spazmais. Šie spazmai būna 
labai skausmingi, jų trukmė - 
nuo kelių sekundžių iki kelių 
minučių. Ligai progresuojant 
spazmų priepuoliai dažnėja, 
būna ilgesni ir skausmingesni. 
Spazmai gali būti tokie sti-
prūs, kad priepuolio metu lūž-
ta ilgieji kaulai, dantys. Ser-
gant sunkia stabligės forma, 

dėl ilgalaikio spazmo sutrikus 
kvėpavimui, ligonis miršta.

Lietuvoje vidutiniškai re-
gistruojami 2 stabligės atvejai 
per metus. Praėjusiais metais 
stabligė buvo diagnozuota 
trims asmenims.

Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro 

prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos 

Panevėžio departamento 
inform.

Bibliotekos simbolis 
Salvinija Kalpokaitė 
palieka darbą

„Šiandien, kovo 15-ąją, savo profesinę veiklą mūsų 
kolektyve baigia pareigos ir atsakomybės žmogus, nuo-
širdi kolegė, ilgametė Rokiškio J. Keliuočio viešosios 
bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriaus vedėja SALVINI-
JA KALPOKAITĖ. Dėkojame, Tau,Salvinija, už ištiki-
mybę bibliotekininko profesijai, geranoriškumą ir ben-
dravimą, rūpestį jaunuoju skaitytoju, už literatūrinius 
renginius, šypseną, aktyvią visuomeninę veiklą. Linki-
me daugiau skirti laiko sau, knygai, bičiuliui. Visada 
lauksime Salvinijos savanorės statuse“, – taip šiltai su 
bibliotekos siela atsisveikino jos kolegos rajono bibli-
otekininkai.

„Rokiškio Sirenos“ inform.
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Perkančioji organizacija: Rokiš-
kio rajono savivaldybės administra-
cija (kodas 188772248, Respublikos 
g. 94, 42136 Rokiškis).

Pirkimo objektas: Rokiškio mies-
te perkami 1 vieno kambario ir 1 
dviejų kambarių butai; Obelių mies-
te - 1 vieno kambario butas; Juodu-
pės miestelyje – 1 vieno ir 1 dviejų 

kambarių butai su visais komunaliniais patogumais. 
Butai su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tuale-
tu, dušine), mediniuose ar karkasiniuose namuose bei 
butai, kurių nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 proc.,  
nebus perkami.

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

pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba 
nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos apra-
šo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 
m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esa-
mų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba 
nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos apra-
šo patvirtinimo“.

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

Pirkimo dokumentus galima gauti Turto valdymo ir 
viešųjų pirkimų skyriuje, 414 kab., Respublikos g. 94, 
Rokiškyje, arba rasti internete adresu www.rokiskis.lt 
naujienų skiltyje.

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

Paraiškos  pateikimo vieta: Turto valdymo ir viešųjų 
pirkimų skyrius, 414 kab., Respublikos g. 94, Rokiškyje.

Paraiškos  pateikimo terminas: iki 2018 m. kovo 28  
d. 10.00 val.

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

nurodomas parduodamo buto adresas, kontaktinio 
asmens vardas, pavardė ir telefono nr.

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

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

Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai, vyks 
2018 m. kovo 28 d. 10.30 val. Rokiškio rajono  savi-
valdybės administracijos 203 kab., Respublikos g. 94, 
Rokiškyje.

Užs. 0613

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• R17 padangas 225-45 m+s, likutis 
apie 6 mm. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 624 90 330. Rokiškis
• R15 lengvojo lydinio ratus, buvo 
naudojami Opel Vectra.  
Kaina 80 Eur. Tel. 8 675 98 068. 
Rokiškis
• 2000 m. Opel Vectra.  
Tel. 8 655 08 291. Rokiškis
• VW lengvojo lydinio ratlankius 
su vasarinėmis padangomis 
16*55*205, 5 skylės.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Atsarginį ratą VW Touran, R-16. 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Opel lengvojo lydinio ratlankius 
su vasarinėmis padangomis 
225/45/17 (5 skylės).  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• BMW E60 kairės  pusės  žibintą, 
dinaminis xenonas. Kaina 180 Eur. 
Tel. 8 685 55 567. Rokiškis
• Žieminius lengvojo lydinio ratus, 
17 colių, nuo Audi A6, 2005 m. 
Tarpas tarp skylių 112. Padangų 
likutis apie 7 mm. Kaina 250 Eur. 

Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• BMW originalius lengvojo 
lydinio ratlankius, nedaužti, 
nedažyti. 4 vnt.  Padangos M+S 
195/65/R15 . Tel. 8 614 21 827. 
Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• Nissan Terrano II sankabos 
komplektą LUK. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 600 65 951. Kupiškis
• Nissan Terrano II vasarines 
padangas su diskais. Kaina 55 Eur. 
Tel. 8 600 65 951. Kupiškis
• Padangas su ratlankiais R-15.  
Tel. 8 612 67 305. Rokiškis
• Visureigio padangas. 235/75 R15 
m+s, 255/60 R15, 275/60 R15.  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• Renault Laguna universalas 1999 
m., 1.9 TDI., Ford Fiesta 2005 
m.,1.4 TDI, hečbekas, 2 durelių. 
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• VW Golf 4 diskai. Nauji 175 80 
R14 su vasarinėmus padangomis, 
visas komplektas. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 685 76 884. Rokiškis
• BMW ratlankius su padangomis 
m+s 205 55 R16. Kaina 120 Eur. 

Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• BMW R16 lengvojo lydinio ratus. 
Buvo naudojami 320 modeliui. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 615 65 652. 
Rokiškis
• Audi A4 2002 m. xenon žibintas. 
Tel. 8 613 17 079. Rokiškis
• Naudotas padangas. 
14,15,16,17R-ratlankiai Opel, Audi, 
VW, BMW 320 r15,16.   
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Lengvojo lydinio ratus.  
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Audi B4 kablį priekabai.  
Tel. 8 603 57 016. Rokiškis
• 2002 m.1,9 dyzelis, Mitsubishi 
Speace star. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• 1982 m. Mersedes Benz variklį, 

pilnas komplektas su pavarų dėže, 
2,0 dyzelis. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• Xenon žibintas kairės pusės, 
blokelis. Tel. 8 613 17 079. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Techniškai tvarkingą Opel 
Signum 2.2 D 92 kW 2004 m. 
Kaina 1800 Eur.  
Tel. 8 626 98 422. Rokiškis
• Gerą moterišką dviratį GREENS-
Chelsea. Tel. 8 696 09 281. 
Rokiškis
• Dviračius paaugliui, bėginiai, 
aliuminio rėmas, iš Norvegijos. 
Kaina 145 Eur. Tel. 8 676 27 899. 
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LAISVALAIKIS

2018.03.26 10 val. Margėnų k., Kriaunų sen., 
Rokiškio raj., numatomi žemės sklypų Nr.168/5 ir 
Nr.169/5 geodeziniai matavimai. Kviečiame da-
lyvauti gretimų žemės sklypų Nr. 7345/0005:61; 
Nr.7345/0005:174 ir Nr.7345/0005:78 savininkus ir 
paveldėtojus. 

Matininko atliekančio matavimus adresas: 
Taikos g. 5, Rokiškis; tel.8-458-68144, 

mob. 8-612 95720, el. p. kavolzeme@parok.lt. 
R.Barono žemėtvarkos darbų įmonė.

2018.03.28 11 val. Čivylių k., Jūžintų sen., Rokiškio 
r. numatomi žemės sklypo Nr.7330/0002:39 geo-
deziniai matavimai. Kviečiame dalyvauti gretimo 
žemės sklypo Nr. Nr.7330/0002:56 savininkus. 

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

mob. 8-600-54733, el. p. arunas@parok.lt.

Rokiškis
• Labai geros būklės 2004 m. 
Renault Scenic. Dyzelis.  
Iš Vokietijos. Kaina 1500 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės 2009 m. 
Suzuki Splash. Benzinas. Iš 
Vokietijos. Kaina 2500 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Geros būklės AUDI A4, 2006 m., 
2.0 l, 103 kW, dyzelis, universalas, 
pilkas. TA, lengvojo lydinio ratai, 
iš Vokietijos. Variklis dirba kaip 
laikrodis. Važiuoklėje niekas 
nebilda. Dveji rakteliai. Nauji 
stabdžių diskai, naujos kaladėlės. 
Domina keitimas.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Toyota Avensis. Tvarkinga, 
prižiūrėta. 2005 m. 110 kW.  
D4D. Tel. 8 682 31 964. Rokiškis
• Moterišką dviratį,  
3 pavarų. Kaina 70 Eur. 
 Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• Opel Astra, 1.7 dyzelis 50 kW, 
4 durų, 1995 m., TA iki 2019 m, 
variklio defektas. Kaina derinama. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 610 27 500. 
Zarasai
• Audi b4 1994 m. 1,9 55 kW, TA 
iki 2019 02. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 617 63 130. Rokiškis
• OPEL Omega 1999 m. 2.0 DTI  
TA iki 2018 12. Universalas, 
kablys, kondicionierius, beveik 
naujos padangos, balta spalva. 
Kaina 550 Eur. Tel. 8 608 98 270. 
Rokiškis
• Vaikišką dviratį, bėginis   
DBS. Kaina 80 Eur.  

Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Bėginį dviratį paaugliui 
SPEKTRUM.  
Kaina 125 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Vyrišką dviratį, aliuminio rėmas, 
bėginis. Kaina 145 Eur. 
 Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Vyrišką, bėginį dviratį,  
 lengvas aliuminio rėmas, gerai 
važiuoja. Kaina 145 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Moterišką dviratį, bėginis, naujos 
padangos, geros būklės.  
Kaina 155 Eur. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Renault Laguna 2004 m., 
dyzelinas, 2,2 DCI, juodos  
spalvos, universalas, yra kablys, 
ką tik atlikta techninė apžiūra, 
bet dar neregistruota Lietuvoje, 

daug privalumų, iš Vokietijos. 
Kaina 1100 Eur. Tel. 8 618 60 356. 
Rokiškis
• MAZDA 323f 1996 m. Odinis 
salonas, benzinas\dujos. TA iki 10 
mėn. Kaina 560 Eur. Tel. 8 695 29 
133. Kupiškis
• VW Golf 3, 1.9 TDI 66kW, plikos 
padangos, TA dar iki balandžio 21 
d, įrūdijęs sparnas, variklis geras, 
daugiau informacijos telefonu. 
Kaina 220 Eur. Tel. 8 627 42 809. 
Rokiškis
• VW Golf 3, 1.9 TDI, 66 kW. 
Sėdi ir važiuoji, ką tik atlikta TA. 
Kaina 550 Eur. Tel. 8 627 42 809. 
Rokiškis
• Tvarkingą dviratį MERIDA. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 607 37 032. 
Rokiškis
• Ford Mondeo 2006 m 2 l 96 kW 

dyzelis. Tikra rida, katalizatorius 
vietoje, daug privalumų, dvi naujos 
žieminės padangos.  
Kaina derinama. Kaina 1200 Eur. 
Tel. 8 685 75 247. Rokiškis
• Opel Omega 1999 m. TA iki 
2018 12. 2.0 DTI. Universalas. Yra 
kablys. Geros padangos, veikiantis 
kondicionierius. Vienas savininkas 
Lietuvoje. Balta spalva. 
Kaina 550 Eur. Tel. 8 608 98 270. 
Rokiškis
• Renault Laguna 2.2 dyzelis, nėra 
raktelių. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 628 47 947. Kupiškis
• Vokišką dviratį paaugliui Focus. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 672 32 365. 

Rokiškis
• Sidabrinės spalvos Alfa Romeo, 
156 m-jet 1.9 JTD. 2005 m. 103 
kW. TA iki 09 mėn. Kasdien 
užsiveda, važiuoja ir traukia gerai. 
Turi smulkių defektų. Domina 
keitimas. Kaina 1750 Eur.  
Tel. 8 631 25 562. Rokiškis
• Audi A3, 1999 m., lengvojo 
lydinio ratlankiai su naujomis 
padangomis. 195/65/15 M+S,  
4 vnt. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 603 57 016. Rokiškis
• 2000 m. 2,0 dyzelis, Mazda 
Premacy. TA iki 2018 08 21. 
Kablys. Kaina 490 Eur.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Vokišką grėblį vartytuvą. Panašus 
į „Dobilą“. Tel. 8 458 75 274. 
Rokiškis
• T-25 traktorių su kabina,  
1994 m. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Šakes, skirtas šieno rulonams. 
Kaina 130 Eur. Tel. 8 695 29 133. 
Rokiškis
• ZIL, įdėtas Belarus variklis. 
Kaina 2500 Eur. Tel. 8 650 23 641. 
Rokiškis
• Starterį. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Traktoriaus T-40 kabinos stiklus, 
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17 06:00 Himnas

06:05 Beatos virtuvė 
07:00 Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai
07:20 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai 
07:30 Detektyvė Miretė 
07:45 Stebuklingoji 
Boružėlė 
08:10 Karinės paslaptys
09:00 Labas rytas, Lietuva
11:45 Paslaptingas šunų 
pasaulis 2 
12:45 Ypatingi gyvūnų 
jaunikliai 
13:40 Mis Marpl 2 
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 „Du balsai – viena širdis"
23:10 Ponas Didsas
00:45 Paslaptingas šunų pasaulis 2 
01:40 Ypatingi gyvūnų jaunikliai 
02:25 Pasaulio teisuoliai 
03:10 Teisė žinoti 
03:35 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
04:00 Karinės paslaptys 
04:45 Auksinis protas. 

05:00 Paskutinis iš vyrų
05:20 Moderni šeima
06:15 Televitrina
06:30 Aladinas
07:00 Ančiukų istorijos
07:30 Nenugalimasis žmogus - 
voras
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 Džiunglių karalius
13:50 Ranka, verta milijono
16:10 Simpsonai
16:40 Ekstrasensų mūšis
18:30 TV3 žinios
19:25 Eurojackpot
19:30 Narnijos kronikos. Aušros 
užkariautojo kelionė
21:50 Pakeliui
22:55 Robas Rojus
02:30 Kon Tikis
04:35 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 Jūros komanda
11:50 Beilio nuotykiai. Naktis 
Karvamiestyje
13:35 Piteris Penas
15:40 Adamsų šeimynėlės  
vertybės
17:30 Bus visko
18:30 Žinios
19:30 Alvinas ir burundukai 2
21:15 Tikras vyras
22:55 Superherojus!
00:35 Įkalinti laike

06:00 F. T. Budrioji akis 
08:45 Sveikatos ABC televitrina
09:00 Brydės
09:30 Apie žūklę

10:00 Pavariau 
10:30 Pragaro katytė 
11:30 Milžiniški gyvūnai
12:40 Reali mistika 
13:45 Vanity Fair.  
Visiškai slaptai 
14:45 Kas žudikas? 
16:00 Detektyvų istorijos 
17:00 LKL čempionatas. 
Lietkabelis – Juventus
19:30 Dainuok mano dainą
21:30 Baltasis dramblys
23:20 Bleiro ragana
01:00 Strėlė

06:00 „Pasaulio turgūs. Atėnai“
06:30 „Pasaulio turgūs. Barselona“
07:04 TV parduotuvė
07:20 „Pasaulis iš viršaus“
08:25 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje. Filomena Grincevičiūtė“. 
09:00 „Skinsiu raudoną rožę“. 

09:30 „Vantos lapas“. 
10:00 „Ant bangos“. 
11:00 „Vincentas“ 
12:30 „Vera“ 
14:20 „Pasaulio turgūs. Tailandas“
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. 
Svetimų troškimų sūkurys“ 
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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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 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. 

05:10 Naujakuriai
05:35 Moderni šeima
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 Javos karštis
00:35 Kalėjimo bėgliai
01:35 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba
02:25 Kerštas
03:15 APB
04:05 Tėvynė

06:40 Didysis žvejys 2 
07:05 Muča Luča 
07:30 Ponas Bynas 
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 Saugotojas
00:25 Judantis objektas 
01:15 Paslaptingi žvilgsniai

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 
18:55 Stoties policija 
20:00 Info diena
20:25 Visi už vieną
21:00 Penkiakovė
23:05 Operacija "Kardžuvė"
01:00 Strėlė 
01:45 Milžiniški gyvūnai

05:15 „Geriausios nardymo 
vietos“
05:40 „Bitininkas“ 
06:29 TV parduotuvė
06:45 „Vantos lapas“.
07:15 „Muzikinės kovos“. 
09:15 „Rojus“ 

10:20 „Albanas“ 
11:25 „Bitininkas“ 
12:30 „Gluchariovas“ 
13:35 TV parduotuvė
13:50 „Pabėgėlė“ 
14:55 „Iljušinas ir Babkinas tiria. 
Spąstai Pelenei“ 
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
23:30 Mano Europos 
Parlamentas
00:00 Nuoga tiesa. 
01:55 „Geriausios nardymo vietos
02:15 „Gurovo bylos. Bet kokia 
kaina“ 
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 Pasaulio teisuoliai 
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" 

05:05 Naujakuriai
05:30 Moderni šeima
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. Paskutinis raganų 
medžiotojas
00:35 Kalėjimo bėgliai
01:35 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba
02:25 Kerštas
03:15 APB
04:05 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 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 Paslaptingi žvilgsniai
00:40 Judantis objektas 
01:30 Pabėgimas

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
20:25 Visi už vieną
21:00 Operacija "Kardžuvė"
23:00 Bleiro ragana
00:40 Gyvi numirėliai 
01:30 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 „Rojus“ 
10:20 „Albanas“
11:25 „Bitininkas“
12:30 „Gluchariovas“ 
13:35 TV parduotuvė
13:50 „Pabėgėlė“ 
14:55 „Iljušinas ir Babkinas tiria. 
Spąstai Pelenei“ 
16:00 Reporteris
16:50 „Baltoji vergė“ 
18:00 Reporteris
18:50 „Gluchariovas“ 
20:00 Reporteris
20:30 Nuoga tiesa. 
22:30 Reporteris
23:30 Gyvenimo būdas
00:30 „Šiandien kimba“. 
01:30 Muzikiniai sveikinimai
02:15 „Gurovo bylos. Bet kokia 
kaina“ 
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" 
(kart.)
07:30 Šventadienio 
mintys
08:00 Gimtoji žemė
08:30 Ryto suktinis 
09:00 Hanso Kristiano 
Anderseno pasakos 
10:00 Gustavo 
enciklopedija. 
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:25 Mūsų gyvūnai
11:50 Indo slėnio lobiai
12:45 Nematomas Havajų 
pasaulis 
13:40 Megrė 2 
15:15 Laisvės vėliavnešiai
15:45 Žinios. 
16:00 Auksinis protas. 
17:15 Klausimėlis.lt

17:30 Žinios 
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės
18:30 „Editos šou"
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama
21:00 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 4.
21:55 Karalienės sesuo 
23:50 Pasaulio pabaiga 
01:40 Indo slėnio lobiai 
02:25 Nematomas Havajų 
pasaulis 
03:10 Klausimėlis.lt 
03:25 Dviračio žinios 
03:55 „Du balsai – viena 
širdis" 

05:20 Moderni šeima
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 Mažylio atostogos
13:35 Auksiniai bateliai
15:15 Havajai 5.0
16:15 Ekstrasensų mūšis
18:00 Raudonas kilimas
18:30 TV3 žinios
19:30 Geriausi mūsų metai. 
22:00 Jūrų pėstininkas 4. Judantis 
taikinys
23:50 Molės Hartlei 
egzorcizmas
01:40 Merlino mokinys
04:55 Moderni šeima

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 
09:55 Ogis ir tarakonai 
10:15 Pelenės istorija.
 Gražiausios dainos
12:05 Instrukcijos nėra
14:30 Trumano šou
16:40 Ne vienas kelyje
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Mes vieno kraujo
22:00 Pabėgimas
23:45 4-asis lygmuo
01:30 Tikras vyras

06:30 Pasaulio rąsto kėlimo 
čempionatas. Kaunas
07:30 Sveikatos kodas
08:30 Tauro ragas
09:00 Lietuvos galiūnų 
čempionatas. Kretinga
10:00 Pavariau 

10:30 Mieliausias Amerikos šuo 
11:30 Gyvūnų vilionės
12:40 Vandenyno paslaptys su 
Džefu Korvinu
13:40 Sveikinimai
16:00 Policijos akademija 
17:00 LKL čempionatas. Lietuvos 
rytas – Neptūnas
19:30 Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2018 Ryga“
22:00 Juodasis sąrašas 
23:00 Gyvi numirėliai 
00:00 Baltasis dramblys
01:30 Detektyvų istorijos 
02:15 Policijos akademija

05:05 „24/7“. 
05:45 „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. 
Stambulas“
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 „Vienišas vilkas“ 
02:00 „24/7“. 
02:40 „Krikšto tėvas“ 
04:20 „Iljušinas ir Babkinas tiria. 
Tamsioji sielos pusė“

prietaisų skydelį, akumuliatorių 
dėžę, farų laikilius , kabiną. Galiu 
atvežti. Tel. 8 616 35 640. Rokiškis
• Naujas šakes rulonams. 
Atvežimas Rokiškio r. 10 Eur. 
Keičiami pirštai. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 695 29 133. Kupiškis

VAIZDO TECHNIKA

• 52 cm įstrižainės televizorių LG, 
su pulteliu. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 604 09 285. Rokiškis
• DVD grotuvą Samsung.  
Kaina 10 Eur. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• 12 kanalų skaitmeninį imtuvą. 

Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• 54 cm įstrižainės televizorių 
Samsung su pulteliu.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• 54 cm įstrižainės relevizorių 
LG su pulteliu. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• 54 cm įstrižainės televizorių 
VIDO su pulteliu.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis

• LG 32LF5800. Vaizdo defektas. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 618 13 059. 
Rokiškis
• Televizorių VIDO. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 608 04 224. Rokiškis
• Televizorių. Veikia puikiai. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 608 04 224. Rokiškis

BALDAI

• Sofą-lovą su patalynės dėže. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 604 09 285. 
Rokiškis
• Minkštą kampą su miegamaja 
dalimi. Alyvinis veliūras.  
Kaina 200 Eur. Tel. 8 604 09 285. 
Rokiškis
• Sofą su foteliais.  

Tel. 8 686 48 236. Rokiškis
• Minkštą kampą.  
Tel. 8 686 48 236. Rokiškis
• Minkštus baldus: sofas, fotelius, 
kampus. Tel. 8 686 48 236. 
Rokiškis
• Sekciją. Naudota, geros būklės. 
Tel. 8 686 48 236. Rokiškis
• Jaunuolio baldų komplektą. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 681 58 849. 
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Rokiškis
• Naudotoas sekcijas, minkštas 
dalis, stalus. Tel. 8 686 48 236. 
Rokiškis
• Tamsiai rudą jaunuolio baldų 
komplektą. Naudotas, būklė gera. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 681 58 849. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• CD grotuvą PLU2, P2 - 3030. 
MP3. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
Vdo Dayton CD 1327. Yra MP3, 
AUX. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
Sony CDX - MP40. MP3.  
Kaina 20 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
Panasonic CQ-C7303N. MP3, 
WMA. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
AP CD - 5800 CD. MP3, AUX. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
Panasonic CQ - C1303NE. MP3, 
AUX. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Logitech 2.1 kolonėles. Veikia, 
mažai naudotos. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 618 13 059. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Triušius. Tel. 8 458 75 274. 
Rokiškis
• Dvi avis. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 624 19 383. Rokiškis
• Veršingą pieninę telyčią. Ji turės 
mėsinį veršiuką. Veršiuosis 2018 05 
01. Kaina 950 Eur.  
Tel. 8 683 48 573. Rokiškis
• Belgų mėlynųjų 9 mėn. telyčią 
auginimui. Rokiškio r. Juodupės 
seniūnija. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 625 74 145. Rokiškis
• Gaidį. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 672 98 656. Rokiškis
• Geros būklės narvelį. Tinka 
nimfoms, banguotoms, amadinams. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 682 30 079. 
Rokiškis
• Siamo kačiukus.  
Tel. 8 635 65 948. Rokiškis
• Veršingą telyčią. Kaina 800 Eur. 
Tel. 8 656 80 743. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau slaugytojos darbo, galiu 
vykti ir į užsienį prižiūrėti senelių 
ar vaikų, rašyti tik į elektroninį 
paštą gitasiauryte@gmail.com.  
Tel. 8 636 78 906. Zarasai
• Vyras ieško darbo.  
Tel. 8 672 86 131. Rokiškis
• Ieškau darbo, galiu pjauti malkas 
savo pjūklu, skaldyti malkas.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• 30 m. vaikinas ieško traktorininko 
darbo aplink Juodupę, turiu TR1, 
TR2, SZ, turiu nemažai darbo 
įvairia technika patirties.  
Tel. 8 626 61 092. Rokiškis
• Vyras ieško darbo, galiu pjauti 
krūmus, pjauti ir kapoti malkas. 
Tel. 8 672 86 131. Rokiškis
• Ieškau traktorininko darbo miške. 
Siūlykite variantus, turiu tr1 tr2. 
Tel. 8 629 57 699. Rokiškis
• Moteris su negalia ieško darbo. 
Tel. 8 619 43 065. Rokiškis
• Atsakinga, darbšti, pareiginga, 
bendraujanti mergina ieško darbo. 
Esu imli, tad greitai mokausi.  
Tel. 8 636 22 668. Rokiškis

KITA

• Gerą vyrišką dviratį Yosemite. 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Naują medinę pirtį, pavėsinę.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• 2,5 kub. m storasienę talpą. 

Kaina 550 Eur. Tel. 8 685 55 567. 
Rokiškis
• Šienainio ritinius ir didmaišius. 
Tel. 8 698 31 262. Rokiškis
• Rulonus. Guli laukuose. Išsivežti 
patiems. Apie 50 vnt. Kazliškio 
sen. Sičiūnų k. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 615 46 365. Rokiškis
• Didelį ąžuolą, 120 cm skersmens, 
nenupjautas. Tel. 8 622 06 975. 
Rokiškis
• Dideles žirkles ir balioną orui su 
manometru. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Naudotus pakeliamus sekcijinius 
garažo vartus. Matmenys: 7 
sekcijos, ilgis 2 m 40cm, sekcijų 
aukštis 32 cm. Atskirai yra vokiškas 
elektrinis pakėlimo mechanizmas 
su pulteliu (CHAMBERLAIN 
MotorLift 1000). Parduodu visą 
komplektą. Kaina 360 Eur.  
Tel. 8 645 41 368. Rokiškis
• Naudotus reklaminius tentus, 
2x4m, 3x6m. Tel. 8 610 01 593. 
Rokiškis
• Šulinio stogelį, spalvą galima 
pasirinkti. Tel. 8 687 98 710. 
Rokiškis
• Atiduodu iškirstus krūmus. 
Kiekis nedidelis. Tel. 8 625 50 918. 
Rokiškis
• Naujus vaizdo registratorius.  
Tel. 8 670 99 923. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Geros būklės planšetinį 
kompiuterį iPad A1337. Ekranas 
10 colių. Dedasi sim kortelė, yra 
dėkliukas. Baterija laiko gerai. 
Domina keitimas. Kaina 65 Eur. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• 44 cm įstrižainės monitorių 
Samsung. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Stacionarųjį kompiuterį 7 WIN. 
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Geros būklės planšetinį 
kompiuterį iPad A1219 64GB. 
Ekranas 10 colių. Baterija laiko 
gerai. Domina keitimas.  
Kaina 65 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
planšetinį kompiuterį SAMSUNG 
GALAXY TAB A SM-T585. 
Dedama SIM kortelė. Visiškai 
sukomplektuotas. Garantija. 
Dėkliukas. Pirktas kovo pabaigoje. 
Domina keitimas. Kaina 180 Eur. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Kompiuterį Macbook Air A1304. 
Viskas veikia puikiai, yra keletas 
defektų, bet naudotis netrukdo. 
Kaina 95 Eur. Tel. 8 622 37 703. 
Rokiškis
• Hp elitebook 6930p nešiojamą 
kompiuterį. CPU INTEL dual 
core, 3gb ram, veikia gerai, yra 
integruotas 3g modemas ir dedama 
sim kortelė. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 614 86 759. Rokiškis
• Veikiančius kompiuterius.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Įvairių modelių telefonų 
kroviklius, ausines.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
mobilųjį telefoną Samsung Galaxy 
J5, auksinės spalvos. Dėkliukas, 
plėvelė ant ekrano. Dokumentai, 

pilnas rinkinys. Domina keitimas. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują mobilų 
telefoną LG Spirit 4GLTE. Spalva 
auksinė. Atlenkiamas dėkliukas. 
Dokumentai. Pilnas rinkinys.  
Kaina 80 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Naują Nokia Lumia 520. Spalva 
balta. Dokumentai. Užblokuotas. 
Domina keitimas. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Geros būklės mobilų telefoną 
Samsung Galaxy S4 mini La Fleur. 
Atverčiamas dekliukas. Įkroviklis. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Geros būklės Samsung SGH - 
P310. Yra dokumentai. Domina 
keitimas. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Mobilų telefoną su keturiomis 
SIM kortelėmis. Tel. 8 621 65 223. 
Rokiškis
• HTC Smart labai geros būklės 
telefoną. Nedidelis.  
Tel. 8 621 65 223. Rokiškis
• Telefoną Huawei Ascend Y200. 
Naudotas tik keletą mėnesių.  
Tel. 8 614 86 770. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 1 aukšto namą su mansarda, 80 
kv. m, su 27 arais žemės ir ūkiniu 
pastatu. Namas mūrinis yra rūsys 

su kietojo kuro katilu, sudėti 
plastikiniai langai. Namas patogioje 
vietoje, šalia darželis, kultūros 

namai ir parduotuvės. Galima 
derėtis. Kaina 23000 Eur.  
Tel. 8 607 98 200. Ignalina
• 4-rių kambarių butą ramioje 
vietoje. Namas mūrinis, 1 aukštas. 
Tel. 8 621 65 223. Rokiškis
• Garažą prie buvusio DNB banko, 
7 korpusas, pietinė pusė.  
Tel. 8 614 66 272. Rokiškis
• Sodą už Miškų urėdijos,  
Uljanavos k., su mūriniu namu.  
Tel. 8 621 55 274. Rokiškis
• Sodo sklypą Juodupės sen. Raišių 
kaime. Tel. 8 682 31 964. Rokiškis
• 5 h žemės sklypą Rokiškio rajone, 
Diliaukiškio k. Tel. 8 612 11 516. 
Rokiškis
• 2-jų kambarių butą Taikos g., 
penkių aukštų 1966 m. statybos, 
renovuotame name, 1-ajame 
komerciniame aukšte. Bendras 
plotas  45.57 kv. m. Yra rūsys 
6.70 kv. m. Centrinis šildymas, 
plastikiniai langai. Su rimtu pirkėju 
kaina derinama. Kaina 14500 Eur. 
Tel. 8 621 12 595. Rokiškis
• 2 kambarių butą Rokiškio 
r., Obelių mstl., Dirbtuvių g. 
Kapitalinis remontas, nauji baldai. 
Visa informacija telefonu. 
Tel. 8 623 95 187. Rokiškis
• Sodybą Bučiūnų kaime.  
Tel. 8 681 13 789. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą su ūkiniais 
pastatais ir 15 arų žemės 
Respublikos gatvėje . Tel. 8 628 16 
200. Rokiškis
• Sodybą Šetekšnų k., Tilto g. 
Arti pagrindinio kelio Panevėžys - 
Rokiškis. Netoli autobusų stotelė, 
už kelių kilometrų – traukinių 
stotis. Aplink namą 1 ha dirbamos 
žemės. Kaina 6000 Eur.  
Tel. 8 615 20 566. Rokiškis
• Rokiškyje, patogioje vietoje, 
mediniame apšiltintame name, 
1 kambario butą su daliniais 
patogumais. Po remonto. Galima 
gyventi iš karto. Tel. 8 618 53 925. 
Rokiškis
• Butą Širvio g.,  4 aukšte iš 5, 35 
kv. m. Virtuvė sujungta su svetaine, 
miegamasis atskirai. Butas 
parduodamas su virtuvės baldais. 
Plastikiniai langai, šarvuotos 
durys, nauja kanalizacija ir elektros 
instaliacija. Kaina 17500 Eur.  
Tel. 8 614 43 199. Rokiškis
• Sodybą Bajoruose, šalia Rokiškio 
miesto. Kaina 25000 Eur.  
Tel. 8 627 70 583. Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties sklypą 
Sartų regioniniame parke, Rokiškio 
r., Stravų k. 10,7 ha.  
Tel. 8 618 13 396. Rokiškis
• Sodybą Pakriaunių k., Rokiškio r., 
80 kv. m namas, 150 kv. m ūkinis 
pastatas, 20 a žemės, asfaltuotas 
privažiavimas, graži, tyli, 
gyvenvietė, parduotuvė, galima 
išsimokėtinai. Kaina 4800 Eur.  
Tel. 8 615 50 859. Rokiškis
• Tvarkingą namą Onuškio k. 
Rokiškio r. Namas 2 aukštų, 165 kv. 
m. 5 kambariai, virtuvė, koridorius, 
rūsys, balkonas, garažas, vonioje 
šildomos grindys. Yra įrengtos 
visos komunikacijos, vandentiekis, 
kanalizacija, 36 a žemės.  
Kaina 25000 Eur.  
Tel. 8 607 61 341. Rokiškis
•  2 kambarių butą.  
Tel. 8 623 78 029. Panevėžys
• 1 kambario butą penktajame 
aukšte. Taikos g. 3a, Rokiškis. 
Namas renovuotas (už renovaciją 
sumokėta). Butas šiltas, su baldais. 
Galima iš karto gyventi.  
Tel. 8 687 57 619. Rokiškis
• Fermą 1650 kv. m. 16 km 
nuo Rokiškio. Asfaltuotas 
privažiavimas. Vandens gręžinys, 
elektra. Tinka žemės ūkio ar 
gamybinei veiklai. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 619 50 036. Rokiškis
• Sodybą netoli Rokiškio, yra 
2.5 ha žemės. Tel. 8 627 08 628. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Taikos g. 13 
name. 1-as aukštas, 36 kv. m. 
Reikalingas remontas.  
Tel. 8 678 55 781. Rokiškis
• Garažą prie PC Norfa (12 
korpusas), didelis rūsys, skardintos 
durys. Kaina 4300 Eur.  
Tel. 8 686 71 729. Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties sklypą 

Rokiškio raj, Panemunėlio sen, 
Roblių  k., 10,56 ha.  
Tel. 8 600 26 446. Rokiškis
• Medinį namą Čiurlionio g. 
Rokiškyje. 10 a žemės, 2 garažai 
ūkinis pastatas. Tel. 8 600 26 446. 
Rokiškis
• Namų valdos sklypus. Už Miškų 
ūkio, prieš kolektyvinius sodus, 
19, 21, 24, 39, 42 arų. Sklypai 
atidalinti, atlikti geodeziniai 
matavimai, atvesta elektra, vanduo, 
servitutinis kelias. Kaina 8000 Eur. 
Tel. 8 657 75 999. Rokiškis
• 3 kambarių butą su visais 
jame esančiais baldais ir buitine 
technika, įrengta signalizacija. 
Butas labai šiltas. Suremontuota 
laiptinė. Tel. 8 657 75 999. 
Rokiškis
• Parduodu žemės ūkio paskirties 
sklypą 3,88 ha, Rokiškio r. sav. 
Kriaunių sen. Bradesių k. Unikalus 
Nr. 7345-0006-0064, kadastro Nr. 
7345/0006:64. Sklype likę seno 
namo pamatai, šalia žvyruotas 
kelias ir elektros linija.  
Netoli Sartų ežeras.  
Tel. 8 614 46 586. Rokiškis

NUOMA

• Išnuomojama darbo vieta kirpėjai 
(-ui), puikios darbo sąlygos. Gera 
vieta. Tel. 8 600 28 956. Rokiškis
• Išsinuomosiu 2-3 kambarių 
gyvenamąjį namą ar pusę namo. 
Gali būti su daliniais patogumais. 
Tel. 8 628 29 277. Radviliškis

PASLAUGOS
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• Pjauname, skaldome malkas savo 
įranga. Tvarkome senas koklines 
krosnis  bei statome naujas. 

Atliekame smulkesnius  remonto 
darbus. Tel. 8 621 20 263. Rokiškis
• Dengiame stogus, statome 
karkasinius pastatus. Greitas 
medžiagų pristatymas. Ilgametė 
patirtis ir rekomendacijos.  
Tel. 8 637 80 132. Rokiškis
• Vedžioju elektros instaliaciją, 
diagnozuoju ir šalinu gedimus, 
konsultuoju ir  įgyvendinu 
nestandartinius LED apšvietimo 
sprendimus. Tel. 8 692 38 980. 
Rokiškis
• Remontuoju automobilių 
važiuoklę, duslintuvus, virinu.  
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis

PERKA

SIŪLO DARBĄ

Lietuvoje – dingusių vaikų 
paieškos sistema per feisbuką

Lietuvoje pradėjo veik-
ti dingusių vaikų paieškos 
sistema per socialinį tin-
klą „Facebook“. „Amber 
Alert“ funkciją Lietuvoje 
aktyvavo prezidentė Dalia 
Grybauskaitė ir „Facebook“ 
Saugumo ir patikros depar-
tamento vadove Emily Va-
cher.

Ši funkcija leis teisėsaugos 
institucijoms išsiųsti praneši-
mą su dingusio vaiko nuotrau-
ka ir naujausia informacija, 
kuri pasiekia visus per 200 ki-
lometrų nuo paskutinės vaiko 
buvimo vietos nutolusius so-
cialinio tinklo vartotojus.

Feisbuko vartotojai galės 
pamatyti „Amber Alert“ pra-
nešimus tik tuo atveju, jei nu-
spręs patys rodyti savo buvimo 
vietą. Gaunami įspėjimai nie-
kuo nesiskirs nuo įprastai savo 
sraute matomų pranešimų.

„Anot prezidentės, mūsų 
žmonės jau ne sykį įrodė, kad 

būdami vieningi, gali daryti 
įtaką pokyčiams visoje šaly-
je. Naujoji sistema dingusių 
vaikų paieškai bus efektyvi 
tiek, kiek socialinių tinklų 
bendruomenė prireikus galės 
būti susitelkusi ir neabejinga. 
Šis įrankis – puikus įrodymas, 
kad socialiniai tinklai ne tik 
padeda žmonėms bendrauti, 
bet ir gali padėti jaustis sau-
giau“, – rašoma Prezidentūros 
pranešime.

Pernai Lietuvoje buvo pa-
skelbta apie 2,7 tūkst. vaikų 
paieškų, per šimto jų ieškota 
ilgiau nei mėnesį.

„Amber Alert“ veikia da-
lyje Europos Sąjungos šalių, 
taip pat JAV, Australijoje, 
Naujojoje Zelandijoje, Kini-
joje.

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

SPORTO IR LAISVALAIKIO-
PREKĖS

• Nuolatiniam darbui reikalingas 
asmuo traktorių, žemės ūkio 
technikos remontui. Reikalavimai: 
patirtis remontuojant techniką, 
darbštumas, atsakingumas, 
kruopštumas. Privalumas tr1 tr2 
teisės. Geras atlyginimas, geros 
darbo sąlygos. Tel. 8 693 33 878. 
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Medieną stogui.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Naują medinį šulinį.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Įvairią statybinę medieną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Pušų ir eglių medieną, paruoštą 
namo ir pirties statybai.  
Tel. 8 683 17 276. Rokiškis

Prezidentė: išplėstas slapto 
balsavimo taikymas sudaro 
galimybes neskaidriems 
sandoriams

Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė sako, kad iš-
plėstas slapto balsavimo 
taikymas sudaro galimy-
bes neskaidriems sando-
riams.

„Pagal Konstituciją slap-
tas balsavimas yra privalo-
mas tik trimis atvejais – dėl 
nepasitikėjimo Vyriausybe, 
Premjeru arba vienu iš minis-
trų. Seimo Statute numatytas 
išplėstas slapto balsavimo 
atvejų sąrašas sudaro galimy-
bes neskaidriems sandoriams 
ir manipuliacijoms, todėl ke-
lia pagrįstas abejones“, – ra-
šoma prezidentės pozicijoje, 
kurią BNS trečiadienį perda-
vė jos Spaudos tarnyba.

„Užtenka dangstytis slap-
tais balsavimais“ – teigia D. 
Grybauskaitė.

Šią poziciją ji išreiškė po 
to, kai antradienį per slaptą 

balsavimą dėl apkaltos par-
lamentaras Mindaugas Bas-
tys išlaikė mandatą.

Konstitucinis Teismas M. 
Bastį pripažino sulaužius 
priesaiką ir šiurkščiai pažei-
dus Konstituciją, kai nuslėpė 
savo ryšius su buvusiu KGB 
darbuotoju.

Prezidentė šį balsavimą 
pavadino politiniu spektakliu.

M. Bastys paskelbė atsisa-
kantis Seimo nario mandato. 
Šį sprendimą jis priėmė par-
lamente iškėlus iniciatyvą 
perbalsuoti dėl jo mandato 
panaikinimo ir Seimo opozi-
cijai prabilus apie pirmalai-
kius parlamento rinkimus.

Naujienų agentūros BNS 
informaciją atgaminti vi-
suomenės informavimo 
priemonėse bei interneto 
tinklalapiuose be raštiško 
UAB BNS sutikimo drau-
džiama.

Kinijos prezidentas – „visko pirmininkas“
Mao Zedongas buvo vadi-

namas „didžiuoju vairininku“, 
Dengas Xiaopingas – „aukščiau-
siuoju lyderiu“. O dabar susipa-
žinkite su Xi Jinpingu (, kuris 
dėl savo sparčiai augančios as-
menybės kulto yra vadinamas 
Kinijos „visko pirmininku“.

Kinijos parlamentas balsavo 
už tai, kad būtų panaikinti apribo-
jimai prezidento kadencijoms, ir 
tokiu būdu atvėrė kelią preziden-
tui Xi Jinpingui valdyti šalį visą 
savo gyvenimą.2012 metais prie 
Kinijos komunistų partijos vairo 
stojęs Xi Jinpingas pamažu per-
ėmė vadovavimą visoms partijos 
veiklos sritims, valstybės aparatui 
ir net tam, kaip Kinijos piliečiai 
turi mąstyti. Viso šio proceso 
metu jis užsitarnavo ir įvairių „ti-
tulų“, kurie patvirtina jo konsoli-
duotą vieno žmogaus galią.

Komunistų partijos gene-
ralinis sekretorius. Šalyje, kur 
egzistuoja viena partija, tai yra 
svarbiausias titulas. Šias pareigas 
Xi Jinpingas pradėjo eiti 2012 
metais, jos suteikė jam teisę kon-
troliuoti daugiausia gyventojų tu-
rinčią pasaulio valstybę. 

Prezidentas. Šis terminas 
Kinijoje nėra naudojamas, nes 
visa galia sklinda iš Komunistų 
partijos. Tačiau kinai prieš kelis 
dešimtmečius šį terminą pradėjo 
naudoti „užsienio vartojimui“, 
kad pasaulis girdėtų jiems žino-
mą terminą, o Xi Jinpingas būtų 
žinomas, kaip valstybės, o ne tik 
partijos, vadovas.

Centrinės karinės komisi-
jos pirmininkas. Mao Zedon-
gas kartą yra pasakęs, kad „galia 
išauga iš šautuvo vamzdžio“, 
ir vadovavimas didžiausioms 
pasaulyje ginkluotosioms pajė-
goms yra laikomas „pagrindiniu 
ir svarbiausiu raumeniu“, kuris 
palaiko kariuomenės vado galią.

Xi Dada. Šis terminas apy-
tikriai verčiamas, kaip „didysis 
dėdė Xi“. Jis imtas vartoti netru-
kus po to, kai Xi Jinpingas atėjo 
į valdžią. Valstybinė žiniasklaida 
ir institucijos šį terminą nuolat 
vartoja siekdamos sukurti šilto ir 
rūpestingo tėvo įvaizdį.

Pagrindinis lyderis. Xi 
Jinpingas oficialūs titulai yra 
gražiai skamba, tačiau partijos 
„pagrindinis lyderis“, kuriuo 
jis buvo įvardintas 2016 metų 
pabaigoje, Xi Jinpingą priskyrė 
prie istorijos kompanijos. Tik 
Mao Zedongas, Dengas Xiaopin-
gas ir Jiang Zeminas buvo vadi-
namu „pagrindiniais lyderiais“, 
dėl ko partijos jie yra laikomi iš 
esmės neginčijamais asmenimis.

Lingxiu (lyderis). Po pernai 
spalį įvykusio Kinijos komunistų 
partijos suvažiavimą Xi Jinpingą 
pradėtas per vyriausybės posė-
džius ir valstybinėje žiniasklai-
doje vadinti „Lingxiu“. Tai itin 
pagarbus titulas, turintis dvasi-
nių konotacijų. 

Vyriausiasis mąstytojas. 
Kinijos parlamentas sekmadienį 
taip pat patvirtino Xi Jinpingo 
politinę filosofiją „Xi Jinpingo 
mintis apie socializmą su kiniš-
kais bruožais naujoje eroje“ ir 
įtraukė ją į šalies Konstituciją. 

Gyvoji dievybė. Delegatas 
iš Činghajaus provincijos, ku-
rioje gimė Dalailama. Wangas 
Guoshengas pareiškė, kad jo 
provincijos gyventojai Xi Jinpin-
gą laiko „gyvuoju Bodhisattva“ 
– žmogumi, kuris eina link tapi-
mo Buda.

Visko pirmininkas
Xi Jinpingas perėmė pačių 

įvairiausių „pirmaujančių grupių“ 
partijoje kontrolę. Šios grupės 
sprendžia ekonominius, politi-
nius, užsienio reikalų, nacionali-
nio saugumo ir kitus klausimus.

BNS inform. 

Investuota daugiau kaip 
1,3 mlrd. eurų ES fondų lėšų

Investuota daugiau kaip 
1,3 mlrd. eurų ES fondų lėšų.

Iki sausio 31 d. projektams 
buvo skirta daugiau kaip 3 mlrd. 
eurų, o išmokėta beveik penkta-
dalis Lietuvai skirtų ES fondų 
lėšų, teigiama 2014–2020 m. 
ES fondų investicijų veiksmų 
programos įgyvendinimo ke-
tvirtinėje ataskaitoje. Joje taip 
pat rašoma, jog deklaruotų Eu-
ropos Komisijai ES fondų lėšų 
suma artėja prie 1 mlrd. eurų. 
„Ženkliai padaugėjo paskelbtų 
kvietimų ir ES lėšomis finan-
suojamų projektų. Tai sudaro 

galimybę išmokėti daugiau ES 
fondų lėšų ateityje. Ministerijos 
turėtų stengtis, jog šios galimy-
bės būtų efektyviai išnaudo-
tos“, – teigė finansų viceminis-
trė Loreta Maskaliovienė.

Pasak jos, 2018 m. pradžia 
nuteikia optimistiškai. Per pir-
mus du mėnesius jau išmokė-
jome beveik 50 mln. eurų ES 
fondų lėšų.Siekdama sumažinti 
rizikas bei paskatinti ES fondų 
lėšų investavimą Finansų mi-
nisterija teikia rekomendacijas 
ministerijoms.

Finansų ministerijos 
inform.
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PARODOS:
Viešojoje bibliotekoje.
Stendinė paroda „Rokiškio viešajai bibliotekai-95“.
„Trispalvė bibliotekos lange“;
Spaudinių parodos:
 „Moterys – rašytojos, moterys – knygų herojės“,
„Didysis lietuvių humanistas – Vydūnas“.
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“.
„Ir nušvis gimtoji Žemė“.
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 22 d. 10-14 val. – skaitymo gurmanų ketvirtadienis.
Kovo 21 d. 15 val. – literatūrinio konkurso, skirto Lietuvos valstybės 

atkūrimo 100-čiui, „Čia žydi vardas Lietuvos“ aptarimas, nugalėtojų 
paskelbimas.

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 
gali pasiteisinti 
jūsų pastangos 

užsidirbti, pagerinti verslo 
reikalus ar įsigyti norimą 
daiktą. Galbūt nustebinsite 
patinkantį žmogų, paskirda-
mi jam pasimatymą, įteik-
dami dovanėlę ar kt. Nuo 
ketvirtadienio iki savaitės 
pabaigos galite kiek sugadin-
ti savo įvaizdį ar išprovokuo-
ti avarinę situaciją. Išlaidų 
gali pareikalauti pasiruoši-
mas kelionei, draudimo, vizų 
reikalai ar kt. Savaitgalį gre-
sia nenumatytos asmeninės 
bėdos. Saugokitės traumų, 
agresijos, konfliktų, pasirū-
pinkite namų saugumu.

JAUTIS. Sa-
vaitės pradžioje 
sulauksite įvairių 
naujienų - tiek 

gerų, tiek nelabai. Gali kilti 
minčių apie darbo keitimą, 
išsamų sveikatos pasitikrini-
mą ar kt. Regis, tvarkysite ir 
su verslu susijusius reikalus. 
Verslo partneriai gali siūlyti 
ypatingas naujoves arba da-
ryti jums spaudimą dėl in-
vestavimo, skolų grąžinimo. 
Išties verta pamąstyti, kam 
esate skolingi ar neišpildę pa-
žadų. Savaitgalį galite išgirsti 
nekokių gandų. Jeigu tikitės, 
kad pildysis meilės ar trokš-
tamos kelionės viltys, galite 
likti nusivylę.

D V Y N I A I . 
Šią savaitę rim-
tai dirbti, stengtis 
visiškai nesino-

rės. Nebent tai būtų meninė 
veikla ar kas nors susiję su 
vaizduote, mistika, labdara, 
socialine ar medicinos sri-
timi. Kūrybinio įkvėpimo 
išties nestokosite. Geras me-
tas ir dvasinėms praktikoms. 
Nors bus puikus imlumas 
informacijai, tačiau gali pa-
sitaikyti nesusipratimų. Sa-
vaitgalį materialinės naudos 
neturėsite, veikiau - atvirkš-
čiai. Neskubėkite išlaidauti 
ir saugokite tai, ką galima 
pamesti, prarasti. Nusimato 
santykių staigūs užmezgimai 
ar nutrūkimai.

VĖŽYS. Šią 
savaitę iki ke-
tvirtadienio bū-
site darbštūs ir 

dalykiški. Galite patekti į 
visuomeninių įvykių sūkurį, 
pasižymėti kolektyve ir tarp 
draugų. Viskas turėtų klos-
tytis gana palankiai, ypač jei 
užimate solidžią padėtį. Kitu 
atveju turėsite susitaikyti su 
mintimi, kad ne jūs įtakojate 
situaciją ir dėl to privalote 
prisitaikyti. Artėjant savait-
galiui, norėsis atsipalaiduo-
ti, nieko neveikti, tačiau to 
padaryti nepavyks. Atsiras 
rimtų reikalų, o gal ir aštrių 
problemų. Saugokite sveika-
tą, kontroliuokite savo elgesį, 

Astrologinė prognozė ateinančiajai savaite
venkite konfliktų.

LIŪTAS. Šią 
savaitę būsite fi-
losofiškai nusitei-
kę, kupini drąsių 

idėjų. Galima pradėti naujus 
darbus, demonstruoti žinias, 
išmintį ir profesionalumą. Tik 
būkite diplomatiški ir kantrūs 
su tais, kurie turi daugiau 
valdžios bei įtakos negu jūs. 
Aistra turtui, pinigams arba 
asmeniui gali ne juokais įsi-
liepsnoti. Saugokitės traumų, 
finansinių nuostolių. Savait-
galis gali prislopinti džiaugs-
mą dėl puoselėtų vilčių. Gal-
būt sužinosite kažkieno slaptą 
nuomonę ir tai jus įskaudins. 
Atsargiai kelyje bei su nepa-
žįstamais žmonėmis.

M E R G E L Ė . 
Nuo pirmadienio 
gana gerai seksis 
intelektinis darbas 

bei susijęs su skaičiavimais, 
projektais ir pan. Galite gauti 
svarbių žinių iš užsienio. Re-
gis, parūps renginiai, kursai, 
konferencijos arba kelionių 
maršrutai. Ieškosite informa-
cijos ir daug jos rasite. Nau-
jiems jūsų siekiams gali ne-
pritarti šeimos nariai. Tikėtini 
technikos gedimai, traumos. 
Savaitgalį gerų vilčių teiks 
susitikimai su senais bičiu-
liais. Tačiau nepasitenkinimą 
kels įtampa meilės srityje, 
pavydo apraiškos arba mo-
kesčiai, nekokybiški pirkiniai 
ir pan.

S VA R S T Y -
KLĖS. Šią savaitę 
iš aplinkinių su-
lauksite ir piktos 

kritikos, ir tikro draugišku-
mo. Gana palanku tvarkyti 
finansinius reikalus, aiškintis 
draudimo, investicijų klau-
simus. Galite sulaukti žinių, 
susijusių su finansinėmis, 
teisinėmis perspektyvomis, 
turto ar pelno dalybomis ir 
pan. Meilėje seksis prasčiau. 
Labiau derinkitės prie aplin-
kybių ir kitų žmonių, venkite 
ginčų su mylimu žmogumi, 
vaikais. Savaitgalį nuotaiką 
gadins nemalonios situacijos 
ir artimieji su savo problemo-
mis ar netinkamu elgesiu.

S K O R P I O -
NAS. Šią savaitę 
nuoširdžiai sten-
kitės nenuvil-

ti darbdavių, klientų. Dėl 
įtemptų pastangų vėliau ne-
sigailėsite. Palankiai turėtų 
spręstis teisiniai klausimai. 
Jeigu ieškote tarpininkų ar 
sąjungininkų, gali pasitaikyti 
puikus variantas. Artėjant sa-
vaitgaliui, vis labiau domins 
erotika, seksas. Deja, jūsų 
reputacija gali susvyruoti, 
jeigu pasklis kalbos apie ne-
padorų elgesį, slaptą meilės 
nuotykį, blogai atliktą dar-
bą ar nekokybišką paslaugą. 
Gresia avarinės situacijos, 
technikos gedimai.

ŠAULYS. Sa-
vaitės pradžioje 
jums gali pavykti 
gera linkme pa-

kreipti santykius šeimoje ir 
darbe, išspręsti neaiškumus 
su mylimu žmogumi. Neblo-
gas metas darbo pokalbiams, 
medicininėms apžiūroms. 
Pravartu pradėti aktyviau 
veikti profesijos srityje, 
versle bei daugiau sportuoti, 
keisti mitybą. Artėjant sa-
vaitgaliui, problemų gali kil-
ti asmeniniuose santykiuose 
arba dėl finansų, mokesčių. 
Apdairiau elkitės su pinigais, 
dokumentais, nuosavybe. 
Nepatartina niekuo rizikuo-
ti, nes gana didelė nuostolių 
grėsmė.

OŽIARAGIS.
Šią savaitę sėkmė 
gali nusišypso-
ti jums arba jūsų 

vaikams, mylimam žmogui, 
jeigu dabar siekiate kūry-
binių, profesinių ar kitokių 
pasiekimų, publikos aplodis-
mentų ir pan. Darbe galimos 
reformos, naujovės. Galite 
sudaryti komercinę ar tieki-
mo sutartį. Išleiskite vieną 
kitą eurą savo įvaizdžio pato-
bulinimui. Tačiau meilės pa-
gundos, kurioms norėsis pasi-
duoti, gali per daug kainuoti. 
Bandymas kitus kontroliuoti, 
agresyviai spausti baigsis ne-
kaip. Verčiau bandykite su-
manumu įveikti kitų žmonių 
priešiškumą.

VA N D E N I S . 
Šią savaitę pra-
vartu atsargiai už-
siminti apie atlygį 

už darbą, paslaugą ar viršva-
landžius. Gali pavykti gauti 
tai, kas jums pelnytai priklau-
so arba sukonkretinti būsimą 
jūsų darbų įvertinimą. Regis, 
pajusite, kiek daug jums reiš-
kia artimi žmonės, namai, 
komfortas bei praeities pa-
tyrimai. Jaudinamų įspūdžių 
suteiks aistros objektas, sce-
ninis pasirodymas ar pan. Vis-
kas bus gerai, jei nepritrūks 
supratingumo bendraujant ir 
budrumo kelyje. Savaitgalį 
padaugės nerimo dėl savos ar 
kito žmogaus sveikatos.

ŽUVYS. Ši sa-
vaitė gana palanki 
veiklai, susijusiai 
su mokslu, re-

klama, žiniasklaida, raštinės 
darbais, prekyba, gyventojų 
aptarnavimu ir pan. Papilnės 
piniginė ar bus sudarytas nau-
dingas sandoris, įsigyta ko-
kybiška prekė. Savaitgalį rū-
pesčių, nuostolių gali sukelti 
vaikai arba tie, kuriems esate 
neabejingi. Dėl nenumatytų 
trikdžių turbūt neįgyvendin-
site numatyto plano. Tai, ko 
tikėjotės, gali atitekti kažkam 
kitam. Vis dėlto galėsite save 
pagirti, jei skirsite pakanka-
mai dėmesio artimiesiems bei 
turiningai leisite laisvalaikį. 

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Labai gražų ir kokybišką 
VEADONS laikrodį. Stikliukas 
atsparus braižymams, dirželis 
natūralios odos, užsegimas 
plieninis. Laikrodis rodo laiką, 
datą, savaitės dieną. Laikrodis – 
firminėje dėžutėje, taip pat yra 
tarptautinė garantija. Kaina 52 Eur. 
Tel. 8 616 15 320. Kaunas
• Gražų, juodas+auksas+juodas, 
klasikinį bei išskirtinį, stilių 
pabrėžiantį laikrodį, su visomis 
veikiančiomis rodyklėmis. 
GUANQIN su viduje tiksinčiu 

MIYOTA japonišku kvarciniu 
mechanizmu. Kaina 49 Eur.  
Tel. 8 616 15 320. Kaunas
• Labai gražų, aukso korpuso, 
juodo ciferblato, visomis 
veikiančiomis rodyklėmis laikrodį 
LIGE. Komplekte – firminė  
dėžutė, tarptautinė garantinė 
kortelė, instrukcinė knygelė, 
 stiklo valymo servetėle ir pats 
laikrodis. Kaina 49 Eur.  
Tel. 8 616 15 320. Kaunas

RASTA\PAMESTA

• Rasta automobilio valstybinio 
numerio kortelė,  HUM 934.  

Tel. 8 611 61 565. Rokiškis
• Kelyje Juodupė-Rokiškis pamesta 
piniginė su Lauryno Kutkos 
dokumentais. Tel. 8 601 73 997. 
Rokiškis
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

Pensininkė Birutė užėjo 
į banką. Deja, jame eilės 
nebuvo, tad bambėti Birutė 
išėjo į polikliniką.

***
Kai tik mokslininkai 

nustatė, ko nori moterys, jos 
ėmė ir persigalvojo.

***
Vyrukas perka cigaretes. 

Jam pardavėja padavė pakelį. 
Jis grąžino pakelį atgal:

– Man, prašyčiau, duokite 
ne tą pakelį, kur rūkymas 
žudo, o tą, kur kenkia 
aplinkiniams.

***
Mergina skambina į policiją:
– Sveiki. Ar čia jūs vakar 

naktį siuntėte patrulių ekipažą į 
Bulvių g. 15?

– Taip, siuntėme. Buvo 
gautas pranešimas dėl ramybės 
drumstimo, garsios muzikos…

– Prašau perduoti tam 
ekipažui, kuris pas mus 
mergvakaryje buvo, kad liko jų 
kepurės ir antrankiai. O ir šiaip 
nuotraukas pažiūrėsim – labai 
mieli išėjo!

***
Pardavėjas klientui:
– Šį paltą jūs galėsite 

nešioti bet kokiu metų laiku.
– Ir esant šiltam orui? – 

klausia pirkėjas.
– Savaime suprantama. Per 

vasaros karščius nešiokite jį 
persimetęs per ranką.

***
Seržantas klausinėja eilinių:
– Jei karininkui kulka 

nuplėš vieną ausį, kas jam 
atsitiks?

– Negirdės viena ausimi, 
tamsta!

–Teisingai! O jei kita kulka 
nuplėš ir antrą ausį?

– Turbūt išvis negirdės, 
tamsta!

– Neteisingai! Tada 
karininkas išvis nieko 
nematys!

– O kodėl?
– Todėl, kad kepurė 

nusmuks ant akių!
***

Mano žmona tokia 
valdinga, kad jeigu ji ir 
gyventų hareme, pats šeichas 
jai plautų indus.

***
– Kapitone, ko jūs toks 

liūdnas?
– Laimėjau loterijoj 

pagrindinį prizą...
– Tai džiaugtis reikia!
–Ai, geriau būčiau 2 ar 3 

vietą laimėjęs, pinigų gavęs.
– O tai koks jūsų prizas?
– Kruizas mūsų laivu...

***
– Ar girdėjote? 

Pensininkams suteiktos 

papildomos lengvatos.
– Kokios?
– Dabar jie gali stovėti 

po krano strėle, vaikščioti 
bėgiais ir pereiti gatvę degant 
raudonam šviesoforo signalui.

***
Vyras grįžta po darbo 

namo. Žmona jį bučiuoja ir 
uždega 18 žvakučių ant torto.

– Kažkas švenčia 
gimtadienį? - stebisi vyras.

– Mano kailiniai. 
Jie šiandien sulaukė 
pilnametystės...

***
Kalbasi du arabų šeichai.
– Aš pirmenybę teikiu 

sportiško tipo merginoms, - 
sako vienas.

– Ir aš, - pritarė kitas. - 
Neseniai vedžiau visą moterų 
tinklinio komandą.

***
Žmona gąsdina vyrą:
– Štai parašysiu ant lovos 

krašto, kad tu raguotas, tegul 
visas miestas tai žino...

***
Teisėjas:
– Kaltinamoji, jūs 

neneigiate, kad per futbolo 
rungtynes sumušėte savo 
vyrą?

– Žinoma, kad ne. Juk jis 
pats prašė. Vis šaukė: „Mušk, 
mušk pagaliau!“

Orų prognozė kovo 16-19 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Kovo 16 d. Naktį -8

Dieną -3
Š, 
4-9m/s

Dieną žvarbokas vėjas.

Kovo 17 d. Naktį -9
Dieną -3

ŠR,
7-14 m/s

Žvarbus vėjas.

Kovo 18 d. Naktį  -7
Dieną +2

ŠV, 
2-6 m/s

Kovo 19 d. Naktį -5
Dieną +3

ŠV,
5-10 m/s

– 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...

BUITINĖ TECHNIKA

• Šaldytuvą Indesit, naudotas,  
geros būklės. Taip pat skalbyklę ir 
dujinę viryklę. Tel. 8 686 48 236. 
Rokiškis
• Naudotą skalbimo mašiną, 
gerai veikianti. Tel. 8 686 48 236. 

Rokiškis
• Naudotą šaldytuvą Indesit, 3 
šaldymo kameros, aukštis 180 cm 
geras. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 686 48 236. Rokiškis
• Šaldytuvą Snaigė-117, kaina 50 
eurų ir dujų balioną, kaina 15 Eurų. 
Tel. 8 616 05 668. Rokiškis
• Ventiliatorių-šildytuvą. 2 kW. 

Naujas. Kaina 14 Eur.  
Tel. 8 625 50 918. Rokiškis

DOVANOJA

• 2 šuniukus (rusvos ir smėlio 
spalvos). Tel. 8 671 39 211. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Obeliuose (reikės 

sumoketi skolą už komunalines 
paslaugas). Tel. 8 670 85 994. 
Rokiškis
• Dovanoju medinį ūkinį pastatą 
nusigriauti, Rokiškyje.  
Tel. 8 656 60 550. Rokiškis


