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Rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Kovo 23-oji, 
penktadienis, 

12 savaitė
Iki metų pabaigos liko

283 dienos. 
Pasaulinė meteorologijos 

diena.
Saulė teka 6.17 val., 
leidžiasi 18.35 val. 

Dienos ilgumas 12.18 val. 
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Akvilė, Alfonsas, Jovita, Oktavija, 
Oktavijonas, Oktavijus, Tarvyda, 

Tarvydas, Tarvydė, Ūta, Vismantė.
Rytoj: Daumantas, Daumantė, 
Daumilas, Daumilė, Dauminta, 

Daumintas, Daumintė, Donardas, 
Gabrielius, Ganvilė, Liucija.

Poryt:  Barmantas, Dirmantas, 
Dirmantė, Kantrimas, Merkys, 

Normantas, Normantė, Normilas, 
Normilė, Norminta, Normintė.

Dienos citata
„Užmiršti savo nuodėmes 
begėdiška“ (Demokritas).

Dienos skaičius
5

Tiek pranešimų dėl smurto kovo 
20-ąją užfiksavo rajono policijos 

pareigūnai. 
2 p.

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1983 m. mirė Barnis Klarkas 
(Barney Clark), pirmasis pacientas, 
kuriam buvo įsodinta dirbtinė šir-
dis. B. Klarkas su dirbtine širdimi 
išgyveno 112 dienų.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1923 m. Kaune įvyko pirmosios 
krepšinio rungtynės. Žaidė Kauno 
rinktinė ir Lietuvos fizinio lavinimo 

sąjungos komanda.

Post 
scriptum

Iš mandagumo vyžų 
nenupinsi.

4 p.

2 p.
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Nekilnojamojo turto rinkos 
tendencijos: rokiškėnai nori 
erdvaus ir patogaus būsto

3 p.

Į vicemero 
postą
pretenduoja 
kas penktas 
rajono tarybos 
narys, o realiai – 
nėra nė vieno 
kandidato

Ar bus vietoj daugtaškių įrašyta vicemero pavardė? Rajono tarybos nariai 
pretenduoja gauti 
Nobelio premiją – 
jie išrado laiko 
mašiną
Kibernetinio 
saugumo būklė 
Lietuvoje pernai 
žymiai gerėjo, 
bet prognozuojama 
daugiau tikslingų 
kibernetinių 
išpuolių
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KRIMINALAI
Ir vėl smurtas...
Kovo 20 d. 8.34 val. moteris (gim. 
1949 m.), gyv. Rokiškio r., pranešė, 
kad kovo 19 d. 20 val. prieš ją 
smurtavo neblaivus (1,54 prom. 
girtumas) sutuoktinis (gim. 1957 m.). 
Įtariamasis sulaikytas. 
Kovo 20 d. 9.15 val. moteris (gim. 
1957 m.), gyv. Rokiškyje, pranešė, 
kad kovo 19 d. 24 val. prieš ją 
smurtavo nepažįstamas vyras. 
Kovo 20 d. 18.31 val. moteris (gim. 
1970 m.), gyv. Rokiškio r., pranešė, 
kad prieš ją smurtavo jos neblaivus 
(1,01 prom. girtumas) tėvas (gim. 
1941 m.). Įtariamasis sulaikytas. 
Kovo 20 d. 20.06 val. neblaivi 
(2,25 prom. girtumas) moteris (gim. 

1969 m.), gyv. Rokiškyje, pranešė, 
kad prieš ją smurtavo neblaivus 
sugyventinis (gim. 1971 m.). 
Įtariamasis sulaikytas. 
Kovo 20 d. 22.10 val. Rokiškyje, 
prieš neblaivų (3,49 prom. girtumas) 
vyrą (gim. 1971 m.) smurtavo 
neblaivi (2,25 prom. girtumas) 
sugyventinė (gim. 1969 m.). 
Įtariamoji sulaikyta. 

Susimušė moksleiviai
Kovo 21 d. 16.10 val. Rokiškio 
r., kelyje Pandėlys-Lailūnai, 
važiuojančiame mokykliniame 
autobuse, kitų mokinių akivaizdoje, 
nepilnametis (gim. 2002 m.) vieną 
kartą dešinės rankos kumščiu trenkė 

nepilnamečiui (gim. 2003 m.) į veidą 
ir prakirto dešinės pusės paakį bei 
nosį, taip sukeldamas jam fizinė 
skausmą. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas pagal LR BK 140 str. 1 d.

Dingo moteris
Kovo 21 d. 7.30 val. Rokiškio r., 
Juodupės sen., Didsodės k., Ateities 
g., iš namų į darbą dviračiu išvažiavo 
moteris (gim. 1982 m.) ir negrįžo.

Degė žolė, ūkinis pastatas, 
dūmtraukis
Kovo 21 d. 08:02 val. gautas 
pranešimas , kad Beržų g., Pandėlio 
k., Pandėlio sen., dega dūmtraukis.
Kovo 21 d. 23:40 val. gautas 

pranešimas, kad Janonio g. Obeliai, 
dega žolė.
Kovo 20 d. 11:41 val. gautas 
pranešimas, kad Kavoliškio k., 
Rokiškio k. sen., dega pieva.
Kovo 20 d. 13:26 val. gauta 
informacija , kad Nemunėlio g., 
Panemunėlio mstl., Panemunėlio sen., 
dega pieva.
Kovo 20 d.  20:43 val. gautas 
pranešimas, kad Strazdo g., Margėnų 
k., Kriaunų sen., dega ūkinis pastatas.

Rado mašiną
Kovo 19 d. 11.11 val. Rokiškio r., 
Obelių sen., Želiūnų k., kieme prie 
ūkinio pastato rastas vyrui (gim. 
1965 m.), priklausantis automobilis 

GAZ 69, kuris 2018-03-17 buvo 
pavogtas iš sodybos, esančios 
Rokiškio r., Obelių sen., Dirdų 
k., ūkinio pastato. Nusikalstamos 
veikos padarymu įtariamasis (gim. 
1999 m.) sulaikytas.

Padėjo patekti į butą
Kovo 20 d. 20:13 val. iš Panevėžio 
AVPK budėtojo gautas pranešimas, 
kad Tekstilininkų g., Juodupėje sen., 
reikalinga  pagalba patekti į butą.

Panevėžio VPK ir Panevėžio 
apskrities priešgaisrinės 

gelbėjimo valdybos
Rokiškio priešgaisrinės 

gelbėjimo tarnybos inform.

Į vicemero postą pretenduoja kas penktas 
rajono tarybos narys, o realiai – nė vieno kandidato
Šiandien bus aišku, ar rajono merui ir tarybai pavyks išspręsti politinę krizę, ar teks išsivaikščioti. Jei rajono taryba neapsispręs dėl 
vicemero ir savivaldybės administracijos direktoriaus, tuomet rajonui gresia tiesioginis valdymas. Jei dėl savivaldybės administracijos 
direktoriaus susitarta, tai dėl vicemero kandidatūros – niekaip. Savaitės pradžioje meras Antanas Vagonis į šį postą siūlė viso labo... 
keturis kandidatus. O trečiadienio vakarą sąrašą papildė ir penktoji – Laimos Keraitienės – pavardė. Skaičiuojant grynai matematiškai, į 
vicemero postą pretenduoja lygiai penktadalis rajono tarybos narių. Suskaičiavus 15 naujosios daugumos narių, tai į šį postą pretenduoja 
jau kas trečias. O realiai, kaip pavyko išsiaiškinti „Rokiškio Sirenai“, kandidatų į vicemero postą nėra: visi penki tapti vicemeru neketina.

Korektūros klaida?
Trečiadienį vykstant paskutiniams 

rajono tarybos komitetų posėdžiams, 
meras A. Vagonis atsidūrė sudėtingo-
je situacijoje. Jis kovo 9-ąją datuotu 
potvarkiu paskelbė: atsižvelgiant į 
naujosios daugumos siūlymą, teikiąs 
keturis kandidatus vicemero parei-
goms užimti: Andrių Burnicką, Algį 
Kazulėną, Vytautą Vilį ir Virginijų 
Lukošiūną. Šis raštas įplieskė nepasi-
tenkinimo audrą: daugumą sudaran-
čių politinių partijų atstovai rajono 
taryboje merui šių kandidatūrų ne-
siūlė. Todėl kovo 20 d. Datuotu po-
tvarkiu meras pataisė savo teikimą: 
išbraukė žodžius „atsižvelgdamas į 
Rokiškio rajono savivaldybėje su-
siformavusios daugumos siūlymą“. 
Išbraukimo priežastis paaiškinta 
skliausteliuose – korektūros klaida.

Keturi nesutiko, 
reikia penkto
Kadangi, kaip neoficialiuose 

pokalbiuose teigia valdančiosios 
daugumos atstovai, susitarta, kad 
vicemeras turėtų būti renkamas iš 
Socialdemokratų partijai priklausan-
čių rajono tarybos narių, tai kitų par-
tijų atstovai savųjų kandidatų siūlyti 
nesirengia. „Jei merui netiko Tado 
Barausko kandidatūra, tai socialde-
mokratų ir mero valia susitarti, kas 
galėtų užimti šį postą“, – sakė „Ro-
kiškio Sirenos“ šaltinis rajono tary-
boje. 

Todėl nenuostabu, kad jau praėju-
sį penktadienį visi keturi mero išvar-
dinti kandidatai nunešė jam raštus, 
kuriuose teigia atsisakantys kandi-
datuoti į vicemero postą. „Rokiškio 
Sirenos“ žiniomis, raštiškai atsisakė 
kandidatuoti į vicemero postą ketu-
riolika iš penkiolikos tarybos narių. 
Keturi išvardintieji kandidatai „Ro-
kiškio Sirenai“ patvirtino, kad tikrai 
nekandidatuos. A. Burnickas, A. Ka-
zulėnas ir V. Vilys situaciją komen-
tavo lakoniškais atsakymais. Savo 

atsisakymą kiek detaliau pagrindė 
Virginijus Lukošiūnas: „Yra mūsų 
rašyti atsisakymai, paremti tuo, kad 
meras tokiu būdu teikdamas kandi-
datūras, pažeidžia įstatymą. Taip pat 
nėra daugumos pritarimo. Jei jis būtų 
buvęs,  sakiau merui, kad galiu pre-
tenduoti“.

Todėl trečiadienio popietę, kai 
jau spaudė laikas pateikti kandida-
tūras, meras sąrašą oficialiai papil-
dė dar vienu asmeniu – paskelbė 
teikiąs ir socialdemokratės Laimos 
Keraitienės kandidatūrą. Tačiau ir ji 
„Rokiškio Sirenai“ vakar teigė, kad 
nekandidatuos, nes negavo tokio pa-
siūlymo.

Kiek pretendentų 
galima teikti,
įstatymas nereglamentuoja
Į klausimą, kodėl teikia net 

penkias kandidatūras, rajono me-
ras Antanas Vagonis atsakė taip: 
„Galiu paaiškinti. Pas mus tarybo-
je nėra susiformavusios oficialios 
daugumos. Pagal įstatymą jie ne-
siūlo jokio kandidato, nes tas siūly-
mas man – kaip reikalavimas teikti 
Tadą Barauską būtinai su Nataša 
Aleksiejeva. Kadangi mane tenkina 
N. Aleksiejevos kandidatūra, o T. 
Barausko kandidatūra – ne, papra-
šiau kad pateiktų kitą kandidatūrą. 
Kurios jie neteikė.  Aš tada jiems 
pasiūliau išsirinkti iš tų žmonių,  
jei jie taptų vicemerai. Pasikon-
sultavęs su Vyriausybės juridiniu 
skyriumi, gavau atsakymą, kad ga-
liu siūlyti kelis kandidatus. Keturis 
kanditatus pasiūliau ir jie atsisakė 
pirmadienį. Tada juristė man išaiš-
kino, kad gali būti atsisakymas, bet 
dabar turiu būtinai teikti kanidatą. 

Rajono tarybos komitetuose buvo 
teikta, kad jie atsisako ir tada pa-
teikiau penktąją kandidatę – Laimą 
Keraitienę. Todėl išėjo taip, kad 
kandidatas visgi – vienas“.

Kaip būtų renkamas 
vienas iš daugelio
Paprastai rajono taryboje siūlo-

mas vienas kandidatas į vicemero 
postą. O kaip jis būtų renkamas vie-
nas iš daugelio? Rajono savivaldy-
bės Juridinio ir personalo skyriaus 
vedėja Regina Strumskienė aiškino, 
kad  nepasakyta, kelis kandidatus 
meras gali siūlyti. Jei rajono taryba 
nesutaria dėl kandidato, meras gali 
siūlyti ir kelis kandidatus. Taryba 
balsuoja uz kandidata vis tiek, ir tik 
tarybos nariu balsų dauguma  (jei 
balsuos trylika ar daugiau rajono 
tarybos narių už kandidatą) bus iš-

rinktas vicemeras. 

Kaip įvertins 
mero ataskaitas?
Šiandien vyksiančiame rajono 

tarybos posėdyje – 43 klausimai. 
Vicemero bei savivaldybės adminis-
tracijos direktoriaus skyrimo klausi-
mai numatyti pačioje jo pabaigoje. 
Bet ir posėdžio pradžia bus linksma. 
Mat meras teiks savo ir rajono tary-
bos veiklos ataskaitas. Jo 18 puslapių 
ataskaitoje, kuri skelbiama rajono sa-
vivaldybės tinklalapyje, apžvelgiami 
įvairūs rajono gyvenimo klausimai: 
nuo socialinio būsto iki turizmo plė-
tros. Tačiau ar ši ataskaita bus patvir-
tinta? Toks pat retorinis klausimas 
kyla ir dėl mero teikiamos rajono ta-
rybos praėjusiųjų metų veiklos atas-
kaitos. 

Monika MEILUTĖ
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Nekilnojamojo turto rinkos tendencijos: 
rokiškėnai nori erdvaus ir patogaus būsto
Nekilnojamojo turto kainos Rokiškyje, lyginant su aplinkiniais miestais bei rajonais, yra nemažos. Nors demografinė statistika rodo, kad 
rajono gyventojų mažėja, visgi norinčiųjų pirkti būstą netrūksta. Jis perkamas netgi nuotoliniu būdu: kartais emigrantams užtenka vos 
kelių nuotraukų, kad ryžtųsi įsigyti niekuomet nematytą būstą. Apie būsto rinkos tendencijas ir įdomybes „Rokiškio Sirena“ kalbėjosi su 
nekilnojamojo turto agentūros „21 amžius“, aktyviai veikiančios visoje Lietuvoje, įskaitant ir Rokiškio bei aplinkinius rajonus, brokere 
Julita Belova.

Veiklos sfera – 
Aukštaitijos regionas
J. Belova puikiai išmano mūsų 

rajono nekilnojamojo turto rinkos 
aktualijas: gimusi, augusi ir gyve-
nanti Rokiškio rajone, ji detaliai 
žino ne tik Rokiškio, bet ir atokes-
nių miestelių bei kaimų privalumus 
bei trūkumus. Tad ji visuomet pa-
tars, koks būstas ir kokioje vieto-
vėje ir koks nekilnojamojo turto 
objektas geriausiai atitiktų jaunos 
šeimos ar senjorų, verslo ar ūkio 
reikmėms.

Paprašyta palyginti rajonų, ku-
riuose ji dirba, nekilnojamojo tur-
to kainas, pašnekovė teigia, kad 
didžiausios jos – Anykščiuose ir 
Biržuose. Rokiškyje – kainos gana 
aukštos, tačiau, kaip teigia brokerė, 
dar pakenčiamos. Kupiškyje nekil-
nojamojo turto kaina mažesnė, o 
mažiausiai aktyvi rinka yra Zarasų 
rajone.

Kokie būstai geidžiamiausi?
Nekilnojamojo turto agentūros 

„21 amžius“ brokerė teigia, kad 
Rokiškio rajone paklausus įvairus 
nekilnojamasis turtas. Namai Ro-
kiškyje – brangūs. Jie dažniausiai 
įsigyjami imant banko paskolą. Pa-
klausiausi mūriniai namai. Kainą 
daug lemia kvartalas, kuriame na-
mas stovi. Už mūrinį namą netoli 
ežero klientai pasirengę sumokėti 
ir 80-90 tūkst. Eur. Juos domina ir 
arčiau miesto centro esantys kvar-
talai. O štai atokesniame Pagojės 
kvartale analogiško namo kaina 
svyruoja jau apie 60 tūkst. Eur. 
Kaip sako pašnekovė, nors Biržuo-
se nekilnojamasis turtas branges-
nis, tačiau namų kainos Rokiškyje 
lenkia kaimyninį rajoną.

Mediniai namai yra pigesni, ta-
čiau jais pirkėjai domisi rečiau. 
Kodėl? „Medinio namo sudėtin-
gesnė priežiūra, jei jis yra senesnis, 
reikalauja investicijų“, – sakė J. 
Belova.

Jaunas šeimas domina ir sody-
bos. Klientai vertina privatumą, to-
dėl mieliausiai perka vienkiemius 
su nedideliais, maždaug 15 a skly-
pais. Didesni, 30-50 a skypai nėra 
privalumas. 

Buto kainą lemia keletas veiks-
nių. Pirmiausia, jo vieta. Butus 
dažniausiai perka jaunos šeimos. 
O jos pageidauja būsto arba mikro-
rajone, arba Aukštaičių kvartale. 
Nors pasitaiko tikrai puikių butų 
bendrabučiuose, klientai jais do-
misi vangiau. „Matyt, atbaido pats 
žodis „bendrabutis“, nors šie pasta-
tai yra renovuoti, butai įrengti gana 
patraukliai,“, – sakė J. Belova.

Jei anksčiau keturių kambarių 
butas buvo bene sunkiausiai par-
duodamas, tai dabar jaunos šeimos 
ieško būtent tokių: kad užtektų er-

dvės ir suaugusiesiems, ir vaikams. 
Didžiulis privalumas – balkonas. 
„Kai kurie klientai aiškiai sako – 
buto be balkono nepirks“, – kalbėjo 
pašnekovė.

Pardavimo galimybes daug le-
mia ir būsto aukštas. Pirmasis – ne-
labai patrauklus. Antrasis – presti-
žinis, trečiasis ir ketvirtasis – jau 
mažiau patrauklūs. O paskutiniųjų 
daugiabučio aukštų butais domima-
si mažiausiai. 

Kaimai – nemiršta
Nors kalbama, kad provincija, 

ypač kaimai, sensta ir nyksta, bro-
kerė J. Belova teigia, kad nekilno-
jamojo turto rinka rodo priešingas 
tendencijas. Būstų kaimuose pre-
kyba suaktyvėja pavasarį ir vasa-
rą. Kas domina žmones kaime? 
Pašnekovės teigimu, juos pirmiau-
sia traukia gimtinė: jauni žmonės 
perka sodybas senelių ar prosene-
lių gimtuosiuose kaimuose, mies-
teliuose. „Akivaizdu, kad juntami 
sentimentai šeimos, giminės istori-
jai“, – sakė J. Belova. 

Kaimas patrauklus ne tik dėl 
sentimentų, bet ir dėl erdvės, pri-
vatumo, gražaus kraštovaizdžio. Ir 
pati pašnekovė gyvena atokiau nuo 
Rokiškio esančioje gyvenvietėje. 
„Pastaruoju metu į ją atsikėlė trys 
jaunos šeimos“, – pasakojo ji. 

Įdomu, kad sodybų rinkoje ne-
mažai klientų iš užsienio valstybių. 
J. Belovos praktikoje buvo keli 
atvejai, kai užsienyje gyvenantys 
lietuviai namą pirko jo nė neapžiū-
rėję, tiesiog pasigrožėję nuotrauko-
mis nekilnojamojo turto agentūros 
„21 amžius“ svetainėje. Ir nenusi-
vylė.

Apie norus ir 
galimybes
Paklausta, kokie yra į nekilnoja-

mojo turto agentūrą besikreipiančių 
klientų lūkesčiai, J. Belova šypso-
si: pirkėjai nori pigiai įsigyti būstą, 
o pardavėjai – brangiai jį parduo-
ti. Nenuostabu, kad daug širdies 
ir lėšų į savo namus įdėję žmonės 
juos labai vertina. „Didelių, gražių, 
išpuoselėtų namų dažnai atsisako 
našlės: jos parduoda šeimos namą 
ir keliasi į butą, kurį paprasčiau 
prižiūrėti“, – vieną iš priežasčių, 
lemiančių būsto keitimo motyvus 
įvardino pašnekovė. 

Kitas svarbus motyvas, lemian-
tis pradinę kainą, vis dar yra kai-
mynų nuomonė. „Kai tariamės su 
pardavėju, jis dažnai įvardija būs-
to kainą pagal tai, kiek už panašų 
butą kitados gavo kaimynai. Antai 
už dviejų kambarių butą, kurio re-
ali rinkos vertė yra maždaug 17-18 
tūkst. Eur, pirkėjas paprašė beveik 
dvigubai daugiau – 35 tūkst. Aki-
vaizdu, kad už tokią kainą jo niekas 
nepirks“, – sako pašnekovė.

Kitas svarbus motyvas, lemian-
tis pardavėjo nuostatas dėl kainos, 
yra remontas. Būsto šeimininkai, 
į jį investavę nemenką sumą, tiki-
si ją atgauti parduodami. Tačiau ši 
nuostata klaidinga. „Remontas šiek 
tiek domina tik vyresnius pirkėjus. 
Jaunoms šeimoms jis apskritai ne-
aktualus: jie vis tiek būsto erdves 
planuos ir kurs pagal savo porei-
kius“, – kalbėjo J. Belova. 

Apie mitus ir 
privalumus
Pašnekovė atstovauja ilgametę 

veiklos tradiciją visoje šalyje tu-

rinčią nekilnojamojo turto agentūrą 
„21 amžius“. Kodėl renkantis būstą 
verta bendradarbiauti su specialis-
tais? Pašnekovė įvardija nemažai 
priežasčių.

Pirmiausia, kaip sako brokerė J. 
Belova, nekilnojamojo turto par-
davimas ar pirkimas daugeliui yra 
bene svarbiausias gyvenimo sando-
ris. Ne kiekvienas turi tokio turto 
prekybos patirties: ir perkant, ir 
parduodant turtą yra nemažai niu-
ansų, kurių neįvertinus, vėliau gali 
kilti nesklandumų. NTA „21 Am-
žius“ priklauso LNTAA – Lietuvos 
nekilnojamojo turto agentūrų aso-
ciacijai, kuri buvo įsteigta siekiant 
suvienyti Lietuvos NT agentūras 
bendram tikslui – siekti palankes-
nių sąlygų sukūrimo nekilnojamo-
jo turto veiklos vystymui, sudaryti 
prevenciją nelegaliai prekybai ne-
kilnojamuoju turtu. Šiai asociacijai 
priklauso apie tūkstantį nekilnoja-
mojo turto specialistų.

Agentūros ir jos brokerių užduo-
tis – parduoti būstą už realią rinkos 
kainą, taip patenkinant ir pirkėjo, ir 
pardavėjo lūkesčius. 

Kita svarbi priežastis, dėl ko 
agentūros paslaugos vis labiau 
populiarėja, – vis daugiau žmonių 
renkasi specialistus, užuot mokęsi 
turtą parduoti patys. Neišmanyda-
mi rinkos situacijos, žmonės metų 
metais veltui bando parduoti savo 
nekilnojamąjį turtą. Antai visai ne-
seniai agentūra pardavė sodybą su 
7 ha sklypu Kupiškio rajone, vi-
sai šalia ribos su Rokiškio rajonu. 
Nos vieta patraukli, sodyba geros 
būklės, šeimininkas ją pardavinė-
jo kelerius metus. Besidominčių 
lyg ir buvo, o rimtų pirkėjų – ne. 
O agentūra ir sodybą, ir žemę par-
davė vos per porą mėnesių. Kaip 
jiems tai pavyko? „Tiesiog mes ge-
riau žinome, ko reikia pirkėjams. 
Ir visą pardavimo procesą valdėme 
taip, kad sodyba sudomintume tin-
kamus klientus“, – sakė J. Belova. 
Naujieji šeimininkai – jauna šeima  
iš Rokiškio, kurios seneliai kitados 
gyveno šiame kaime.

Kitas privalumas: agentūra 
kruopščiai atrenka pirkėjus. Men-
ka paslaptis, kad nekilnojamuoju 
turtu domisi ir tokie asmenys, ku-
rie neturi realių galimybių jį pirkti. 
Derėdamiesi su tokiais, pardavėjai 

tiesiog gaišta laiką. „Mes turime 
patirties atpažinti tokius žmones, 
taigi sutaupome laiko parduodan-
tiesiems turtą“, – aiškino pašneko-
vė. Taip pat tikrinamas ir parduo-
damas būstas: ar jis nėra įkeistas, 
savininkai neturi įsiskolinimų už 
komunalines paslaugas. 

Gana nemažai įsigyjančiųjų tur-
tą, pageidautų už jį mokėti dalimis. 
Juk jei sodyba kainuoja apie 6-7 
tūkst. Eur, ne kiekvienas pirkėjas 
nori imti banko paskolą, jis sutik-
tų mokėti pageidaujamą sumą per 
pusmetį ar metus. Agentūra įsiti-
kina, kad pirkėjas gebės sumokėti 
sutartą sumą, sudarydami sutartis 
jose įrašo saugiklius. O ir parda-
vėjas jaučiasi saugus, žinodamas, 
kad tikrai gaus jam priklausančias 
lėšas.

Agentūros paslaugos patrauklios 
ir didmiesčiuose, užsienyje gyve-
nantiems žmonėms: jiems patiems 
nereikia važinėti aprodyti turto 
potencialiems klientams, tvarkyti 
dokumentų. Taip sutaupoma daug 
laiko ir lėšų. Menka paslaptis, kad 
ne visi būsto pardavėjai turi tvar-
kingus turto dokumentus. Kartais 
reikia įdėti nemažai pastangų, kad 
jie būtų tinkamai sutvarkyti.

Pašnekovė sako, kad dar prieš 
porą metų klientai klausdavo: „Kas 
ne taip su šituo nekilnojamuoju 
turtu, kad jį agentūra parduoda?“ 
Dabar tokio klausimo jau niekas 
nebeužduoda: tiesiog gyvenimo 
tempas diktuoja naujoves. Ir būsto 
pardavimą daug paprasčiau patikėti 
specialistams, nei bandymų ir klai-
dų metodu to mokytis patiems. 

Kaip atrodo 
brokerio diena?
Nekilnojamojo turto brokerio 

darbas – darbas su žmonėmis. Dar-
bo grafikas – lankstus, prisitaikant 
prie pardavėjų ir pirkėjų poreikių. 
Juk natūralu, kad dirbantys žmonės 
būstą apžiūrėti ar jį aprodyti ki-
tiems gali tik po darbo ar savaitga-
lį. Tad ir brokeriai taikosi prie šio 
darbo grafiko. 

Per dieną Julita suvažinėja ne-
mažai kilometrų ne tik asfaltuotais 
Aukštaitijos keliais, bet ir kaimų, 
miškų keliukais. Tad guminiai batai 
yra neatsiejama jos garderobo dalis.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Nekilnojamojo turto brokerė Julita Belova sako, kad jos darbo vieta – kelyje tarp Aukštaitijos 
regione parduodamų nekilnojamojo turto objektų.                                Asmeninio archyvo nuotr.
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Balandžio 13-14 dienomis 
18 valandą Rokiškio Lion-
gino Šepkos parke miesto 
gyventojai ir svečiai išvys 
didžiulę cirko palapinę. Į 
miestą kaip ir tradiciškai 
kasmet atvyksta Mykolo Zo-
bovo cirkas „VIP cirkas. Ta-
čiau šįkart cirko savininkas 
nusprendė, kad šios cirko 
gastrolės turi būti atviresnės 
daugiavaikėms ir nepasitu-
rinčioms šeimoms.

Šou programa
Programoje – paties My-

kolo Zobovo dresuoti šunys 

Į cirką kvies akcija

ir meškutė. Žiūrovus links-
mins ne tik įvairias komandas 
mokantys šunys ir paspirtuku 
važinėjanti meškutė, bet ir 
akrobatai ir artistai iš Vengri-
jos, Prancūzijos ir Vietnamo. 
Kurie savo nuostabiu pasiro-
dymu pasirengę džiuginti ir 
stebinti tiek mažiausius, tiek 
didžiausius.

Sunkiai besiverčiančių
 šeimų vaikams – 
simbolinė bilieto kaina
Tačiau atvykstantis „VIP 

cirkas“ – ne vienintelė džiu-
gi žinia šio šou mėgėjams. 

Žiūrovai pirkdami bilietus į 
cirką automatiškai prisidės 
prie „VIP cirko“ sugalvotos 
akcijos – padėti cirko pasi-
rodymą pamatyti Rokiškio 
rajono socialiai remtinų ir 
daugiavaikių šeimų vai-
kams. Pirkdami bilietus, 
kurie kainuoja 8-10 Eurų, 
padidinsite skaičių vaikų, 
iš sunkiai besiverčiančių 
šeimų, kurie cirko pasirody-
mą galės išvysti už 2 Eurų 
simbolinį mokestį. Taip pat 
nuolaidos bus taikomoms ir 
gausioms šeimoms – penkių 
asmenų šeimai įsigijus 4 bi-

lietus penktas bus dovanoja-
mas nemokamai, 6 asmenų 
šeimai įsigijus 4 bilietus bus 
dovanojami du ir t.t. O vai-
kai iki 3 metų į cirko pasiro-
dymą bus įleidžiami visiškai 
nemokamai.

Bilietus į cirką galite įsigy-
ti iš Rokiškio jaunimo centro, 
kurie bileitus platins turguje, 
mokyklose, įstaigose. 

Dėl bilietų galima susisiek-
ti su Rokiškio jaunimo centro 
metodininke Gitana Kubiliene 
el. Paštu rokiskio.jc@gmail.
com arba tel. +37061230595.

Monika MEILUTĖ

Kibernetinio saugumo būklė Lietuvoje pernai žymiai gerėjo, 
bet prognozuojama daugiau tikslingų kibernetinių išpuolių

Lietuvos kibernetinio 
saugumo būklė 2017 m. ge-
rėjo, tačiau daugėjo ir ki-
bernetinių incidentų, rodo 
Nacionalinio kibernetinio 
saugumo centro (NKSC) 
prie Krašto apsaugos minis-
terijos parengta Lietuvos 
nacionalinio kibernetinio 
saugumo būklės ataskaita. 
Prognozuojama, jog šiais 
metais tikslingų kiberneti-
nių atakų tik daugės.

 Svarbiausiais atakų tai-
kiniais ir toliau liks ener-
getikos, užsienio reikalų ir 
saugumo politikos, finansų 
ir teisėkūros sektoriai, di-
dės technologinių procesų 
žvalgyba ir daugės atakų, 
kurioms bus naudojami duo-
menis šifruojantys ir išpirkos 
reikalaujantys virusai.

Tačiau krašto apsaugos 
ministras Raimundas Karo-
blis pabrėžia, jog per 2017 
kibernetinio saugumo srity-
je įvyko didžiulis postūmis 
– įgyvendinta kibernetinio 
saugumo funkcijų konsolida-
cija. „Šiandien visos kiber-
netinio saugumo funkcijos 
veikia vieno langelio princi-

pu – tai suteikia daugiau aiš-
kumo visiems subjektams. 
Funkcijų konsolidavimas 
taip pat ženkliai sustiprino 
mūsų pajėgumus, ir dėl to 
mes sugebame aptikti dau-

giau kiberincidentų, greičiau 
į juos reaguoti ir užkardyti 
jų galimą žalingą poveikį“, - 
sako R. Karoblis.

Krašto apsaugos vicemi-
nistras Edvinas Kerza tei-

gia, jog kibernetinis saugu-
mas Lietuvoje pagerėjo ir 
dėl išaugusio organizacinius 
ir techninius reikalavimus 
įgyvendinusiųjų organizaci-
jų skaičiaus bei padidėjusio 

dėmesio kibernetiniam sau-
gumui apskritai. Pasak jo, 
pažeidžiamumus gali suma-
žinti tiek spartesnis kiberne-
tinio saugumo reikalavimų 
įgyvendinimas, tiek darbuo-
tojų kompetencijų kėlimas 
ir adekvatus išteklių plana-
vimas.

Pasak NKSC direktoriaus 
dr. Ryčio Rainio, sustiprin-
ti NKSC pajėgumai leido 
užfiksuoti daugiau žalingos 
programinės įrangos vei-
klos kibernetinėje erdvėje, 
kuri kitomis priemonėmis 
neaptinkama. Per 2017 m. 
bendras Lietuvoje tirtų inci-
dentų skaičius – 55 tūkst., iš 
kurių daugiau nei 500 įvar-
dijami kaip didelės ir vidu-
tinės reikšmės incidentai. 
NKSC vertinimu, Lietuvoje 
vykdomų kibernetinių atakų 
grėsmės lygis – vidutinis, 
tačiau techniškai sudėtin-
gų, tęstinių ir tikslingai nu-
kreiptų kibernetinių atakų 
skaičius auga.

Ataskaitoje taip pat nu-
rodoma, kad Lietuvoje, kaip 
ir visame pasaulyje, didėja 
interneto svetainių turinio 
valdymo programų pažei-

džiamumas. Tą liudija ir 
Lietuvos viešojo sektoriaus 
interneto svetainių saugu-
mo statistika – labai len-
gva arba lengva įsilaužti į 
75 proc. svetainių (2016 m. 
– 52 proc.). Siekiant suma-
žinti pažeidžiamumą šioje 
srityje, reikalingi operatyvūs 
technologiniai sprendimai ir 
reguliarus programinės įran-
gos atnaujinimas.

Kibernetinio saugumo bū-
klės ataskaitoje pažymima, 
kad individualių asmenų ir 
organizacijų darbuotojų pati-
klumas, žinių ir dėmesio trū-
kumas tebėra viena pagrin-
dinių kibernetinio saugumo 
spragų, o ateityje daugės 
tikslingai vykdomų ir socia-
linės inžinerijos metodai pa-
remtų kibernetinių atakų.

Krašto apsaugos ministe-
rija šiemet toliau stiprins ir 
vystys valstybės kiberneti-
nio saugumo pajėgumus bei 
kompetencijas, tobulins su 
kibernetiniu saugumu susiju-
sius teisės aktus ir jų įgyven-
dinimą, taip pat iki pavasario 
planuojama parengti Kiber-
netinio saugumo strategiją.

KAM inform.

Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis (antrasis iš kairės) pristatė kibernetinio saugumo grėsmes. 
Giedrės Maksimovicz nuotr.

Mokinio ugdymas mažoje 
mokykloje kainuoja 4,5 karto 
daugiau, o rezultatų nėra

Mokinio ugdymas mažo-
je mokykloje kainuoja bran-
giau, mokytojui mokinių 
tenka mažiau, o rezultatai – 
prastesni, pažymi Valstybės 
kontrolė (VK).

„Kas mus neramina – ma-
žoje mokykloje vieno vaiko 
ugdymas valstybei kainuoja 
daugiau nei keturis kartus, bet 
ji negali pasigirti gerėjančiais 
pasiekimais“, – Seimo Švie-
timo ir mokslo komitete sakė 
VK atstovė Lina Balėnaitė.

Seimo komitetas aptarė 
dar rudenį parengtą Valsty-
bės kontrolės ataskaitą, kuria 
aiškintasi, ar šalyje gali gerėti 
mokinių pasiekimai.

„Tarkime, vienoje moky-
kloje vienam mokytojui tenka 
trys mokiniai, bet pasiekimai 
tokie, kokiais negalėtume pa-
sigirti. Didesnėje mokykloje, 
kur sukomplektuotos klasės, 
pasiekimai geresni“, – sakė 
vieno iš VK departamentų di-
rektoriaus pavaduotoja.Anot 
jos, nors mažos mokyklos ne-
pajėgios užtikrinti gerų moky-
mosi rezultatų, savivaldybės 
visgi nesiima jų pertvarkyti, 
tuo tarpu ministerija neturi ga-
lių paveikti savivaldybių pla-
nų dėl tinklo pertvarkos.

VK atstovė siūlė moky-
klų tinko pertvarkos taisykles 

papildyti į mokinių ugdymo 
kokybę orientuotais rodikliais, 
taip pat nebeleisti turėti jung-
tinių klasių, kai į vieną jungia-
mos kelios skirtingos klasės, 
pvz., 1-3 klasės. 

Taip pat mažesnės ilgosios 
gimnazijos, kuriose yra po vie-
ną 11–12 klasių komplektą, ne-
užtikrina ne tik pageidaujamų, 
bet ir tam tikrų bendrojo lavini-
mo branduolio – gamtos moks-
lų ar socialinio ugdymo – daly-
kų pamokų.Švietimo ir mokslo 
ministrė Jurgita Petrauskienė 
teigė, kad ministerija ėmėsi 
sisteminių pokyčių, kurie keltų 
ugdymo kokybę. 

„Rengiamas projektas dėl 
mokyklos tinklo taisyklių, kurį 
komitetui artimiausiu metu 
esame pasirengę pateikti, ren-
giamas naujas finansavimo 
modelis“, – sakė ministrė.

Ji taip pat teigė, kad ne vien 
mokyklų dydis lemia pasieki-
mus, bet ir mokytojų pasiren-
gimas, vadovai ir t. t. Valsty-
bės kontrolės atstovė sutiko, 
kad yra ir išimčių – nedidelių, 
sėkmingų mokyklų regionuo-
se, tačiau dažniausiai tokiais 
atvejais mokykla turi aktyvų 
vadovą, kuris sudaro sąlygas 
mokytojams tobulėti, įtraukia 
bendruomenę, rūpinasi moky-
klos mikroklimatu.

BNS inform.
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Rajono tarybos nariai pretenduoja 
gauti Nobelio premiją – jie išrado 
laiko mašiną

TRIBŪNA

Šį raštą ketvirtadienį, kovo 22 d. apie 13 val. į „Rokiškio Sirenos“ redakciją atsiuntė rajono meras Antanas 
Vagonis. Raštas datuotas kovo 23 d. Jame dieną prieš rajono tarybos posėdį buvo numatyta, kad nebus 
patvirtinta mero veiklos ataskaita. 

Dėkoja
Nuoširdus ir didelis Ačiū  Juodupės seniūnui 
ir seniūnijos darbuotojams už Šemetų kapinėse 
krūmų ir medžių sutvarkymą.

Su pagarba
Gražina Meilutė

Rokiškio rajono 
ūkininkų 
susirinkimas

Kovo 27 d. 11 val. Rokiškyje lankysis ir diskusijai 
žemdirbius, kaimo gyventojus kviečia naujai išrinktas 
LR Žemės ūkio rūmų pirmininkas Dr. Arūnas Svitojus. 

Susitikimas įvyks Rokiškio kultūros centro Mažo-
joje salėje. Susitikimo metu bus pristatytos naujienos 
apie BŽŪP po 2020 m. taip pat galimybės ir reikalavi-
mai smulkiems ūkiams užsiimti žemės ūkio produktų 
perdirbimu supaprastintomis sąlygomis bei inovacijų 
svarba žemės ūkyje.

Susirinkimo programa
10.45-11.00 Dalyvių registracija
11.00-11.15 Svečių pristatymas ir Rokiškio r. savival-

dybės mero Antano Vagonio sveikinimo žodis
11.15-11.40 Žemdirbių savivaldos svarba ir sociali-

nio kapitalo stiprinimas. LR žemės ūkio rūmų pirmi-
ninkas Arūnas Svitojus.

11.40-12.00 Pranešimas „Bendrosios žemės ūkio 
politikos perspektyvos po 2020 m.“, LR žemės ūkio 
rūmų Savivaldos organizatorė Rokiškio rajone Lina 
Meilutė - Datkūnienė.

12.00-12.30 Pranešimas „Inovacijų taikymo svarba 
ir ekonominė nauda žemės ūkyje. LR žemės ūkio rūmų 
įgyvendinto projekto patirtis“, Dr. Sigita Jurkonienė, 
Gamtos tyrimų centras.

12.30-13.00 Pranešimas „Norinčiųjų užsiimti pro-
duktų gamyba ir tiekimu rinkai smulkių ūkių galimy-
bės ir reikalavimai“, LR Valstybinės maisto ir veterina-
rijos tarnybos atstovas.

13.00 Diskusija su Rokiškio rajono ūkininkais
14.00 Svečių lankymasis Ilzenbergo dvare veikian-

čiame biodinaminiame ūkyje
Kilus klausimams, 

maloniai prašome kreiptis tel. (8-616) 03936
El. paštu: l.datkuniene@zur.lt

Kovo 24 d. margučių marginimo vašku edukacija Rokiškio muziejuje
Kviečiame šeimas į mu-

ziejų! Šeštadienį (kovo 24 
d.) 11, 13 ir 15 val. galėsite 
išmokti kiaušinius margin-
ti vašku. Sužinosite kokius 
raštus ir kodėl naudodavo 
mūsų senoliai, kaip pato-
giau gražinti margutį.

Ateidami atsineškite 2-4 
kietai virtus kiaušinius ir 
gerą nuotaiką. Edukaicijos 

kaina 1 Eur asmeniui.
Taip pat galėsite pasigro-

žėti Rokiškio r. tautodailinin-
kų paroda.

Rokiškio krašto 
muziejaus inform.



6 psl.

Rajono laikraštis

 2018-03-23

Kelyje svarbu atidumas ir tolerancija

Rajono policijos pareigūnai aiškina moksleiviams saugaus elgesio gatvėje svarbą.                     Panevėžio VPK inform.

Pastaruoju metu į eismo 
įvykius pėstieji vis dažniau 
patenka ir nukenčia pės-
čiųjų perėjose. Panevėžio 
apskrities vyriausiojo poli-
cijos komisariato pareigū-
nai, stiprindami kontrolę 
keliuose, vasario–balandžio 
mėnesiais rengia prevenci-
nę priemonę „Būk mato-
mas kelyje“. Ji skirta eismo 
saugumui užtikrinti gatvėse 
ir daugiau dėmesio bus ski-
riama jauniems eismo daly-
viams.

Kovo 19 dieną Panevėžio 
apskrities vyriausiojo poli-
cijos komisariato Rokiškio 

rajono policijos komisariato 
pareigūnai Enrika Pavilonie-
nė, Laurynas Čiučelis, Al-
girdas Bernūnas  kartu su VĮ 
„Kelių priežiūra“, Panevėžio 
padalinio Rokiškio kelių tar-
nybos viršininku Stanislovu 
Dambrausku užtikrino eismo 
saugumą prie pėsčiųjų perė-
jų, sankryžose, prie bendro 
lavinimo įstaigų. Pareigūnai 
domėjosi, ar vaikai turi at-
švaitus, priminė jiems švie-
są atspindinčių elementų 
naudojimo svarbą tamsiuoju 
paros metu. Vaikams buvo 
priminta, kaip svarbu laiky-
tis Kelių eismo taisyklių, nes 
jų laikymasis gali apsaugoti 

juos nuo sunkių pasekmių. 
Sutiktiems moksleiviams VĮ 
„Kelių priežiūra“, Panevėžio 
padalinio Rokiškio kelių tar-
nybos viršininkas Stanislovas 
Dambrauskas dalijo atšvaitus 
bei šviesą atspindinčias lie-
menes.

Priemonės metu taip pat 
buvo nustatytas ir Kelių eismo 
taisyklių pažeidimas, kai auto-
mobilio vairuotojas lenkė kitą 
automobilį pėsčiųjų perėjoje. 
Jam surašytas administracinio 
nusižengimo protokolas.

Policija primena, kad svar-
bu būti atidiems ir laikytis to-
lerancijos kelyje.

Panevėžio VPK inform.

Saugumas: kariuomenė įspėja 
poledinės žūklės mėgėjus nelipti 
ant Kuršių marių ledo

Lietuvos kariuomenės 
Karinių jūrų pajėgų Jūrų 
gelbėjimo koordinavimo 
centras įspėja, kad vyrau-
jant teigiamai oro tempera-
tūrai, Kuršių marių ledas 
darosi nestabilus. Remian-
tis informacija, gauta iš 
Valstybės sienos apsaugos 
tarnybos Pakrančių ap-
saugos pasienio rinktinės 
ir Lietuvos kariuomenės 
Karinių oro pajėgų sraig-
tasparnio, Kuršių mariose 
susidarė daug didelių ir 
pavojingų properšų, o dėl 
poledinės vandens tėkmės 
ledas gali būti paplautas ir 
suplonėjęs.

 Jūrų gelbėjimo koor-
dinavimo centras kartu su 
kitomis tarnybomis nuolat 
budi ir yra pasiruošę suteik-
ti pagalbą nelaimės ištik-
tiesiems, tačiau sudėtingos 

gamtos sąlygos apsunkina 
gelbėjimo operacijų vykdy-
mą, todėl ne visuomet jos gali 
baigtis sėkmingai. Siekiant 
išvengti galimų nelaimių, 
Jūrų gelbėjimo koordinavimo 
centras ragina gyventojus būti 
atsakingus už savo gyvybes, 
saugotis patiems ir nelipti ant 
nestabilaus ledo.

Ištikus nelaimei ar esant jos 
liudininku, svarbiausia nepulti į 
paniką, veikti apgalvotai, skam-
binti bendruoju pagalbos tele-
fonu 112 ir pranešti apie įvykį, 
jo vietą (bent apytikslę vietą ar 
orientyrą, kurį matote) ir savo 
kontaktinį telefono numerį.

Primenama, kad kovo 18 
-osios vakarą Lietuvos kariuo-
menės Karinių jūrų pajėgų 
Jūrų gelbėjimo koordinavimo 
centrui koordinuojant gelbėji-
mo operaciją Kuršių mariose 
išgelbėta 12 asmenų.

Gelbėjimo operacija buvo 

pradėta po to, kai JKGC iš 
Bendrojo pagalbos centro 
(112) gavo pranešimą apie 
tai, kad Kuršių mariose, at-
karpoje tarp Ventės rago ir 
Nidos, į ledą įlūžo ir į van-
denį įkrito 12 asmenų, žve-
jojusių ant ledo. Buvo imtasi 
veiksmų, siekiant išgelbėti 
žmones.

JGKC koordinuojamai 
gelbėjimo operacijai buvo 
pasitelkė Valstybės sienos 
apsaugos tarnybos Pakran-
čių apsaugos rinktinės laivą 
„Christina" ir Karinių oro 
pajėgų sraigtasparnį. Į ne-
laimės vietą atskridęs sraig-
tasparnis išžvalgė įvykio te-
ritoriją.

Į įvykio vietą laivu 
„Christina“ atvykę pasienie-
čiai apie 20 val. iš vandens 
ištraukė 12 asmenų ir trans-
portavo juos į Ventės ragą.

KAM inform.

Inkilų kėlimo akcija Dusetų girioje

Nors pavasaris dar 
labai nedrąsiai artina-
si, netrukus orai taps 
vis šiltesni, į Lietuvą 
jau parskrenda pirmieji 
paukščiai. Sparnuočių 
šeimynoms reikės savo 
namų. Tad gamtininkai 
jau kviečia pasirūpin-
ti inkilais - juos reikia 
kelti kuo anksčiau, kad 
paukščiai spėtų juos su-
sirasti ir prie jų pripras-
ti. Inkilams kelti geriau-
siai tinka kovo vidurys 
ar antroji jo dekada.

Kovo 19 d. Rokiškio 
miškininkų globojami 
Kamajų Antano Strazdo 
gimnazijos jaunųjų miš-
ko bičiulių būrelio „Žvo-
rūnė“ mokiniai, vadovė 
Jolanta Vygėlienė kartu 
Kamajų girininkijos dar-
buotojais, girininko pava-
duotoja Danutė Diržienė, 

eigulys Arnoldas Šapokas 
bei Rokiškio regioninio pa-
dalinio miško želdinimo ir 
miškų apsaugos inžinierius 
Kastytis Kuodis dalyvavo 
100 inkilų kėlimo akcijoje 
Dusetų girioje, skirtoje Lie-
tuvos atkūrimo šimtmečiui 
paminėti.

Urėdijos darbuotojai mo-
kiniams papasakojo su in-
kilų kėlimo reikalavimus. 
Inkilus medyje reikia tvir-
tinti taip, kad prie jų paukš-
čiai galėtų laisvai priskristi. 
Stambesni sparnuočiai - pe-
lėdos, žalvarniai, klykuolės, 
dančiasnapiai - lajų tankmė-
je iškeltų inkilų visiškai ne-
užima. Miško tankmių taip 
pat reikia vengti. Dauguma 
paukščių nemėgsta tos pa-
čios rūšies sparnuočių kai-
mynystės. Todėl to paties 
tipo inkilai greta nekeliami. 
Išimtis - varnėnai. Jie gali 
apsigyventi net tame pačia-

me medyje iškeltuose in-
kiluose. Smulkiems paukš-
čiams inkilai keliami kas 
30-50 metrų. Stambiems 
paukščiams (pelėdoms) 
inkilus keliame pavieniui, 
kadangi jiems reikalinga 
didelė maitinimosi teritori-
ja. Paukščiams svarbu, kaip 
inkilas yra pakreiptas. Jei 
inkilas yra "atsilošęs", į jį 
privilioti paukštį yra sunku 
- iš tokio inkilo paukščiams 
nepatogu išlipti. Todėl 
paukščiai mieliau renka-
si inkilus, kurie yra šiek 
tiek pasvirę į priekį. Inkilo 
pasvirimas į kairę ar dešinę 
didelės įtakos jo patrauklu-
mui neturi. Visi, dalyva-
vusieji akcijoje mokiniai, 
vėliau apsilankė buvusioje 
girininkijoje įkurtame in-
formaciniame centre ir ap-
žiūrėjo miško muziejų.

Kamajų A. Strazdo
gimnazijos inform.

Rokiškio gausių šei-
mų asociacija kovo 23, 24 
dienomis dalyvaus Maisto 
banko akcijoje. Kviečia-
me asociacijos narius bei 
savanorius sėkmingai da-
lyvauti akcijoje talkinant 
renkant maistą daugiavai-
kėms šeimoms, vienišoms 
motinoms auginančioms 
vaikus, ir kitiems asme-

nims, kuri nestokoja mais-
to produktų. 

Akcijos pradžia 15 valan-
dą penktadienį. Ji vyks IKI 
parduotuvėje Jaunystės g. 
1 ir mažojoje MAXIMOJE 
Nepriklausomybės a. Dėko-
jame visiems, kurie prisidės 
prie akcijos aukodami, kurie 
supranta bei palaiko sunkiai 

besiverčiančius žmones. 
Laukiame visų minėtose 
parduotuvėse penktadienį 
bei šeštadienį. Ir tikimės, 
kad rokiškėnai palaikys ku-
rie nori prisidėti ar paaukoti 
Akciją organizuoja „Maisto 
bankas“ ir Rokiškio gausių 
šeimų asociacija „Agota“.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

Aukoti kviečia „Maisto banko“ akcija



7 psl.

Rajono laikraštis

LAISVALAIKIS

 2018-03-23

RENKAMOS PARAIŠKOS 
BEBRAVIEČIŲ ARDYMUI
Informuojame, kad iki š. m. balandžio 

1 d. galima teikti  paraiškas  neperspek-
tyvių (pastatytų ant melioracijos įrengi-
nių) bebraviečių ardymui. 

Pareiškėjas Žemės ūkio skyriui pateikia nustatytos 
formos paraišką bei pateikia šiuos dokumentus:

 žemės sklypo planą (-us) ar schemą, kuriame nuro-
domos ardomos bebravietės;

prevencijos priemonių įgyvendinimo sąmatą;
žemės sklypo nuosavybę, valdymo ar naudojimo teisę 

patvirtinančius dokumentus;
numatomos ardyti bebravietės fotonuotraukas;
įsipareigojimą trejus (3) metus prižiūrėti išvalytą ruožą.

Užs. 0618

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• 2000 m. Opel Vectra 2.0 74 kW 
dyzelis. Tel. 8 655 08 291.  
Rokiškis
• Audi b4, VW Golf 3, Opel Vectra 
dalis. Tel. 8 603 87 554.  
Rokiškis
• Lengvojo lydinio ratlankius R- 16 
su padangomis. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 600 06 184. Rokiškis
• Lengvojo lydinio ratlankius nuo 
AUDI A4, orginalūs R15/195/65, 
padangos  vasarinės. Kaina 135 
Eur. Tel. 8 676 27 899. Rokiškis

• VW Passat b4 1.9 l TDI 66 kW, 
karavanas, VW Passat b4 1.9 l  
TDI 88 kW. Tel. 8 600 54 331. 
Rokiškis
• VW Passat b5, b3, VW Golf 
2, VW Transporter, OPEL, 
MERSEDES, RENAULT Master, 
VW Sharan ir kiti.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• 1994 m. AUDI b4 1.9 TDI 66 kW. 
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• 195 65 R15 vasarines padangas, 
beveik naujos su skardomis 

Peugeot 307, galima pirkti atskirai. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• 175 70 R14 beveik naujas 
vasarines padangas su skardomis 
VW Golf 4. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• BMW 320 R15 ratlankius.  
Kaina 70 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• VW Passat b5 1.9 81 kW.  
Tel. 8 629 11 397. Rokiškis
• Audi a6 c5 1.9 81 kW sedanas. 
Tel. 8 629 11 397. Rokiškis
• VW t5 lengvojo lydinio ratlankius 
su vasarinėmis padangomis R16 
215.65. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 687 30 638. Rokiškis
• R 15 lietus ratlankius nuo Mazda 
232F (4 vnt.) Keturi tvirtinimo 
taškai. Kaina už vieną ratlankį –  
15 Eur. Tel. 8 627 82 138. Rokiškis
• Audi R15 lengvojo lydinio 
ratlankius Speedline. Geros 
būklės, tiesūs, nelankstyti, 
nevirinti, originalūs. Ratlankiai su 
padangomis, ant 2 sumontuotos 
žieminės, prie kitų 2 ratų yra 
vasarinės padangos. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 624 10 109. Rokiškis
• Dviejų masių 77 kW smagratį 
VW. Kaina 135 Eur.  
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• 2004 m. SKODA Octavia 
ratlankius R16 4 vnt 5 skylių. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 612 81 356. 
Rokiškis

• Kuro siurblį, 1.9 TDI 81 kW 
varikliams. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 656 21 845. Rokiškis
• T-40, MTZ trikampį, ratų diskus 
ir kitas T40 dalis. Tel. 8 673 48 
041. Rokiškis
• Sportinį vairą su stebule.  
Kaina 10 Eur. Tel. 8 614 63 569. 
Rokiškis
• Lengvojo lydinio ratlankius su 
geromis vasarinėmis padangomis 
R14, skylės 4x100. Nuo  VW 
Passat B4. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 614 63 569. Rokiškis
• Audi a4 1998 m 1.9 TDI 81 kW 
dalimis, bet galiu parduoti ir visą. 
Tel. 8 612 67 305. Rokiškis
•  R15 lengvo lydinio ratlankiai 
(4 vnt.), nuo Mazda 323F. Keturi 
tvirtinimo taškai. Kaina už vieną 
ratlankį – 15 Eur.  
Tel. 8 627 82 138. Rokiškis
• Ttraktorinės priekabos 2pts4 
padangas. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Lengvojo lydinio ratlankiai R 15, 
tinka VW Golf, VW Passat.  
Tel. 8 671 51 396. Rokiškis
• Lengvojo lydinio ratlankius nuo 
AUDI A4, orginalūs su vasarinėmis  
geromis padangomis  R15/195/65. 
Kaina 135 Eur. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• 1.9 66 kW kuro siurblį.  
Tel. 8 627 00 794. Rokiškis
• R15 gražius ratus, geros padangos 
8 skylių ratai, galima pirkti ir be 
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24 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 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 Aršūs padarai 
00:40 Paslaptingas šunų pasaulis 
01:35 Ypatingi gyvūnų jaunikliai 
02:20 Klausimėlis.lt 
02:35 Teisė žinoti 
03:00 Perėjimas prie vasaros laiko.
04:00 Karinės paslaptys 
04:45 Auksinis protas. 

06:15 Televitrina
06:30 Aladinas
07:00 Ančiukų istorijos
07:30 Nenugalimasis žmogus - voras
08:00 Aladinas
08:30 Kempiniukas Plačiakelnis
09:00 Virtuvės istorijos
09:30 Gardu Gardu
10:00 Aplink Lietuvą

11:00 Svajonių ūkis
11:30 Išsirink sau ateitį
12:00 Joniukas ir Grytutė
13:10 Šoklusis bičiulis. Sugrįžimas
14:55 Medaus mėnuo su mama
16:45 Ekstrasensų mūšis
18:30 TV3 žinios
19:30 Šuns kailyje
21:20 Kunigo naudą velniai gaudo
23:05 Zero 3
00:50 Abraomas Linkolnas. 
Vampyrų medžiotojas
02:40 Metų įvykis
04:30 Naujakuriai

06:30 Muča Luča 
06:55 Ponas Bynas 
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 Srovės nublokšti
11:40 Ponas auklė
13:20 Griausmingieji Čarlio angelai
15:30 Pakvaišėlių lenktynės
17:30 Bus visko
18:30 Žinios
19:30 Užburtoji Ela
21:20 Piko valanda 3
23:05 Kitoks parodijų filmas
00:50 Žmogus iš plieno
00:55 Ryklių užtvanka
02:30 Piko valanda 3

06:15 Viena už visus 
08:45 Sveikatos ABC televitrina
09:00 Autopilotas
09:30 Apie žūklę
10:00 Pavariau
10:30 Amerikos mieliausieji 
11:30 Gyvūnų būstai. 
12:40 Reali mistika 

13:45 Vanity Fair. Visiškai slaptai 
14:45 Kas žudikas? 
16:00 Detektyvų istorijos 
17:00 LKL. Juventus – Neptūnas
19:30 Dainuok mano dainą
21:30 Juodasis tinklas
23:20 Tikras teisingumas. 
00:15 Gyvi numirėliai 
01:05 Strėlė 
01:10 Juodasis tinklas
01:50 Strėlė 
02:50 Detektyvų istorijos 
03:40 Vanity Fair. Visiškai slaptai 

06:00 „Pasaulio turgūs. Akas“. 
06:30 „Pasaulio turgūs. Tailandas“. 
07:04 TV parduotuvė
07:20 „Neprijaukinti. Kodjako sala“. 
07:50 „Neprijaukinti. Aliaska“. 
08:25 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje. Jadvyga Juškytė- Širšė“. 
09:00 „Skinsiu raudoną rožę“. 

09:30 „Vantos lapas“. 
10:00 „Ant bangos“. 
11:00 „Vincentas“ 
12:30 „Vera“ 
14:20 „Pasaulio turgūs. Nica“. 
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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27 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 
0:15 Karinės paslaptys. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Išminties mylėtojas. 
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. 
05:00 Seserys

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 Vaikštant tarp antkapių.
0:50 Kalėjimo bėgliai.
01:45 X failai.
02:35 Kerštas.
03:25 Salemas.
05:15 Kerštas.

06:40 Didysis žvejys.
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 Baudėjas.
0:55 Judantis objektas.
01:45 Susišaudymas.

06:35 Viena už visus. 
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 Savaitės kriminalai. 
21:00 Pabėgimas iš kalėjimo. 
23:00 Kovų meistras. 
00:45 Strėlė.
01:30 Savaitės kriminalai.
01:55 Reali mistika 

06:29 TV parduotuvė.
06:45 Vantos lapas.
07:15 Muzikinės kovos.
09:15 Velykų skanėstai. 
09:20 Rojus.
10:20 Albanas.
11:25 Bitininkas.
12:30 Gluchariovas.
13:35 TV parduotuvė.

13:50 Jekaterina Didžioji.
14:55 Iljušinas ir Babkinas tiria. 
Svetimų troškimų sūkurys“.
16:00 Reporteris. 
16:50 Baltoji vergė.
18:00 Reporteris. 
18:40 Lietuva tiesiogiai. 
18:50 Velykų skanėstai. 
18:55 Gluchariovas.
20:00 Reporteris. 
20:30 Raudonoji karalienė.
21:30 Patriotai. 
22:30 Reporteris. 
23:15 Lietuva tiesiogiai. 
23:45 Velykų skanėstai. 
23:50 Mano Europos Parlamentas. 
0:20 Nuoga tiesa. 
02:15 „Iljušinas ir Babkinas tiria. 
Tamsioji sielos pusė“.
03:00 Bitininkas“.
03:45 Jekaterina Didžioji.
04:35 Pražūtingi smaragdai.
05:15 Geriausios nardymo vietos.
50:40 Bitininkas.
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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 3 
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 Išminties mylėtojas.
23:15 Svetimšalė 
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". 

05:45 Televitrina.
06:00 Išsirink sau ateitį. 
06.35 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.
22:00 Persikėlimas.
0:50 Kalėjimo bėgliai.
01:40 X failai.
02:25 Kerštas.
03:25 Salemas.
05:10 Kerštas.

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 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 Susišaudymas.
0:15 Judantis objektas.
01:05 Transporteris. 
Visu greičiu.

06:35 Viena už visus.
07:35 Prokurorų patikrinimas.
08:40 44-as skyrius.
09:35 Tokia tarnyba.
10:30 Kobra 11.
11:35Akloji zona.
12:35 Stoties policija.
13:40 Prokurorų patikrinimas.

14:50 44-as skyrius.
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 Išlikimo žaidimas.
22:50 Tikras teisingumas. Mirtina 
sankryža.
00:35 Gyvi numirėliai.
01:25 Juodasis sąrašas.

06:29 TV parduotuvė.
06:45 Mano Europos Parlamentas. 
7.15 Muzikiniai sveikinimai. 
08:15 24/7. 
09:15 „Rojus“.
10:20 „Albanas“.
11:25 „Bitininkas“
12:30 „Gluchariovas“.
13:35 TV parduotuvė.

13:50 „Jekaterina Didžioji“.
14:55 „Iljušinas ir Babkinas tiria. 
Tamsioji sielos pusė“.
16:00 Reporteris. 
16:50 „Baltoji vergė“.
18:00 Reporteris. 
18:40 Lietuva tiesiogiai. 
18:50 Velykų skanėstai. 
18:55 „Gluchariovas“.
20:00 Reporteris. 
20:30 Nuoga tiesa. 
22:30 Reporteris. 
23:15 Lietuva tiesiogiai. 
23:45 Velykų skanėstai. 
23:50 Gyvenimo būdas..
0:50 „Šiandien kimba“.
01:50 „Pasaulis iš viršaus“.
02:15 „Iljušinas ir Babkinas tiria. 
Tamsioji sielos pusė“.
03:00 „Bitininkas“.
03:45 „Jekaterina Didžioji“.
04:35 „Pražūtingi smaragdai“.
05:15 „Geriausios nardymo vietos“.
05:40 „Bitininkas“.
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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 Hanso Kristiano 
Anderseno pasakos 
10:00 Gustavo 
enciklopedija. 
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:25 Mūsų gyvūnai
11:50 Indo slėnio  
lobiai
12:45 Laukiniai gyvūnai. 
Paros kaleidoskopas 
13:40 Mis Marpl 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 Džeinė Eir 
23:55 Visiška tamsa 
01:45 Indo slėnio lobiai 
02:30 Laukiniai gyvūnai. Paros 
kaleidoskopas 
03:15 Dviračio žinios. 
03:40 Klausimėlis.lt. 
03:55 „Du balsai – viena širdis". 

05:00 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 Mėnulio princesė
13:40 Šoklusis bičiulis. 
Pasaulio čempionas
15:15 Havajai 5.0
16:15 Ekstrasensų mūšis
18:00 Raudonas kilimas
18:30 TV3 žinios
19:30 Geriausi mūsų metai. 
22:00 Hitmanas. 
Agentas 47
23:55 Motinos diena
02:05 Patarėjas
04:10 Naujakuriai
04:35 Moderni šeima

06:30 Muča Luča 
06:55 Ponas Bynas 

07:20 Ančiukai Duoniukai
07:45 Žuviukai burbuliukai 
08:10 Keista šeimynėlė 
08:35 Tomo ir Džerio šou 
09:00 Ogis ir tarakonai 
09:30 Tinginių miestelis 
10:00 Tomas ir Džeris 
Marse
11:25 Mauglis ir Balu
13:10 Didelis vaikas
14:45 Skiriamoji juosta
16:40 Ne vienas kelyje
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Mes vieno kraujo
22:00 Transporteris. 
Visu greičiu
23:55 Ryklių užtvanka
01:30 Piko valanda 3

06:30 Lietuvos galiūnų 
čempionatas. 
07:30 Sveikatos kodas
08:30 Tauro ragas

09:00 Lietuvos galiūnų čempionato 
finalas. 
10:00 Pavariau 
10:30 Amerikos mieliausieji 
11:30 Gyvūnų būstai. Gamtos 
inžinieriai 
12:40 Vandenyno paslaptys  
su Džefu Korvinu 
13:40 Sveikinimai
16:05 Policijos akademija 
17:00 LKL čempionatas. Žalgiris – 
Lietkabelis
19:30 Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2018 Vilnius"
22:15 Juodasis sąrašas
23:15 Gyvi numirėliai 
00:10 Juodasis tinklas
01:50 Detektyvų istorijos
02:40 Vanity Fair. Visiškai slaptai 

 

05:55 „Pasaulio turgūs. 
Stambulas“. 
07:04 TV parduotuvė
07:20 „Neprijaukinti. Jukonas“. 

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“ 
12:40 „Kapitonas Gordejevas“ 
14:50 „Pasaulis iš viršaus“. 
15:20 „Pasaulio turgūs. 
Florencija“. 
16:00 Žinios
16:20 Krepšinio pasaulyje 
16:50 „Pražūtingi smaragdai“ 
18:00 Žinios
18:30 Mano Europos Parlamentas
19:00 „Baimės įlanka“ 
20:00 Žinios
20:30 „Baimės įlanka“ 
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“

padangų. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 628 47 947. Kupiškis
• R15 Opel orginalius ratus.  
Kaina 60 Eur. Tel. 8 628 47 947. 
Kupiškis
• Orginalius bbs ratus, R15, 5 vnt 
kas yra reta. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 695 29 133. Rokiškis
• R-15 tvarkingus lengvojo lydinio 
ratus su padangomis. Padangų 

likutis 85 proc. Padangos ms 185 
65 15. Kaina 120 Eur. Tel. 8 695 29 
133. Rokiškis
• BMW R16 skardinius ratlankius. 
Padangas su ratlankiais 165/80 
R13- 3vnt. Mikroautobuso 
padangas 185 R14C 8PR 
102-100N-3vnt. Mikroautobuso 1 
padangą 195 R14C  106-104 8pr. 
Labai geras protektorius. Vieną 

padangą su ratlankiu 155 R13 M+S. 
Tel. 8 686 91 017. Rokiškis
• 205 70 R15 vasarines geras 
Hankook padangas, pirktos 
Vokietijoje. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Naudotas padangas, vasarines-
M+S-žiemines. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
•  1998 m. Ford Galaxy benzinas-

dujos. 1998 m. Opel Vectra 2 l, 60 
kW sedanas. 1996 m. Peugeot 605 
benzinas-dujos. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Labai gražų, klasikinio aukso 
korpuso, natūralios odos, rudu 
dirželiu BENYAR laikrodį 

firminėje dėžutėje. Komplekte –
laikrodis, stiklo valymo servetėle, 
tarptautinė garantinė kortelė. 
Laikrodyje tiksi japoniška s-epson 
širdis. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 616 15 320. Kaunas
• Naują, rudos spalvos, gražaus 
modelio moterišką paltą. Medžiaga 
striukinė, lengvai pašiltintas. Rašo 
52 d. bet atitinka XL. Parsisiunčiau 

per didelį. Tel. 8 671 62 850. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Muzikinį centrą Philips FW C115 
su pulteliu ir antena radijai. Kaina 
35 Eur. Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Naudotas Vido kolonėles, žemo 
dažnio kolonėlę. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 679 11 737. Rokiškis
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GYVULIAI, GYVŪNAI

• 2 veršingas telyčias.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Belgų mėlynųjų 9 mėn. telyčią 
auginimui. Rokiškio r. Juodupės 
seniūnija. Tel. 8 625 74 145. 
Zarasai
• Veršingą telyčią.  
Tel. 8 656 80 743. Rokiškis
• Gražius paršelius auginimui.  
Tel. 8 603 55 526. Rokiškis

DOVANOJA

• Atiduodamas sausas šienas, ne 
rulonuose, ne ritiniuose.  
Tel. 8 622 03 586. Rokiškis
• Šuniuką. Tel. 8 654 89 873. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Jaunas atsakingas, negeriantis 
vyras ieško darbo Rokiškyje 
ar Rokiškio r. tinka, bet kokie 
pasiūlymai. Tel. 8 608 74 914. 
Rokiškis
• Bendrosios praktikos slaugytoja 
ieško darbo. Siūlyti variantus.  
Tel. 8 672 83 169. Rokiškis
• Moteris ieško papildomo darbo 
nuo 17 val. ir savaitgaliais. Galiu 
prižiūrėti pagyvenusius žmones. 
Vairuoju automobilį. Siūlyti 
įvairius variantus.  
Tel. 8 623 96 046. Rokiškis
• Ieškau pardavėjos ar 
sandėlininkės darbo.  
Tel. 8 625 06 843. Rokiškis
• Darbšti mergina ieško pardavėjos 
darbo Rokiškyje. Tel. 8 602 96 355. 
Rokiškis
• Darbšti, sąžininga moteris ieško 
pardavėjos, pagalbinės darbininkės, 
valytojos darbo. Tel. 8 628 98 066. 
Rokiškis
• Patyrusi anglų kalbos mokytoja 
ieško darbo. Gali būti nenuolatinis. 
Padeda mokiniams ir studentams 
įsisavinti dėstomą kursą ar 
pasiruošti egzaminams. Galimas ir 
suaugusiųjų mokymas.  
Tel. 8 682 45 115. Rokiškis
• Ieškau darbo, galiu dirbti 
pagalbiniu darbuotoju.  
Tel. 8 630 78 062. Rokiškis

KITA

• Šieną bei šiaudus rulonais  iš 
pastogės. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• Ketaus vonią. 170 cm ilgio, labai 
geros būklės ir ketaus krosnies 
rinkinį: rinkės, padas, durelės, 
grotelės, valkis, orkaitė. Tel. 8 698 
23 751. Rokiškis
• Foto objektyvą AF-S DX VR 
Nikkor 18-105 mm f/3.5-5.6 G ED, 

idealios būklės, su visa pakuote. 
Kaina 110 Eur. Tel. 8 641 32 166. 
Rokiškis
• Medicininio metalo paauksuotus 
juvelyrinius dirbinius. Labai gerai 
nešiojami, labai gražiai blizga, 
lengvai prižiūrimi. Nealergizuoja 
odos, nejuoduoja. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 623 40 966. Rokiškis
• 25 kub. m cisterną.  
Kaina 400 Eur. Tel. 8 659 08 835. 
Kupiškis
• Rulonus, dengtus plėvele, Jūžintų 
sen. Mičiūnų k. 10 vnt.  
Tel. 8 629 74 087. Rokiškis
• Šulinio stogelį.  
Tel. 8 687 98 710. Rokiškis
• Trifazį, pusautomatį. Savadarbis. 
Kaina 155 Eur. Tel. 8 624 39 429. 
Rokiškis
• Vienfazį pusautomatį, tvarkingas. 
Kaina 135 Eur. Tel. 8 625 04 387. 
Rokiškis
• Grikius.  
Tel. 8 623 39 570. Rokiškis
• Lietuvos įmonių katalogą 2018 m. 
Lietuvos įmonių bazėje pateikiamos 
tik veikiančios, realiai vykdančios 
veiklą įmonės, turinčios oficialiai 
įdarbintų darbuotojų. Įmonių 
skaičius bazėje – 79845 įmonių. 
Tel. 8 607 27 044. Rokiškis
• Krosnį  „Kalvis“ ir kitą 
apmūrijamą krosnį, pagamintą 
Mašinų gamykloje. Joje galima 
įmontuoti orkaitę.  
Tel. 8 673 48 041. Rokiškis
• Malkas, sausas skaldytas, atvežu. 
Tel. 8 673 48 041. Rokiškis
• Pašto ženklus daugiausia CCCP. 
Tel. 8 610 27 380. Rokiškis
• Šiaudus bei šieną rulonais.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Už simbolinę kainą  sausą šieną. 
Ne rulonuose, ne ritiniuose.  
Tel. 8 622 03 586. Rokiškis
• Mikrodermabrazijos aparatą  
veido ir kūno šveitimui (naujas, 
nenaudotas). Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 602 13 718. Rokiškis
• Monetą su Nikolajaus II-ojo 
atvaizdu 1901 datacijos. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 616 15 320. Kaunas
• Medalį. Tel. 8 609 28 704. 
Rokiškis
• Padinį elektros variklį 2,2 kW  
1420 aps/min., nenaudotą plieno 
vielos tinklą (40 metrų, aukštis 
1,5m). Tel. 8 694 20 290. Rokiškis
• Didelio našumo ir aukšto slėgio 
šachtinį ventiliatorių. Zid 1 cilindro 
variklį. Ciferblatines svarstykles, 
sveria 500 kg. Tel. 8 686 91 017. 
Rokiškis
• Automobilinį, sraigtinį keltuvą. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 636 26 433. 
Rokiškis
• Šviestuvą- ratą.  
Tel. 8 687 98 710. Rokiškis
• Traktoriaus kuro baką, naujas, 
nenaudotas. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Nestandartinę vonią.  
Kaina 45 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• Stačiakampę, metalinę talpą su 
kranu. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Metalinius lankus šiltnamiui. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• Ratelius neįgaliajam.  
Kaina 45 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Geros būklės planšetinį 
kompiuterį iPad A1337. Ekranas 
10 colių. Dedama sim kortelė, yra 
dėkliukas. Baterija laiko gerai. 
Domina keitimas. Kaina 65 Eur. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Naują, nenaudotą Samsung galaxy 
tab S2 T813 planšetę. Kaina 240 
Eur. Tel. 8 622 27 523. Rokiškis
• iPad planšetę, viskas veikia gerai, 
nededama kortelė. Kaina 45 Eur. 
Tel. 8 612 80 825. Rokiškis

• Baterijų įkroviklį Sony.  
Kaina 10 Eur. Tel. 8 679 11 737. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Apple iPhone 6 16 GB gray, 
tvarkingas, su dėžute.  
Kaina 180 Eur. Tel. 8 682 37 510. 
Rokiškis
• Telefoną SZL9000N.  
Kaina 20 Eur. Tel. 8 679 11 737. 
Rokiškis
• Sugedusį Ipod 80 GB.  
Kaina 15 Eur. Tel. 8 679 11 737. 
Rokiškis
• Galaxy J7 2017 Juodas 16 gb. 
Naujas, neišpakuotas, pirktas 
Vokietijoje. Nepririštas, yra lietuvių 
kalba. Kaina 190 Eur.  
Tel. 8 684 22 620. Rokiškis
• iPhone X tvarkingą su dėžute,  
3 mėnesius naudotą.  
Kaina 750 Eur. Tel. 8 628 54 326. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 9,25 ha sklypą Dauliūnų k. 
Jūžintų sen. su sodyba. Dalyje 

sklypo buvę pušaitės ir berželiai 
iškirsti ir praėjusiais metais visas 
sklypas šienautas. Našumo balas 
33,9. Sodyboje yra pirtis, klėtis, 
rūsys, tvartas, namas. Šiuo metu 
sodyboje negyvenama.  
Kaina 27500 Eur.  
Tel. 8 698 15 787. Rokiškis
• Garažą Obeliuose. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 688 58 841. 
Rokiškis
• Sodo sklypą su mediniu 
nameliu s.b. „Šilelis“ (virtuvėlė, 
kambarys su židiniu, sandėliukas 
su tualetu turi atskirą įėjimą, 
rūsys), nugriautas senas šiltnamis, 
palikti geri pamatai naujam statyti, 
vaismedžiais apsodintas sklypas, 
šalia tvenkinys. Tel. 8 646 91 138. 
Rokiškis
• 1 kambario butą  Tekstilininkų  
gatvėje, Juodupėje,  4 aukštas. 
Kaina 3500 Eur. Tel. 8 610 46 640. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą, 1 aukštas be 
balkono, namas renovuotas.  
Taikos g. 3A. Kaina derinama. 
Kaina 14500 Eur.  
Tel. 8 673 02 311. Rokiškis
• Sodą su dviejų aukštų namuku už 
Miškų urėdijos. Tel. 8 652 44 997. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą devynaukštyje, 
5 aukšte, ne kampinis, šiltas. 
Privalumai: nauji plastikiniai langai 
ir visiškai įstiklintas balkonas, 
durys šarvo. Namas geroje vietoje, 
šalia autobusų stoties. Kaina 
negalutinė. Kaina 18000 Eur.  
Tel. 8 694 36 788. Rokiškis
• 1 kambario butą  Šiauliuose. 2 
aukštas, pietiniame rajone. Šalia  
PC Akropolis, Lidl. Bendras plotas  
36 kv.m. Kaina 25000 Eur.  
Tel. 8 693 28 737. Rokiškis
• 2-jų kambarių butą be patogumų, 
pigus išlaikymas, gera vieta.  
Tel. 8 647 19 287. Rokiškis
• 3 kambarių butą Vilties g., 2 
aukštas, su visais jame esančiais 
baldais ir buitine technika, įrengta 
signalizacija. Butas labai šiltas. 
Suremontuota laiptinė.  
Tel. 8 657 75 999. Rokiškis
• Namų valdos sklypus. Už Miškų 
ūkio, prieš kolektyvinius sodus, 
19, 21, 24, 39, 42 arų. Sklypai 
atidalinti, atlikti geodeziniai 
matavimai, atvesta elektra, 
vandentiekis, servitutinis kelias. 

Tel. 8 657 75 999. Rokiškis
• Rokiškio raj., Žiobiškio k.  
medinį namą. Tel. 8 684 12 932. 
Rokiškis
• Tvarkingą 4 kambarių butą 
Kavoliškyje Melioratorių g.  
Tel. 8 605 99 196. Rokiškis
• Garažą prie prekybos centro 
Norfa, 6 korpusas. Durys 
skardintos, rūsys.  
Kaina 4100 Eur. Tel. 8 614 76 406. 
Rokiškis
• Garažą prie autobusų stoties. 
Tvarkingas. Kaina 4100 Eur.  
Tel. 8 612 93 678. Rokiškis
• 2 kambarių butą Vilties g.  
Kaina 20000 Eur.  
Tel. 8 615 45 602. Rokiškis
• Garažą Obeliuose, Dirbtuvių g. 
Galimos derybos. Kaina 1800 Eur. 
Tel. 8 688 58 841. Rokiškis
• Sodą bendrijoje „Aidas“. Namas, 
tvenkinys, šiltnamis, 6 a. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 646 73 812. 
Rokiškis
• 8 a sklypą Jakšto g. 16 A, 
mažaaukščių gyvenamų namų 
kvartale. Kaina 5000 Eur.  
Tel. 8 658 96 723. Rokiškis
• 4 kambarių butą mikrorajone. 
Mūrinis namas, butas nekampinis, 
šiltas, rami vieta. Didelė vaikų 
žaidimų ir automobilių stovėjimo 
aikštelė. 5 aukštas iš 5.  
Tel. 8 655 04 628. Rokiškis

NUOMA

• Tvarkinga, dirbanti šeima ieško 
išsinuomoti namą, ar pusę namo. 
Gali būti su daliniais patogumais. 
Tel. 8 628 29 277. Rokiškis
• Nuolatines pajamas gaunanti, 
vidutinio amžiaus moteris 
išsinuomos 1 kambario butą 
Rokiškyje. Tel. 8 688 94 207. 
Rokiškis
• Išsinuomočiau 1 kambario butą 
vienam asmeniui. Esu be žalingų 
įpročių ir neturiu gyvūnų.  
Kaina 100 Eur. Tel. 8 626 49 151. 
Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti 1-2 kambarių 
butą. Tel. 8 622 42 971. Rokiškis
• Išnuomojamas tvarkingas 4 
kambarių butas mikrorajone po 
kosmetinio remonto.  
Tel. 8 655 04 628. Rokiškis

PASLAUGOS

Ieškokite Rokiškio 
prekybos centruose!
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• Remontuoju automobilių 
nesusitraukiančius saugos 
diržus, važiuoklę, dujų išmetimo 
vamzdžius, ruošiu priekabas 
techninei apžiūrai.  
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• Statome karkasinius pastatus, 
dengiame stogus. Visi lauko 
statybos darbai. Padedame įsigyti 
medžiagas. Tel. 8 626 27 025. 
Rokiškis
• Dengiame plokščius stogus 
rulonine prilydoma danga. 
Suteikiame garantiją.  
Tel. 8 690 27 247. Rokiškis

PERKA

• Garažą Pagojės kvartale.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis

• Namą, butą Rokiškyje 
išsimokėtinai. Tel. 8 621 85 790. 
Rokiškis
• Avižų - vikių mišinį, 
dinamometrinį raktą.  
Tel. 8 676 37 789. Rokiškis
• Metalo tekinimo staklių 
griebtuvą, diametras 250 mm. 
 Tel. 8 620 18 132. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Ieškome pardavėjos dėvėtų 
drabužių parduotuvėje. Siūsti cv 
el.paštu d.savickaja@gmail.com 
arba skambinti po 17 valandos.  
Tel. 8 682 07 376. Rokiškis
• Reikalinga pakaitinė slaugė 
prižiūrėti neįgalią moterį. Tel. 8 
623 39 570. Rokiškis
• Rokiškio mokykloje darželyje 
„Ąžuoliukas“ yra laisva darbo 
vieta dėl bendrosios praktikos 
slaugytojos-dietistės pareigybės. 
Smulkesnė informacija teikiama tel. 
(8-676) 36616. Tel. 8 676 36 616. 
Rokiškis
• Statybos įmonei reikalingi 
mūrininkai. Tel. 8 682 19 984. 
Rokiškis
• Darbui Aukštakalniuose ieškome 
šaltkalvio. Darbas: staklių 
priežiūra, remontas.  
Tel. 8 656 68 612. Rokiškis
• Darbui Aukštakalniuose ieškomas 
traktorininkas. Darbas pamaininis. 
Tel. 8 626 31 878. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Nauji pamatiniai blokai. Galimas 
pristatymas į vietą. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 626 95 551. Rokiškis
• Dvipuses medienos obliavimo 
stakles PRECIZIKA.  
Kaina 700 Eur. Tel. 8 659 08 835. 
Kupiškis
• Metalines 25 k. m cisternas. Yra 3 
vnt. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 659 08 835. Kupiškis
• Pjautą, įvairią statybinę medieną. 
Tel. 8 610 06 145. Rokiškis
• Naują suvirinimo skydelį. 

Automtinis tamsinimas su ličio 
baterijiomis. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 611 09 005. Rokiškis
• 4000 naudotų silikatinių plytų.  
Būklė labai gera. Tel. 8 626 70 112. 
Rokiškis
• Medžio tekinimo stakles.  
Ne savadarbes, labai geros būklės. 
Tel. 8 619 52 150. Rokiškis
• Uosines bei mišrias dailylentes. 
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Audi 80 b 1988 m., pakeista 
viskas, kas keičiama, be defektų. 
1.6 D 40 kW TA iki 2020 01. 
Kaina 650 Eur. Tel. 8 607 11 851. 
Rokiškis
• Audi b4 1993 m 2.0 85 kW. 
TA iki 2018 05. Važiuoja gerai. 
Domintų ir keitimas.  
Kaina 370 Eur. Tel. 8 621 00 486. 
Rokiškis
• Bėginius dviračius, aliuminio 
rėmais. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• 2000 m. VW Golf 4 1,6 77 
kW benzinas-dujos, universalas, 
mėlynas, kaina derinama.  
Kaina 1300 Eur. Tel. 8 629 41 043. 
Rokiškis
• 1999 m. Audi A6 1.9 TDI, 81 
kW, TA galioja iki 2018 kovo 31 
d. Daugiau informacijos telefonu. 
Kaina 1700 Eur. Tel. 8 646 82 607. 
Rokiškis
• Audi a4 b5 sedaną. 1995 m. 1.6 
benzas-dujos, TA dar ilgam, dujų 
įranga su dokumentais. Automobilis 
važiuoja. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 618 48 747. Rokiškis
• Dviratį suaugusiajam, vokiškas. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 610 10 461. 
Rokiškis
• Dviratį vaikui. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 610 10 461. Rokiškis
• MOSKVIČ 408. Važiuojantis. 
Kaina 350 Eur. Tel. 8 675 63 386. 
Rokiškis
• 1998 m. VW 2.5 l TDI su 
sėdynėm, TA iki 2019 07.  
Kaina 2000 Eur. Tel. 8 656 50 795. 
Rokiškis
• Lada 2101. Kaina 230 Eur.  
Tel. 8 628 65 180. Rokiškis
• Keturratį 110 cc, 3 į priekį 1 
atgal, su reduktoriumi ir kitą tokį 
patį su grandine. Tel. 8 673 48 041. 
Rokiškis
• Priekabą lengvajam automobiliui 
ir dokumentus, galima atskirai.  
Tel. 8 673 48 041. Rokiškis
• MINSK 1993 m., sėdi ir važiuoji, 
šviesos veikia, posūkiai veikia, 
kaina galima paderinti.  
Kaina 400 Eur. Tel. 8 609 28 704. 
Rokiškis
• Audi 100 c4,  važiuojanti,  TA 
iki 6 mėn., dyzelinas, 2,5 l 85 kW. 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 624 74 087. 
Rokiškis
• Dviratį paaugliui, aliuminis 

rėmas. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 674 33 007. Rokiškis
• Moterišką dviratį. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 674 33 007. Rokiškis
• Dviratį mergaitei. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 674 33 007. Rokiškis
• VW Candy 1997 m., nurašytas dėl 
draudimo. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 618 82 446. Rokiškis
• VW Golf 1.9 TDI, 66 kW, TA iki 
2020 03. Kaina 670 Eur.  
Tel. 8 655 66 653. Rokiškis
• OPEL Zafyra, juodos spalvos, 
lengvojo lydinio ratai su naujomis 
žieminėmis padangomis, kablys, 
nedažyta, be rūdžių.  
Kaina 1600 Eur. Tel. 8 698 33 742. 
Rokiškis
• Lengvojo  automobilio priekabą. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 611 34 820. 
Rokiškis
• Opel Vectra CDTI 1,9 l 110 kW 
2004 08 07. Tvarkinga. Naujas 
sankabos komplektas, pakeisti 
diržai, tepalai, stabdžių diskai, 
restauruota vairo kolonėlė.  
Kaina 2900 Eur. Tel. 8 627 42 809. 
Rokiškis
• Audi 100 c5 85 kW 1993 m. TDI 
važiuojanti. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 624 74 087. Rokiškis

• Traktoriaus Belarus  priekines 
padangas. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• Traktoriaus T-40 naudotas 
padangas. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• Traktorinės priekabos 2pts4 
padangas. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• Sėjamąją rusišką SZ 3.6.  
Tel. 8 673 48 041. Rokiškis
• MTZ 50 traktoriaus techninį pasą 
be numerio. Tel. 8 682 11 286. 
Rokiškis
• MTZ-80, starterinis, TA, 
padangos geros. Kaina 1550 Eur.  
Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• 11 tonų, mėšlo kratytuvo kratymo 
velenus. Tel. 8 641 57 036. 
Kupiškis
• Bulvių kombainą E-686, bulvių 
beicavimo mašiną GUMOTOX. 
Kaina 2000 Eur. Tel. 8 686 91 017. 
Rokiškis
• Grūdų arpą.  
Tel. 8 604 70 607. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

Vyriausybė pritarė 
antialkoholinio 
variklio užrakto 
įteisinimui

 Vyriausybė pritarė siū-
lymui įteisinti antialkoho-
linį automobilio variklio 
užraktą, neleidžiantį už-
vesti variklio, jei vairuo-
tojas – neblaivus. Tam dar 
turės pritarti Seimas. 

Susisiekimo ministras 
Rokas Masiulis teigė, kad 
siūloma priemonė – greta 
prevencinio ir baudžiamojo 
pobūdžio sprendimų – turė-
tų sumažinti neblaivių vai-
ruotojų skaičių Lietuvos ke-
liuose. „Visa tai turi būti tik 
savanoriu principu, tai yra 
žmogus pats nusprendžia, 
kad jis įsistato alkobloką. 
Šį pavyzdį ne mes sugalvo-
jome, jis sėkmingai vykdo-
mas Vakarų Europos, Skan-
dinavijos šalyse (...)  Jeigu 
pasiteisins, kaip pasiteisino 
Vakarų šalyse, tai išgėrusių 
žmonių prie vairo, tikimės, 
sės Lietuvoje mažiau“, – 
trečiadienį Vyriausybės po-
sėdyje sakė R. Masiulis. 

Siūloma teisėsaugos ins-
titucijoms spręsti, kokias 
baudžiamąsias priemones 
skirti neblaiviam vairuo-
tojui. Be to, jis pats galėtų 
rinktis tarp dviejų alter-
natyvų – ar prarasti teises 
ilgesniam laikui, ar jas at-
gauti greičiau, tačiau kurį 
laiką privalėtų naudoti už-
raktą.

„Asmenys, kurie būtų su-
laikyti neblaivūs prie vairo, 
turėtų galimybę sutrumpinti 
teisių atėmimo laikotarpį. 
Jeigu vidutinio girtumo as-
muo šiaip teises galėtų pra-

rasti iki pusantrų metų, šiuo 
atveju būtų galima sutrum-
pinti iki metų teisių atėmi-
mo terminą, ir savanoriškai 
įrengus alkobloką automo-
bilyje, teisės būtų grąžina-
mos greičiau“, – posėdyje 
sakė R. Masiulis. 

Vairuotojui, kuris pasi-
rinks vairuoti automobilį su 
privalomai įrengtu užrak-
tų, pagal naują tvarką būtų 
privaloma įgyti vairuotojo 
pažymėjimą su apriboji-
mo kodu „69“. Šis žymuo 
reikštų, kad prasižengęs 
vairuotojas galės vairuoti 
tik transporto priemones su 
jose įmontuotais užraktais. 

Antialkoholinis variklio 
užraktas montuojamas au-
tomobilio viduje: įsėdęs į 
jį, vairuotojas į jį papučia 
ir aparatui nustačius, kad 
jis yra blaivus, variklis gali 
būti užvedamas.

Lietuvoje tokių užraktų 
naudojimas nėra privalo-
mas, tačiau kai kurie vežėjai 
savo iniciatyva juos diegia 
didesnės rizikos transporte 
– maršrutiniuose autobusuo-
se ir vilkikuose. 

Susisiekimo ministerijos 
parengtos Saugaus eismo 
automobilių keliais įstaty-
mo ir Administracinių nu-
sižengimų kodekso pataisos 
dar bus teikiamos svarstyti 
Seimui.

Naujienų agentūros BNS 
informaciją atgaminti vi-
suomenės informavimo prie-
monėse bei interneto tinkla-
lapiuose be raštiško UAB 
BNS sutikimo draudžiama.
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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 nuotraukų paroda „Vasario 16-osios Nepriklausomybės 

Akto signatarai“.
Nuotraukų paroda  „Misija – Sibiras17".
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
Spaudinių parodos:
 „Ir nušvis gimtoji Žemė“.
„Ilgai laukėm džiaugsmo šito“, skirta Šv. Velykoms“.
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 23 d. 12 val. – edukacinė programa „Pažink savo kraštą „Ką ošia 

Dviragis?“.
Kovo 29 d. 10-14 val. – skaitymo gurmanų ketvirtadienis.

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 
kils ūpas sportuo-
ti, flirtuoti, trok-

šite nuotykių, pavasarinio 
atsinaujinimo. Ne visi šalia 
esantieji tuo džiaugsis. Ga-
lite išgirsti nuobodžių prie-
kaištų. Visgi visą savaitę į 
bet kokią veiklą ir aplinką 
stengsitės įnešti grožio bei 
originalumo. Nuo ketvirta-
dienio iki savaitės pabaigos 
daug laiko skirsite įvairiems 
darbams. Pravartu pagalvoti 
apie sveiką gyvenseną. Sa-
vaitgalį elkitės kuo apdai-
riau, nes impulsyvus elgesys 
ar ūmus sprendimas gali su-
kelti nekokias pasekmes. At-
sargiai su technika, ugnimi.

JAUTIS. Sa-
vaitės pradžioje 
rūpesčių kels tur-
tiniai ir buitiniai 

reikalai. Pagalbos, dėmesio 
gali prireikti šeimos nariams, 
arba būtent jums reikės jų 
paramos. Siekite harmonijos 
santykiuose su giminėmis, 
kaimynais, neklausykite ir 
neskleiskite apkalbų. Sau-
gokite asmeninius daiktus, 
techniką. Nuo ketvirtadienio 
galite tikėtis naudos iš meno, 
parodų, pramogų, o nuosto-
lių - jei turėsite reikalų su 
įtartinais veikėjais. Venkite 
per daug reikalauti iš par-
tnerio, vaikų. Savaitgalį gali 
tekti labiau pasirūpinti ūkiu, 
sveikata, išvaizda.

DVYNIAI. Šią 
savaitę išgirsite 
aktualių jums da-
lykų. Regis, suge-

bėsite sumaniai derėtis, įtiki-
nėti, bet ne kartą mėginsite 
įtikinti pašnekovus tuo, kas 
realiai ne jiems, o jums būtų 
naudinga. Trauks romantika. 
Nuo ketvirtadienio geriau-
siai jausitės įprastoje aplin-
koje. Norėsis kuo greičiau 
baigti darbus ir atsipalaiduo-
ti namuose, o po to smagiai 
pasitikti savaitgalį. Verčiau 
venkite kažko griežtai rei-
kalauti iš mylimo žmogaus. 
Savaitgalį seksis kūrybinė 
veikla, tačiau kažkas kainuos 
daugiau nei galėjote tikėtis.

VĖŽYS. Šią 
savaitę jūsų emo-
cinė būsena bus 
gana nestabili, 

nuotaiką gadins rūpesčiai 
darbe ir reiklūs, nelankstūs 
klientai bei keistą dėmesį ro-
dantys kolegos. Teks įtemp-
čiau darbuotis, taikytis prie 
naujovių, o gal ir surizikuoti 
dėl tolesnio progreso. Visgi 
jums turėtų pavykti daug ką 
išsiaiškinti bei išaiškinti ir 
pakeisti savo naudai. Įmano-
mi poslinkiai su komercija, 
nekilnojamuoju turtu, rekla-
ma, mokslu susijusiuose rei-
kaluose. Savaitgalį norėsis 
leisti su šeima, bet tam gali 
sutrukdyti nemaloni pareiga 

Astrologinė prognozė ateinančiajai savaitei
ar incidentas.

LIŪTAS. Šią 
savaitę pasisten-
kite, kad aprimtų 
emocijos ir kuo 

racionaliau tvarkykite reika-
lus, neskubėdami ir pasitikė-
dami savimi. Jei taip pada-
rysite, galite pagerinti savo 
įvaizdį. Gali nudžiuginti 
mokslinių tyrimų, publikavi-
mui skirtų darbų įvertinimai, 
reklaminių projektų sėkmė 
ir pan. Regis, sugebėsite su-
sitvarkyti aktualų finansinį, 
turtinį reikalą. Galbūt įsi-
gysite kokybišką, madingą 
daiktą. Kita vertus, jus gali 
pasiekti naujienos iš toli, 
kurios nebūtinai bus geros. 
Savaitgalį itin svarbu jausti 
saiką išlaidaujant ir būti ati-
diems kelyje.

M E R G E L Ė . 
Nuo pirmadienio 
būsite linkę grei-
tai persisotinti 

šurmuliu ir sunegaluoti, tad 
planuokite visko po truputį 
ir kuo mažiau įtampos. Ge-
riau jausitės, jeigu vengsite 
kompanijų, įtemptų darbų, 
skubos arba jei turėsite ga-
limybių patinginiauti. Susti-
prėjusi intuicija padės gvil-
denti paslaptis. Visgi lengva 
ir suklysi bei kitus suklai-
dinti. Verčiau neskubėki-
te įsipareigoti, jei kamuoja 
abejonės. Venkite šeiminių 
skandalų. Savaitgalį be gai-
lesčio išmeskite nereikalin-
gus daiktus ir pasidarykite 
Velykoms daugiau erdvės.

S VA R S T Y -
KLĖS. Šią savaitę 
bus nelengva raci-
onaliai bendrauti, 

tartis dėl konkrečių dalykų. 
Aplink save pastebėsite dau-
giau ekscentriškų žmonių. 
Tikėtinas meilės nuotykis 
arba netikėta pramoga. Ga-
lite išgirsti, kad kažkas rez-
gama jums už nugaros. Arba 
galbūt išaiškės nuostolių ar 
svarbių planų suirimo prie-
žastis. Savaitgalį jausitės ne 
itin šventiškai. Situacija at-
rodys komplikuota, kupina 
bendravimo nesklandumų, 
ginčų. Jeigu pasiduosite pro-
vokacijoms, galite sugadinti 
svarbius santykius, patirti 
agresiją, žalą.

S K O R P I O -
NAS. Šią savaitę 
jums labai rūpės 
darbai, karjeros 

perspektyvos. Nors darbe 
plušėsite išsijuosę, atrodys, 
kad darbų ir reikalavimų ne-
paliaujamai daugėja. Sim-
patijos, flirtai darbe nelabai 
padės dorotis su pareigų krū-
viu. Artėjant savaitgaliui, bū-
site nusiteikę gana smagiai. 
Galima nelaukta naujiena, 
užsakymas ar kažkokia avan-
tiūra. Labiau klausykitės savo 
intuicijos. Deja, šventinės 
dienos jūsų nedžiugins. Gal-

būt nekaip jausitės, o gal kas 
nors iš artimųjų sukels rimtų 
rūpesčių. Atsargiai elkitės su 
technika, venkite skubos.

ŠAULYS. Sa-
vaitės pradžioje 
seksis intelektinė 
veikla, moksliniai 

tyrinėjimai. Galbūt teks ben-
drauti su įtakingais veikėjais, 
žiniasklaida arba su publika. 
Galima intriguojanti, neį-
prasta pažintis. Regis, meilė, 
susižavėjimas bus ir vaistas, 
ir nuodas. Darbų ir pagundų 
sūkuryje nepamirškite savo 
vaikų, juos auklėkite, kol dėl 
jų elgesio nepasipylė nuosto-
liai bei priekaištai iš aplinki-
nių. Artėjant savaitgaliui, jau 
būsite viliojami malonumais, 
kurie nemažai kainuoja. 
Šventines pramogas bei kom-
paniją rinkitės atsakingai.

OŽIARAGIS.
Šią savaitę svar-
besni taps skolų, 
mokesčių, finansi-

nių įsipareigojimų klausimai. 
Regis, teks peržiūrėti doku-
mentus, sutartis. Galbūt ką 
nors reikia pratęsti ar pataisyti. 
Jūsų ketinimas kažką pakeisti 
asmeniniuose santykiuose, 
kitą pusę gali žeisti. Nors bū-
site linkę aiškintis meilės, par-
tnerystės santykius, tam rei-
kėtų šiltesnės atmosferos bei 
nuotaikos. Pravartu skirti dė-
mesio savęs tobulinimui, ypač 
dvasiniam ir intelektiniam. 
Savaitgalį pasisaugokite trau-
mų, ugnies, venkite konfliktų, 
nerizikuokite už vairo.

VA N D E N I S .
Jums kils origina-
lių idėjų ir planų. 
Tai gali paskatinti 

daugiau bendrauti su tais žmo-
nėmis, kurių pažiūros, nuo-
monės skiriasi nuo jūsų. Bus 
nelengva suderinti interesus, 
tačiau daug ką išsiaiškinsite 
ir labiau suartėsite. Jūsų pa-
siūlymai, troškimai neliks be 
atsako. Meilės bei seksualiniai 
lūkesčiai gali išsipildyti su kau-
pu. Velykoms galbūt kažkur 
išvyks jums svarbus asmuo, 
ogal patys ruošitės į tolimą ke-
lią, susipažinsite su žmonėmis, 
atvykusiais iš užsienio ar pan.

ŽUVYS. Ši 
savaitė jums leis 
sugrįžti prie įstri-
gusių dalykinių ir 

kitokių klausimų, pajudinti 
skolininkus ir pan. Jeigu jūsų 
veikla reikalauja įžvalgos, in-
tuicijos, tai jums seksis geriau 
nei paprastai. Ne pro šalį įsi-
klausyti į meniškos prigimties 
žmonių rekomendacijas. Aps-
kritai, nuotaika bus labai ne-
pastovi, priklausysite nuo kitų 
žmonių bei partnerio, šeimos 
narių jausmų. Yra tikimybė, 
kad jie arba jūs imsite ieško-
tis ramesnės vietos arba naujų 
bendraminčių. Savaitgalį ge-
riausia būtų praleisti ramiai, 
mažame artimųjų ratelyje.

MAISTO PRODUKTAI

• Medų, išfasuotą po 1 kg,  
kaina 4 Eur. Tel. 8 458 33 083. 
Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Pianiną Ostlind'almquist. 
Reikalingas derinimas.  
Kaina 150 Eur. Tel. 8 625 62 366. 
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Labai geros būklės kėdutę Maxi-
Cosi Priori 9-18 kg. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 607 05 251. Rokiškis
• Vežimėlį ZIPPY 3 in 1. Apsauga 
nuo uodų, lietaus. Kaina 65 Eur. 
Tel. 8 612 47 934. Rokiškis
• Automobilinę kėdutę mažyliui 
nuo gimimo iki 1 metukų. 
 Kaina 10 Eur. Tel. 8 612 47 934. 
Rokiškis

• Vežimėlį. Tel. 8 673 90 577. 
Rokiškis
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

Povandeninio laivo 
kapitonas prabunda po baisių 
išgertuvių:

– Šturmane, kur mes 
esame po perkūnais?

Šturmanas vos atplėšęs 
akis:

–Velnias jį žino....
Kapitonas apsižvalgo pro 

periskopą aplink:
– Žiūrėk, asile, matai 

laivas plaukia?? Paleisk į jį 
porą torpedų ir, kai pradės 
siųsti SOS signalą, užsirašyk 
koordinates. Ir kad tai būtų 
paskutinis kartas. Supratai?!

***
Į pulką atsiunčiama 

žinia, kad numirė Petro 
tėvas. Susirūpinę karininkai 
sprendžia, kaip čia švelniau 
užsiminus Petrui apie 
nelaimę. Kitą rytą per 
rikiuotę:

– Visi tie, kieno tėvas 
gyvas – žingsnį į priekį! 
Petrai! O tu ko lendi?

***
Ateina būrio vadas ir 

praneša kareiviams:
– Turiu dvi naujienas. 

Bloga – turėsite pripilti 
maišus smėlio.

Pluša eiliniai, pluša, kol 
pripila maišus. Ir teiraujasi 
vado:

– O kokia ta geroji 

naujiena?
– Ogi, geroji naujiena ta, 

kad smėlio ir maišų dar daug 
yra.

***
Kalbasi du draugai. Vienas 

sako:
– Kuo dabar dirbi?
– Karinė paslaptis.
–Tai bent pasakyk kiek 

uždirbi.
– 50 rublių už granatą.

***
Žurnalistas ima interviu iš 

karštajame taške tarnaujančio 
snaiperio:

– Ką jaučiate, kai 
taikyklyje pamatote priešą ir 
paspaudžiate gaiduką?

Karys pagalvoja, mąsliu 
žvilgsniu pasižiūri ir atsako:

– Atatranką.
***

Didžiojoje Britanijoje 
į perpildytą traukinį įlipo 
amerikiečių kareivis. Įėjo 
į šešiavietę kupė, kur jau 
sėdėjo penki keleiviai ir šuo 
paskutinėje laisvoje vietoje. 
Kreipdamasis į ponią, mažo 
pekinų veislės šunelio 
šeimininkę, jis paklausė:

– Ponia, gal galėčiau 
atsisėsti?

– Ne, jokiu būdu, – atsakė 
damutė.

Po pusvalandžio išvargęs 

kareivėlis kreipėsi į ją vėl:
– Stoviu jau pusvalandį. 

Gavau 24 valandas atostogų. 
Gal leistumėte prisėsti nors 
trumpam?

– Jaunuoli, jūs baisiai 
įžūlus. Aš pasakiau, kad ne.

Tada kareivis atidarė 
langą, griebė šunelį, išmetė 
jį lauk ir atsisėdo. Ūsuotas 
anglas generolas, sėdėjęs 
priešais, neištvėręs tarė:

– Tikra bėda su tais 
amerikiečiais. Jie viską daro 
ne taip. Važinėja ne ta kelio 
puse, laiko šakutę ne ta 
ranka, o dabar štai – išmetė 
ne tą kalę!

***
Leitenantas 

puskarininkiui:
–Pasidomėkite kareivio 

Huberto praeitimi. Po 
kiekvienų šaudymo pratybų 
jis nutrina nuo šautuvo 
pirštų antspaudus.

***
– Eilini Petraiti, 

vėl atsistojai į rikiuotę 
paskutinis! Šiandien skusi 
virtuvėje bulves!!!

– Tamsta leitenante, 
bet kur gi logika? Juk kas 
nors turi atsistoti į rikiuotę 
paskutinis?

–Taip. Bet bulves kas 
nors irgi skusti privalo!

Ieškokite Rokiškio 
prekybos centruose!

Orų prognozė kovo 23-26 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Kovo 23 d. Naktį 0

Dieną +3
V, 
1-5 m/s

Kai kur krituliai.

Kovo 24 d. Naktį -3
Dieną +6

PR,
3-8 m/s

Kovo 25 d. Naktį  -2
Dieną +6

P, 
3-8 m/s

Kovo 26 d. Naktį +2
Dieną +8

PV,
3-8 m/s

Po pietų kai kur palis.

BALDAI

• Kavos staliuką. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 603 42 381. Rokiškis
• Sekciją. Ilgis 240 cm.  
Tel. 8 603 42 381. Rokiškis
• Senovinę spintą. Siūlyti kainą. 
Tel. 8 615 45 274. Rokiškis

• 4 dalių spintą su stumdomomis, 
veidrodinėmis durimis. Naudota. 
Pirkta prieš 4 metus. Būklė gera. 
Tel. 8 675 38 370. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Gerą, veikiančią skalbimo mašiną 
Whirlpool. Talpa – 5 kg.  

Kaina 70 Eur. Tel. 8 615 55 634. 
Rokiškis
• Naudotą veikiantį 6 kamerų 
šaldiklį Snaigė. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 650 97 026. Rokiškis
• Naudotą indaplovę, viskas veikia, 
yra instrukcija. Indaplovė nėra 
didelė: 45 cm, patogi naudoti. 
Matmenys: ilgis - 56 cm  

plotis - 45 cm aukšti s- 83 cm. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 628 31 932. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Grandininį pjūklą Jonsered 2041 
turbo. Kaina 120 Eur. Tel. 8 674 32 
521. Rokiškis

• Pjūklą GARDEN 45cc.  
Tel. 8 602 50 283. Rokiškis


