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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Balandžio 13-oji, 
penktadienis, 

15 savaitė
Iki metų pabaigos liko

262 dienos. 
Saulė teka 6.25 val., 
leidžiasi 20.16 val. 

Dienos ilgumas 13.51 val. 
Mėnulis – delčia.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Algaudė, Ida, Idalija, Iduna, 

Liaugaudas, Liaugeda, 
Liaugedas, Liaugedė, Liauginta, 
Liaugintas, Liaugintė, Martynas, 

Mindaugas.
Rytoj: Justina, Justinas, 

Vaišvydas, Vaišvydė, Vaiva, 
Valerijonas, Visvaldas.

Poryt:  Anastazija, Anastazijus, 
Gema, Liudvina, Modesta, 

Modestas, Vaidotas, Vaidotė, 
Vilnius.

Dienos citata
„Malonumų vergu tapęs žmogus 

tą pačią akimirką patenka ir į 
kančios vergiją“ (Seneka).

Dienos skaičius
3

Tiek paketėlių su įtariama, au-
galinės kilmės narkotikais, vežėsi 
rokiškėnas.  2 p.

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1990 m. Sovietų Sąjunga pri-
pažino, kad 1940 metais Katynėje 
nužudė tūkstančius lenkų kari-
ninkų.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1871 m. Liūginės kaime, 
Marijampolės rajone, gimė 

arkivyskupas, Lietuvos 
bažnytinės provincijos įkūrėjas 
Jurgis Matulaitis. 1987 metais 
Popiežius Jonas Paulius II J. 

Matulaitį paskelbė Palaimintuoju.

Post 
scriptum

Blogi draugai ir gerą iš 
kelio išveda.

5 p.

Ar galiausiai rastas 
kompromisas 
išgelbės rajoną 
nuo tiesioginio 
valdymo?

2 p.

Policija prašo padėti atpažinti įtariamąjį

2 p.

Muziejininko Andriaus 
Dručkaus 90-metis: 
sveikintojai netilpo 
Laisvės kovų istorijos 
muziejaus salėje

Muziejininką Andrių Dručkų rokiškėnai žino kaip kolekcionierių, patriotą, 
laisvės kovų dalyvį. O anūkui Mantui jis – rūpestingas senelis. 

„Rokiškio Sirenos“ nuotr. 

3, 5 p.

Gausioms rokiškėnų 
šeimoms – dosni 
nuolaidomis kortelė

Rajono tarybos posėdyje 
numatomi tik politiniai 
klausimai 2 p.

Prokuroro nutarimu laikinai 
apribotos nuosavybės teisės 
į partijai „Tvarka ir 
teisingumas“ valstybės 
skirtus asignavimus 2 p.
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Smurtavo draugas...
Moteris, gim. 1964 m., gyv. 
Rokiškio r., pranešė, kad balandžio 
11 d. apie 09.00 val. smurtavo 
neblaivus (1.60 prom. girtumas) 
draugas, gim. 1978 m., gyv. 
Rokiškyje.  Nusikalstamos veikos 
padarymu įtariamasis vyras 
sulaikytas.

... ir sugyventinis
Balandžio 11 d. moteris (nustatytas 
1,61 prom. girtumas), gim. 1964 

m., gyv. Rokiškio r., pranešė, 
kad 2018-04-11 apie 17.30 val. 
namuose, smurtavo sugyventinis 
( nustatytas 1,61 prom. girtumas), 
gim. 1963 m. Įtariamasis 
sulaikytas.

Ugniagesiams darbo nestinga
Balandžio 11 d. 13:20 gautas 
pranešimas, kad Lauko g., 
Laibgalių k., Jūžintų sen., dega 
žolė.
Balandžio 11 d. 19:52 val gautas 

pranešimas, kad Kalneliškių k., 
Rokiškio k. sen., dega šiukšlių 
konteineris.
Balandžio 11 d. 00:27 val. gautas 
pranešimas, kad Vytauto g. , 
Obelių m., dega apleistas medinis 
ūkinis pastatas.
Balandžio 9 d. 15:24 val. gautas 
pranešimas, kad Pakriaunių k., 
Obelių sen., dega žolė.
Balandžio 9 d. 14:39 val. gautas 
pranešimas, kad Naniškių k., 
Pandėlio sen., dega žolė

Balandžio 9 d.18:15 val. gautas 
pranešimas, kad Jaunystės g., 
Obelių m., dega žolė

Vežėsi narkotikų
Balandžio 11 d. 15.30 val. 
Rokiškyje patikrinimui buvo 
sustabdytas automobilis, kurį 
vairavo vyras, gim. 1979 m., gyv. 
Rokiškyje, kartu automobilyje 
sėdėjo vyrai  gim. 2000 m.,  ir  
gim. 1997 m., gyv.  Rokiškyje. 
Daiktų patikrinimo metu  

vairuotojo  striukės kišenėje rasto 
cigarečių pakelio viduje buvo rasti 
du paketėliai su  augalinės kilmės 
galimai narkotine medžiaga. 
Pas vyrą, gim. 2000 m.  kelnių 
kišenėje rasti trys  paketėliai su  
augalinės kilmės galimai narkotine 
medžiaga.

Panevėžio VPK ir Panevėžio 
apskrities priešgaisrinės 

gelbėjimo valdybos
Rokiškio priešgaisrinės 

gelbėjimo tarnybos inform.

KRIMINALAI

Ar galiausiai rastas kompromisas 
išgelbės rajoną nuo tiesioginio valdymo?

Rajono taryboje pagaliau im-
tasi konkrečių veiksmų spręsti 
problemą dėl vicemero ir sa-
vivaldybės administracijos di-
rektoriaus kandidatūrų. Soci-
aldemokratai galiausiai priėmė 
kompromisinį sprendimą ir pa-
tvirtino Stanislovą Dambrauską 
kandidatu į vicemero postą.

– Kodėl sutikote būti rajono 
vicemeru?

– Galiausiai juk reikia kažką 
daryti, mums patiems taip pat ne-
bepatogu šitoj „baloj“ murkdytis. 
Gėda ir prieš rinkėjus, jog nesu-
gebėjus patvirtinti postų, visi mes, 
už kuriuos tie rinkėjai balsavo, iš-
kristume iš tarybos, o visas vado-
vavimas vyktų iš šono. Galiausiai 
reikia kažkam aukotis ir imtis šio 
darbo.

– Kas pakeitė Socialdemo-
kratų partijos skyriaus nuostatą 

kategoriškai palaikyti tik Tado 
Barausko kandidatūrą?

– Partijos taryba. Nė vienas na-
rys nepasisakė prieš mano kandi-
datūrą, visi 100 proc. pritarė.

– Kodėl tik dabar, praleidus 
visus galimus terminus, imta ieš-
koti kompromiso?

– Nes galiausiai suvokėme, kad 
visas šis procesas užtruko per il-
gai. Negerai, negražu prieš visus 
žmones.

– Ką Jūsų paskyrimas pakeis-
tų rajono politinėje situacijoje?

Tikiuosi, kad galiausiai išspręs-
tume visus klausimus, visi susie-
tume ir ieškotume bendrų kom-
promisų, bendro kelio, priimtume 
gerus sprendimus.

 – Ar toks sprendimas „iš bė-
dos“ pasiteisins: ar suskaldyta 
rajono taryba leis Jums norma-
liai dirbti?

Labai tikiuosi, kad taip bus. Juk 

reikia dirbti, nebegali taip toliau 
būti, nes vienintelis kitas kelias 
būtų tiesioginio valdymo įvedimas 
mūsų rajone.

– Ketvirtadienį lankėsi Vidaus 
reikalų viceministras. Ko tikitės 
iš jo vizito?

– Tikiuosi, kad galiausiai sudė-
sime visus taškus. Kad viceminis-
tras paaiškins kaip viskas bus, ar 
visgi bus įvestas tiesioginis valdy-
mas, pasakys, ar elgiamės teisėtai 
net ir praėjus terminui rinkdami 
vicemerą.

 – Jei taptumėte vicemeru, 
kaip sektųsi derinti darbus su 
meru?

– Aš manau, kad padėtis turė-
tų pagerėti, imtumėme sutarti ir 
diskutuoti visais rajonui svarbiais 
klausimais. Šiandien taipogi bu-
vome suėję ir kalbėjome, o tai, iš 
tikrųjų, buvo ganėtinai keista.

Monika MEILUTĖ

Prokuroro nutarimu laikinai apribotos 
nuosavybės teisės į partijai „Tvarka ir teisingumas“ 
valstybės skirtus asignavimus

Prokurorai apribojo keliais 
nusikaltimais įtariamos parla-
mentinės partijos „Tvarka ir tei-
singumas“ teises į 223 tūkst. eurų 
valstybės biudžeto asignavimus, 
pranešė Generalinė prokuratūra.

Gavus Vyriausiosios rinkimų 
komisijos informaciją apie partijai 
„Tvarka ir teisingumas“ paskirtus asi-
gnavimus, Generalinės prokuratūros 
Organizuotų nusikaltimų ir korupci-
jos tyrimo departamento prokuroras 
Rolandas Stankevičius priėmė nutari-
mą skirti apribojimą pervedamiems į 
šios partijos sąskaitą pinigams, visiš-
kai apribojant teises į šias lėšas.

Toks sprendimas priimtas Specia-
liųjų tyrimų tarnyboje tęsiantis 2014 
metais pradėtam ikiteisminiam ty-
rimui dėl galimo turto iššvaistymo, 
apgaulingo ir aplaidaus apskaitos 
tvarkymo, prekybos poveikiu, doku-
mento suklastojimo. Tai jau antras 
kartas, kai „tvarkiečams“ apriboja-
mos teisės į dotaciją. Dalis dotacijos 
buvo apribota ir prieš pusmetį - per-
nai spalį.

Įtariama, kad iš viso už pažadus 
ir susitarimus dėl poveikio vykdant 
skirtingus viešuosius pirkimus, par-
tijos „Tvarka ir teisingumas“ naudai 
priimta didesnė nei 377 tūkst. eurų 
kyšių suma.

Vyriausioji rinkimų komisija 
(VRK) apie 2,75 mln. eurų valstybės 
biudžeto dotacijų politinėms parti-
joms paskirstė antradienį.

VRK pirmininkė Laura Matjo-
šaitytė BNS tvirtino, jog teisėsauga 
komisijai nebuvo perdavusi jokios in-
formacijos, kai ši antradienį paskirstė 
biudžeto dotacijas partijoms, įskaitant 
„Tvarką ir teisingumą“.

„Komisija iki vakar dienos (…) 
dėl šitos politinės partijos iš teisėsau-
gos institucijų negavo jokios medžia-
gos, todėl buvo priimtas sprendimas 
paskirstyti valstybės biudžeto asigna-
vimus“, – teigė VRK vadovė.

„Jeigu matome, kad šiandien tos 
sumos išmokėjimas sustabdytas, tai, 
matyt, artimiausiu metu gausime ir 
daugiau žinių“, – pridūrė ji.

Partijos pirmininkas Remigijus 
Žemaitaitis BNS sakė kol kas nesusi-
pažinęs su prokuroro motyvais, todėl 
jo sprendimo nevertino.

Jis piktinosi, kad teisėsauga taip 

ilgai vykdo ikiteisminį tyrimą.
„Liberalų sąjūdžio bylą su penkis 

kartus daugiau tomų, (…) tai sugebėjo 
per metus ištirti, o pas mus jau ketve-
rius metus vyksta kažkokia metamor-
fozė“, – teigė politikas.

Minimas ikiteisminis tyrimas pra-
dėtas 2014 metų pabaigoje, kilus įta-
rimams, jog privačios bendrovės pa-
dengė dalį 147 tūkst. litų (beveik 43 
tūkst. eurų) vertės partijos „Tvarka ir 
teisingumas“ remiamo renginio „Pirk 
dramblį“ sąnaudų.

Anot STT, taip buvo siekiama, kad 
Vidaus reikalų ministerijos tarnauto-
jai, kuriems tuo metu turėjo įtakos ši 
partija, vykdydami viešuosius pirki-
mus veiktų suinteresuotų bendrovių 
naudai. 

Prokurorai tada teigė surinkę duo-
menų, kad tuometinis Seimo narys 
Rimas Antanas Ručys iš prodiuserio 
Rolando Skaisgirio paėmė šimta-
tūkstantinį kyšį, žadėdamas paveikti 
valstybės tarnautojus. Vėliau tyrimas 
smarkiai išsiplėtė.

Jame vienu metu buvo daugiau nei 
dešimt įtariamųjų, tačiau prokuratūra 
trečiadienį atsisakė atskleisti dabartinį 
įtariamųjų skaičių, motyvuodama, kad 
baigiamieji ikiteisminio tyrimo veiks-
mai dar tęsiasi.

„Tvarkos ir teisingumo“ atsakinga-
sis sekretorius Almantas Petkus BNS 
teigė, kad partijai ir anksčiau buvo 
apribotos nuosavybės teisės į dalį do-
tacijos – prieš pusmetį prokuratūra 
„įšaldė“ 29 tūkst. „tvarkiečiams“ skir-
tų eurų iš analogiškos 223 tūkst. eurų 
dotacijos.

„Iki šios dienos mums užteko, bet 
dabar jau po tokios žinios...Šiaip se-
kretoriato išlaikymas mums kainuoja 
7 tūkst. eurų. Patalpas kol kas pagal 
panaudą dar turim iš Vilniaus savival-
dybės, sutartis dar nesibaigusi ir mo-
kame tik už komunalines paslaugas“, 
– sakė politikas.

Valstybės dotacijos skiriamos par-
tijoms, kurios atitinka įstatymų ke-
liamus reikalavimus bei yra gavusios 
ne mažiau kaip 3 proc. balsų per pas-
taruosius Seimo, savivaldybių tarybų 
bei Europos Parlamento rinkimus.

Opozicinė partija „Tvarka ir tei-
singumas“ Seime turi aštuonių narių 
frakciją, šios partijos atstovai yra trijų 
šalies savivaldybių merai.

BNS inform.

Policija prašo padėti atpažinti įtariamąjį
Kovo 17 d. 9.15 val. Rokiš-

kio turgavietėje nenustatytas 
vyras pavogė piniginę, kurioje 
buvo banko mokėjimo kortelė. 
2018-03-17 9.20 val. banko-
mate buvo paimta 220 eurų.

Asmenis, atpažinusius įta-
riamąjį ar galinčius suteikti 
vertingos informacijos apie jo 
buvimo vietą, prašome infor-
muoti Panevėžio apskrities vy-
riausiojo policijos komisariato 
Rokiškio rajono policijos komi-
sariato Veiklos skyriaus vyriau-
siąjį tyrėją Aurimą Zauką el. 
paštu aurimas.zauka@policija.
lt arba telefonu (8 458)  55 150.

Panevėžio VPK inform.

Balandžio 17-ąją, antradienį, 
šaukiamas rajono tarybos posėdis. 
Rokiškyje viešėjęs vidaus reikalų vi-
ceministras Darius Urbonas patvirti-
no, kad rajono tarybos veiksmai yra 
teisėti, kol nėra nuspręsta kitaip. Ba-
landžio 17 d. Rajono taryba svarstys 

Rajono tarybos posėdyje numatomi 
tik politiniai klausimai

išimtinai politinius klausimus: spręs 
dėl rajono savivaldybės vicemero ir 
savivaldybės administracijos direk-
toriaus skyrimo. 

Viso darbotvarkėje yra šeši klausi-
mai.Įdomu, kad rajono tarybos komi-

tetų posėdžiai šaukiami tą pačią dieną 
kaip ir rajono taryba – balandžio 17-
ąją. Vadinasi, jei tarybos nariai turės 
pastabų, pasiūlymų ar pataisymų, jų 
teikti negalės, nes bus pasibaigęs jų tei-
kimo terminas.

„Rokiškio Sirenos“ inform.
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Muziejininko Andriaus Dručkaus 90-metis: 
sveikintojai netilpo Laisvės kovų istorijos muziejaus salėje
Trys Seimo nariai, Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės vadas, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimų centro delegacija, muziejininkai, obeliečiai, svečiai iš Lazdijų – toks gausus sveikintojų būrys rinkosi paminėti Rokiškio krašto 
garbės piliečio Andriaus Dručkaus devyniasdešimtojo gimtadienio. Jubiliato asmeninis ir profesinis kelias buvo pristatytas jaukiu ir 
subtiliu filmu, o sveikintojų linkėjimai vos tilpo didžiuliame lape, padabintame šio krašto simbolio – Bradesių ąžuolo – nuotrauka.

Viso gyvenimo misija
Laisvės kovų istorijos muziejus 

Obeliuose neįsivaizduojamas be jo sie-
los – laisvės kovų dalyvio ir metrašti-
ninko A. Dručkaus. Į šį muziejų minu-
tėlei neužsuksi – neskubėdamas, oriai 
ir detaliai, su meile ir pasididžiavimu 
muziejininkas A. Dručkus vedžios po 
jaukius ekspozicijų kambarius, kuriuo-
se vos telpa gausybė įvairiausių epochų 
eksponatų. Čia ir unikali Lietuvos ka-
riuomenės uniformų kolekcija, kurią 
dovanojo muziejaus draugai karinin-
kai, tarp kurių – ir Lietuvos kariuome-
nės vadas generolas leitenantas Jonas 
Vytautas Žukas.

Obelių muziejus unikalus savo lais-
vės kovų istorijos eksponatais: tokių 
neturi net didžiausi šalies muziejai. 
Mat vos šešiolikos metų pasirinkęs 
laisvės kovotojo kelią, A. Dručkus iki 
šiol tęsi savo vadui Baliui Vaičėnui 
duotą pažadą būti kovų už mūsų šalies 
valstybingumą metraštininku. Kruopš-
čiai, po kruopelytę rinktuose fonduose 
tokie eksponatai, kurių saugojimas so-
vietmečiu būtų užtraukęs rūsčią gulago 
bausmę. Išradingai slėpti ir rūpestingai 
saugoti, jie ainiams byloja didvyrišką ir 
tragišką ginkluotą laisvės kovų istoriją, 
o vėliau – neginkluoto pasipriešinimo 
okupantui laikmetį. Čia ir partizanų 
dokumentai, ir spausdinimo mašinėlė, 
kuria rašyti savilaidos knygų puslapiai. 
Ir pirmieji Lietuvos persitvarkymo są-
jūdžio mitingų tvarkdario raiščiai. Ir 
gausybė kitų unikalių mūsų šalies kelią 
į laisvę menančių simbolių. A. Dručkus 
nepaisė rizikos: jo „neperauklėjo“ nei 
ketveri tarnybos metai sovietinėje armi-
joje, nei KGB dėmesys jo aktyviai kraš-
totyrinei veiklai. Jo sukaupta medžiaga 
naudojama gausiuose istoriniuose ty-
rimuose, jos pagrindu išleista keletas 
knygų apie laisvės kovas ir jų dalyvius.

Laisvės kovų istorijos muziejus – vie-
ta, kur telkiasi istorikai, šalies patriotai. 
Kiekvienas čia sulauks A. Dručkaus dė-
mesio, įdomios diskusijos prie arbatos 
puodelio. Čia lankosi laisvės kovotojų 
vaikai ir vaikaičiai, čia ieškoma žinių 
apie partizanams talkinusius žmones. O 
netrukus muziejus taps laisvės kovų edu-
kacijų erdve: jau įrengta partizanų brolių 
Streikų bunkerio kopija, netrukus duris 
atvers muziejaus lankytojams skirta edu-
kacijų klasė. 

Obelių muziejus – ir svarbių pa-
triotinių renginių vieta, kurios ypatin-
gą svarbą liudija detalės: čia važinėjo 
moderniausia Lietuvos kariuomenės 
technika, čia leidosi Lietuvos karinių 
oro pajėgų straigtasparnis. Čia, minint 
Sausio 13-ąją kasmet dega laužai. Čia 
minimos Obelių šilo mūšio garbingos 
sukaktys. Čia – viena svarbiausių rajo-
no istorinės ir patriotinės visuomenės 
būrimosi vietų. Tad nenuostabu, kad 
pasveikinti muziejininko, kolekcionie-
riaus A. Dručkaus atvyko gausus būrys 
bendraminčių. Sveikintojų buvo tiek, 
kad nedidelėje Obelių muziejaus salėje 
pritrūko ir kėdžių, ir suolų.

Seni draugai
Pirmieji sveikinti garbųjį jubiliatą 

buvo pakviesti šeimos nariai. Nors šei-
mos rate A. Dručkus savo gimtadienį 
atšventė savaitgalį, jo anūkas Mantas 
mielai pasidalino mintimis apie senelį 
su susirinkusiaisiais. Jis sakė, kad dauge-
lis A. Dručkų pažįsta kaip laisvės kovų 
dalyvį, istoriką, kolekcininką. O šeimos 
nariams jis – rūpestingas senelis, vaka-
rais skaitęs anūkams pasakas, gerumo ir 
rūpestingimo pavyzdys.

Atvykę pasveikinti A. Dručkaus Sei-
mo nariai Audronius Ažubalis, Laurynas 
Kasčiūnas ir Raimundas Martinėlis ne-
gailėjo gražių žodžių. „Jūs esate mūsų 
vertybių matas“, – sakė A. Ažubalis. R. 
Martinėlis akcentavo ypatingai aktyvią 
muziejininko veiklą, jo indėlį puoselė-
jant istorinę atmintį ir ugdant patriotiz-
mą. L. Kasčiūnas perskaitė A. Dručkui 
skirtą Seimo pirmininko Viktoro Pranc-
kiečio sveikinimą.

Krašto apsaugos savanorių pajė-
gų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 
vadas pulkininkas leitenantas Vidas 
Zabiela perdavė nuoširdų Lietuvos 
kariuomenės vado generolo leitenan-
to J. V. Žuko sveikinimą. Lietuvos 
kariuomenės vadas ne kartą viešėjo 
muziejuje, jo kolekcijas praturtino 
itin vertingais eksponatais. Tačiau jis 
tądien dalyvavo svarbiame susitikme 
su NATO partneriais, todėl sveikinimą 
įteikti pavedė Vyčio apygardos 5-osios 
rinktinės vadui. Pulkininkas leitenan-
tas V. Zabiela jubiliatą sveikino ir rink-
tinės karių vardu: su muziejumi karius 
savanorius sieja ilgametė draugystė. 
Kariai talkino rengiant ir prižiūrint 
bunkerius, nuolatos lankosi, dovanoja 
muziejui eksponatų. Kaip sako Krašto 
apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apy-
gardos 5-osios rinktinės 506-osios len-
gvosios pėstininkų kuopos rokiškėnai 
kariai, Laisvės kovų istorijos muziejus 
yra viena svarbiausių istorinės atmin-
ties puoselėjimo bei jaunimo patrioti-
nio ugdymo vietų mūsų rajone.

Į 5 p.

Jubiliatą sveikino seni muziejaus bičiuliai 
– Krašto apsaugos savanorių pajėgų 
Vyčio apygardos 5-osios rinktinės vadas 
pulkininkas leitenantas Vidas Zabiela 
(kairėje) ir 506-osios kuopos kuopininkas 
vyresnysis seržantas Ramūnas Lavinskas.

Andriaus Dručkaus asmenukė su Seimo nariais(iš kairės) Audroniumi Ažubaliu, Raimundu Martinėliu ir Laurynu Kasčiūnu.

Istorikas Darius Juodis be tradicinės laisvės gynėjo uniformos šventėje buvo sunkiai 
atpažįstamas. Andrius Dručkus su drauge ir bendraminte Elyte.
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Priemonė LEADER socialiniam verslui kurti ir plėtoti
Užsienyje daug viešųjų ir socialinių paslaugų perima ir patobulina nevyriausybinės organizacijos bei socialinis verslas, Lietuvoje tai tėra pavienės iniciatyvos. Tačiau 
ilgainiui situacija gali keistis, nes socialinis ir bendruomeninis verslas yra puikiai integruotas į vietos plėtros strategijas, kurios įgyvendinamos pagal Lietuvos kaimo 
plėtros 2014–2020 metų programos priemonę LEADER. Šia priemone siekiama prisidėti prie Europos Sąjungos (ES) kaimo plėtros 6 prioriteto, nukreipto užimtumui 
didinti, skurdui ir socialinei atskirčiai mažinti. Dalį viešųjų ir socialinių paslaugų galima būtų perduoti kaimo bendruomenėms, kurios veikia aktyviai, kurioms netrūksta 
iniciatyvių ir užsidegusių žmonių. Todėl LEADER priemonė yra puikus įrankis bendruomenėms paskatinti savarankiškai spręsti iškylančias problemas.
Kas yra LEADER?

LEADER – tai viena iš keturių ES 
bendrijų iniciatyvų, skatinanti kaimo 
gyventojus ir organizacijas aktyviai da-
lyvauti gyvenamosios vietovės ir ben-
druomenės plėtros procese. Ši politikos 
priemonė padeda stiprinti pilietinę vi-
suomenę kaimo vietovėse, skatina vietos 
valdžios, vietos verslo ir nevyriausybinio 
sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

Pagrindinis LEADER priemonės tiks-
las kaimo plėtros srityje – skatinti tolygią 
regionų plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę 
kaime, spręsti socialines, ekonomines ir 
aplinkos problemas. Lietuvos kaimo plė-
tros 2014–2020 metų programos priemo-
nėje LEADER yra numatytos galimybės 
bendruomenėms investuoti į bendruome-
ninio ar socialinio verslo kūrimą, plėtrą. 
Ši iniciatyva perduota vietos veiklos gru-
pėms (VVG) ir vietos bendruomenėms, 
kuriant ir įgyvendinant vietos plėtros 
strategijas. 2014–2020 m. laikotarpiu 
LEADER metodo pavadinimas pasikeitė 
į Bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą 
(BIVP). BIVP skirta apie 6 proc. (0,114 
mlrd. Eur) nuo visos Lietuvos kaimo 
plėtros 2014–2020 m. programos (1,98 
mlrd. Eur).

Apie VVG ir paramą 
bendruomeniniam 
ir socialiniam verslui

Lietuvoje šiuo metu veikia 49 VVG, 
kurios formuoja vietos plėtros strategijas. 
Pagal šias strategijas suformuluotiems 

prioritetams įgyvendinti yra kuriamos prie-
monės, kurioms įgyvendinti konkrečios 
VVG teritorijoje veikiantys dalyviai gali 
teikti paraiškas.

Paramos bendruomeniniam ar sociali-
niam verslui gali siekti viešosios įstaigos 

asociacijos, kitos NVO, labdaros ir paramos 
fondai, privatūs juridiniai asmenys.

Diskusijoje keltos 
svarbios problemos

Socialinio verslo forumo, kuris sostinėje 

vyko penktą kartą, diskusijoje buvo aptaria-
mos socialinių paslaugų teikimo problemos 
bei finansinė aplinka ir kaimo bendruome-
nių pasirengimas jas teikti. Forumą atidarė 
ir dalyvius pasveikino žemės ūkio ministras 
Bronius Markauskas. Diskusijoje dalyvavo 
Ministro Pirmininko patarėjas sveikatos, 
jaunimo ir nevyriausybinių organizacijų 
klausimais Paulius Gradeckas, Ūkio mi-
nisterijos vyriausioji patarėja Lineta Jaki-
mavičienė, NVO tarybos pirmininkas Mar-
tinas Žaltauskas, Žemės ūkio ministerijos 
(ŽŪM) Kaimo plėtros departamento direk-
torė Jurgita Stakėnienė, Valstybės kontrolės 
Valdymo audito departamento direktoriaus 
pavaduotoja Jūra Ivonaitytė, Vidaus reika-
lų ministerijos Viešojo valdymo politikos 
departamento Vietos savivaldos politikos 
skyriaus vedėja Dalia Masaitienė. 

Nemažai buvo diskutuota apie kaimo 
bendruomenių pasirengimą perimti dalį vie-
šųjų paslaugų iš savivaldybių, šiuo klausimu 
pasisakė ŽŪM Kaimo plėtros departamen-
to direktorė J. Stakėnienė, patvirtinusi, kad 
kaimo bendruomenėse netrūksta kompeten-
tingų ir iniciatyvių žmonių, jog čia imamasi 
iniciatyvų, kurios džiugina. J. Stakėnienė 
paminėjo keletą gerųjų pavyzdžių:

– Antanavo bendruomenė (Kazlų Rū-
dos sav.) lanko vienišus, atokiai gyvenan-
čius senjorus, jiems atveža šilto maisto 
ir, pasitelkusi jaunimą, savanorius, kurie 
skaito bei dainuoja, kartu švenčia šventes;

– Vilkyškių bendruomenė (Pagėgių 
sav.) renka vaistingąsias žoles panemu-
nės pievose, jas džiovina ir ruošia arbatas. 
Bendruomenė, vykdydama šią veiklą, su-
kuria galimybę vietos gyventojams gauti 
papildomų pajamų (žolių rinkėjai, rūšiuo-
tojai, fasuotojai);

– Pilnų namų bendruomenė (Varėnos 
r. sav.) ėmėsi priklausomybių ligomis ser-
gančių asmenų reabilitacijos.

Anot J. Stakėnienės, bendruomenė yra 
pasirengusi ir turi galimybių tapti ta vi-
suomenės ląstele, kuri vietoje, operatyviai, 
taikliai ir kokybiškai suteiks reikiamas pas-
laugas, jeigu bus įgalinta tą daryti ir jaus 
valstybės palaikymą (teisinį, moralinį, fi-
nansinį). Pasak ŽŪM atstovės, skyrus vals-
tybės paramą verslo pradžiai, tikėtina, kad 
toliau verslas galės vykti ir pats, jei tik bus 
sistema, kurios vieni iš svarbiausių elemen-
tų – finansai, rinkos prieinamumas ir visos 
visuomenės supratimas bei entuziazmas.

Jurgita ULKIENĖ

Pasinaudojus socialinio ar bendruomeninio verslo kūrimo ir plėtros galimybėmis, kaimo 
bendruomenės galės pasirūpinti dar didesniu skaičiumi vienišų, senyvo amžiaus žmonių.

Pagrindiniai LEADER programos uždaviniai: 
• suburti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus ben-

dram tikslui; 
• telkti kaimo gyventojus, ugdyti jų gebėjimus veikti kartu ir sti-

printi pasitikėjimą savo jėgomis; 
• skatinti vietos iniciatyvas – rengti integruotas vietos plėtros stra-

tegijas ir organizuoti jų įgyvendinimą naujais metodais tikslingai panau-
dojant vietos išteklius bei viešąją paramą;

• skatinti teritorinę ir tarptautinę partnerystę.

Užs. 0628

„Rokiškio Sirena“ redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su išsakyta 
nuomone. Skiltyje „Tribūna“ galite pasisakyti visi. Savo tekstą siųskite el. 
paštu reklama@rokiskiosirena.lt arba paprastu paštu adresu: Nepriklauso-
mybės aikštė 12, Rokiškis

TRIBŪNA
Diana Meškauskienė: Jei tikrai norime susitarti, visada galime susitarti

Noriu pasidalinti savo įžvalgomis 
apie tai, kas kurį laiką vyko Rokiškio 
politiniame gyvenime. Kaip mes atve-
dėme Rokiškio savivaldybę galbūt jau 
ir prie tiesioginio valdymo. Pakalbinti 
viešai tarybos nariai ir meras visada 
akcentavo, kad tikrai neturi tikslo ra-
joną atvesti į tiesioginį valdymą, bet ar 
visi kalbėjome nuoširdžiai, aš abejoju. 
Tikrai visi suprantame, kad tiesioginis 
valdymas nėra koks „baubas“, kuris 
„prarys“ rajoną ar sutrukdys tiek savi-
valdybės administracijos ar jos įmonių 
veiklą.

Visa esmė – kokią žinią siunčiame 
Lietuvos mastu mūsų piliečiams, kad 
paminame demokratinius principus, 
kad tiesiogiai piliečių rinkti atstovai, 
nebesugeba atstovauti savo rinkėjams, 
kad pagrindinės politinės partijos tam-
pa neįgaliomis atstovauti rinkėjus ir 
taip dar plačiau atveriamos durys vi-
suomeniniams judėjimams ar dar ko-
kiems dariniams. Konkrečiai Rokiškio 
rinkėjui siunčiame signalą-dvejonę, 
kad kam iš viso dalyvauti savivaldy-
bių tarybų ar mero tiesioginiuose rin-
kimuose, nes po rinkimų bus pamiršti 
rinkėjų lūkesčiai, jų deleguoti nariai ir 
vėl bus tik interesų, nepaliaujamų am-
bicijų kova.

Nesugebėdami pažaboti asmeninių 
ambicijų, nesugebėjome susitarti ir ta 
besitęsianti kaktomuša atvedė į šian-
dieną. Politika kompromisų menas, 
gebėjimas derinti kartais ir iš pradžių 
atrodo visai nesuderinamus dalykus, 
išnaudojant visas įmanomas pozici-
jas. Ar mes tikrai norėjome susitarti, 

ar esame tokie silpni derybininkai, 
kad neradom bendro sprendimo? Ar 
nenorėjome jo rasti? Mano nuomone, 
tai mes visi ir nenorėjome susitarti, nes 
pagrindinis tikslas iškilo kas ką „nu-
kaus“ ar dauguma tarybos narių merą 
Antaną Vagonį, ar meras privers dau-
gumą pakeisti poziciją dėl vicemero.

To gal būt nebūtų įvykę, jei mes iš 
pradžių, kai buvo atstatydinti adminis-
tracijos direktorius ir vicemeras, būtu-
me sutarę ir pagal partijoms priklausu-
sias kvotas pasiūlę savo kandidatus į 
politinius postus. Bet tam susitarimui 
pakišo koją „pavydas“ ir koalicijos 
partneriai pasirodė kaip konkurentai, 
kurie net pagrasino išeiti į dar vieną 
opoziciją. Labiausiai linkę derėtis kon-
servatoriai ir socialdemokratai, suta-
riame rasti visiems priimtiną variantą 
ir po juo pasirašome.

Tai buvo rėmimas pasiūlytų kan-
didatų į administracijos direktorius 
– Natašos Aleksiejevos ir vicemerus 
Tado Barausko. Kaip visi žinome T. 
Barausko kandidatūra netiko merui ir 
rajono vadovas nepakluso tarybos na-
rių daugumai. Meras, remdamasis LR 
vietos savivaldos įstatymu 20 straips-
nio, 4 punktu, kuris teigia: „reglamento 
nustatyta tvarka pristato, derina ir tei-
kia savivaldybės tarybai mero pava-
duotojo (pavaduotojų), savivaldybės 
administracijos direktoriaus kandida-
tūras“..., nesutinka su mūsų pasiūlyta 
vicemero kandidatūra. Jo motyvas, kad 
atleidus T.Barauską iš mero patarėjo 
pareigų, jis negali peržengti per savo 
„principus“ ir teikti jo kandidatūrą vi-

cemero pareigoms užimti. Gal ir merui 
taip elgtis nederėjo, juk neatsižvelgti į 
15 tarybos narių siūlymą, tai irgi kom-
promiso neieškojimas.

Taip meras rinktas tiesiogiai, jo pu-
sėje šiokia tokia viršenybė, beje kurios 
iki galo taip ir neužtikrina iki šiol ne-
patobulintas vietos savivaldos įstaty-
mas. Tai ką daryti, kad neužstrigtume, 
belieka tik susitarti ir keisti pozicijas. 
Kovo 23 dienos Savivaldybės tarybos 
posėdžio metu, vėl neradome sutarimo 
ir posėdžio pertrauka buvo nukelta į 
balandžio 6 d. Mero kabinete buvo su-
tarta su socialdemokratais, kad jie iki 
balandžio 6 d. suras kitą alternatyvą jų 
pasiūlytam kandidatui. Per dvi savaites 
„reikalai“ nepajudėjo. Mane asmeniš-
kai tai labai nervino ir pergyvenau ma-
tydama ir suprasdama į kur tai einama.

Balandžio 5 dieną, mero kabinete 
susirinkome „susitarti“, dalyvavo ir 
„Gimtojo Rokiškio“ žurnalistė Rasa 
Keliuotytė (beje žiniasklaidai šis mūsų 
susitikimas gal nepatiko, kad nė žodžiu 
neužsiminė), jame buvo išsakytos nuo-
monės dėl esamos padėties rajone, aš 
tvirtai išreiškiau savo ir mūsų partijos 
tarybos nuomonę, kad socialdemokra-
tai gali išgelbėti padėtį tik T. Barauskui 
atsisakius kandidatavimo ir suradus 
alternatyvų sprendimą socialdemokra-
tams, arba mes nepalaikysime jų kan-
didatūros.

Ir tikrai galime pasidžiaugti iš-
mintingu socialdemokratų sutarimu 
jų tarybos posėdžio sprendimu, kuris 
atsirado ketvirtadienio vakare. Taip 
sužinojome, kad socialdemokratai 

rytdienos posėdžiui turi kitą kandida-
tą į vicemerus, bet atėjus penktadienio 
rytui, šis sprendimas kažkaip per naktį 
„išgaravo“, net ir T. Barauskas nega-
lėjo atsakyti kodėl... Taigi vėl prieš 
posėdį sumaištis, nes nėra kandidato. 
Tik man labai keistai atrodė LR Seimo 
nario Raimundo Martinėlio pozicija, 
kad mums reikia tvirtai laikytis „įsi-
kibus“ tos pačios pozicijos, kuri buvo 
prieš 2 mėnesius. Manau įdomi LR 
Seimo nario, priklausančio valstiečių 
ir žaliųjų frakcijai Seime pozicija, kad 
geriausias variantas tiesioginis valdy-
mas ir, kad jo nereikia bijoti. Jis la-
biausiai rūpinasi tiesioginio valdymo 
mūsų rajone klausimais ir gal mano, 
kad valstiečių ir žaliųjų partijos va-
dovaujamos Vyriausybės paskirtas 
atstovas geriau nei patys rokiškėnai 
rūpinsis mūsų rajonu? Nesuprantamas 
noras, kai atstovauji visiems Rokiškio 
gyventojams. Šioje situacijoje ar yra 
laimėtojų?

Jei kam rūpi demokratijos princi-
pai, tai aš jų nematau, labiausiai nu-
kenčia sisteminės partijos prarasda-
mos savo reputaciją, nes jos parodė, 
kad negeba susitarti. Tam reikia tvirto 
stuburo, vienybės, politinės valios ir 
įžvalgos. Deja jos pritrūko. Kam ge-
rai? Gal populistams ir naujiems judė-
jimams... Kam viso to prireikė likus 

nepilniems metams iki rinkimų? Aš 
tikrai suprantu, kad tik ne dėl rajono 
žmonių gerovės. Jei visi dirbtume ti-
krai dėl rajono žmonių, manau, kad 
norint tartis visada galima rasti teisin-
gus sprendimus.

Prisiimu atsakomybę už tai, kas 
vyksta mūsų rajono politiniame gyve-
nime. Tad belieka tik atsiprašyti rinkė-
jų, ypatingai tų – daugiau kaip penkių 
šimtų rinkėjų, kurių lūkesčių gal būt ir 
nepateisinau, atsiprašau ir visų, kurie 
dalyvauja savivaldybės posėdžiuose 
ir yra priversti girdėti ir matyti tikrai 
ne visada konstruktyvų mūsų darbą ir 
kalbas. Neteisinu nieko ir nesiteisinu, 
nepataikauju niekam, tiesiog stengiuo-
si gyventi pagal savo protą ir sąžinę, o 
šiuo atveju jau tapo nebesuderinama. 
Nežinau, kaip kitiems? Manau, kad gal 
pavyks susitarti.

Jei bus įvestas tiesioginis valdymas 
rajone, tai visa taryba bus paleista, 
kaip nesugebanti atlikti jai deleguotų 
rinkėjų funkcijų. Visi tarybos nariai 
įskaitant ir merą, prarandame moralinę 
teisę atstovauti savo rinkėjams kituose 
rinkimuose. Yra sakoma, kad net di-
džiausi idealistai supranta, kad tikrovė 
niekad neatitinka idealų. Bet tik išmin-
tingi žmonės žino, kad nebūtina nukai-
noti ar visiškai atsisakyti idealų, jeigu 
ne visai pasiseka juos įgyvendinti.
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Gydytojas Siamion Shaidulayeu: 
echoskopija leidžia aptikti net 
mažiausius paciento sveikatos 
būklės pokyčius
Trejus metus Rokiškio rajono ligoninėje dirbantis gydytojas echoskopuotojas 
Siamion Shaidulayeu įkūrė savo privatų kabinetą, kuriame teiks visas echoskopijos 
paslaugas. Gydytojas kviečia patogiai ir be rūpesčių pasirūpinti savo sveikata: 
konsultacijai nereikia pateikti šeimos gydytojo siuntimo, nėra eilių: nuo registracijos 
iki vizito pas gydytoją neužtruksite nė savaitės, o esant ypatingos skubos atvejais 
gydytojas tirti gali priimti ir tą pačią dieną. Kabinete echoskopijos tyrimai atliekami 
ir vaikams, ir suaugsiesiems, tyrimams naudojama moderni aparatūra.

Gydytojas Rokiškyje 
įžvelgia perspektyvų
Gydytojas echoskopuotojas S. 

Shaidulayeu turi sukaupęs didžiu-
lę – 25-erių metų – darbo praktiką. 
Jo išsilavinimą liudijantys diplomai 
bei licencijos pripažintos Lietuvos 
sveikatos apsaugos ministerijos. 
Gydytojas ilgai stažavosi Vokietijo-
je, įgytas žinias nuolatos pildo įvai-
riuose Santaros klinikų rengiamuo-
se kursuose. 

Kodėl steigti savo privačią prak-
tiką jis nusprendė būtent Rokiškyje? 
„Nes čia gyvenu ir dirbu“, – sako 
gydytojas. Ar Rokiškyje yra pakan-
kamai pacientų tokiai praktikai? 
„Žinoma. Tačiau apsilankyti mano 
kabinete kviečiu ne tik rokiškė-
nus, bet ir viso Aukštaitijos regio-
no žmones“, – kvietė gydytojas S. 
Shaidulayeu.

Rokiškėnams trūksta
rūpesčio sau
Gydytojas echoskopuotojas S. 

Shaidulayeu pastebi: rokiškėnai vis 
dar nenoriai skiria dėmesio sau ir 
savo sveikatai. Tirdamas echosko-
pu, jis ne kartą pacientams nusta-
tydavo apleistų ligų, kurios gerokai 
menkino gyvenimo kokybę, kėlė 
skausmą. Ypač skaudūs atradimai – 

toli pažengusios onkologinės ligos. 
„Detaliau paklausinėjus paaiškėja, 
kad pacientas nė karto nebuvo tirtas 
echoskopu“, – stebėjosi gydytojas.

O juk echoskopinis tyrimas lei-
džia pamatyti realiuoju laiku ne 
tik onkologinius navikus, bet netgi 
priešvėžines jų stadijas. Echosko-
pu pamatomi net mažiausi navi-
kiniai dariniai, kurių neįmanoma 
apčiuopti, o jiems besiformuojant 
pacientas dar nejunta skausmo ir 
kitų įtartinų simptomų. Tad pavo-
jingoms ir sunkioms ligoms galima 
greitai ir efektyviai užkirsti kelią.  
Gydytojas rekomenduoja bent kartą 
per metus echoskopijos tyrimą atlik-
ti visiems, peržengusiems 40-mečio 
slenkstį.

Žinoma, nuolatos skubantiems 
žmonėms vizitas pas šeimos gydy-
toją, siuntimo prašymas, registracija 
ir ilgokas konsultacijos laukimas at-
rodo nemenka gaišatimi. S. Shaidu-
layeu siūlo ją gerokai sutrumpinti: 
už prieinamą kainą išsitirti echosko-
pu nelaukiant siuntimo konsultaci-
jai, nestovint ilgoje eilėje.

Tyrimas visiškai saugus
Echoskopija, pasak gydytojo, 

unikali tuo, kad jos dėka gaunama 
labai daug išsamios informacijos 
apie paciento sveikatą. Echoskopu 
tiriama skydliaukė, pilvo organai bei 
žarnynas, lytinė ir šlapimo sistemos, 
sąnariai. Tiriant krūtis nustatomos 
cistos, augliai. Širdies echoskopija 
leidžia nustatyti jos vožtuvų būklę, 
širdies ertmių dydžius, raumenų su-
sitraukimo jėgą. Inkstuose ir tulžies 
latakuose matyti susiformavę akme-
nys. Sąnarių, sausgyslių, raiščių 
tyrimai leidžia pamatyti net nedi-
delius pakitimus, laiku diagnozuoti 
ligas ir pagerinti žmogaus gyvenimo 
kokybę, darbingumą. Spalvinės do-
plerografijos metodu tiriamos krau-
jagyslės. Šiuos ir kitus echoskopijos 
tyrimus S. Shaidulayeu atlieka ir su-
augusiesiems, ir vaikams.

Echoskopijos tyrimas atliekamas 
realiuoju laiku: nereikės kelias sa-
vaites laukti jo duomenų. Tyrimas 
visiškai neskausmingas, nekenks-
mingas, atliekamas moderniausia 
echoskopijos aparatūra.

Pacientai echoskopijos tyrimui 
registruojami tel. 8-676 40 903
Panevėžio g. 16A, Rokiškis

Stačiatikiai kviečia į pamaldas
Balandžio 15 d. 9 val. Rokiškio ir aplinkinų rajonų stačiatikiai kviečiami 

į pamaldas Rokiškio šv. Aleksandro Neviečio cerkvėje (Gedimino g, 15). 
Šią dieną bus meldžiamasi ir už tikinčiųjų mirusiuosius. 

Daugiavaikės šeimos, deklara-
vusios gyvenamąją vietą Rokiškio 
rajono savivaldybėje, gali kreip-
tis dėl ROKIŠKIO DIDELĖS 
ŠEIMOS KORTELĖS išdavimo 
į Rokiškio rajono savivaldybės 
Socialinės paramos ir sveikatos 
skyriaus 511 kab., ir su šeimos 
kortele naudotis puikiomis nuos-
tabių Rokiškio rajono verslinin-
kų, individualių įmonių savininkų 
ir viešojo sektoriaus įstaigų su-
teiktomis nuolaidomis.

Norėdami įsigyti nuolaidų korte-
lę gausioms šeimoms, turite užpil-
dyti prašymą. Jį gali pildyti daugia-
vaikė šeima – sutuoktiniai, globėjai, 
šeimynos globėjai (dalyviai) arba 
vienas iš jų, kurie augina ar globoja 
3 ir daugiau vaikų (įvaikių), taip pat 
susituokęs asmuo, su kuriuo teismo 
sprendimu dėl sutuoktinių gyveni-

mo skyrium yra likę gyventi jų 3 ir 
daugiau vaikų, arba vienas iš tėvų 
ir jų 3 ir daugiau vaikų iki 18 metų, 
įskaitant nedirbančius ir savaran-
kiškos veiklos nevykdančius nesu-
situokusius ir savo vaikų (įvaikių) 
neauginančius pilnamečius vaikus 
(įvaikius) iki 24 metų, kurie moko-
si bendrojo ugdymo mokyklose ir 
kitose formaliojo švietimo įstaigo-
se pagal nuolatinės studijų formos 
programas (mokiniai ar studentai), 
taip pat bendrojo ugdymo mokyklas 
baigusius asmenis laikotarpiu nuo 
bendrojo ugdymo mokyklų baigi-
mo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 
1 dienos, taip pat asmenis, teismo 
tvarka pripažintus šeimos nariais, 
arba asmenis, teismo pripažintus 
neveiksniais ir likusius gyventi su 
savo tėvais, jeigu jiems nustatyta 
globa.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Iš 3 p.
Ir pagyros, ir atsiprašymai...
Lietuvos gyventojų gencido ir re-

zistencijos tyrimų centro delegacijai 
vadovavusio istoriko Dariaus Juo-
džio iš pradžių obeliečiai nė nepa-
žino: mat jį labiau įprasta matyti ne 
su kostiumu, o su partizano apranga. 
Istorikas perdavė A. Dručkui nuo-
širdžiausius centro darbuotojų bei 
istorijos rekonstruktorių linkėjimus.

Jubiliatas, neramaus laikmečio 
nublokštas į Kauną, tapo Jono Ja-
blonskio vidurinės mokyklos mo-
kytoju. Jo suorganizuotas kraštoty-
rininkų būrelis kelis metus iš eilės 
buvo pripažintas geriausiu šalyje. 
Bet aktyvi jaunimo ir jo mokytojo 
veikla patraukė KGB dėmesį, ir bū-
relis buvo uždarytas. Tačiau jis pa-
liko gilų pėdsaką tuometinių moks-
leivių sielose. Todėl buvę mokiniai 
atvyko perduoti geriausių linkėjimų 
mokytojui.

Šiltus nuoširdžius linkėjimus 
jubiliatui skyrė ir rajono meras 
Antanas Vagonis, Rokiškio kraš-

to muziejaus bendradarbiai. O štai 
Lazdijų savivaldybės komanda į 
jubiliejų atvyko ne tik švęsti, bet ir 
pasisemti patirties: jie dabar kuria 

Muziejininko Andriaus Dručkaus 90-metis: 
sveikintojai netilpo Laisvės kovų istorijos muziejaus salėje

panašų muziejų.
Jubiliato nepamiršo ir tie, kurie 

rūpinasi partizanų paveldu – miški-
ninkai.

Obeliečių vardu už tai, kad ne 
visuomet suprato, ne visuomet 
palaikė, atsiprašė gydytoja Irena 
Saikalienė.  O Obelių bendruome-
nės pirmininkas Romas Kunde-
lis papuošė jubiliatą ąžuolo lapais 
padabinta tautine juosta. Jubiliato 
nepamiršo ir rajono tremtiniai bei 
politiniai kaliniai, Lietuvos persi-

tvarkymo sąjūdžio grupės nariai, 
Obelių gimnazijos kolektyvas. 

Specialiai šiai šventei jaukią pa-
triotinių dainų programą paruošė 
Rudolfo Lymano muzikos moky-
klos ansamblis, vadovaujamas Lai-
mos Bieliūnienės, bei jaunasis Obe-
lių armonikierius Orestas Streikus.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Rokiškio krašto muziejaus direktorės Nijolės Šniokienės sveikinimas ir nuoširdžiausi 
linkėjimai ilgamečiam muziejaus kolektyvo nariui.

Jubiliato nepamiršo ir buvę mokiniai, prieš 50 metų suburto Kauno Jono Jablonskio 
vidurinės mokyklos kraštotyrininkų būrelio nariai.                                 „Rokiškio Sirenos“ nuotr.

Gausioms rokiškėnų šeimoms – 
dosni nuolaidomis kortelė
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Nepriklausomas rajono laikraštis
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Perkančioji organizacija: Rokiškio ra-
jono savivaldybės administracija (kodas 
188772248, Respublikos g. 94, 42136 Ro-
kiškis).

Pirkimo objektas: Rokiškio mies-
te perkami 1 vieno kambario ir 1 dviejų 
kambarių butai; Obelių mieste - 1 vieno 

kambario butas; Juodupės miestelyje – 1 vieno ir 1 dvie-
jų kambarių butai su visais komunaliniais patogumais. 
Butai su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, 
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 pas-

tatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos 
ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo, patvir-
tinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 
13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar 
kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių 
į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo 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, Ro-
kiškyje, arba rasti internete adresu www.rokiskis.lt nau-
jienų 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. balandžio 
26  d. 10.00 val.

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

rodomas 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 as-

meniui teikti paraišką ir derėtis dėl buto pardavimo (jei 
paraišką teikia ne pats savininkas arba kai butas nuosa-
vybės teise priklauso keliems asmenims).

Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai, vyks 
2018 m. balandžio 26  d. 10.30 val. Rokiškio rajono  sa-
vivaldybės administracijos 203 kab., Respublikos g. 94, 
Rokiškyje.

Užs. 0625

Žemdirbių dėmesiui!
LŽŪKT Rokiškio r. konsultavimo biuras organi-

zuoja lauko dieną tema „Ekstruduotų linų sėmenų 
šėrimo įtaka melžiamų karvių produktyvumui ir re-
produkcijai“, trukmė 4 akad. val., pagal įgyvendi-
namą projektą „Mitybinių faktorių įtaka melžiamų 
karvių produkcijos didinimui, produkcijos kokybės 
gerinimui ir savikainos pokyčiui“.

DALYVAVUSIEMS LAUKO DIENOJE 
BUS IŠDUODAMI 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PAŽYMĖJIMAI.
Jūsų lauksime balandžio 18 d., 

renginio pradžia 11.00 val.,  
Pandėlio bendruomenės namai, Vytauto a. 11, Pandėlys, 
Rokiškio r. ir Ūkininko E. Šalčio ūkis, Rokiškio r. 
Būtina išankstinė registracija tel. 8 612 37820 

arba el. p. birute.spundzeviciene@lzukt.lt

2018 m. balandžio 17 d. (antradie-
nį) 10 val. Rokiškio rajono savivaldy-
bės 1 a. salėje šaukiamas rajono savi-
valdybės tarybos posėdis.

Tarybos posėdžio darbotvarkė 
ir komitetų pasėdžio laikas skel-

biamas interneto svetainėje www.rokiskis.lt (žr. 
,,Naujienos“).

Užs. 0627

Reikalingas medvežės operatorius darbui su 2017 m. 
pagamintu traktoriumi, traukti medieną, biokurą. BŪTINA 
patirtis. Darbai bus vykdomi Šiaulių, Panevėžio, Rokiškio, 
Ukmergės ir Vilniaus regionuose. Atlyginimas nuo 1200 
iki 2000 EUR „į rankas“. 

Skambinti telefonu
+ 370 600 06250 (TIK DARBO DIENOMIS) arba 

CV siųsti el.paštu: info@pusbroliai.eu.

DEKORATYVINIŲ AUGALŲ IŠPARDAVIMAS
Parduodame kokybiškus įvairaus dydžio dekoratyvinius 
augalus. Augalai auginti vazonuose, konteineriuose ir 
grunte. Didelis pasirinkimas.
Konsultuojame sodinimo ir priežiūros klausimais.

Kreiptis į Valstybės įmonės Valstybinių 
miškų urėdijos Rokiškio regioninio padalinio 

medelyną, adresu: Miegonių k. Rokiškio r., 
Tel. (8-458) 62820 

AUGALAI

• Valytus grikius sėklai.  
Tel. 8 687 85 075. Rokiškis

BALDAI

• Naudotą dvigulę lovą.  
Tel. 8 687 97 970. Rokiškis
• Lovos čiužinį 140x190. Mažai 
naudotas, puikios būklės. Aukštis 
~22 cm. Kaina 135 Eur.  
Tel. 8 624 43 200. Rokiškis
• Ištiesiamą sofą, du fotelius, 
staliuką, televizoriaus staliuko 
komplektą. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 685 56 882. Rokiškis
• Stalą su lentyna. Darytas pagal 
specialų užsakymą. Rašomojo stalo 
plotis 50 cm, ilgis su lentyna 125 
cm, lentynos plotis 30 cm, lentynos 
ilgis 162 cm, aukštis 212 cm. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 614 72 923. 
Rokiškis
• Jaunuolio kambario baldų 
komplektą, išsivežti patiems.  
Kaina 20 Eur. Tel. 8 645 81 169. 
Rokiškis
• Sekciją. Pigiai. Kaina ne galutinė. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 627 30 452. 
Rokiškis
• Minkštų baldų komplektą. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 679 95 095. 
Rokiškis
• Sekciją. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 679 95 095. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Naujus vyriškus odinius batus, 
batai su dėžute. Batų spalva - ruda. 
Batų dydis - 43. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 604 54 740. Rokiškis
• Naujus sportinius batelius iš 
Vokietijos. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 622 89 143. Rokiškis
• Patrauklius, sidabro ir juodos 
spalvų poliarizuotus MB saulės 
akinius nuo saulės. Komplekte 
akinukai, valymo servetėlės ir kieti 
dėklai. Akinukų dydis 146/130/12 
mm. Kaina 37 Eur, bet negalutinė. 
Tel. 8 616 15 320. Kaunas
• Uniformą (J. Tūbelio 
progimnazijos) 164 cm ūgio 
mergaitei. Nė karto nedėvėta.  
Kaina 10 Eur. Tel. 8 679 95 095. 
Rokiškis
• Moterišką violetinį paltuką, ilgą, 
šiek  papuoštą, dydis 46-48.  
Kaina 15 Eur. Tel. 8 657 44 181. 
Rokiškis
• Paltuką 12-14 m. mergaitei. 
Paltukas su gobtuvu, avietinės 
spalvos. Kaina 14 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Moterišką 48-50 dydžio suknutę. 
Mėlynas fonas su šviesiomis 
gėlytėmis. Kaina 9 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Suknutę. 42-44 dydis, nauja, 
proginė, melsva su baltu švarkeliu. 
Kaina 14 Eur. Tel. 8 657 44 181. 
Rokiškis
• Mergaitei juodą sijoną. 40 dydis. 
Kaina 4 Eur. Tel. 8 657 44 181. 
Rokiškis
• Moterišką striukę. 46-48 dydis, su 
gobtuvu, gelsva. Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Vyrišką striukę. Pūkinė, 52 dydis, 

melsva, aukštam vyrui, nauja.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Juodą, visomis veikiančiomis 
rodyklėmis su tachometro funkcija 
laikrodį BENYAR. Laikrodžio 
atsparumas vandeniui 3ATM. Rodo 
laiką ir datą. Ciferblatas 44 mm, 
apyrankės plotis 24 mm, ilgis 23 
cm. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 616 15 320. Kaunas

GYVULIAI, GYVŪNAI

• 5 veršių karvę.  
Tel. 8 611 49 314. Rokiškis
• Ožkas. Atvežu.  
Tel. 8 600 83 814. Rokiškis
• 2 stiprias bičių šeimas su aviliais 
Jūžintuose, skambinti iki 9 val.  
Tel. 8 611 53 176. Rokiškis
• Triušius, amžius - 10 mėn.  
Tel. 8 692 45 152. Rokiškis
• Dvi pieningas ožkas.  
Tel. 8 622 67 202. Rokiškis
• 1 metų baltą, veislinį ožį.  
Tel. 8 620 63 092. Rokiškis
• Šviežiapienę karvę (pasirinkimas 
iš 3). Tel. 8 676 51 261. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo, galiu remontuoti 
dviračius, motorinius dviračius, 
mopedus. Tel. 8 695 78 132. 
Rokiškis
• Ieškau sargo darbo, galiu 
prižiūrėti sodybą, dirbti įvairius  
darbus. Tel. 8 695 78 132. Rokiškis
• Ieškau papildomo darbo 3-4 
dienas per savaitę, turiu B, C, TR1, 
TR2. Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• 40 metų moteris ieško papildomo 
darbo savaitgaliais arba po darbo 
valandų. Turiu patirties prekybos 
srityje (galėčiau padėti prekiauti 
turguje šeštadieniais) taip pat 
socialiniame darbe.  
Tel. 8 612 96 125. Rokiškis
• Ieškau darbo, galiu kapoti malkas. 
Kaina 3 Eur. Tel. 8 672 86 131. 
Rokiškis
• Esu moksleivis, man 17 m. Ieškau 
darbo savaitgaliais. 
Tel. 8 645 60 405. Rokiškis

KITA

• R16 ratlankius. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 629 06 539. Rokiškis
• Keletą monetų su, stalininio 
laikmečio atvaizdais: 1949 m. 

datacijų ir vieną monetą rublį 1876 
datacijos. Kaina po 10 Eur, arba 
imant visas 32 Eur.  
Tel. 8 616 15 320. Kaunas
• Du gerus dviračius. Informacija 
telefonu. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 687 49 303. Rokiškis
• Mikrodermoabrazijos apraratą. 
Kaina 350 Eur. Tel. 8 602 13 718. 
Rokiškis
• Variklius, trifaziai 22 ir 3 kilovatų 
1450 apsukimų. Tel. 8 618 49 104. 
Rokiškis
• Šešiaeilių miežių sėklą.  
Tel. 8 682 31 752. Rokiškis
• Metalinę kapų tvorelę 2,65 x 
3,45 m. Ir du betoninius antkapius. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 687 91 742. 

Rokiškis
• Lygiavamzdį šautuvą IZH 58MA, 
12X70. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 687 49 379. Rokiškis
• Naują medinį šulinį.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Medieną stogo darbams, tašelius. 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Flanelinį audinį, naujas, 5 m, 
gėlėtas. Tel. 8 657 44 181. 
Rokiškis
• Nenaudotą stiklą: ilgis 1,20 cm, 
plotis 0.60 m, storis 4 mm.  
Tel. 8 657 44 191. Rokiškis
• Langų rėmus su stiklais.  
Tel. 8 657 44 191. Rokiškis
• Džinsinę medžiagą, naują. Spalva 
melsva, plotis 1.50 m. ilgis 1,80 m. 
Kaina 14 Eur. Tel. 8 657 44 181. 
Rokiškis
• Gegužės 12-13 dienomis, vyks 
pavasarinė mugė Rokiškyje, 
Nepriklausomybės aikštėje.  
Tel. 8 636 97 350. Rokiškis
• Grikius, avižas.  
Tel. 8 623 39 570. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Lenovo ideapad 100, labai geros 
būklės, baterija laiko 4 valandas 
hdd 500gb procesorius intel core 
i3 - penktos kartos 2.0 ghz ram 
4 gb yra usb 3.0. Atsakau į sms. 

Kaina 150 Eur. Tel. 8 647 88 088. 
Rokiškis
• Tris procesorius ir operatyviosios 
atminties plokšteles. 2x1 gb 800 
mhz. Tel. 8 620 43 498. Rokiškis
• Nešiojamą kompiuterį, veikia 
gerai tik kartais užkaista ir 
išsijungia, baterija gera. 
 Tel. 8 676 56 564. Rokiškis
• 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
• Idealios būklės, kaip naują 
planšetinį kompiuterį SAMSUNG 
GALAXY TAB A SM-T585. 
Dedama SIM kortelė. Visiškai 
sukomplektuotas. Garantija. 
Dėkliukas. Pirktas kovo mėn. 
pabaigoje. Domina keitimas. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Acer 5742g. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 607 37 032. Rokiškis
• Naudotus kompiuterius, atvežti 
iš užsienio. Tel. 8 646 49 930. 
Rokiškis
• Idealios būklės prižiūrėtą, tyliau 
veikiantį bei naudojantį kur kas 
mažiau elektros energijos PS4 
su pultu, tokios pat Uncharted 
Limited Edition spalvos. Garantija 
yra gerokai daugiau negu metams. 
Pirktas neseniai. Kaina 399 Eur. 
Tel. 8 690 17 334. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Laidinį telefoną su nešiojamu 
rageliu. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 685 56 882. Rokiškis
• Telefoną Xiomi redmi 4x, kaip 
naujas, 16gb, juodas, visiškai 
sukomplektuotas, platesnė 
informacija telefonu. Kaina 75 Eur. 
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Geros būklės Samsung SGH - 
P310. Yra dokumentai. Domina 
keitimas. Kaina 40 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 mobilųjį telefoną 
Samsung Galaxy S4 mini La Fleur. 
Atverčiamas dekliukas. Įkroviklis. 
Kaina 70 Eur. 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
• Įvairių modelių telefonų 
kroviklius, ausines.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują, 
mobilų telefoną Samsung Galaxy 
S6 32GB. Dokumentai, dėkliukas, 
domina keitimas. Kaina 180 Eur. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
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2018.04.23 11.10 val. Jūžintų mstl., Jūžintų sen., Ro-
kiškio raj., numatomi žemės sklypo Nr.7330/0008:70 
geodeziniai matavimai. Kviečiame dalyvauti gretimų 
žemės sklypų Nr. 7330/008:71 ir Nr.7330/0008:135 
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.

2018.04.23 15 val. Čivylių k., Jūžintų sen., Rokiš-
kio raj., numatomi žemės sklypų Nr.7330/0002:75 ir 
Nr.7330/0001:8 geodeziniai matavimai. Kviečiame 
dalyvauti gretimų žemės sklypų Nr. 7330/0002:56; 
7330/0001:169 ir Nr.7330/0001:94 savininkus. 

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

mob. 8-600 54733, el. p. arunas@parok.lt. 
R.Barono žemėtvarkos darbų įmonė.

Siūlau vežimo paslaugas į įvairias Lietuvos miestų ligo-
nines. Galiu paimti iš reikiamos vietos, palaukti Jūsų, par-
vežti atgal. Jei susidomėjote ir esate pagyvenusio amžiaus, 
neturite galimybės vairuoti, arba tiesiog norite patogios 
kelionės, skambinkite tel. (8-678) 31770 

mobilų telefoną Nokia 515. Yra 
dokumentai. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Samsung Galaxy j3, 2016 m. 
Viskas veikia idealiai. Defektas 
– truputį įskilęs ekranas, bet 
naudojimui netrukdo. Yra 
dėžutė, kroviklis ir dėklas. Kaina 
minimaliai derinama.  
Kaina 80 Eur. Tel. 8 692 64 675. 
Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Pianiną „Belarus“. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 679 95 095. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas  padovanotų lovas 
daugiavaikei šeimynai? 
Tel. 8 620 63 092. Rokiškis
• Jauna šeima prašo padovanoti 
baldų: dvigulę lovą, ištiesiamą 
kampą. Tel. 8 608 42 737. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Vežimėlį. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 670 94 076. Rokiškis
• Apsauginį šalmą mergaitei 
(važinėtis dviračiu) iki 13 metų. 
Naujas. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 679 95 095. Rokiškis
• Vonelę kūdikiui, rožinės ir 
melsvos spalvos (yra gultukas 
kūdikiui). Kaina 4 Eur.  

Tel. 8 608 79 096. Rokiškis
• Sauskelnes Pampers Baby-dry, 3 
dydžio. Tel. 8 676 55 215. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Balandžio 5 dieną Pandėlyje 
Naujosios gatvėje iš namų pabėgo 
marmurinės kailio spalvos akla 
katytė. Buvo be petnešų.  
Tel. 8 610 05 829. Rokiškis
• Rasta V. S. asmens tapatybės 
kortelė. Tel. 8 692 81 193. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Naudotą traktoriuką-žoliapjovę 
Partner. Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 679 70 790. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO-
PREKĖS

• Dviratį 7-12 metų vaikui. 
Vokiškas, 3 vidinės pavaros. Kaina 
85 Eur. Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
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14 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 Gorongozos 
nacionalinis parkas. Rojaus 
atgimimas 
12:40 Sniego vilkų 
šeimyna ir aš 
13:40 Mis Marpl 3 
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 Velniop tą Sarą Maršal! 
01:00 Iš Rusijos su meile 
02:50 Gorongozos nacionalinis 
parkas. Rojaus atgimimas 
03:45 Sniego vilkų šeimyna ir aš 
04:45 Auksinis protas. 

05:35 Mažylė Houp
06:15 Televitrina
06:30 Aladinas
07:00 Ančiukų istorijos
07:30 Nenugalimasis žmogus - 
voras
08:00 Aladinas
08:30 Kempiniukas Plačiakelnis
09:30 Ilgo plauko istorija

10:00 Virtuvės istorijos
10:30 Gardu Gardu
11:00 Svajonių ūkis
11:30 Išsirink sau ateitį
12:00 Apsaugoti princesę
13:50 Draugės - priešės
15:35 Havajai 5.0
16:40 Ekstrasensų mūšis
18:30 TV3 žinios
19:25 Eurojackpot
19:30 Naktis muziejuje 2
21:45 Insurgentė
00:00 Karštinė 2. Pavasario 
karštligė
01:35 Ponas ir ponia Smitai
03:40 Ringo karalius

06:30 Didysis žvejys 2 
06:55 Ponas Bynas 
07:20 Žybsnis ir stebuklingos 
mašinėlės 
07:45 Žuviukai burbuliukai 

08:10 Keista šeimynėlė 
08:35 Tomo ir Džerio šou 
09:00 Ogis ir tarakonai 
09:30 Drakonų kova. Super 
09:55 Ogis ir tarakonai 
10:05 Rifo pasaka 2
11:45 Tėčio dienos rūpestis
13:40 Dviese mes jėga
15:45 Superšuo
17:30 Bus visko
18:30 Žinios
19:30 Kelionė į Žemės centrą
21:20 Blondinė ieško vyro
23:30 Pasimatymo filmas
01:05 Rydiko kronikos. 
Sugrįžimas

06:15 Viena už visus 
08:45 Sveikatos ABC televitrina
09:00 Autopilotas
09:30 Apie žūklę
10:00 Pavariau 

10:30 Blogas šuo! 
11:30 Žemė iš paukščio skrydžio 
12:40 Reali mistika 
13:45 Vanity Fair. Visiškai slaptai 
14:45 Kas žudikas? 
16:00 Detektyvų istorijos 
17:00 LKL čempionatas. Šiauliai-
Neptūnas
19:30 Dainuok mano dainą
21:30 Žmogus be praeities
23:20 Tikras teisingumas. Mirtinas 
teisingumas
01:05 Strėlė 

06:00 „Pasaulio turgūs. Barselona“
06:30 „Pasaulio turgūs. Tel Avivas“
07:04 TV parduotuvė
07:20 „Nuostabūs pojūčiai“
08:25 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje. Birutė Mažeikaitė- 
Ramanauskienė“. 
09:00 „Skinsiu raudoną rožę“. 

09:30 „Vantos lapas“. 
10:00 „Ant bangos“. 
11:00 „Vincentas“ 
12:30 „Vera“ 
14:20 „Pavojingiausios kelionės. 
Kamerūnas“
15:00 „Šarūnas Marčiulionis. 
Krepšinio ledlaužis Nr. 13“. 
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 „Kapitonas Gordejevas“ 
22:30 Žinios
23:00 „Vincentas“ 
00:30 „Pražūtingi smaragdai“ 
02:15 „Vera“ 
03:45 „Šarūnas Marčiulionis. 
Krepšinio ledlaužis Nr. 13“. 
04:30 „Geriausios nardymo vietos“
04:50 „Vincentas“
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17 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 2
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 Istorijos detektyvai. 
04:05 Emigrantai. 

05:40 Mažylė Houp
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 Pažadėtoji

14:00 Maištingosios amazonės
15:00 Simpsonai
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 Teisingumo ieškotojas
00:40 Kaulai
01:35 Gražuolė ir pabaisa
02:25 Gaudynės
03:15 Raitelis be galvos
04:05 Imperija
04:55 Kaulai

06:20 Mano gyvenimo šviesa 
07:35 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...
12:55 KK2
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 
21:00 Ekranai
21:30 Žinios
22:30 Detonatorius
00:25 Judantis objektas 
01:20 Ekstremalus greitis

06:35 Viena už visus 
07:35 Prokurorų patikrinimas 
08:40 44-as skyrius 
09:35 Tokia tarnyba 

10:30 Gelbėtojai - 112 
11:35 Akloji zona 
12:35 Stoties policija 
13:40 Prokurorų patikrinimas 
14:50 44-as skyrius 
15:55 Tokia tarnyba 
16:50 Gelbėtojai - 112 
17:55 Akloji zona 
18:55 Stoties policija
20:00 Info diena
20:25 Visi už vieną
21:00 Teisingumo riba
22:50 Ugnies žiedas
01:15 Strėlė 
02:00 Blogas šuo!

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

09:15 „Rojus“ 
10:20 „Kambarinė“ 
11:25 „Merdoko paslaptys“ 
12:30 „Gluchariovas“ 
13:35 TV parduotuvė
13:50 „Bitininkas“ 
14:55 „Albanas“ 
16:00 Reporteris
16:50 „Baltoji vergė“ 
18:00 Reporteris
18:40 Lietuva tiesiogiai
18:50 „Miškinis“
20:00 Reporteris
20:30 „Legenda apie pilotą“ 
21:30 Patriotai
22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai
23:45 Mano Europos Parlamentas
00:15 Nuoga tiesa. 
02:15 „Albanas“ 
03:00 „Merdoko paslaptys“ 
03:45 „Jekaterina Didžioji“ 
04:35 „Pražūtingi smaragdai“
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16 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
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 2 
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"

05:35 Mažylė Houp
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 Pažadėtoji

14:00 Maištingosios amazonės
15:00 Simpsonai
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 Nevaldoma grėsmė
00:25 Kaulai
01:25 Gražuolė ir pabaisa
02:15 Gaudynės
03:05 Raitelis be galvos
03:55 Imperija
04:45 Kaulai

06:20 Mano gyvenimo šviesa 
07:35 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 
21:00 Nuo... Iki...
21:30 Žinios
22:30 Ekstremalus greitis
00:15 Judantis objektas 
01:10 Artimi priešai

06:35 Viena už visus 
07:35 Prokurorų patikrinimas 
08:40 44-as skyrius 
09:35 Tokia tarnyba 
10:30 Gelbėtojai - 112 

11:30 Ekstrasensų mūšis 
13:40 Prokurorų patikrinimas 
14:50 44-as skyrius 
15:55 Tokia tarnyba 
16:50 Gelbėtojai - 112 
17:55 Akloji zona 
18:55 Stoties policija 
20:00 Info diena
20:25 Visi už vieną
21:00 Ugnies žiedas
23:30 Žmogus be praeities
01:15 Išbandymų diena 
02:00 Juodasis sąrašas

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

09:15 „Rojus“ 
10:20 „Kambarinė“ 
11:25 „Merdoko paslaptys“ 
12:30 „Gluchariovas“ 
13:35 TV parduotuvė
13:50 „Bitininkas“ 
14:55 „Albanas“ 
16:00 Reporteris
16:50 „Baltoji vergė“ 
18:00 Reporteris
18:40 Lietuva tiesiogiai
18:50 „Miškinis“ 
20:00 Reporteris
20:30 Nuoga tiesa. 
22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai
23:45 Gyvenimo būdas
00:45 „Šiandien kimba“. 
01:45 „Pasaulis iš viršaus“
02:15 „Albanas“ 
03:00 „Merdoko paslaptys“ 
03:45 „Jekaterina Didžioji“ 
04:35 „Pražūtingi smaragdai“
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15 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 Princas Žydruolis ir 
fėja Lupinė
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:25 Mūsų gyvūnai
11:50 Mėlynoji planeta 2 
12:45 Laukiniai gyvūnai. 
Paros kaleidoskopas 3 
13:40 Mis Marpl 3 
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 Ko laukti, kai laukies 
23:45 Raffaello. Menų viešpats 
01:10 Mėlynoji planeta 2 
02:05 Laukiniai gyvūnai. Paros 
kaleidoskopas 3 
03:00 Savaitė. 
03:55 „Du balsai – viena širdis" 

05:10 Mažylė Houp
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 Ko nori moterys?
14:00 Geležinis Vilis
16:15 Ekstrasensų mūšis
18:00 Raudonas kilimas
18:30 TV3 žinios
19:30 Geriausi mūsų metai. 
22:00 Plėšikai
00:10 Persekiojama daktaro. Sugrįžimas
01:55 Insurgentė
03:55 Svotai
04:45 Mažylė Houp

06:30 Didysis žvejys 2 
06:55 Ponas Bynas 
07:20 Žybsnis ir stebuklingos 
mašinėlės 

07:45 Žuviukai burbuliukai 
08:10 Keista šeimynėlė 
08:35 Tomo ir Džerio šou 
09:00 Ogis ir tarakonai 
09:30 Drakonų kova. Super 
10:00 Linksmosios pėdutės 2
11:50 Pričiupom!
12:20 Zatura. Nuotykiai kosmose
14:25 Mis Slaptoji agentė
16:40 Ne vienas kelyje
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Mes vieno kraujo
22:00 Artimi priešai
23:45 Plius vienas
01:35 Blondinė ieško vyro

06:30 Galiūnų čempionų lyga. 
07:30 Sveikatos kodas
08:30 Tauro ragas
09:00 Galiūnų čempionų lyga. 

10:00 Pavariau 
10:30 Blogas šuo! 
11:30 Žemė iš paukščio skrydžio 
12:40 Vandenyno paslaptys su 
Džefu Korvinu 
13:40 Sveikinimai
16:00 Policijos akademija 
17:00 LKL čempionatas. Juventus-
Pieno žvaigždės
19:30 Daktaras Richteris 
21:30 Juodasis sąrašas 
22:30 Išbandymų diena 
23:30 Kas žudikas? 
00:30 Detektyvų istorijos 
01:25 Tikras teisingumas. Mirtinas 
teisingumas

05:00 „24/7“. 
05:40 „Šiandien kimba“. 
07:04 TV parduotuvė
07:20 „Nuostabūs pojūčiai“

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. 
Svetimų troškimų sūkurys“ 
12:45 „Laiptai į dangų“ 
15:15 „Pavojingiausios kelionės. Kinija“
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 „Vienišas vilkas“ 
01:00 „Kapitonas Gordejevas“
02:50 „24/7“. 
03:30 „Baimės įlanka“

Ieškokite Rokiškio 
prekybos centruose!

SIŪLO DARBĄ

• Augalininkystės ūkyje reikalingas 
mechanizatorius, turintis darbo 

šiuolaikine technika patirties. 
Darbas Biržų raj., Kvetkų k.  
Tel. 8 614 48 379. Biržai
• Reikalingas žmogus pastatyti 
šiltnamį (iš lankų).  
Tel. 8 686 98 564. Rokiškis
• Ieškau mobilaus gaterio, kad 
išpjautų medieną namuose.  
Tel. 8 677 37 077. Kupiškis
• Reikalingos: virėja ir virėjos 
padejėja. Darbas Nidoje, 
sezoninis. Siūlome geras darbo 
sąlygas, nemokamą maitinimą 
ir apgyvendinimą, draugišką 

kolektyvą. Tel. 8 821 78 73 . 
Neringa
• Reikalingas darbuotojas 
lietvamzdžiams išvalyti. Namas 2 
aukštų. Tel. 8 674 44 393. Rokiškis
• Ieškome šaltkavio darbui 
Aukštakalniuose. Darbas: medienos 
pjovimo staklių priežiūra.  
Atlyginimas sutartinis.  
Tel. 8 656 68 612. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Lapuočių ir spygliuočių medines 
dailylentes. Tel. 8 699 33 786. 

Rokiškis
• 5 kub. m talpos storasienę 
cisterną. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Šamotines plytas.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Pjautą medieną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Tris perdengimo plokštes, 6x3. 
Tel. 8 674 32 900. Rokiškis
• Tvarkingus, dažytus, įstiklintus 
langų rėmus. Aukštis 1,38 cm. 
plotis įvairių dydžių nuo 0,63 cm. 
Likutį naujų, baltų, silikatinių plytų 
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ir raudonų skylėtų.  
Tel. 8 458 33 355. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Renault Scenic 1999 m. 1.9 l 
dyzelis. Sutvarkyta važiuoklė, 
pakeistos stabdžių kaladėlės. 
Nesurūdijęs automobilis. Yra 
kablys. Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 601 92 716. Kupiškis
• Audi A6 c5 1998 m. TA iki 2019 
06, benzinas-dujos, 2.8 l. Domintų 
keitimas į universalą VW Passat b5, 
1.9 l dyzelį. Kaina 1250 Eur.  
Tel. 8 675 42 936. Rokiškis
• Nauja fanerinę valtį su irklais. 
Kaina 230 Eur. Tel. 8 674 32 521. 
Rokiškis
• Krovininį mikroautobusą. Viskas 
veikia, padangos geros, nesupuvęs. 
Papildomas tel. Nr. +37069955273. 
Kaina 1350 Eur. Tel. 8 679 44 231. 
Rokiškis
• Renault Megane scenic, 
2.0 l benzinas TA 2019 02 10  
automatinė greičių dėžė,  užsiveda, 
bet nevažiuoja. Kaina 270 Eur.  
Tel. 8 628 47 947. Kupiškis
• Audi A4 2000 m.  1.9 TDI 85 kW  
TA iki  2019 08 16  universalas. 
Kaina 1750 Eur. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Vyrišką, bėginį dviratį,  aliuminio 
rėmas, labai lengvas, tvarkingas. 
Priekinė šakė amortizuota.  
Kaina 145 Eur. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Mopedą Ryga. 
 Kaina 350 Eur. Tel. 8 695 78 132. 
Rokiškis
• Traktorių T-25A. Pagaminimo 
metai - 1991 m. Kaina 3000 Eur. 
Tel. 8 618 51 746. Zarasai
• Audi A4 2000 m 1.9 TDI 85 kW  
karavanas, šildomi veidrodėliai,  
odinis vairas, medžio imitacija,  
8 oro pagalvės, CD grotuvas  
Pioneer, orginalus stiprintuvas, 
pakeisti tepalai, diržai, pompa, TA. 
Kaina 1750 Eur. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Labai geros būklės 2009 m. 
Suzuki Splash. Benzinas. Iš 
Vokietijos. Kaina 2299 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
• Labai geros būklės 2004 m. 
Renault Scenic. Dyzelis. Iš 
Vokietijos. Kaina 1500 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Elektrinį, naują moterišką dviratį. 
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• Naują fanerinę valtį.  
Nebrangiai. Kaina 230 Eur.  
Tel. 8 674 32 521. Rokiškis
• FORD Galaxy 1997 m. 1,9 66 kW 
TA iki 2019 07. Kaina derinama. 
Kaina 700 Eur. Tel. 8 621 06 202. 
Rokiškis
• Seat Cordoba 1999 m. 1.9 TDI 81 
kW. Kaina 420 Eur.  
Tel. 8 629 45 390. Rokiškis
• Geros būklės Opel Zafira, 2002 
m. 2 l 74 kW . Kaina 900 Eur.  

Tel. 8 628 98 127. Rokiškis
• Senovinį TORPEDO dviratį. 
Geros būklės. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 630 53 487. Rokiškis
• Dviratį, 21 bėgis. Padangos 
naujos ir pats dviratis nėra senas. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 678 00 250. 
Rokiškis
• 1997 m. Audi A4 B5  universalas 
TA 1,5 m. 1.9 81 kW. Kaina  
1550 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• Audi 80 1986 m. b2 1.8 benzinas- 
dujos, TA tvarkinga. Kaina 520 Eur. 
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Moterišką dviratį GREENS-
Chelsea. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 696 09 281. Rokiškis
• Vyrišką dviratį Yosemite.  
Kaina 105 Eur. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Ford Modeo 2001 m., 2.5 
benzinas-dujos. Lūžusi priekinė 
spyruoklė, reikalingas smulkus 
remontas. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 682 34 979. Rokiškis
• Chrysler Pt Cruiser automobilį 
2002 m. 2,2 l dyzelis, 89 kW. 
Lengvojo lydinio ratai su 
žieminėmis padangomis. TA iki 
2019 08 . Kaina 1350 Eur.  
Tel. 8 648 65 985. Rokiškis
• Geros būklės Opel Zafira 2002 m. 
2 l 74 kW, yra vasarinės padangos 
su lengvojo lydinio ratlankiais. 
Domintu keitimas. Kaina 900 Eur. 
Tel. 8 628 98 127. Rokiškis
• 1996 m. MB 2,2 dyzelis, TA iki 
2018 09. Kaina 390 Eur.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Toyota Corolla, 2001 m., 1.6 l, 
benzinas, rida 179000 km, TA iki 
2019.07, sidabro spalvos.  
Kaina 1000 Eur. Tel. 8 611 44 717. 
Rokiškis
• 1995 m. VW Golf, tiesioginės 
dujos, TA iki 2020 04. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 623 44 192. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Skardinius ratlankius R15 5x112 
yra 4 vnt. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• Lengvojo lydinio ratlankius 
R16 5x110. Yra 4 vnt, tvarkingi. 
Kaina 110 Eur. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• VW originalius lengvojo lydinio 
ratlankius R16 5x112, pagaminti 
Vokietijoje. Parduodami kartu su 
padangomis, kurių likutis 3,5 mm. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 687 46 689. 
Rokiškis
• Vasarines padangas R19 225/50 
TOYO. Pagamintos Japonijoje. 
Likutis 7 mm, yra 4 vnt.  
Kaina 80 Eur. Tel. 8 687 46 689. 
Rokiškis
• Vasarines padangas R16 
205/55 UNIROYAL. Pagamintos 
Vokietijoje. Likutis 7,5 mm, yra 2 
vnt. Kaina 50 Eur. 
 Tel. 8 687 46 689. Rokiškis
• Pigiai naudotą Gaz 53 atsarginį 
ratą  ir dvi  padangas atskirai.  
Tel. 8 613 97 479. Rokiškis
• Įvairaus profilio padangas, 
turiu ir nestandartinių matmenų, 
pavyzdžiui 195 65 R16, 205 60 
R15. Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Dvi naujas, 2017 m. pagamintas 
vasarines padangast 205 60 R. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Geras vasarines padangas 
R14 2015 m. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Dvivagį  plūgą. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 615 53 932. Rokiškis
• Vasarines padangas R16, 225/55, 
likutis 80 proc, neguzuotos, geros 
būklės. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 620 32 366. Rokiškis
• Tvarkingus lengvojo lydinio 
ratlankius Opel, 4x100 R15. 
Padangos vasarinės 185/65. 
Komplekto kaina 50 Eur.  
Tel. 8 686 80 872. Rokiškis
• VW Passat b4 dalimis, 1,9 TDI 
66 kW, mėlynas karavanas, visi 
elektriniai langai.  
Tel. 8 685 56 882. Rokiškis
• Dvi vsarines padangas R17 235 
45, 2-3 sezonams važiuoti. O trečią 
dovanų duosiu. Kaina 10 Eur.  

Tel. 8 621 48 959. Rokiškis
• Opel Omega 2.2 2001 m. Renault 
Laguna 1.9. 1998 m. Rover 620 . 
Automobiliai dyzeliniai, dėl kainų 
rasime abiems pusėms tinkantį 
sprendimą. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 619 32 390. Rokiškis
• BMW e39 priekinius stabdžių 
diskus (nauji), 2 vnt., bei 2 Bosh 
beveik naujus liambda zondus 
(viršutinis ir apatinis).Tinka 
visiems šešių cilindrų benzininiams 
varikliams. Diskai po 20 Eur už 
vieną, zondai po 35 Eur.  
Tel. 8 608 49 315. Rokiškis
• Motociklo IŽ priekinio žibinto 
stiklą. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 695 78 132. Rokiškis
• Motociklo IŽ stiklą.  
Kaina 50 Eur. Tel. 8 695 78 132. 
Rokiškis
• Lengvo lydinio ratlankiai R17. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 693 88 208. 
Rokiškis
• Nissan Primera 1998 m., TD, 
dalimis, yra lengvo lydinio ratai. 
Tel. 8 613 65 669. Rokiškis
• Naudotas, žiemines padangas 
205x65xR16, 4 vnt., likutis ~6mm, 
kaina už visas. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 605 22 105. Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480. 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
• Lengvojo lydinio ratlankius 
su padangomis R16/205/55. 
Originalūs, nuo AUDI a4, labai 
geros būklės. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Volvo V40 ratus 3 vnt. po 5 
Eur, žibintus po 10 Eur, žibintų 
reguliavimo variklius po 10 Eur. 
Tel. 8 624 69 717. Rokiškis
• Padangas R14,15,16,17 nuo  
10 Eur. Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• BMW ratlankius R16, 17.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• VW Golf 4 ratlankius R15.  
Kaina 60 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• VW Golf 3 ratlankius su 
padangomis. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Audi ratlankiai su vasarinėmis 
padangomis 205 60 R15. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Seat ratlankius su padangomis 
215 60 R15 5/112. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• VW Passat 2002 m. 1.9 TDI 
sedanas. Tel. 8 629 45 390. 
Rokiškis
• Volvo V40 žibintų reguliavimo 
varikliukai, kaina už vieną – 10 
Eur. Tel. 8 624 69 717. Rokiškis
• Lengvojo lydinio R16, 4 skylių 
ratus. Tel. 8 600 06 184. Rokiškis
• Geras vasarines padangas 195-65-
15r. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 652 16 704. Rokiškis
• Moskvič 412 mažai naudotą 
variklį. Kaina 111 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• 1998 m. VW Golf 3, universalas 
1.9 TD 55 kW. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• R13 R14 R15 ratus su 
padangomis, ratlankius.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Opel ratlankius R17 su 
padangomis. Tel. 8 696 09 281. 
Rokiškis
• Opel lengvojo lydinio ratlankius 
su vasarinėmis padangomis, R-17. 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• VW Touran atsarginį ratą.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Lengvo lydinio ratlankius 
BORBET R16 5x110  6,5Jx16x49. 
Pagaminti Vokietijoje. Tvarkingi. 
Kaina 110 Eur. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• VW originalius lengvojo lydinio 
ratlankius R16  5x112, gamintojas 
Vokietija, kartu su padangomis 
likutis 3,5 mm. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 687 46 689. Rokiškis
• Vasarines padangas R19 255/50 
TOYO. Pagamintos Japonijoje. 
Likutis 7 mm. Yra 4 vnt. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 687 46 689. Rokiškis

• Vasarines padangas R16  
205/55 UNIROYAL. Pagamintos 
Vokietijoje. Likutis 7,5 mm, yra 2 
vnt. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 687 46 689. Rokiškis
• Nissan Primera 1998 m. 2 l TD, 
yra lengvojo lydinio ratlankiai, 
kaina sutartinė. Tel. 8 613 65 669. 
Rokiškis
• 1994 m. Audi 80 b4. 1,9 TDI 
66 kW. 2000 m. VW Golf 1,6 
benzinas, 4 durų. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• Lengvojo lydinio ratlankius R15 
su geromis padangomis.  
Kaina 120 Eur. Tel. 8 628 47 947. 
Kupiškis
• Lengvojo lydinio ratai R15, 4 
skylių, Opel originalai.  
Kaina 50 Eur. Tel. 8 628 47 947. 
Kupiškis
• R15 ratus, gražūs, 8 skylių. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 628 47 947. 
Kupiškis
• Audi A3 1.9 TDI, sidabrinė,  
1999 m. Tel. 8 616 35 640. 
Rokiškis
• Geros būklės visasezonines 
padangas 195/65 R15, sumontuotas 
ant gražių lengvojo lydinio 
ratlankių. Tinka Audi A3, VW Golf 
4, Polo, Bora, Skoda, Octavia, Seat 
Leon, Toledo. Tel. 8 616 35 640. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• DVD grotuvą. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• 19 colių įstrižainės televizorių 
Tunex su pulteliu.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Priekabą 2pts-4. Linkęs dugnas 
cilindro vietoje. Be dokumentų. 
Galimas atvežimas. Papildomas tel. 
Nr. +37069955273. Kaina 750 Eur. 
Tel. 8 679 44 231. Rokiškis
• Traktorių T-16. Be dokumentų, 
nėra kėbulo pakėlimo cilindrų. 
Mažasis starteris. Galimas 
atvežimas. Papildomas tel. Nr. 
+37069955273. Kaina 1150 Eur. 
Tel. 8 679 44 231. Rokiškis
• T-40AM. Geros padangos, 
mažasis starteris. Galimas 
atvežimas. Kaina 1650 Eur.  
Tel. 8 679 44 231. Rokiškis
• Traktorių T-25 reikia kosmetinio 
remonto. Kaina 1050 Eur.  
Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• Pigiai žemės ūkio techniką,  
mėšlo kratytuvą ir kitus padargus. 
Tel. 8 623 92 004. Rokiškis
• 5 vagų vagotuvą, lenkišką dalginę 
šienapjovę, sunkiąsias naujas 5 
akėčias, arklinius padargus, grėblį, 
dujų balionus.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Traktorinę priekabą, ne savivartė 
2-AP5. Penkiatonė, su TA. 
Kaina 1200 Eur. Tel. 8 687 58 549. 
Kupiškis
• MTZ - 80 1980 m. Paruoštas 
dažymui, yra TA. Kaina 1900 Eur. 
Tel. 8 687 58 549. Kupiškis
• Du transporterius, vienas 
juostinis, kitas grandininis, 
perdirbtas mėšlui, ilgis 4 m, plotis 
0,36 m po 200 Eur.  
Tel. 8 686 48 533. Utena
• Lenkišką trąšų barstytuvą, 
naujas - 200 Eur. Kultivatorių-
germinatorių, 4 m pločio, gera 
būklė - 1200 Eur. Čekišką šieno 
rinktuvą - 550 Eur.  
Tel. 8 687 56 508. Rokiškis
• Traktoriaus T-40 kabinos stiklus, 
prietaisų skydelį, žibintų laikiklius, 

akumuliatoriaus dėžę.  
Tel. 8 616 35 640. Rokiškis

NUOMA

• Išsinuomočiau žemę, Rokiškio 
rajone. Tel. 8 606 07 881. Rokiškis
• Dirbantis vyras išsinuomotų 
1-2 kambarių butą su baldais 
mikrorajone, ilgesniam laikui.  
Tel. 8 609 95 174. Rokiškis
• Išsinuomočiau 1 kambario butą, 
siūlyti įvairius variantus.  
Kaina 70 Eur. Tel. 8 608 79 753. 
Rokiškis
• Skubiai ieškau išsinuomoti 1 ar 2 
kambarių butą. Tel. 8 695 96 719. 
Rokiškis
• Išsinuomosiu butą, namą ar namo 
dalį Rokiškyje, galiu remontuoti, 
tinka visi variantai.  
Tel. 8 608 74 914. Rokiškis
• Išsinuomuotume pigią sodybą 
kaime 20 km spinduliu aplink 
Rokiškį, su išperkamąja nuoma. 
Svarbiausia, kad būtų įmanoma 
atėjus gyventi sodyboje ir būtų 
ūkinis pastatas ir bent jau 1 ha 
žemės-ganyklos. Prašau nesiūlyti 
brangių, suremontuotų sodybų.  
Tel. 8 670 97 023. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Mūrinį namą su ūkiniais pastatais 
7 km nuo Rokiškio.  
Tel. 8 644 51 905. Rokiškis
• Sodą Sodžiaus bendrijoje, už 
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miškų urėdijos. Yra mūrinis 
namukas. Atlikta melioracija. 
Šalia tvenkinys. Tel. 8 616 25 485. 
Rokiškis
• Sklypą su senais pastatais, nuo 
Rokiškio link Pandėlio pusės apie 
10 km, graži vieta, žemės plotas 
apie 60 arų, pasiteiravimui rašykite 
kvitalija1977@gmail.com arba 
skambinkite 00353873223876. 
Kaina 4500 Eur.  
Tel. 8 623 02 282. Rokiškis
• Sklypą su nauju namu, labai 
gera vieta, netoli Rokiškio. Nuo 
Rokiškio link Žiobiškio apie 3 km, 
graži vieta. Pasiteiravimui rašykite 
kvitalija1977@gmail.com arba 
skambinkite 00353873223876.  
Tel. 8 623 02 282. Rokiškis
• Pakriaunių k., Rokiškio r. 80 kv. m 
namą, su 150 kv m ūkiniu pastatu, 
asfaltuotas privažiavimas, tyli, rami 
vieta, parduotuvė, geri kaimynai, 
reikalingas remontas. Kaina 4530 
Eur. Tel. 8 615 50 859. Rokiškis
• Namą Juodupėje, 2 aukštų, 5 
kambarių, su rūsiu. Ūkinis pastatas, 
pirtis, vietinis vandentiekis, 12 
a. žemės, sodas su vaiskrūmiais, 
obelimis. Ramūs kaimynai, netoli 
mokykla, bažnyčia. Kaina 15000 
Eur. Tel. 8 606 59 786. Rokiškis
• Sodybą šalia Obelių.  
Tel. 8 694 01 135. Rokiškis
• 12 a sodą: namelis, ūkinis, sodas. 
Tel. 8 606 21 233. Rokiškis
• Žemės sklypą 10,94 ha, Palankio 
kaime. Netoli Rokiškio ežeras.  
Tel. 8 621 60 705. Rokiškis
• 2 kambarių butą, 3 aukštas, šarvo 
durys, balkono ir kambarių langai 
plastikiniai, reikia remonto. Kaina 
16500 Eur. Tel. 8 686 23 372. 
Rokiškis
• Sodybą parduodu arba keičiu į 
dviejų kambarių butą Rokiškyje ar 
Utenoje. Tel. 8 696 00 924. Rokiškis
• Namą Rokiškio mieste, Vyšnių 
gatvėje. Išsamesnės informacijos 
teiraukitės telefonu.  
Tel. 8 658 14 260. Rokiškis
• 2 kambarių butą, Vilties g., 4 
aukštas iš 5, vidurinis, saulėtas, 
šiltas, yra baldų. Tel. 8 611 50 308. 
Rokiškis
• Rokiškio r. Mickūnų k. sodybą 
su ūkiniais pastatais, rūsiu, 
klėtimi, pirtele, tvenkiniu. Sodybai 
priklauso 0.91 ha, o šalia apie 10 ha 
žemės. Sodyba kraštinė, rami, saugi 
vieta gyventi ar ūkininkauti.  
Tel. 8 686 74 353. Rokiškis

• 124 kv. m sandėlį Cvirkos g. 
Galima rekonstruoti į vieno arba 
dviejų butų gyvenamą namą. 
Atlikta vizualizacija.  
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• 30 arų žemės sklypą Cvirkos g. 
Galima skaidyti į mažesnius.  
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• Dirbamos žemės sklypą 4,57 ha, 
38,2 balo Kazliškio seniūnijoje 
Kalpokų k. Tel. 8 620 63 092. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Panevėžio g. 
Tvarkingas, maži mokesčiai, namas 
renovuotas. Tel. 8 613 81 243. 
Rokiškis
• Namą Juodupėje, 2 aukštai, 5 
kambariai yra ūkinis pastatas, 
malkinė ir pirtis. 12 a žemės, 
su augalija. Netoli mokykla, 
parduotuvės ir ramūs kaimynai.  
Tel. 8 606 59 787. Rokiškis
• Sodybą su 20 ha žemės.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Naują medinę pirtį, pavėsinę.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Namą Kooperatininkų g. 4-oji, 
už miškų urėdijos. Įrengtas 
naujas židinys, plastikiniai langai, 
palydovinė antena. Palėpėje 
sandėliukai ir miegamasis su 
balkonu. Šulinys, pavėsinė, šiltnamis, 
voljeras, pirtyje įrengta vandens 
kanalizacija. Namas parduodamas su 
baldais. Kaina 15000 Eur. Tel. 8 699 
09 713. Rokiškis
• Sodą Velniakalnyje. Žemės 
sklypas 7,2 a. Yra namukas, 
elektra, šulinys. Kaina sutartinė. 
Papildomas telefonas  861607192. 
Tel. 8 686 15 778. Rokiškis
• 1 kambario butą Jaunystės gatvėje. 
Tel. 8 614 21 832. Rokiškis
• Garažą Panevėžio gatvėje.  
Tel. 8 614 21 832. Rokiškis
• Namų valdos sklypus. Už miškų 
urėdijos, 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

PASLAUGOS

• Stogdengių brigada kokybiškai 
atlieka stogų dengimo, bei įvairius 
statybos darbus. Tel. 8 683 02 878. 
Rokiškis
• Kokybiškiausias padangų 
montavimo servisas Rokiškyje. 
Visų transporto priemonių 
padangų ir ratlankių montavimas, 
balansavimas, remontas ir prekyba 
už patrauklią kainą. K. Donelaičio 
17A, Rokiškis. Tel. (8-682) 21651. 
Tel. 8 645 85 650. Rokiškis

PERKA

• Domina seni Opel markės 
automobiliai iki 1992 m.  
Gali būti su defektais.  
Tel. 8 623 16 255. Rokiškis

• Ieškau iki 1992 m. Audi.  
Gali būti su defektais, moku 

grynais, pasiimu iš vietos.  
Tel. 8 623 16 255. Rokiškis
• Perka juodžemį sodui su 
pristatymu. Tel. 8 672 74 169. 
Rokiškis

Sankt Peterburge 
sulaikytas bankininkas 
V. Antonovas

Sankt Peterburge Rusi-
jos teisėsauga sulaikė ban-
krutavusio „Snoro“ banko 
pagrindinį akcininką Vladi-
mirą Antonovą, informuoja 
Rusijos televizija RBK.

Jis sulaikytas Rusijos teisė-
saugai tiriant galimą sukčiavi-
mą banke „Sovetsky“. Rusijos 
televizijos šaltinių policijoje 
teigimu, V. Antonovas įtaria-
mas neteisėtu banko turto pa-
sisavinimu.

Tuo metu „Snoro“ bylą ti-
rianti Lietuvos teisėsauga V. 
Antonovui kartu su buvusiu 
„Snoro“ vadovu Raimondu 
Baranausku yra pareiškusi 
įtariamus piktnaudžiavimu, 
turto pasisavinimu ir iššvais-
tymu, nusikalstamu bankrotu, 
nusikalstamu būdu gauto turto 
legalizavimu, apgaulingu aps-

kaitos tvarkymu, dokumento 
suklastojimu ar disponavimu 
suklastotu dokumentu. 

Ikiteisminis tyrimas dėl 
galimo banko „Snoras“ turto 
pasisavinimo, apgaulingo aps-
kaitos tvarkymo, dokumentų 
klastojimo, piktnaudžiavimo, 
turto iššvaistymo ir pinigų 
plovimo buvo pradėtas 2011 
metais.

Didžiosios Britanijos teis-
mai 2015 metais buvo nu-
sprendę tuo metu Londone 
gyvenusius V. Antonovą ir R. 
Baranauską išduoti Lietuvai, 
tačiau pastarieji iš šios valsty-
bės dingo ir slapstosi Rusijoje.

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

Žydų pasaulyje dabar 
yra mažiau nei prieš 
Holokaustą

Žydų pasaulyje dabar 
yra mažiau nei prieš Antrąjį 
pasaulinį karą, trečiadienį 
pranešė Izraelio Centrinis 
statistikos biuras (CBS).

Remdamasis 2016 metų 
surašymo duomenimis, CBS 
paskelbė, kad pasaulyje šiuo 
metu gyvena maždaug 14,5 
mln. žydų. Tuo tarpu 1939-ai-
siais, kai prasidėjo Antrasis 
pasaulinis karas, pasaulyje jų 
buvo 16,6 milijono.

Beveik pusė pasaulio žydų 
– 6,44 mln. – gyvena Izraely-
je. Dar 5,7 mln. jų yra įsikūrę 
Jungtinėse Valstijose. Apie 0,5 
mln. žydų gyvena Prancūzijoje, 
390 tūkst. – Kanadoje, o Di-
džiojoje Britanijoje gyvena 290 

tūkst. šios tautybės žmonių.
Didesnės kaip 100 tūkst. 

žydų bendruomenės gyvena 
Argentinoje, Rusijoje, Vokie-
tijoje ir Australijoje, skelbia 
CBS, remdamasis Jeruzalės 
hebrajų universiteto Harmano 
šiuolaikinio judaizmo institu-
to pateikiamais duomenimis.

CBS nurodė, kad žydais jis 
laiko „asmenis, kurie vadina 
save žydais, arba dabar reli-
ginės ar etninės tapatybės ne-
turinčius asmenis, kurių tėvai 
yra žydai“.

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

Cukraus kainos smuko į žemiausią 
per pustrečių metų lygį

Rinkai nuogąstaujant dėl 
cukraus gamybos Indijoje ir 
Tailande augimo, šios prekės 
kaina krito į žemiausią per dau-
giau kaip pustrečių metų lygį.

Gegužės mėnesio ateities 
sandorių žaliavinio cukraus 
kaina ICE biržoje smuko 1,1 
proc. ir pirmą kartą nuo 2015 

metų rugsėjo nusileido že-
miau 0,12 JAV dolerio už sva-
rą kartelės. Analizės įmonės 
„F.O. Licht“ skaičiavimais, 
cukraus gamyba Indijoje kovo 
31 dieną pasibaigusiais žemės 
ūkio metais pašoko 49 proc. 
iki 28,2 mln. tonų, o Tailande 
– 30 proc. iki 13 mln. tonų.

BNS inform.



 2018-04-1311 psl.

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

PARODOS:
Viešojoje bibliotekoje.
Stendinė paroda „Rokiškio viešajai bibliotekai-95“.
Spaudinių parodos:
 „Didysis lietuvių humanistas – Vydūnas“.
„Kalbininkui Jonui Zemvaldui Balkevičiui – 95“.
Skaitykloje (Taikos g. 19)
Rokiškio krašto muziejaus nuotraukų paroda „Vasario 16-osios Nepriklausomybės 

Akto signatarai“.
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
Spaudinių parodos:
 „Ilgai laukėm džiaugsmo šito“, skirta Šv. Velykoms“.
„Vaikystė, knygų lydima“, Tarptautinei vaikų knygos dienai.
Paroda ,,SkaitMENINIS muziejus”
RENGINIAI
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
Balandžio 19 d. 10-14 val. – skaitymo gurmanų ketvirtadieniai.

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 
prasideda jaunatis, 
o tai reiškia, kad 

galima pradėti startuoti nauja 
kryptimi. Svarbiausia yra po-
zityviai nusiteikti ir pasitikėti 
savimi. Saugokitės elektros 
iškrovos. Turbūt nusipirksite 
reikalingą baldą, įrankį, detalę 
ar pan. Nuo savaitės vidurio 
būsite nusiteikę manipuliuoti 
informacija bei žmonių nuo-
monėmis. O jeigu patys atsi-
dursite dėmesio centre, tai jūsų 
anaiptol nenudžiugins. Savait-
galį mėgaukitės šeimos židinio 
ramybe, jaukiu poilsiu ir ven-
kite persitempimo, rizikos.

JAUTIS. Šią 
savaitę jums sek-
sis bendrauti, jeigu 
būsite pakankamai 

atviri kitų jausmams, mokėsite 
klausytis ir norėsite suprasti. 
Jūsų širdyje gali šėlti saldus 
sūkuriukas. Galbūt to pagrin-
das - kūrybinis įkvėpimas arba 
meilė. Galbūt sieksite lengvo 
pasipelnymo ir neatsisakysi-
te progos papildyti piniginę ar 
pigiau apsirūpinti tuo, ko jums 
reikia ar norisi. Būkite apdaires-
ni, venkite pernelyg rizikuoti. 
Jeigu esate kelionėje, susidur-
site su sunkumais. Savaitgalį 
vilios gamta, maloni draugija. 
Atsakykite į gautus laiškus.

DVYNIAI. Šią 
savaitę ims mažė-
ti energijos, tačiau 
nestigs kūrybinio 

originalumo, gebėjimo pasitelk-
ti į pagalbą kitus. Gerai seksis 
tiems, kurie užsiima labdara, so-
cialine rūpyba. Visgi jūs save ne 
itin aukštai vertinsite, tirštinsite 
trūkumus. Atsargiai vertinkite 
gautus pasiūlymus, neskubėkite 
jų priimti, nes galite apsigauti. 
Savaitgalį būsite linkę tvarkyti 
piniginius, turto reikalus, derėtis 
dėl norimo pirkinio, nuomos są-
lygų ir pan. Be to, mielai triūsite 
sodyboje arba virtuvėje, buityje. 
Nevengsite pasilepinti žemiš-
kais malonumais.

VĖŽYS. Šią 
savaitę nestigs ro-
mantiško polėkio, 
dėmesio. Galimas 

kolektyvinis renginys, bendra-
minčių susitikimas, pasima-
tymas ar pan. Lengvas flirtas 
gali virsti tvirtu meilės ryšiu. 
Tačiau dėl nenuoširdumo arba 
kaip tik per didelio atvirumo 
galite pakliūti į keblią situ-
aciją. Venkite bendrauti su 
neprognozuojamais, ūmiais 
žmonėmis. Savaitgalį būsi-
te nusiteikę kūrybai, meilei, 
mąstysite apie savo veiklos 
perspektyvas. Kažkoks žmo-
gus ar įvykis suaudrins jaus-
mus. Pernelyg neišlaidaukite 
ir labiau saugokite piniginę.

LIŪTAS. Šią 
savaitę jūsų gal-
voje gali gimti 
originalių min-

čių, planų. Dėl mokslo arba 

Astrologinė prognozė ateinančiajai savaitei
kelionės galite padaryti neti-
kėtą sprendimą. Galbūt teks 
bendrauti su įtakingais as-
menimis, specialistais arba 
kažkuo nustebins užsienie-
tis. Dėl to gali prasiplėsti 
jūsų profesinės perspekty-
vos. Vis dėlto turite įvertinti, 
ar įmanoma praktiškai reali-
zuoti norimą planą. Savait-
galį daugiausiai laimės jums 
teiks svajonės ir menas. Ven-
kite triukšmingų susibūrimų, 
sunkių ūkinių darbų, kelio-
nių, nepažįstamųjų draugi-
jos. Patausokite save.

M E R G E L Ė . 
Šiuo metu paju-
site augantį norą 
imtis naujų darbų, 

sumanymų, vykti į kelionę. 
Galite sudalyvauti įdomia-
me renginyje arba kitus nu-
stebinti savo plačiu akiračiu. 
Gali užsimegzti aistringas 
meilės ryšys. Regis, painio-
site savo ir kitų pareigas, 
atsakomybę bei jausmus su 
darbu. Per neatsargumą ga-
lite ką nors sugadinti, susi-
žeisti, įsivelti į aferas. Itin 
saugokite vaikus. Savaitgalį 
nevenkite dalyvauti talkose, 
renginiuose. Tačiau būtina 
išlaikyti blaivią galvą, jei 
nenorite tapti priklausomais 
nuo pavojingų pagundų.

S VA R S T Y -
KLĖS. Šią sa-
vaitę jums rūpės 
sutvarkyti su in-

vesticijomis, draudimu, indė-
liais, testamentais susijusius 
reikalus. Kai kurie pasiūly-
mai bus panašūs į rizikingas 
viliones. Neskubėkite pati-
kėti abejotina informacija ir 
pasistenkite nesusipykti su 
asmeniu, nuo kurio priklauso 
finansinis stabilumas. Par-
tneriai lengvai gali atsidurti 
priešingoje barikadų pusėje. 
Savaitgalį jus vilios masiniai 
renginiai, iškylos, todėl gali-
te sugriauti artimųjų planus 
ir sulaukti priekaištų ar net 
labai aštrių reakcijų. Nepa-
mirškite rūpintis sveikata.

S K O R P I O -
NAS. Ši savaitė 
gali lemti lūžį 
a s m e n i n i u o s e 

santykiuose, naują dalykinį 
ar meilės, draugystės ryšį. 
Kai ko verta pasimokyti iš 
konkurentų. Visgi bus len-
gva nudegti ir tiesiogine, ir 
perkeltine prasme. Atsargiai 
elkitės su elektra, technika. 
Galima kažkokia provoka-
cija arba būtinybė atlikti 
veiksmus, kurie nepatiks ap-
linkiniams. Savaitgalį turbūt 
veršitės į svarbius renginius, 
pasimatymus, domėsitės tuo, 
kas vyksta pasaulyje ar šiaip 
toliau nuo jūsų kasdienybės. 
Galite pabendrauti su įžymy-
bėmis, užsieniečiais.

ŠAULYS. Sa-
vaitės pradžioje 
jus gali įtraukti 

įvykių sūkurys. Galbūt do-
mėsitės grožio bei komforto 
prekėmis, ką nors modernaus 
įsigysite. Galimas perspekty-
vus dalykinis ar kūrybinis pa-
siūlymas. Vis dėlto pavojinga 
pervertinti savo jėgas, finan-
sus. Akla rizika gali sukelti 
rūpesčių. Netikėtų eibių gali 
prikrėsti ir vaikai. Savaitga-
lį megzkite naujas pažintis, 
kreipkitės į draugus, giminai-
čius, jeigu jie gali būtų kuo 
nors naudingi. Neįžeiskite ar-
timo žmogaus jausmų. Ypač 
svarbi bus kantrybė bendrau-
jant su vaikais.

O Ž I A R A -
GIS. Savaitės 
pradžia palanki 
užsiėmimams su 

vaikais, romantiškiems pa-
simatymams, pobūviams. Jei 
ne meilė, tai pasiekimai ki-
toje srityje suteiks ypatingą 
postūmį. Visgi netrukus gali 
paaiškėti aplinkybės, truk-
dančios jūsų planams. Padi-
dės jūsų ambicijos, agresy-
vumas. Nepervertinkite jėgų, 
saugokitės traumų, konf-
liktinių situacijų, tinkamai 
elkitės su elektros įranga. 
Prisilaikykite tikrųjų verty-
bių. Savaitgalį būsite linkę 
bendrauti. Išsakius abejones, 
norus, jums turėtų palengvėti 
net tuomet, jei kiti turi prie-
šingą nuomonę bei planus.

VANDENIS.
Ši savaitė bus ne-
lengva, nes jūsų 
energija priklau-

sys nuo nuotaikos svyravimų. 
Nereikėtų sureikšminti men-
kų nesėkmių. Stenkitės įkū-
nyti kūrybinius sumanymus 
ar realizuoti planus, susiju-
sius su nekilnojamuoju turtu. 
Venkite svaigalų ir apsvaigu-
siųjų draugijos. Polinkis rizi-
kuoti ar stebinti ekscentrišku 
elgesiu, požiūriu, nebūtinai 
išeis į gera. Verčiau nebūki-
te patiklūs bendraudami su 
nepažįstamais veikėjais. Sa-
vaitgalį atlikti darbai turėtų 
duoti gerų rezultatų. Pravartu 
pasirūpinti įvaizdžiu, sveika-
ta, grožiu.

ŽUVYS. Šią 
savaitę bus sunku 
atsispirti reklamos 
vilionėms, origi-

naliems pirkiniams, meilės 
pagundoms.  Tačiau šios išlai-
dos ir rūpesčiai atneš naudos: 
gana palanku sudaryti ko-
mercines, tiekimo, reklamos 
sutartis. Galbūt atnaujinsite 
ar užmegsite romaną. Jūsų 
jausmai taps gilesni ir švel-
nesni, o sugebėjimai, talentai 
pasidarys labiau pastebimi. 
Nuo savaitės vidurio priorite-
tą teikite šeimai. Savaitgalis 
tinkamas meilei, pramogoms, 
sportui bei užsiėmimams su 
vaikais, jų lavinimui. Su my-
limu žmogumi galite aptarti 
ateities planus, būsimų atos-
togų variantus.

DOVANOJA

• Vištas. Tel. 8 604 14 886. 
Rokiškis
• 3 avis ir vištą. Tel. 8 609 14 459. 
Rokiškis
• Mielą katytę. Tel. 8 676 65 217. 
Rokiškis
• 2 mėn. šuniuką, nedidelis.  
Tel. 8 620 63 092. Rokiškis
• Veikiantį televizorių už maišelį 
saldainių vaikui. Tel. 8 621 92 737. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Labai geros būklės CD grotuvą 
Panasonic CQ - C1303NE. MP3, 
AUX. Kaina 30 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-C7303N. MP3, 
WMA. 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
• 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
• Idealios būklės, kaip naują CD 
grotuvą ALPINE CDE-120RM, 
USB, AUX. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Radijo imtuvą Radostar.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Sony Wireless Original Gold 
Headset 7.1. Juodos su mėlyna 
belaidės ausinės, kurios puikiai 
veikia tiek su PS4, tiek ir su PS3, 
PSV, telefonais, planšetėmis ir, ko 
gero, kitais įrenginiais. Dėl kainos 
minimaliai galima tartis.  
Kaina 79 Eur. Tel. 8 690 17 334. 
Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują CD 
grotuvą ALPINE CDE-120RM, 
USB, AUX. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

Jei išmestume iš pasakos 
apie Pelenę visą romantiką, 
tai pasaka skambėtų maždaug 
taip: „Provincijos nusmurgėlė 
išsinuomavo „škurlius“ ir 
„tačką“, kad sužavėtų vietinį 
šulą“.

***
Po Vakarų spaudimo ir 

biržų griūties Rusijos finansų 
ministras ramina liaudį:

– Nesibaiminkit, nieko 
nenutiko. Vienas rublis vis tiek 
kainuoja šimtą kapeikų.

***
Petras skambina į darbą ir 

sako:
– Pavėlavau atsikelti, nes 

žadintuvas neskambėjo.
Viršininkas:
– Ir vėl žadintuvas. 

Galėtum jau ką nors naujo 
sugalvoti.

– Už tokią algą tiks ir 
žadintuvas.

***
Sunku būti vidurinės 

grandies valdininku: ir viršuj, 
ir apačioj – kvailiai.

***
Apie mano pasiekimus 

galima pasakyti taip: kol kas 
aš karjeros laiptus plaunu.

***
Logika: Marytė pasiėmė 

dar vieną papildomą 
darbą, kad galėtų apmokėti 
psichologo paslaugas. O su 
psichologu ji aiškinasi savo 
nuovargio priežastis.

***
– Pone, – kreipėsi 

baudžiauninkas. – Aš labai 

prastai jaučiuosi dirbdamas.
– Kodėl? – nustebo ponas.
– Nes atėmiau darbą net iš 

dviejų arklių.
***

Kolektyvo susirinkime 
vyresnysis technologas:

– Girtavimą darbo vietoje 
pasilieku sau, o grobstymus 
palieku direktoriui.

***
Sėkmingas vadybininkas 

motyvacijos kursuose 
pasakoja:

– Mano darbas – 
parduoti apsaugos sistemas 
privatiems klientams. Darbas 
nesudėtingas: paskambinu 
durų skambučiu. Jei niekas 
neatidaro, tiesiog palieku 
lankstinuką virtuvėje ant stalo.

***
Vienoje įmonėje buhalteris 

Petras dirbo trisdešimt metų. 
Kartą direktorius jį pasikvietė 
į kabinetą:

– Klausykit, Petrai, mūsų 
vyriausiasis buhalteris išėjo 
į pensiją, ir mes norime 
pasiūlyti jums jo vietą.

– O kokia alga?
– Alga liks ta pati, bet jūs 

gausite asmeninę pakabą 
skrybėlei!

***
Aš darboholikas: kol 

pasjanso nesudėliosiu, tol ir 
sėdėsiu darbe.

***
Klausimas įmonės vadovui:
– Kodėl jūs į darbą priimate 

tik vedusius?
– Nes jie namo neskuba.

***
Kalbasi darbuotojai:
– Nueisiu sekmadienį 

į bažnyčią ir paprašysiu 
kunigo piniginę pašventinti.

– O kodėl?
– Sako, kad šventa vieta 

tuščia nebūna.
***

Neapgalvotas darbo 
našumo stimuliavimas veda 
link darbo simuliavimo.

***
Darbo pokalbis:
– Na, mūsų įmonei jūs 

kiek senamadiškas. Bet jūsų 
vyžos gražios!

***
Petriukas visą dieną 

stebėjo dirbantį elektriką 
ir padarė išvadą, kad visi 
laidai skirstomi į dvi grupes: 
„berods, šitas“ ir „kad jį 
velniai“.

***
Mėgstu dirbti savo 

malonumui. Bet dažniausiai 
tenka dirbti svetimam...

***
Petras dirbo dirbtinio 

apvaisinimo klinikoje. 
Grafoje „pareigos“ jis įrašė 
„gandras“.

***
Barasi šefas ir pavaldinys. 

Šefas:
– Jūs į darbą pavėlavote!
– Alga irgi dvi savaites 

vėluoja!
– Bet jūs gi ją vis dėlto 

gaunate!
– Tai ir aš į darbą vis dėlto 

atėjau!

Orų prognozė balandžio 13-16 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Balandžio 13 d. Naktį +1

Dieną +15
R, 
5-10 m/s

Balandžio 14 d. Naktį +6
Dieną +17

PR,
3-8 m/s

Balandžio 15 d. Naktį +9
Dieną +18

P, 
1-4 m/s

Naktį ir rytą vietomis 
palis.

Balandžio 16 d. Naktį +10
Dieną +20

R,
1-5 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

• Iš Vokietijos elektrinę, 
keramikinę, montuojama kaitlentę. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 685 56 882. 

Rokiškis
• Storasienį, metalinį vamzdį. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 695 78 132. 
Rokiškis
• Mikrobangų krosnelę Beko. 

Kaina 18 Eur. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Naudotas virykles ir skalbimo 
mašiną. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 679 70 790. Rokiškis

• Elektrinę orkaitę. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 621 06 202. Rokiškis
• Pusiau automatinę skalbimo 
mašiną Daveoo. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis Ieškokite prekybos centruose!


