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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Balandžio 20-oji, 
penktadienis, 

16 savaitė
Iki metų pabaigos liko

255 dienos. 
Saulė teka 6.08 val., 
leidžiasi 20.29 val. 

Dienos ilgumas 14.21 val. 
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Agnetė, Agnė, Agnietė, 
Adeliaras, Eisvaldas, Eisvaldė, 
Eisvydė, Gostarta, Gostartas, 

Gostautas, Gostautė, Goštautas, 
Traidenis.

Rytoj: Akvilė, Anzelma, 
Anzelmas, Anzelmina, Arėjas, 
Arijus, Milgedas, Skalamintas, 
Skalamintė, Skalmintė, Skalvė, 

Skalvis, Vaitvilas, Vaitvilas, Vaitvilė, 
Zelma, Zelmas.

Poryt:  Danutė, Jurga, Leonidas, 
Novaidas, Novaidė, Novaldas, 

Novaldė, Sotera, Soteras, 
Visgailas, Visgailė, Visgauda, 

Visgaudas, Visgeda, Visgedas, 
Visgirda, Visgirdas.

Dienos citata
„Atsiremti galima tik į tai, kas 

priešinasi“ (B. Paskalis).

Dienos skaičius
20

Daugiau nei dvidešimt Rokiškio 
karių savanorių  pratybų metu tapo 
neatlygintinais kraujo donorais.

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1498 m. portugalų keliautojo 
Vasko da Gamos vadovaujama 
ekspedicija pasiekė Indijos kran-
tus. Taip buvo atrastas rytinis jū-
ros kelias iš Europos į Indiją.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1801 m. Vilniuje misionieriai 
atidarė Rasų kapines.

Post 
scriptum

Būk darbštus kaip 
skruzdėlė, o tvarkingas 

kaip bitė.

3 p.

Karių pratybose – ir asmeninių 
įgūdžių tobulinimas, ir kilni misija

2 p.
Rokiškėnai kariai savanoriai pratybose ne tik taikliai šaudė, bet ir ugdė kitus kariams svarbius įgūdžius.                                                                                                                        Emos Valentaitės nuotr.

XX Nacionalinis Balio Dvariono jaunųjų stygininkų konkursas buvo sėkmingas mūsų muzi-
kantėms. Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos mokytojos Oksanos Sadauskienės moki-
nės Viltė Blažytė ir Liepa Rudnickaitė puikiai pasirodė finaliniame etape. Mergaitėms akompona-
vo koncertmeisterė Audronė Paliukienė. Liepa Rudnickaitė tapo konkurso diplomante.

XX Nacionaliniame Balio Dvariono 
jaunųjų stygininkų konkurse rokiškietė 
Liepa Rudnickaitė tapo diplomante

Rokiškį sudrebins motokroso 
varžybų maratonas
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Karių pratybose – ir asmeninių įgūdžių tobulinimas, ir kilni misija
Lašų šaudykloje vėl aidėjo šūviai: Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 506-oji kuopa tobulino šaudymo 
įgūdžius. Aplinkinių kaimų gyventojai turėjo progą išvysti mūsų rajono karius žygyje. Be to, kariai įgyvendino seniai planuotą kilnią misiją – 
daugiau nei dvidešimt jų neatlygintinai davė kraujo. Šis sumanymas labai svarbus: vis skelbiama, kad šalies ligoninėms reikalingas kraujas.

Pritaikė asmeniškai
Pernai rudenį 506-oji kuopa, 

kurioje tarnauja rokiškėnai kariai 
savanoriai, buvo perginkluota: šve-
diškuosius AK-4 pakeitė vokiškieji 
G-36 automatiniai ginklai. Kiekvie-
ną ginklą reikia pritaikyti ir sure-
guliuoti, atsižvelgiant į individualų 
kario regėjimą. Tad pratybose daly-
vavusių karių ginklai buvo įšaudyti: 
atsižvelgiant į individualų regėjimą, 
sutapdinti taikymo taškas su viduti-
niu kliudymo tašku. 

Kariams buvo suteikta galimybė 
šaudyti ir AK tipo ginklais (AKMS 
ir RPK). 

Kol vieni kariai šaudė į taiki-
nius, kiti lavino ranką mėtydami į 
taikinius granatas, naudojosi proga 
gerinti savo individualius įgūdžius. 
Kaip sakė „Rokiškio Sirenos“ kal-
binti kariai savanoriai, pratybos, 
kaip visada, buvo labai įdomios ir 
naudingos. Apie tai, kad prasmin-
gai praleisti savaitgalį praleisti su 
ginklo draugais tobulinant įgūdžius, 
semiantis naujų žinių, yra kur kas 
įdomiau nei prie televizoriaus ar 
kompiuterio, liudija statistika: kuo-
pos kariai itin noriai ir gausiai lanko 
pratybas.

Žygiavo kaimų keliais
Karių laukė ir privalomasis žygis. 

Nemaža kuopos dalis jį atliko Kovo 
11-osios išvakarėse, nužygiavusi žy-
gio „Laisvės vardan“ daugiau nei 22 
km distanciją. O tie kariai, kurie tą-
dien dėl svarbių priežasčių negalėjo 

prisijungti prie kuopos draugų, pri-
valomąjį 10 km žygį nuėjo šių pra-
tybų metu. 

Graži ir prasminga
 misija
Pratybų metu 506-oji kuopa eili-

nį kartą pademonstravo savo visuo-
meniškumą ir pilietiškumą. Per dvi-

dešimt karių tapo neatlygintinais 
kraujo donorais. Šią misiją kariai, 
pasak kuopos vado kapitono Ser-
gejaus Afanasjevo, norėjo įgyven-
dinti jau senokai. Tačiau Nacionali-
nio kraujo centro Panevėžio filialo 
specialistų vizitai vis nesutampa 
su kuopos pratybomis. Todėl, at-
sižvelgdamas į karių pageidavimą, 
kuopos vadas susisiekė su Naci-
onalinio kraujo centro atstovais ir 
šie atvyko pas karius. Tačiau šau-
dykloje centro atstovai susidūrė su 
nenumatyta problema: medžiotojų 
namelyje buvo nepakankama tem-
peratūra. Kariai netruko išspręsti 
šią bėdą: specialių priemonių dėka 
namelį pavyko prišildyti, kad spe-
cialistai galėtų imti kraują. Neatly-
gintinais kraujo donorais tapo per 
dvidešimt karių. Jiems apie kilnią 
misiją primins specialūs pažymėji-
mai bei Nacionalinio kraujo centro 
dovanoti suvenyrai. 

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Ginklų įšaudymas. Rikiuotėje – gausios rokiškėnų karių gretos.

Praktika: gelbstint „sužeistą“ kuopos draugą.

Karė savanorė gydytoja Aldona Šileikaitė 
– viena iš daugiau nei dvidešimties 
kuopos karių, kurie prisijungė prie kilnios 
donorystės misijos. Emos Valentaitės nuotr.

Ar saugus šulinių bei gręžinių vanduo?
Gyvybiniai procesai vyksta tik 

tada, kai ląstelėse yra pakankamai 
vandens, todėl labai svarbi yra 
vandens kokybė. Sužinoti, koks 
vanduo bėga iš privačių gręžinių, 
koks semiamas iš šulinių ar šal-
tinių, galima tik ištyrus vandens 
mėginius laboratorijoje. Geria-
masis vanduo tinkamas naudoti 
ir laikomas švariu, jei jame nėra 
mikroorganizmų, parazitų ir me-
džiagų, galinčių sukelti pavojų 
žmonių sveikatai, jei užtikrinama 
apsauga nuo taršos.

Kokybė nuolatos kinta
Šulinių, gręžinių vandens kokybė 

yra nepastovi ir labai priklauso nuo 
to, ar neužteršta aplinka. Specialis-
tai rekomenduoja gyventojams bent 
kartą ar du per metus išsitirti šulinių 
bei gręžinių vandenį. Dažniausiai 
šulinio kokybė pablogėja pavasarį ir 
rudenį. Pavasarį dėl tirpstančio snie-
go, potvynių, rudenį dėl lietaus visa 
paviršinė tarša skverbiasi į gruntą, 
patenka į gruntinį vandenį.

Pasak Nacionalinės visuomenės 
sveikatos priežiūros laboratorijos 
(NVSPL) Cheminių tyrimų skyriaus 
vedėjo Virginijaus Keturkos, šulinio 
vanduo yra jautriausias poveikiui, 
kadangi yra arčiausiai žemės pavir-
šiaus ir lengvai paveikiamas žmo-
gaus ūkinės veiklos. „Jei netoliese 
yra ūkis, vanduo gali būti užterštas 

įvairiausiomis kenksmingomis me-
džiagomis – trąšomis, pesticidais, 
herbicidais, fungicidais ar kita buiti-
ne chemija, taip pat – naftos produk-
tais. Netausojant aplinkos galimybės 
užteršti aplinką yra begalinės“,– pa-
brėžė specialistas.

Ir švarus, ir užterštas – 
vienodai skaidrus ir kvepiantis
Cheminių tyrimų skyriaus vedėjas 

paneigė mitą, kad vandenį virinant 
žūsta visos jame esančios blogybės. 
„Mikrobai tuomet žūsta, tačiau tok-
sinių junginių nitratų ir nitritų kon-
centracija dar padidėja, nes išgaruoja 
dalis vandens“, – atkreipė dėmesį 
specialistas. Jis pabrėžė, kad nitratais 
ir nitritais užterštas vanduo neturi 

specifinio skonio, kvapo ar spalvos. 
Jie nepašalinami nei virinimu, nei 
buitiniais vandens filtrais. Didesni 
nitratų ir nitritų kiekiai ypač pavojin-
gi nėščioms moterims ir kūdikiams 
iki 6 mėn. amžiaus, nes jų organiz-
me nepakanka nitratus skaidančio 
fermento, dėl to gali išsivystyti me-
themoglobinemija („pamėlusių kūdi-
kių“ sindromas).

Labai svarbūs parametrai, api-
būdinantys bendrą šulinio vandens 
būseną yra permanganato indeksas 
ir savitasis elektros laidis. Perman-
ganato indeksas parodo bendrą už-
terštumą organinės kilmės teršalais, 
o savitasis elektros laidis – bendrą 
įvairių neorganinės kilmės druskų 
kiekį. Taip pat ne mažiau svarbus yra 

geriamojo vandens pH. Mūsų orga-
nizmui reikalingas šarminis vanduo, 
kurio pH yra nuo 6,5 iki 9,5. Vandens 
pH dažniausiai kinta dėl vandens fil-
trų – kuo labiau jis išvalomas nuo 
įvairių mikroelementų, tuo jis rūgš-
tingesnis, nebetinkantis žmogaus 
organizmui. Pavyzdžiui, distiliuoto 
vandens pH yra apie 5 vienetus. Tai-
gi šis, labai išvalytas vanduo, puikiai 
tinka buitiniams prietaisams ir maši-
nų akumuliatoriams, tačiau žmogaus 
organizmui jis yra per rūgštus.

Kodėl pavojinga 
vandens mikrobiologinė 
tarša?
Amonis yra kaip indikatori-

nis rodiklis, atspindintis galimą 

vandens užterštumą bakterijomis, 
nuotekomis, gyvūnų fekalijomis. 
Esant padidėjusiai amonio koncen-
tracijai, rekomenduojama atlikti 
mikrobiologinius vandens tyrimus, 
nustatant žarninių lazdelių (E. coli) 
ir žarninių enterokokų skaičių. Žar-
ninės lazdelės ir kaliforminės bak-
terijos, žarniniai enterokokai – tai 
nuolat žmonių ir gyvulių žarnyne 
gyvenantys mikrobai. Juos radus 
vandenyje, konstatuojama, jog 
vanduo užterštas, į vandenį pateko 
fekalijos, o su jomis ir patogeni-
nių mikroorganizmų – infekcinių 
ligų sukėlėjų. Žmogui, išgėrusiam 
taip užteršto vandens, gali pakilti 
temperatūra, atsirasti pykinimas, 
vėmimas, viduriavimas – tokie 
simptomai ypač pavojingi vaikams, 
vyresnio amžiaus asmenims.

Kaip patikrinti šulinio 
ar gręžinio vandens kokybę?
Tarptautinės gyvybės dienos pro-

ga Nacionalinė visuomenės sveika-
tos priežiūros laboratorija (NVSPL) 
organizuoja kasmetinę akciją, kurios 
metu gyventojus kviečia išsitirti šu-
linių bei gręžinių vandenį pigiau nei 
įprastai. 

Vandens mėginiai nuo balandžio 
23 iki gegužės 18 dienos bus priima-
mi įvairiuose Lietuvos miestuose

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.
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Telefoną prarado svečiuose
Balandžio 18 d. 11.36 val. 
vyras (gim. 1958 m.), gyv. 
Rokiškio r., pranešė, kad 
tądien 10.30 val. Rokiškyje, 
Panevėžio g., jam būnant 
svečiuose pas vyrą (gim. 
1986 m.), minėtas vyras iš 
pranešėjo pavogė mobilaus 
ryšio telefoną. Nuostolis – 
40 eurų. 

Degė butas
Balandžio 18 d. 05:29 val. 
gautas pranešimas, kad 
Laisvės g., Rokiškio m., 
dega butas.

Rado sprogmenį
Balandžio 18 d. 11:41 val 
gautas AVPK pranešimas, 
kad Nemeniūnų k., 
Kamajų sen., įvestas 

planas SKYDAS (rastas 
sprogmuo).

Panevėžio VPK ir 
Panevėžio apskrities 

priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos

Rokiškio priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos 

inform.

KRIMINALAI

Rokiškį sudrebins motokroso varžybų maratonas
Rokiškio bei aplinkiniuo-

se rajonuose jau netrukus 
prasidės motokroso varžybų 
maratonas, kuris džiugins 
aistruolius ir sportininkus 
iki pat spalio.

„Sidecar Kings Baltic
 and Scandinavian Cup“
 II etapas
Jau balandžio 29-ąją „Mo-

to-Roki“ trasoje vyks moto-
kroso varžybų „Sidecar Kings 
Baltic and Scandinavian Cup“ 
II etapas, kuriame dalyviai 
varžysis vairuodami motoci-
klus su priekabomis. „Šiose 
varžybose laukiame daugiau 
nei 100 dalyvių, tarp kurių bus 

ir vaikų iki 15 metų, jaunimo, 
suaugusiųjų, moterų, retro, 
veteranų ir senjorų grupės”, – 
teigė Romas Kišūnas.

Nors pašnekovo teigimu 
vaikų iki 15 metų yra tik kele-
tas ekipažų, tačiau labai džiu-
gu, kad jaunoji karta domisi 
motokrosu. Taipogi automobi-
lių ir motociklų sporto klubo 
„Viesulas“ vadovas džiagėsi, 
kad šių varžybų metu viena-
me iš vaikų ekipažų važiuos 
ir mergaitė, kuri varžybų metu 
bus motociklo priekaboje.

Balandžio 29 d. vyksiančių 
varžybų metu sirgalių lauks 
daugybė staigmenų. Renginyje 
dalyvaus Krašto apsaugos sa-

vanorių pajėgų Vyčio apygar-
dos 5-osios rinktinės 506-osios 
kuopos kariai savanoriai. Jie 
savo palapinėje visus norin-
čiuosius supažindins su kario 
savanorio ginkluote bei ekipi-
ruote. Palapinėje verta apsilan-
kyti visiems, kurie domisi ka-
riuomene: specialistai atsakys į 
visus dominančius klausimus, 
įskaitant ir privalomosios tar-
nybos niuansus. 

Šratasvydžio komanda 
„Juodvarniai“ taip pat ketina 
supažindinti motokroso sirga-
lius su šratasvydžio ginklais, 
ekipuote, besidomintiems 
leis išbandyti akies taiklumą, 
kvies dalyvauti varžytuvėse.

Retro ir Cross Country
Taip pat šių metų motokro-

so sąraše Retro ir Cross Coun-
try motokroso varžybos. Jau 
Joninių išvakarėse vyks Latvi-
jos varžybos, kuriose dalyviai 
varžysis ir žiūrovus stebins 
Retro stiliaus motociklais.

Cross Country (kaimo kro-
so) varžybos vyks spalį, o jų 
metu dalyviai varžysis va-
žiuodami ne tik įprastinėse 
trasose, tačiau ir bekelėse – iš 
motokroso trasos bus išva-
žiuojama į miškus, pievas.

Taip pat rugpjūčio 19 die-
ną „Moto-Roki“ trasoje vyks 
Lieetuvos taurės motokroso 
varžybos.

Vietoj Rokiškėnų taurės – 
Sėlių krašto taurė
Šį sezoną motokroso varžy-

bų dalyviai varžysis nebe dėl 
Rokiškėnų taurės, o dėl Sėlių 
krašto taurės, kadangi var-
žybų etapai bus vykdomi ne 
tik Rokiškio rajone esančiose 
trasose, bet ir kaimyniniuo-
se miestuose su tikslu ben-
dradarbiauti ir taip pritraukti 
daugiau dalyvių bei žiūrovų. 
Sėlių krašto taurės varžybos 
vyks liepos 15 dieną Ruopiš-
kio trasoje ir liepos 22 dieną 
„Moto-Roki“ trasoje.

Tarptautinės varžybos
Motokroso varžybose 

daugiausiai dalyvių bus su 
motociklais, kurių varikliai 
aušinami oru, dalyvaus solo 
klasės ir keturračių klasės 
motociklai vadinamieji Quad. 
Šių metų motokroso varžybo-
se pasirodys net keli šimtai 
motociklininkų, tarp kurių ne 
tik Lietuvos, bet ir Latvijos, 
Estijos, Suomijos, Lenkijos ir 
kitų šalių sportininkai. “Šios 
motokroso varžybos bus pir-
mosios, kurios pagal varžybų 
mąstą turi aukštesnų varžybų 
rangą, nes tai – nebe Lietuvos 
čempionatas, o tarptautinės 
varžybos”, – pasakojo R. Ki-
šūnas.

Monika MEILUTĖ

Rokiškio rajono policija pataria
Panevėžio apskrities vy-

riausiojo policijos komisa-
riato Rokiškio rajono po-
licijos komisariato policija 
informuoja, kad pastaruoju 
metu padaugėjo sezoninių 
daiktų vagysčių. Dažniau-
siai vagiamos traktorių, že-
mės ūkio technikos dalys, 
degalai, žoliapjovės. Visas 
šias vagystes sąlygoja bloga 
technikos ir kitų vertybių 
apsauga. Brangi technika 
laikoma neaptvertose nuo-
šaliose vietose, paliekama be 
priežiūros.

Policija pataria:
Nelaikykite žemės ūkio 

technikos nuošaliose neap-
tvertose vietose.

Laikykite užrakintuose 

garažuose, sandėliuose arba 
aptvertoje ir saugomoje teri-
torijoje.

 Papildomai įsirenkite ap-
sauginę signalizaciją.

Vertingus daiktus galite 
pažymėti specialiu žymekliu. 
Pažymėtas daiktas gali at-
baidyti vagis, o jei jau buvo 
pavogtas, suradus lengva iš-
siaiškinti, kam jis priklauso. 
Žymėti galima viską: įran-
kius, prietaisus, dviračius, 
motorolerius, buitinę, garso ir 
vaizdo techniką, fotoaparatus, 
mobiliuosius telefonus ir kt. 
Daiktai žymimi nemokamai, 
kontaktinius numerius galite 
rasti seniūnijose kabančiuo-
se policijos informaciniuose 
stenduose. Galima su savo 

daiktais atvykti į policijos 
komisariatą arba pasikviesti 
policijos pareigūną į namus, 
seniūniją, bendruomenės cen-
trą ir pan.

Palaikykite draugiškus 
santykius su kaimynais, kurie 
pastebėję pašalinius asmenis 
galėtų perspėti šeimininkus, 
arba prireikus iškviesti polici-
jos pareigūnus.

Pastebėję aplink savo ar 
kaimyno namus, garažus, 
sandėlius, sodo namelius, au-
tomobilius vaikštančius įtarti-
nus asmenis, nedelsdami apie 
tai praneškite policijai ben-
druoju pagalbos telefonu 112 
arba visą parą veikiančiu ano-
niminiu pasitikėjimo telefonu 
(8 45) 503 333.

Panevėžio VPK inform.

„Henretos kavinukė“ – įgyvendinta 
H. Pupkuvienės vaikystės svajonė

Rokiškyje, Vilniaus g. 3, 
atidaryta „Henretos kavi-
nukė“. Maža, šilta ir jau-
ki kavinė kviečia ragauti 
pateikalus, ruoštus pagal 
daugeliui rokiškėnų pažįs-
tamos Henretos Pupkuvie-
nės receptus.

Įgyvendinta 
vaikystės svajonė
Henretos teigimu atidary-

ti jaukią, nedidelę kavinukę 
– galiausiai išsipildžiusi jos 
svajonė. „Kai buvau mažy-
tė, mano močiutė ruošdavo 
įvairias vaišes šventėms, o 
didžioji jos pagalbininkė bu-
vau aš – ir patiekalus ruošti 
padėdavau, ir į šventes kar-
tu vykdavau. Taip ir atsira-
do tas potraukis gaminti, o 
vėliau –svajonė turėti mažą 
kavinukę. Kurioje klientus 
priimsiu lyg svečius savo na-
muose,“ – šypsojosi „Henre-
tos kavinukės“ įkūrėja. 

Kavinukės savininkė 
Kaune baigė kulinarijos 
mokslus ir pradėjo dirbti vi-
rėja. Vėliau grįžo į Rokiškį 
ir sėkmingai darbavosi pagal 
įgytą profesiją. Tačiau atėjo 

laikas ir savo svajones įgyven-
dinti, todėl nusprendžiau ati-
daryti „Henretos kavinukę“,“ 
– pagaliau išpildyta svajone 
džiaugėsi moteris.

Paklausta, kaip gimė kavi-
nės pavadinimo idėja, H. Pup-
kuvienė teigė, kad istorija labai 
paprasta: „Žinoma, iš pradžių 
galvoje sukosi begalė min-
čių dėl kavinės pavadinimo, 
bet galiausiai pagalvojau: juk 
žmonės mane žino kaip Henre-
tą, tad kam kažką kitokio gal-
voti, jei mano vardu pavadinta 
kavinė kalbėtų pati už save,“ – 
pasakojo H. Pupkuvienė.

Meniu - skaniausi 
Henretos patiekalai
Kalbėdama apie tai, kuo ga-

lės mėgautis kavinės lankytojai, 
moteris teigė, kad į meniu sudė-
jo pačius skaniausius savo patie-
kalus. „Klientai galės mėgautis 
sriubomis, salotomis, šaltais 
užkandžiais, karštais patiekalais 
ir kas dieną vis kitokiais dienos 
pietumis, kuriuos stengsimės pa-
tiekti kaip įmanydami greičiau, 
kad žmonės spėtų pavalgyti 
per pietų pertrauką,“ – sakė H. 
Pupkuvienė. Pašnekovė teigė, 

kad meniu keisis atsižvelgiant 
į aplinkybes: „Pabandysiu ga-
minti vienokius patiekalus, po 
to sudarysime naują meniu su 
kitokiais patiekalais. Bandysi-
me išlaikyti įvairovę, neapsi-
stosime ties vienu meniu ir tais 
pačiais patiekalais“.

Nors kavinė gyvuoja tik 
nepilną savaitę, kavinukės 
savininkė džiūgauja, kad jau 
sulaukė nemenko žmonių susi-
domėjimo: „Labai džiaugiuosi, 
kad žmonės atrado naują kavi-
nę ir nori paragauti mano pačios 
ruošiamų patiekalų,  – kalbėjo 
Henreta, – Tikiuosi, kad žmo-
nėms patiks mano ruošiamas 
maistas ir į kavinukę užsuks vis 
daugiau ir daugiau žmonių“.

Padės pasiruošti 
šventėms
„Henretos kavinukė“ gali 

priimti iki 30 žmonių, o šalia 
esančioje salėje, skirtoje susi-
būrimams, susėsti gali dar 16 
žmonių. Henreta teigia, kad 
į kavinukę galima kreiptis ir 
dėl patiekalų, vaišių ruošimo 
ir serviravimo, aptarnavimo 
paslaugų įvairioms šventėms 
ar renginiams.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Lenkišką šieno rinktuvą. 
 Kaina 500 Eur. Tel. 8 686 02 301. 
Rokiškis
• Talpą ant ratų. Kaina 350 Eur. 
Tel. 8 686 02 301. Rokiškis
• Rusišką, trijų korpusų, 
hidrofikuotą plūgą. Kaina 250 Eur. 
Tel. 8 629 38 855. Rokiškis

• 1,6 m čekišką šienapjovę. 
Kaina 270 Eur. Tel. 8 629 38 855. 
Rokiškis
• Traktorių MTZ80. Važiuojantis. 
Kaina 1500 Eur. Tel. 8 672 16 103. 
Rokiškis
• Elektrinius piemenis. Koltec 
ES10 - 230V (1J) Gallagher M50. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 636 35 616. 
Rokiškis
• Techniškai tvarkingą T40, 1990 
m.  vieno tilto. Kaina 3300 Eur.  
Tel. 8 620 80 915. Anykščiai
• T25 traktoriaus starterį. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 660 52 637. Rokiškis

• Arpą grūdams valyti.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Grūdų malūną, girnas, senoviško 
tipo sukamas plokščiu diržu.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Traktorių MTZ ir T40 trikampius, 
ratlankius ir kitas dalis.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• SK-5 kombainą dalimis, yra 
naujų. Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Grūdų malūną KDU, su įdėtu 
galingesniu varikliu.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• T25 plūgą. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 611 82 243. Rokiškis

Dvaro parkui – žalią veidą!
Balandžio 21 d. 10 val. visi, kurie nori prisidėti prie Rokiškio krašto muziejaus 

parko puoselėjimo, kviečiami dalyvauti tradicinėje talkoje „Dvaro parkui – žalią 
veidą“. Dvaro aplinkos tvarkymo darbai jau prasidėjo – pirmieji ją gražinti ėmėsi 
Rokiškio technologijų, verslo ir žemės ūkio mokyklos moksleiviai bei pedagogai. 
Tradiciškai prie talkos šeštadienį jungsis didžiosios rajono įmonės, įvairios visuo-
meninės organizacijos.
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Parama miškui veisti ir prižiūrėti
Natūralūs miškai – tai didžiulis Lietuvos gamtos turtas, tarnaujantis valstybės ir piliečių gerovei, 
saugantis kraštovaizdžio stabilumą ir aplinkos kokybę. Kiekvienas šalies gyventojas turi ne tik puoselėti 
bei saugoti esamus, bet ir, esant galimybėms, sodinti naujus miškus ar atkurti pažeistus jų plotus. 
Tam nenašių, nederlingų ir dirvonuojančių žemių savininkams yra suteiktos visos galimybės – pagal Lietuvos 
kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo 
gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“ skiriama vienkartinė parama miškui veisti ir kasmetinė išmoka. 

Miškus būtina saugoti 
ir puoselėti
Lietuvos miškai – vienas svar-

biausių mūsų šalies biosferos 
elementų. Nepriklausomai nuo 
nuosavybės formos, miškas yra 
nacionalinis turtas, kuris turi būti 
išsaugotas ateities kartoms, ten-
kindamas ekologines, ekonomines 
ir socialines visuomenės reikmes. 
Miškas ne tik teikia medieną ir 
kitus miško produktus, bet yra ir 
esminis ekologinės pusiausvyros 
faktorius, sudarydamas daugelio 
gyvūnijos ir augmenijos rūšių bu-
veines, stabdydamas dirvos eroziją, 
absorbuodamas anglies dvideginį 
bei grynindamas orą, saugodamas 
gruntinius ir paviršinius vandenis, 
suteikdamas galimybę miesto ir 
kaimo gyventojams poilsiauti.

Valstybinės miškų tarnybos duo-
menimis, 2017 m. sausio 1 d. miško 
žemės plotas Lietuvoje buvo beveik 
2,2 mln. ha ir sudarė 33,5 proc. šalies 
teritorijos. Nuo 2003 m. sausio 1 d. 
šis plotas padidėjo 144,3 tūkst. ha, o 
šalies miškingumas – 2,2 proc. Per 
tą patį laikotarpį mišku apaugusios 
žemės (medynų) plotas padidėjo iki 
2058,4 tūkst. ha. VĮ Registrų centro 
duomenimis, valstybinės reikšmės 
miškai užėmė 1 088,6 tūkst., o pri-
vatūs – 848,8 tūkst. ha.

Galima kreiptis paramos 
miškui sodinti
Miško veisimas ne tik suteikia 

galimybę ūkininkui išsaugoti savo 
žemę, gauti iš jos pajamų, bet ir 
saugo aplinką, užtikrina tvarią miš-
kų ūkio plėtrą bei švelnina klimato 
kaitą.

„Ne paslaptis, kad žemė žmo-
gui yra neatsiejama jo būties dalis, 
savo žemės atsisakyti dažnas ne-
nori net bėdos prispirtas. Būna si-
tuacijų, kai ta žemė nenaši, sunkiai 
prieinamose vietovėse arba ūkinin-
kas nebegali skirti jai tiek dėmesio 
ir jėgų, kiek skirdavo anksčiau. 
Tokiais atvejais ūkininkai ir kiti 
žemės savininkai turi puikią gali-
mybę savo plotus užveisti mišku, 

Nederlingas žemes galima panaudoti miškui įveisti. Tai naudinga aplinkai ir leidžia ūkininkams 
gauti už tai pajamų,                                                                                          Vytauto Ridiko nuotr.

nes jo priežiūrai ir veisimui galima 
gauti paramą pagal Lietuvos kaimo 
plėtros 2014–2020 m. programą“, – 
teigė Žemės ūkio ministerijos Kaimo 
plėtros departamento Kompensacijų 
ir investicijų skyriaus vyr. specialistė 
Dalia Rutkauskaitė.

Žemės ūkio ministerijos tinkla-
lapyje yra skelbiama, jog paraiškos 
miško veisimo paramai gauti teikia-
mos nuo kovo 1 d. iki balandžio 30 
d., tai atlikti galima tik elektroniniu 
būdu, naudojantis Žemės ūkio minis-
terijos informacinės sistemos ŽŪMIS 
portalo internetine prieiga https://
zumis.lt. Paraiškas per ŽŪMIS rei-
kėtų suskubti pateikti ne vėliau kaip 
iki kvietimo teikti paramos paraiškas 
paskutinės dienos 12 valandos. Šiam 
paraiškų priėmimo etapui skirta 9 797 
662 Eur paramos lėšų.

Teikti paraiškas gali juridiniai ir 
ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus 
fiziniai asmenys, kuriems žemė, pla-
nuojama apželdinti mišku, priklauso 

nuosavybės teise, bei savivaldybės, 
kurios tokią žemę valdo patikėjimo 
teise.

Pagal KPP priemonės „Investi-
cijos į miško plotų plėtrą ir miškų 
gyvybingumo gerinimą“ veiklos 
sritį „Miško veisimas“ remiamas 
miško veisimas (mokama vienkar-
tinė kompensacinė išmoka), įveisto 
miško priežiūra, apsauga ir ugdy-
mas (12 metų mokama kasmetinė 
kompensacinė išmoka).

Tačiau parama neteikiama, jei 
sodinami trumpos rotacijos želdi-
niai (kirtimų rotacijos trukmė – iki 
15 metų), kalėdinės eglutės ir grei-
tai augančių rūšių medžiai, skirti 
energijai gaminti. Želdinant greitai 
augančias medžių rūšis, kurių lai-
kotarpis tarp dviejų kirtimų yra nuo 
15 iki 20 metų, parama teikiama tik 
jų įveisimo išlaidoms kompensuoti. 
Miško priežiūros, apsaugos ir ugdy-
mo išmokos.

Jurgita ULKIENĖ

Paraiškos miško veisimo paramai gauti teikiamos 
iki balandžio 30 d. ŽŪMIS portale https://zumis.lt.

Užs. 0633

Obelių gimnazijos dešimtokai 
turėjo galimybę gauti vertingų 
pamokų iš gerų restoranų šefų

Obelių gimnazijos dešimtokai 
Tadas Muraška, Diana Abariū-
tė ir Silvija Šniokaitė (nuotr. su 
šefu   Gian Luca Demarco) da-
lyvavo įsimintinoje išvykoje į 
Vilnių. Maisto gaminimu besido-
mintys mokiniai turėjo galimybę 
apsilankyti „Ali šokoladinėje“, 
„Drama Burger“ restorane ir 
šefo Gian Luca Demarco „Kuli-
narijos studijoje“. Didžiulį įspū-
dį paliko aukštosios konditerijos 
rankų darbo desertų įvairovė ir 
jų estetiškas pateikimas. „Dra-
ma Burger“ restorane mokiniai 
susipažino su kitaip gaminamais 
mėsainiais. Jie savo skoniu išsi-
skiria, nes restorane specialiai 

kepama brioce bandelė, patys 
šefai marinuoja daržoves ir mai-
šo padažus, kasdien mala šviežią 
mėsą.

Ypač naudingas ir įdomus buvo 
apsilankymas jaukioje italų šefo 
„Kulinarijos studijoje“. Čia jie mo-
kėsi gaminti itališkas picas ir itakiš-
ką fokačija duonelę. Sužavėjo ne tik 
naudingi šefo patarimai, nuoširdus 
bendravimas, bet ir Gian Luca De-
marco žavėjimasis Lietuva.

Už išvyką ir nepamirštamus įspū-
džius gimnazistai dėkingi „Pipirini 
Pizza“ picerijos vadovui Audriui Da-
giui.

„Rokiškio Sirena“ inform.

Juozo Tūbelio progimnazijoje mokyklinių uniformų mugė
Balandžio 26 - gegužės 3 dieno-

mis Juozo Tūbelio progimnazijoje 
organizuojama dėvėtų mokyklinių 
uniformų mugė. 

Norintys dovanoti ar parduoti iš-
augtą uniformą, turėtų atnešti ją šva-
rią, tvarkingą, pakabintą ant pakabos 
iki balandžio 26 dienos į 106 kabi-
netą. Ant uniformos turi būti kortelė. 
Norintys pirkti, galės pasirinkti tin-
kamą uniformą 106 kabinete. Gegu-
žės mėnesio 4 dieną progimnazijoje 
bus galima užsisakyti naują mokykli-
nę uniformą. UAB „Majoris ir par-
tneriai“ atstovai užsakymus priims 
nuo 9 val. iki 13 val. 107 kabinete.
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Rajono laikraštis

„Gamus“ salono specialistai pataria: dabar palankiausias metas pasirūpinti šildymo sistemomis
Kur kas šiltesnis nei įprasta ba-

landis lėmė šildymo sezono pabaigą. 
Suprantamas daugiabučių gyven-
tojų noras atsisveikinti su šildymo 
sąskaitomis, o privačių namų šei-
mininkai pageidautų bent trumpam 
pamiršti žodžius „malkos“, „ka-
tilas“ ir „katilinė“. Tačiau salono 
„Gamus“ specialistų komanda sako: 
dabar yra pats geriausias metas pa-
sirūpinti, kad kitas šildymo sezonas 
jums būtų patogesnis ir ekonomiš-
kesnis. Kodėl būtent dabar? „Nes 
šildymo sezono metu pamatėte sa-
vosios šildymo sistemos trūkumus ir 
gedimus. O gal laikas keisti pasenu-
sias krosnis į kur kas ekonomiškes-
nes šildymo sistemas. Juolab, kad 
naujovėms galite pasinaudoti ir Eu-
ropos Sąjungos parama“, – ragino 
„Gamus“ pardavimų vadybininkas 
Aleksandras Savickis.

Patogus laikas
Salono „Gamus komanda teigia, kad 

nėra geresnio laiko rūpintis šildymo siste-
mos tobulinimu, nei šildymo sezono pa-
baiga: dar nepasimiršo praėjusio sezono 
sunkumai ir trūkumai, o ir susiplanuoti 
darbus bei juos įgyvendinti iki rudens ti-
krai pakaks laiko. Be to, investavę pava-
sarį į šildymo sistemos atnaujinimą, jau 
rudenį galės mėgautis jos privalumas: 
mažesniu kuro kiekiu ir mažesnėmis iš-
laidomis, šiltesniais namais. Bet, juk, kaip 
sako kai kurie salono klientai, ir senoji 
krosnis buvo visai nebloga: patikimai tar-
navo dešimt ar penkiolika metų. „Tačiau 
ar suskaičiavote, kiek malkų išnaudojote 
veltui? Kiek laiko ir išlaidų kainuoja jas 
paruošti? O kur dar užversti malkomis 
kiemai? Per tuos dešimt ar penkiolika 
metų tikrai nemažai permokėjote už kurą. 
Ir skaičiuoti, kuo toliau, tuo labiau verta, 
nes malkos ir kitas kuras brangsta“, – sako 
salono „Gamus“ specialistai. 

Jo didenybė šildymo katilas
Daugelis nuosavų namų savininkų 

žiemos sezoną, ypač tuomet, kai spus-
teli šalčiai, galima sakyti meldžiasi 
savo šildymo katilui. Juk tai jo ritmu 
tada gyvena visa šeima: net naktį kelia-
si, kad primestų pakurą malkų. O apie 
išvyką ilgesniam laikotarpiui galima 
apskritai pamiršti: juk jei lauke minus 
dvidešimt, tai palikę nešildytus namus 
gali rasti užšąlusią sistemą. „Bet juk 
yra šiuolaikinių priemonių, kurių dėka 
visam laikui pamiršite vergovę šildymo 
katilui. Namų temperatūrą išmaniųjų 
technologijų dėka galima reguliuoti 
nuotoliniu būdu: kol dirbate, tempera-
tūrą sumažinti, o prieš grįžtant namo 
padidinti: taip taupiai ir efektyviai 
naudosite kurą, o ir komfortas bus aki-
vaizdus“, – patarė A. Savickis. O kur 
dar veltui eikvojama energija, kai die-
ną naktį namuose palaikoma nuolatinė 
aukšta temperatūra, neatsižvelgiant, ar 
tuo metu kas nors apskritai yra namie. 

Nuo brėžinio iki katilo
Visgi naujovės skinasi kelią į ganė-

tinai konservatyvią rajono rinką. Poky-
čių katalizatoriumi, kaip sako „Gamus“ 
specialistai, tapo iš užsienio grįžtantys 
emigrantai, šalies didmiesčiuose dir-

bantys žmonės, kurie yra susipažinę su 
naujovėmis, tad jas įgyvendina ne tik 
patys, bet ir pataria diegti artimiesiems, 
draugams. 

Perspektyvi naujovė – šilumos siur-
bliai. Įdiegus tokią šildymo sistemą, vi-
sam laikui pamiršite, kad namuose yra 
toks kambarėlis, katiline vadinamas. O 
šildymui įdėti pastangų ir laiko reikės 
tiek, kiek tam skiria... daugiabučio gy-
ventojas. Kitas labai svarbus pliusas – 
saugumas. Nebereikės ir kamino, atkris 
jo valymo rūpesčiai, nebebus gaisro pa-
vojaus. Ir akcijos „Kaminukas“ rengėjai 
jūsų namuose nebeturės ką veikti. 

Vis dažniau rokiškėnai renkasi šildy-
mo katilus, kuriems kūrenti naudojamos 
granulės. Jų populiarėjimą skatina ne tik 
technologijos patogumas, bet ir tai, kad 
mūsų rajone yra šių kuro rūšių tiekėjai, 
taigi pasirūpinti kuru nebus problemų.

Rajone pastebėta tendencija: dėl sun-
kumų ruošiant kurą ir šildant namus, vis 
daugiau vyresnių vienišų žmonių pri-
versti atsisakyti dešimtmečius puoselėtų 
namų ir kraustytis į butą. „Protingų ir 
ekonomiškų šildymo sistemų diegimas 
tokiems žmonėms gali padėti išsaugoti 
namus, įprastinę aplinką, gyvenimo ko-

kybę, kad gyvenimo saulėlydyje nepri-
reiktų drastiškai keisti gyvenimo būdą“, 
– patarė pardavimų vadybininkas A. 
Savickis. 

Nepasitikintiems naujovėmis „Ga-
mus“ siūlo atsarginį variantą: palikti ir 
iki tol veikusį šildymo prietaisą. „Tačiau 
praktika rodo, kad po poros metų klien-
tas jį visgi išmontuoja. Mat nė karto taip 
ir neprireikė grįžti prie atsarginio va-
rianto“, – aiškino pašnekovas.

Klientui pageidaujant, „Gamus“ 
specialistų komanda parengs šildymo 
sistemą nuo projekto, iki vėtrungės 
ant kamino. Nebereikės ieškoti meis-
trų, patiems aiškintis įvarių šildymo 
sistemų diegimo subtilybes. Juk, kaip 
pastebi „Gamus“ specialistai, jei kli-
ento namuose šildymo sistema ima 
gesti, dažnai tenka taisyti „meistrų“ 
klaidas: sistemos planavimo klaidas, 
neteisingai sujungtus šildymo siste-
mos vamzdžius. Pasitaiko, kad die-
giant tokias sistemas ignoruojamos 
gamintojų rekomendacijos, dėl ko 
galima netekti garantijos. „Mes siū-
lome: ateikite pasitarti – pirminė kon-
sultacija yra nemokama. Apžiūrėsime 
šildymo sistemą vietoje, pateiksime 

rekomendacijas“, – sakė „Gamus“ 
pardavimų vadybininkas A. Savickis. 
Salono „Gamus“ komanda atlieka vi-
sus inžinerinius sprendimus, santech-
nikos darbus, taigi daugelį darbų ga-
lėsite patikėti kompetetingai, aukštos 
kvalifikacijos komandai, darbus atlie-
kančiai už konkurencingą kainą. 

Ne mažiau svarbus ir patikimas 
garantinis aptarnavimas, visą parą 
teikiama avarinių gedimų šalinimo 
paslauga.

Įvairūs finansiniai sprendimai
Verta pasidomėti galimybe šildymo 

sistemą atnaujinti pasinaudojus ES pa-
rama. Mat šildymo katilų keitimui bus 
skirta 15 mln. Eur Europos Sąjungos 
(ES) 2014-2020 m. investicijų pagal 
priemonę „Katilų keitimas namų ūkiuo-
se“, o pasinaudojus šiomis investicijo-
mis iki 2023 m. pabaigos atnaujinti orą 
teršiančius neefektyvius katilus galės 
apie puspenkto tūkstančio namų ūkių 
visoje Lietuvoje.

„Gamus“ siūlo pasinaudoti ir išper-
kamosios nuomos (lizingo) paslauga.  
Ši galimybė labai svarbi tiek planuo-
jantiems investuoti į šildymo sistemos 
atnaujinimą per daug neapsunkinant 
šeimos biudžeto, tiek tiems, kurių šil-
dymo sistema yra avarinės būklės ir 
remonto ar katilo keitimo reikia nedel-
siant. Lanksti sistema leidžia klientams 
pasirinkti ne tuo metu patį pigiausią, o 
patikimiausią, patraukliausią kokybės 
ir kainos santykiu sprendimą. „Gamus“ 
dalyvauja Rokiškio didelės šeimos kor-
telės projekte ir asmenys, turintys šią 
kortelę, gali gauti nuolaidą salone.

VĮ Valstybinių miškų urėdijos Rokiškio regioninio 
padalinio  prioritetinių miško kelių, kurių priežiūros 
ir taisymo (remonto) darbus einamaisiais metais siū-
loma atlikti, sąrašo sudarymui komisija informuoja, 
kad jau yra patvirtintos bendrųjų miškų ūkio reikmių 
finansavimo programos lėšos, skirtos bendrai miško 
kelių priežiūrai ir taisymui (remontui) visų nuosavy-
bės formų miškuose. Šiemet Rokiškio rajono miško 
keliams skirta 61700 eurų. 

Kviečiame privačių miškų savininkus, prioriteti-
nių miško kelių komisijai, teikti paraiškas dėl kelių 
remonto iki 2018 metų balandžio 27 d. 

Paraiškos priimamos adresu: Rokiškis Sakališkio g. 2, 
arba el. paštu rokiskis@vivmu.lt 

Paraiškos forma yra patalpinta internetiniame 
puslapyje www.rokmu.lt. 

Užs. 0637

DĖMESIO!
DOVANŲ KUPONAI,

ĮVAIRIOS NUOLAIDOS
wVandens jonizatoriai,
w„Rūtos“ šokoladai, saldainiai,
wChlorofilas (spygliuočių eliksyras),
wRankų darbo naminė duona

wDruskos šviestuvai,
wNEOLIFE produktai (naujienos),
wOHHIRA Japoniški produktai
wEkologiški produktai.

Darbo laikas: I-V 10-18 val., VI 9-14 val. Tel. (8-611) 39023
Gruodžio g. 2A, Rokiškis (prie pirties). Maloniai kviečiame apsilankyti.

AUGALAI

• Atšilus orams siūlome pasipuošti 
sodybas, terasas, balkonus 
didžiažiedėmis,  smulkiažiedėmis ir 
svyrančiomis našlaitėmis. Vaidlėnų 
kaimas, Rokiškio rajonas.  
Tel. 8 686 21 084. Rokiškis
• Vasarinius kviečius „Vanek“.  
Tel. 8 610 38 518. Zarasai

BALDAI

• Stalą ir baro kėdę. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 684 90 247. Rokiškis
• Sekciją. Visą arba pusę.  
Tel. 8 624 30 623. Rokiškis
• Keičiu dvigulę lovą į sofą-lovą. 
Rokiškio raj. Žiobiškio k.  
Tel. 8 684 12 932. Rokiškis
• Juodos spalvos elektrinį funkcinį 
fotelį. Geros būklės. Kaina 85 Eur. 
Tel. 8 628 64 151. Rokiškis
• Prieškambario baldus.  
Tel. 8 686 48 236. Rokiškis
• Sofą su miegamaja dalimi ir du 
fotelius, galima dalimis.  
Tel. 8 686 48 236. Rokiškis
• Geros būklės sekciją, galima 
dalimis. Tel. 8 686 48 236. Rokiškis
• Du fotelius. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 687 30 638. Rokiškis
• Lovą: plotis 1,8 m  ilgis 2 m,  
spintą, du  fotelius ir sofą.  
Tel. 8 613 81 243. Rokiškis
• Trijų dalių, tamsiai rudą/baltą 
sekciją. Be defektų. Kaina 58 Eur. 
Tel. 8 675 16 894. Rokiškis
• Sofą lovą ir du fotelius.  
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju mėšlą. Pasiimti 
patiems. Obeliai. Tel. 8 686 87 492. 
Rokiškis
• Dovanoju gerą televizorių.  
Tel. 8 677 60 014. Rokiškis
• Mėšlą. Didelis kiekis. Pasiimti 
patiems. Tel. 8 623 67 046. 
Rokiškis
• Pietų ir arbatos servizus, stiklines, 
stikliukus. Tel. 8 624 30 623. 
Rokiškis
• Vežimelį 3in1, gultuką, maitinimo 
kėdutę ir vonelę. Už saldainių 
dėžutę. Tel. 8 672 48 125. Rokiškis
• Leidžiu nemokamai pasikirsti 

malkų miške, (lazdynai).  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Dovanojame stiklainius.  
Tel. 8 606 00 103. Rokiškis
• 14 m berniukui drabužėlius.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Dovanoju arklių, galvijų, 
paukščių mėšlą. Tel. 8 689 51 279. 
Rokiškis
• Arklių, galvijų, paukščių mėšlą. 
Tel. 8 689 51 279. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Baltus odinius moteriškus 
sportinius batelius iš Vokietijos.  
38 dydis. Kaina 37 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Juodus odinius moteriškus 
sportinius batelius iš Vokietijos 
lenktu padu. 40 dydis. Kaina 42 
Eur. Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Labai gražius dviejų rūšių, 
natūralios odos, automatine sagtimi 
juodus BISON diržus. Ilgiai 130 
cm, plotis 3,4 cm (reikalui esant 
lengvai trumpinami). Kaina 39 Eur. 
Tel. 8 616 15 320. Kaunas

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Daugiau nei mėnesio amžiaus 
beragiai geros veislės ožkų ožiukai. 
Ėda savarankiškai, atjunkyti nuo 
ožkos. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 695 88 765. Rokiškis
• Ožiuką už simboline kainą. Arba 
keičiu du ožiukus į vieną.  
Tel. 8 612 25 064. Rokiškis
• Veršingą juodmargę telyčią, 
veršiuosis gegužės pabaigoje.  
Tel. 8 672 73 439. Zarasai
• Bičių šeimas. Tel. 8 615 23 043. 
Rokiškis
• Pigiai ožkingą ožką. 

Tel. 8 601 11 061. Rokiškis
• Jūžintuose 2 bičių šeimas su 
aviliais. Kaina už abu avilius – 250 
eurų. Tel. 8 611 53 176. Rokiškis
• Mėsinę veršingą telyčią ir vieneri 
metų telyčaitę. Tel. 8 606 24 569. 
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Kompiuterio klaviatūrą.  
Kaina 8 Eur. Tel. 8 681 58 849. 
Rokiškis
• Monitorius. Vieno kaina 10 Eur. 
Tel. 8 681 58 849. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
planšetinį kompiuterį SAMSUNG 
GALAXY TAB A SM-T585. Dedasi 
SIM kortele. Pilna komplektacija. 
Garantija. Dėkliukas. Pirktas kovo 
mėn. pabaigoje. Domina keitimas. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
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
• Atrištą Playstation 3.  
Kaina 120 Eur. Tel. 8 623 44 533. 
Rokiškis
• PS3, HDMI laidas, pultelis, 
yra 2 žaidimai, maitinimo laidas. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 676 99 866. 
Rokiškis
• HP Elitebook 8460p su intel 
i5 CPU 4GB RAM. Aliuminio 
korpusas ir viršutinis dangtis. 
Puikiai tinka darbui, mokslams, 
filmų peržiūrai, naršymui internete 
bei paprastiems žaidimams. 
Lengvas, kompaktiškas, gera 
baterija. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 614 86 759. Rokiškis

• Hp elitebook 6930p nešiojamą 
jį kompiuterį. CPU INTEL dual 
core P8700, 3gb ram, veikia gerai, 
dedama sim kortelė. Kaina 65 Eur. 

Tel. 8 614 86 759. Rokiškis
• Nešiojamąjį kompiuterį.  
Kaina 55 Eur. Tel. 8 676 56 564. 
Rokiškis

„Gamus“ salonas,
Taikos g. 21, Rokiškis
Darbo laikas: darbo dienomis 7.30-18 val.,
šeštadieniais – 8-14 val.
Serviso paslaugos – 24 val. per parą.
Tel. pasiteirauti: 8-663 73703
Interneto svetainė www.gamus.lt

Į visus klientų klausimus pasirengę atsakyti salono „Gamus“ specialistai (iš 
kairės): Aleksandras Savickis, Valerijus Gargažinas ir Egidijus Šnioka.
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Savivaldybės administracija skelbia atranką Juridinio ir persona-
lo skyriaus vyriausiųjų specialistų (personalui) (2 pareigybės), dir-
bančių pagal darbo sutartį,  pareigoms užimti. 

 Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savivaldybės interneto 
svetainėje adresu http://www.rokiskis.lt .  

Užs. 0635

           Žemdirbių dėmesiui!
   Informuojame, kad 2018 m. balandžio 16 d. prasidėjo žemės 
ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas. Paramos už žemės 
ūkio naudmenas ir kitus plotus paraiškos priimamos nuo 2018 m. 
balandžio 16 d. iki birželio 4 d. Pavėluotai paraiškos priimamos iki 
einamųjų metų birželio 29 d., už kiekvieną pavėluotą darbo dieną 

(savaitgaliai, šventinės dienos ir po jų einanti pirma darbo diena laikomi viena 
darbo diena) tiesioginių išmokų už plotą sumą mažinant 1 proc. 
    VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras 2018 m. kovo 27 d. 
sujungė du registrus Ūkininko ūkio ir Žemės ūkio kaimo verslo registrą (valdų 
registrą) į vieną VURAP sistemą, todėl visi ūkininko ūkiai ir valdos per 2018 m. 
privalo būti atnaujinti. Galutinė atnaujinimo data 2018 m. gruodžio 31 d. 
      Ūkininkus atvykstančius deklaruoti maloniai prašome atsinešti išvardintus 
dokumentus:
1. žemės nuosavybės, nuomos ar panaudos dokumentai;
2. ūkininko pažymėjimas;
3. jei yra partnerystės sutartis;
4. 2017 m. panaudotų trąšų kiekiai;
5. jei organinės trąšos (mėšlas) parduodamos, pardavimo sutartys; 
6. jei duomenis teikia įgaliotas asmuo, notariškai patvirtintas įgaliojimas;
7. virš 30 ha deklaruojantys ūkininkai privalo žinoti žemės ūkio kultūrų veisles;
8. deklaracijos priimamos visose seniūnijose pagal valdos registracijos adresą 
ir Žemės ūkio skyriuje 705 ir 606 kabinetuose.    

Užs. 0636

KITA

• Trifazį diskinį pjūklą.  
Tel. 8 686 51 860. Rokiškis
• Lauko pavėsinę. Matmenys: 
2,5×2m. Kaina 900 Eur.  
Tel. 8 611 52 387. Rokiškis

• Metlacho plyteles pigiai, duris, 
langus pirčiai. Tel. 8 677 51 966. 
Rokiškis
• Vidutinio dydžio, apšiltintą šuns 
būdą. Tel. 8 611 01 001. Rokiškis
• Avižas ir žirnius sėklai. Žirniams 
-160 Eur. Avižoms -110 Eur.  

Tel. 8 810 12 318. Rokiškis
• Kompostą šiltnamiui.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Metalinius seifus, dėžes šautuvui 
laikyti ir kt. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Tris elnio ragus. Kaina sutartinė. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 672 86 131. 
Rokiškis
• Skaldytos malkos, galima 
mažais kiekiais. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis

• Dienos šviesos šviestuvus 
(sovietiniai), lempas ir starterius 
jiems. U tipo lempas (kurių jau 
nebegamina). Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Generetorių (trifazis, rusiškas) 
sukamas variklio ar darbinio 
veleno. Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Naudotus: šamotines plytas 0,3 
euro, koklius 0,3 euro, molines 
plytas 0,2 euro, krosnelės kaitlentę, 
orkaitę, dureles, katiliuką, kaiščius. 

Tel. 8 615 75 475. Rokiškis
• Tvirtą, naujomis lentomis kaltą, 
būdą šuniui, sveriančiam maždaug 
20-30 kg. Mažai naudota.  
Kaina 10 Eur. Tel. 8 686 26 668. 
Rokiškis
• Naujus tinklus nuo paukščių, 
kapronas 4 m plotis, 1m/2 eur. 
Dažų purkštuvus, pagamintus 
Čekijoje. Naujus garso prietaisus 
paukščiams, gyvūnams baidyti; 
naujus prietaisus nuo kurmių ir 
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kurklių; prietaisus nuo žiurkių ir 
pelių. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 670 99 923. Rokiškis
• Vengubo piovimo lentas  
0,25 storio. Tel. 8 686 93 420. 
Rokiškis
• Tris elnio ragus.  
Tel. 8 672 86 131. Rokiškis
• Medžio apdirbimo stakles ir 
diskinius pjūklus.. Tel. 8 458 75 

585. Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius, 50 vnt.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Metalinį seifą. Kaina 125 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Metalinį seifą. Kaina 125 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Aeratorių. Naujas. 1300 W. 
Priedas – keičiamas velenas.  
Tel. 8 625 50 918. Rokiškis

• Elektros apskaitos spintelę. 1 
fazės. Pilnas komplektas. Pigiai. 
Yra galimybė įjungti.  
Tel. 8 625 50 918. Rokiškis
• Pavėsinę. Matmenys: 2,5×2m. 
Telpa 10 žmonių. Pristatau į vietą. 
Kaina 900 Eur. Tel. 8 611 52 387. 
Rokiškis
• Metlacho plyteles sienom 

sgrindims, nebrangiai. Parketą, 
buko langus pirčiai, dvigubas, 
naujas skardintas duris.  
Tel. 8 677 51 966. Rokiškis
• Storasienę 5 kub. m. cisterną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Šiaudus bei šieną rulonais  iš 
pastogės. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis

• Naują medinį šulinį, pavėsinę. 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Naudotą akvariumą 200 l su 
dviem akmenimis bei dirbtine 
uola. Yra filtras EHEIM, vidinis 
termometras, vidinis ant akvariumo 
dangčio yra apšvietimas yra gruntas 
kaina ne galutinė. Kaina 160 Eur. 
Tel. 8 611 09 005. Rokiškis

• Sauskelnes suaugusiems,  
L dydžio. Tel. 8 618 48 096. 
Rokiškis
• Skaldytas malkas.  
Tel. 8 612 73 728. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Idealios būklės, kaip naują 
mobilų telefoną Nokia 515. Yra 
dokumentai. Kaina 50 Eur.  
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
• Įvairių modelių telefonų 
kroviklius, ausines.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
mobilųjį telefoną Samsung Galaxy 
J5, auksinės spalvos. Dėkliukas, 
plėvelė ant ekrano. Dokumentai, 
pilnas rinkinys. Domina keitimas. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt
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21 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  
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 Draugo kailyje 
01:00 Auksapirštis 
02:50 Gorongozos nacionalinis 
parkas. Rojaus atgimimas 
03:45 Sniego vilkų šeimyna ir aš 
04:45 Auksinis protas. 

05:15 Gaudynės
06:10 Televitrina
06:25 Aladinas
06:55 Ančiukų istorijos
07:25 Vėžliukai nindzės
07:55 Aladinas
08:25 Kempiniukas Plačiakelnis
09:25 Ilgo plauko istorija
10:00 Virtuvės istorijos

10:30 Gardu Gardu
11:00 Svajonių ūkis
11:30 Išsirink sau ateitį
12:00 Paauglės dvasia
13:50 PREMJERA. Auklių 
nuotykiai
15:50 Havajai 5.0
16:45 Ekstrasensų mūšis
18:30 TV3 žinios
19:30 Naktis muziejuje. Kapo 
paslaptis
21:25 Lojalioji
23:50 Viešbutis „Didysis 
Budapeštas“
01:40 Aš - ketvirtas
03:35 Svotai

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 Ogis ir tarakonai 
10:10 Kelionė laiku
11:55 Skūbis Dū
13:40 Dzeusas ir Roksana
15:35 "Mažylis" Tomis
17:30 Bus visko
18:30 Žinios
19:30 Kelionė į paslaptingąją salą
21:20 Prekybos centro kietuolis
23:10 Savaitė be žmonų
01:10 Jupiterė. Pabudimas

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 Vandenyno paslaptys su 
Džefu Korvinu 
13:10 Džekas Hana kviečia į gamtą 
13:40 Vanity Fair. Visiškai slaptai 
14:45 Kas žudikas? 
16:00 Detektyvų istorijos 
17:00 LKL čempionatas. Pieno 
žvaigždės-Lietkabelis
19:30 Muzikinė kaukė
22:05 Užrakintas
00:05 Tikras teisingumas. Brolija
01:45 Strėlė 
03:15 Muzikinė kaukė

06:00 „Pasaulio turgūs. Akas“
06:30 „Pasaulio turgūs. Tailandas“
07:04 TV parduotuvė
07:20 „Nuostabūs pojūčiai“
08:25 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje. Felicija Bortkevičienė“. 
09:00 „Skinsiu raudoną rožę“. 

09:30 „Vantos lapas“. 
10:00 „Ant bangos“. 
11:00 „Vincentas“ 
12:30 „Vera“ 
14:20 „Pavojingiausios kelionės. 
Kongas, Katangos provincija“
15:00 „Šarūnas Marčiulionis. Ne 
toks kaip kiti“. 
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. Ne 
toks kaip kiti“. 
04:30 „Geriausios nardymo vietos“
04:50 „Vincentas“
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24 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  
00:15 Karinės paslaptys 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 „Lietuvos kolumbai" 
02:05 Klauskite daktaro 
03:05 Istorijos detektyvai. 
04:05 Emigrantai. 

05:35 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai
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 Eurolyga. „Žalgiris“ - Pirėjo 
„Olympiacos“
00:30 Kaulai
01:25 Gražuolė ir pabaisa
02:15 Gaudynės
03:05 Raitelis be galvos
03:55 Imperija
04:50 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 Snaiperis 3
00:20 Judantis objektas 
01:15 Įkalinta

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 Nėra kur bėgti
22:55 Transformeriai
01:35 Dingęs 
02:35 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 „Raudonoji karalienė“ 
11:25 „Merdoko paslaptys“ 
12:30 „Miškinis“ 
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 „Žmogus be praeities“ 
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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23 05:00 Seserys 
06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis 
10:05 Štutgarto kriminalinė 
policija 
10:55 Akis už akį 
11:40 Savaitė. 
12:40 „Kas ir kodėl?"
13:05 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Seserys 
17:30 Žinios. 
18:00 „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gimę tą pačią dieną
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:30 LRT forumas

22:20 „Lietuvos kolumbai"
23:15 Svetimšalė 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" 

05:00 Kaulai
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 Sniegynų įkaitai
00:50 Kaulai
01:45 Gražuolė ir pabaisa
02:30 Gaudynės
03:20 Raitelis be galvos
04:10 Imperija

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 Įkalinta
00:20 Judantis objektas 
01:15 Džekas Ryčeris

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 Transformeriai
23:50 Tikras teisingumas.  
Brolija
01:30 Išbandymų diena 
02:15 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 „Raudonoji karalienė“ 
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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22 06:00 Himnas
06:05 Istorijos detektyvai. 
07:00 „Mes nugalėjom" 
07:30 Šventadienio mintys
08:00 Gimtoji žemė
08:30 Ryto suktinis 
09:00 Hanso Kristiano 
Anderseno pasakos 
10:00 Gustavo 
enciklopedija. 
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:25 Mūsų gyvūnai
11:50 Mėlynoji planeta 2
12:45 Laukiniai gyvūnai. 
Paros kaleidoskopas 3 
13:40 Mis Marpl  
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
21:55 Prakeiktas telefonas 
23:30 Gerard Depardieu. Priimkit 
mane tokį, koks esu 
00:25 Mėlynoji planeta 2 
01:15 Laukiniai gyvūnai. Paros 
kaleidoskopas 3 
02:00 Smegenų paslaptys. Marselis 
Prustas.
02:10 Karinės paslaptys 
03:00 Savaitė. 
03:55 „Du balsai – viena širdis" 

05:15 Moderni šeima
06:15 Televitrina
06:30 Aladinas
07:00 Ančiukų istorijos
07:30 Vėžliukai nindzės

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 Mergina iš Alabamos
13:45 Keistuolis ir gražuolė
15:45 Simpsonai
16:15 Ekstrasensų mūšis
18:00 Raudonas kilimas
18:30 TV3 žinios
19:30 Geriausi mūsų metai. 
22:00 Mechanikas
23:50 Pavojingas susitarimas
01:35 Lojalioji
03:35 Svotai
04:30 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 
09:10 Drakonų kova. Super
09:40 Nykštuko Tomo ir Coliukės 
nuotykiai
11:05 Tomas ir Džeris. Šnipų 
žaidimai
12:30 Aš - šnipas
14:20 Roko amžius
16:40 Ne vienas kelyje
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Mes vieno kraujo
22:00 Džekas Ryčeris
00:40 Sukrečiantis skrydis
02:35 Savaitė be žmonų

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

09:00 Galiūnų čempionų lyga. 
Olandija
10:00 Pavariau 
10:30 Blogas šuo! 
11:30 Žemė iš paukščio skrydžio 
12:40 Vandenyno paslaptys su 
Džefu Korvinu 
13:10 Džekas Hana kviečia  
į gamtą 
13:40 Sveikinimai
16:00 Reali mistika 
17:00 LKL čempionatas. 
Neptūnas-Lietuvos rytas
19:30 Daktaras Richteris 
21:40 Juodasis sąrašas 
22:35 Išbandymų diena 
23:35 Užrakintas
01:20 Kas žudikas? 
02:15 Detektyvų istorijos

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. 
Vaiduoklis kreivame veidrodyje“ 
12:45 „Laiptai į dangų“ 
15:15 „Pavojingiausios kelionės. 
Kongas, Kivu provincija“
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“

Rokiškis
• Geros būklės mobilų telefoną 
Samsung Galaxy S4 mini La Fleur. 
Atverčiamas dekliukas. Įkroviklis.
Domina keitimas. Kaina 70 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 Samsung SGH - 
P310. Yra dokumentai. Domina 
keitimas. Kaina 40 Eur.  

Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• LG g2, baltas, veikia puikiai, 
pilnas komplektas. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Nokia c2-01, būklė gera, veikia 
puikiai. Kaina 11 Eur.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Nokia 6100 telefoną veikiantis, 
silpna baterija. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
• Naują Samsung galaxy s7 edge. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 672 86 131. 
Rokiškis

• Apple 4, juodas, būklė gera. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 673 32 169. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 2 kambarių butą Vilties g. 
Rokiškyje. 4 aukštas iš 9. 
Plastikiniai langai.  
Tel. 8 686 79 171. Rokiškis

• 3 kambarių butą Jaunystės g., 
namas renovuotas. Kaina 25000 
Eur. Tel. 8 614 70 368. Rokiškis
• 6 a sodą už Miškų urėdijos, 

mūrinis namelis, šulinys, garažas. 
Tel. 8 676 23 309. Rokiškis
• Rokiškio r., Uljanavos k. rąstinį, 
2 aukštų namą (~100 kv. m.) 
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Pirmas aukštas įrengtas, antrame 
2 kambariai neįrengti, po namu 

didelis rūsys, katilinė, pirtis. 
Centrinis šildymas kietu kuru, 
židinys. Vietinė kanalizacija, 

vanduo. Kaina 25000 Eur.  
Tel. 8 605 22 089. Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties 6,13 ha 
žemės sklypas Pandėlio seniūnijoje. 
Tel. 8 674 61 469. Rokiškis
• Sodo sklypą su namuku 
Juodupėje. Kaina 3000 Eur.  
Tel. 8 682 31 964. Rokiškis
• Pakriaunių k., Rokiškio r., 70 kv. 
m namą. 150 kv. m.ūkinis pastatas, 
20 arų žemės, asfaltuotas kelias, 
parduotuvės, saugi kaiminystė, 
tyli graži vieta. Namui reikalingas 
remontas. Kaina 4150 Eur.  
Tel. 8 615 50 859. Rokiškis
• Sodybą netoli Pandėlio. Sklypo 
plotas 60 arų. Rami vieta, geras 
susisiekimas. Reikalingas remontas. 
Kaina  derinama. Kaina 5000 Eur. 
Tel. 8 674 41 641. Rokiškis
• Medinį namą, miesto 
komunikacijos, 6 a. žemės, 
Juodupės g-vė. Kaina 45000 Eur. 
Tel. 8 610 10 342. Rokiškis
• Keičiu 2 kambarių butą Vilties 
gatvėje į 3 kambarių.  
Tel. 8 684 13 285. Rokiškis
• 24 arų sodą Steponių kaime. Yra 
tvenkinys, mažas sodo namelis, 
patogus privažiavimas bei galimybė 
įsivesti elektrą (skydinė 5 metrai 
nuo teritorijos). Tel. 8 672 36 083. 
Rokiškis
• Dalį namo (67 kv. m) su daliniais 
patogumais, yra žemės, ūkinis 
pastatas. Kaina 17500 Eur.  
Tel. 8 679 41 705. Rokiškis
• Sodybą 1,5 km nuo Pandėlio 
Buivydiškių kaime, yra rūsys, 
pirtis ir kiti ūkiniai pastatai, prie 
pagrindinio kelio. Kaina derinama. 
Kaina 3500 Eur. Tel. 8 601 72 609. 
Rokiškis
• Butą Rokiškyje, Taikos gatvėje. 
Bendrabučio tipo 2 kambarių, 
virtuvė įrengta bute. Dušas ir 
tualetas taip pat yra. Reikalingas  
remontas. Tel. 8 663 76 414. 
Rokiškis
• Sodybą su nauju namu, vidus 
neįrengtas. 3,8 ha sklypas.  
Tel. 8 682 15 918. Rokiškis
• 124 kv. m sandėlį Cvirkos g. 
Galima rekonstruoti į 1  arba 2 
butų gyvenamą namą. Padaryta 
vizualizacija. Tel. 8 611 27 116. 
Rokiškis
• 30 arų žemės sklypą Cvirkos g. 
Galima skaidyti į mažesnius.  
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• Keičiu 2 kambarių butą (47,80 
kv. m) su daliniais patogumais į 1 
kambario butą su patogumais (gali 
būti bendrabučio tipo).  
Tel. 8 676 92 819. Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties sklypą 
Rokiškio r. Panemunėlio sen. 
Roblių k. Plotas – 10,56 ha. 
Tel. 8 600 26 446. Rokiškis
• Gyvenamą namą Panemunėlio 
mstl. Įrengta nauja šildymo 
sistema, grindinis šildymas, 
elektros instaliacija. 3 kambariai, 
virtuvė, vonios kambarys su wc. 
Antras aukštas neįrengtas.  
Tel. 8 644 49 927. Rokiškis
• Keisčiau 2 kambarių butą Vilties 
g. į 3 kambarių butą.  
Tel. 8 684 13 285. Rokiškis

• 2 ha  žemės sklypą Kamajų sen. 
Tel. 8 634 88 847. Rokiškis
• Tvarkingą 6 a žemės sodą SB 
„Ąžuolas“. Šiltnamis, vaismedžiai, 
vaiskrūmiai, miesto zona.  
Kaina sutartinė. Tel. 8-625-74455. 
Tel. 8 458 33 913. 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.  
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
• 4 kambarių butą mikrorajone. 
Šalia darželis ir J. Tūbelio 
progimnazija. Kieme vaikų žaidimo 
aišktelė, taip pat erdvi aikštelė 
automobiliams. 5 aukštas iš 5. 
Tel. 8 655 04 628. Rokiškis
• Sodą su namu Uljanavos kaime, 
už miškų urėdijos.  
Tel. 8 621 55 274. Rokiškis
• 1 kambario butą, 37,16 kv. m 
su kai kuriais baldais, Vilties 
24-ajame name, 5 aukšte, langai į 
kiemo pusę. Vonia ir tualetas kartu. 
Didelis balkonas. Reikalingas 
remontas. Kaina 12000 Eur.  
Tel. 8 623 26 311. Rokiškis
• Obelių sen. Zibolių k. sodybą su 
dirbama žeme (8 ha). Netoliese 
yra ežeras bei miškas (2 ha)
Kaina sutartinė. Tel. 8 656 28 289. 
Rokiškis
• Gyvenamąjį namą su sklypu 
miesto centre, ramioje vietoje. 
Namas su visomis miesto 
komunikacijomis. Plotas 100 
m2, o sklypo – 10 a. Taip pat 
yra ūkiniai pastatai ir garažas. 
Rokiškis,Čiurlionio g.  
Kaina 17000 Eur.  
Tel. 8 656 28 289. Rokiškis
• Namą Juodupėje arba keičiu į 1 
kambario butą Rokiškyje.  
Tel. 8 682 31 499. Rokiškis
• Rokiškio r., Žiobiškio k. medinį 
namą. Tel. 8 684 12 932. Rokiškis
• Mūrinį namą Dariaus ir Girėno 
g., 1 aukšte 3 kambariai ir 2 aukšte 
2 kambariai. Šildymas - kietuoju 
kuru, vanduo prijungtas prie miesto 
kanalizacijos. Yra kondicionierius. 
6 a. sklype yra ūkinis pastatas, 
kuriame garažas, lauko virtuvė ir 
kt. Kaina 35000 Eur.  
Tel. 8 689 19 333. Rokiškis
• Garažą Šatrijos gatvėje pirmame 
korpuse. Pietinė pusė. Pakeistos 
durys.  Yra rūsys ir duobė. Kaina 
2700 Eur. Tel. 8 610 24 126. 
Rokiškis
• Pigiai 2 tvarkingus kambarius 3 
kambarių bute, yra žemės, ūkiniai 
pastatai, labai maži mokesčiai. 
Kaina 5000 Eur. Tel. 8 603 05 110. 
Rokiškis
• 1 kambario, 37 kv. m butą 2- ame 
aukšte Vilties g. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 673 10 835. Rokiškis
• Dviejų aukštų mūrinį namą 
Augustinavos kaime, Panemunėlio 
sen. Yra kanalizacija, centrinis 
šildymas bei stačiamalkė krosnis,  
šulinys, klėtis, senovinė pirtis, 
trifazė elektros sistema, 40 a namų 
valdos. Kaina 5300 Eur.  
Tel. 8 624 90 501. Rokiškis
• Sodybą prie ežero: pirtis, klėtis, 
didelis ūkinis pastatas ir sandėlis, 
tvenkinys. Aplink sodybą 20 ha 
dirbamos žemės. Tel. 8 696 09 281. 
Rokiškis
• 0,45 sklypą Parokiškės gatvėje. 
Yra vanduo ir elektra.  
Tel. 8 692 13 421. Rokiškis
• Koklius. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 624 25 958. Rokiškis
• Sodybą Skirų k., Panemunėlio 
sen. Rokiškio r. reikalingas 
remontas, 8 km iki Rokiškio. 
Kaina 3200 Eur. Tel. 8 645 87 075. 
Rokiškis

NUOMA

• Dirbanti moteris su dviem vaikais 
išsinuomotu 2-3 kambarių butą nuo 
gegužės mėnesio.  
Tel. 8 676 26 818. Rokiškis

• Išsinomosiu butą, namą ar namo 
dalį, sodo namuką ilgam laikui 
Rokiškyje, galiu remontuoti.  
Tel. 8 608 74 914. Rokiškis
• Keturių asmenų šeima 
išsinuomotų 2 kambarių butą.  
Tel. 8 687 83 208. Rokiškis
• Išsinuomosiu žemę.  
Tel. 8 670 37 379. Rokiškis
• Noriu išsinuomoti žemės 
paskirties žemę Pandėlio 
seniūnijoje su galimybe ją 
nusipirkti. Tel. 8 621 11 502. 
Rokiškis

PASLAUGOS
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• Dengiame plokščius stogus 
rulonine prilydoma danga. 
Suteikiama garantija.  
Tel. 8 690 27 247. Rokiškis
• Traktoriumi vežu mėšlą.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Kokybiškai atliekame šiuos 
darbus: stogų dengimas ir remontas, 
kaminų valymas, mūrijimas ir 
skardinimas, karkasinių pastatų 
statymas ir pamatų tvarkymas.  
Tel. 8 608 09 520. Rokiškis
• Atlieku visus vidaus apdailos 
darbus. Elektros, santechnikos 
darbai, lubų, sienų, pertvarų 
gipsavimas. Glaistymas, dažymas. 
Plytelių klijavimas.  
Tel. 8 680 25 818. Rokiškis

PERKA

• Mūrinį garažą prie autobusų 
stoties arba J. Gruodžio gatvėje. 
Pasiūlymus siųsti trumpąja žinute 
arba el. paštu jmarius999@gmail.
com. Tel. 8 686 58 020. Rokiškis
• Perku mažai naudotą benzininę 

žoliapjovę. Tel. 8 687 70 529. 
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Rokiškyje, Gruodžio gatvėje rasti 
raktai. Tel. 8 687 79 488. Rokiškis
• Balandžio 9 d. Rokiškyje prie 
prekybos centro „Norfa“(autobusų 
stoties) rasta maža kalytė. 
Pasigedusiems kreiptis telefonu. 
Tel. 8 698 32 642. Rokiškis
• Rokiškyje, Laisvės gatvėje 
pabėgo katinėlis. Jei kas pamatysite 
ar esate priglaudę skambinkite 
nurodytu numeriu.  
Tel. 8 612 51 233. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Važuojantiį krosinį motociklą 
125cc 2017 m. Sėdi ir važiuoji. 
Kaina 2000 Eur. Tel. 8 609 28 704. 
Rokiškis
• 26 colių ratais bėginį dviratį. 
Merida firmos. Tel. 8 695 29 133. 
Kupiškis
• Nebereikalingą Minsk. Daug 
metų nevažinėtas. 
 Tel. 8 604 23 073. Anykščiai
• Moteriškus dviračius. Bėginiai. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Vyriškus dviračius, bėginiai,  
aliuminio rėmas. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Labai geros būklės 2004 m. 
Renault Scenic. Dyzelis. Iš 
Vokietijos. Kaina 1499 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
• Vaikiškus dviračius  bėginiai, 
aliuminio rėmas, ratai 20.  
Kaina 100 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
• Moterišką dviratį, bėginis, 
aliuminio rėmas, labai lengvas, 
naujos padangos. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• VW Passat 1,9, 92 kW benzinas-
dujos. TA iki 2019 12, visa 
informacija telefonu. Kaina 950 
Eur. Tel. 8 673 32 169. Rokiškis
• Peugeot 806 1.9 66 kW 1998 m., 
važiuojanti su TA. Kaina derinama 
apžiūrėjus automobilį. Kaina 700 
Eur. Tel. 8 679 79 012. Rokiškis
• Opel Astra, būklė gera.  
Kaina 600 Eur. Tel. 8 623 59 018. 
Rokiškis
• Motorolerį, dvitaktį, galiu 
parduoti dalimis. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 645 60 405. Rokiškis
• Motorolerį Honda Dio. Reikia 
remonto, tai gal kam dalys tiks. Yra 
dokumentai. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 666 80 007. Rokiškis
• VW Passat 1997 m. TA iki 2019 
12. Kaina 950 Eur.  
Tel. 8 673 32 169. Rokiškis
• 1997 10 28 AUDI A4,  1.9 
dyzelis, 81 kW, TA iki 2019 01 31. 
Kaina 900 Eur. Tel. 8 625 71 375. 
Rokiškis
• Smagiai važiuojantį mašiniuką 
NISSAN Almera, trauka įspūdinga 
kaip tokiam varikliukui. 1997 m. 
1,4 l, 55 kW benzinas. TA iki 2019 
09. Važiuoklė super, nes viskas 
pakeista kas reikėjo keist. Kėbulas 
nejaunas todėl turi trūkumų. 
Kaina 470 Eur. Tel. 8 648 31 363. 
Rokiškis
• Keturratį 110cc, pusiau 
automatas, su bėgiais.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Priekabą lengvajam automobiliui 
arba atskirai priekabas ir 
dokumentus. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Peugeot 306 2HDI, 66 kW, 
karavanas, kablys, ekonomiškas, 
cinkuotas TA iki 2019 pabaigos. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Opel Vectra 1998 m. TA iki 2020. 
Tel. 8 611 48 892. Rokiškis
• Daewoo Tahuma. 2001 m., 2 l 
variklis, 98 kW. TA . Kaina 1000 
Eur. Tel. 8 648 88 435. Rokiškis
• Toyota Avensis sedanas 2003 m., 
dyzelinas. 2.0 l TA iki 2019 03. 
Kaina 2500 Eur. Tel. 8 652 82 907. 
Rokiškis
• Opel  Vectra, 1998 m. TA iki 2018 
12. Tel. 8 615 23 062. Rokiškis
• Elektrinį naują moterišką dviratį. 
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• 1999 m. Audi A6 1,9 TDI, 81 
kW, sedanas, sidabrinė spalva, 
klimatronikas, CD grotuvas, 
elektriniai langai. Kaina 1200 Eur. 
Tel. 8 646 82 607. Rokiškis
• VW Golf plus, informacija 
telefonu. Kaina 3800 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Fiat Punto 1994 m. benzinas 1,1, 
5 durų, TA iki 2019 05,žieminiai 
vasariniai ratai. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 687 25 202. Rokiškis
• Mopedą Piaggio nrg 50, geros 
būklės. Tel. 8 619 52 150. Rokiškis
• Tvarkingą miesto dviratį, 6-13 
metų mergaitei. Visi atšvaitai, 
kojelė. Nauja patogi sėdynė. 18 
bėgių viskas veikia, sėdi ir važiuoji. 
Kaina 110 Eur. Tel. 8 673 51 413. 
Rokiškis
• 1994 m. VW Passat (delfinas). 
Benzinas/dujos, 66 kw, 1,8 l. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 651 84 042. 
Rokiškis
• Opel Astra, sedanas, 1993 m., 
benzinas, automatinė greičių dėžė, 
TA iki 2019.12. . Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 614 11 361. Rokiškis

• Parduodu, keičiu Audi A6 2.4 121 
kW, rida  244 tūkst. km, Lietuvoje 
neeksplotuota. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 612 91 343. Rokiškis
• Vokišką dviratį, geros būklės. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 674 32 521. 
Rokiškis
• Toyota avensis 2.0 dyzelinas 2003 
06. TA iki 2019 03. Geros būklės be 
defektų. Kaina 2500 Eur.  
Tel. 8 652 82 907. Rokiškis
• 2004 m, Volvo v70 2.4 d5 
automatas. Kaina 2150 Eur.  
Tel. 8 656 07 819. Rokiškis
• 2002 m. Ford Mondeo 2 l 
benzinas, neeksplotuota Lietuvoje. 
Kaina 750 Eur. Tel. 8 656 07 819. 
Rokiškis
• 2002 07 Toyota Yaris. 1.4 
dyzelinas 55 kW. TA iki 2019 11. 
Daugiau informacijos telefonu. 
Kaina 1500 Eur. Tel. 8 687 32 309. 
Rokiškis
• Audi 100 C4, geros būklės, gerai 
išlaikyta, prižiurėta, TA iki 2019 05 
20, benzinas-dujos, 2,3 variklis 98 
kW. Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 611 82 243. Rokiškis
• Toyota Avensis. 2005 m. Visa 
informacija telefonu. Kaina 2700 
Eur. Tel. 8 682 31 964. Rokiškis
• VW Passat b5 1997 m. 1.9 TDI 
81 kW karavanas. Visa informacija 
telefonu. Tel. 8 625 92 644. 
Rokiškis
• Renault Espace, 3 l, benzinas-
dujos. Yra TA. Tvarkingas.  
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Audi A4, 1995 02 01, benzinas, 
92 kW, TA iki 2019 11 25.  
Kaina 750 Eur. Tel. 8 671 51 603. 
Rokiškis
• Moterišką dviratį 21 bėgis, 
aliuminio rėmas, naujos padangos, 
priekinė šakė amortizuota. 
Tvarkingas. Kaina 145 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Moterišką dviratį GREENS-
Chelsea, 7 bėgiai, labai gerai 
prižiūrėtas. Tel. 8 696 09 281. 
Rokiškis
• Vyrišką dviratį Yosemite.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Opel astra 1.7 dyzelis nėra TA. 
Kaina 230 Eur. Tel. 8 628 47 947. 
Kupiškis
• Daewoo Tahuma 2001 metų 
2 l, 98 kW, benzinas. Ketvirtos 
kartos kompiuterinė dujų įranga 
(dokumentai ). Lengvo lydinio 
ratai R17, atrodo labai įspūdingai. 
Važiuoja puikiai, TA iki 2018 08. 
Kaina 1000 Eur. Tel. 8 648 88 435. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Sportinį vairą.  
Tel. 8 608 20 518. Rokiškis
• 1996 m. Peugeot 605 benzinas-
dujos. 1996 m. Rover 825 TD.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• 1998 m. Opel Vectra 2 l 74 kW 
sedanas. 1998 m.  Ford Galaxy 
benzinas-dujos. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• 2005 m. Opel Vivaro 1.9 dyzelis. 
Tel. 8 608 49 315. Rokiškis
• VW passat b5 1.9 81 kW.  
Tel. 8 629 10 449. Rokiškis
• 1985 m. VW  GOLF II benzinas ir 
1994 m. VW GOLF III dyzelis.  
Tel. 8 683 05 710. Rokiškis
• Lengvo lydinio ratlankius su 
geromis padangomis 195-65-15, 5x 
112. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 627 69 141. Rokiškis
• Lengvo lydinio ratlankiai su 
geromis padangomis 195-65-15, 5x 
112. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 627 69 141. Rokiškis
• 205 45 R16 vasarines padangas, 
dėvėtos. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• 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
• Renault lengvojo lydinio ratus su 
padangom. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 628 47 947. Kupiškis
• Opel ratus 4 skylių. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 628 47 947. Kupiškis
• Lengvo lydinio ratus R15 8 skylės 
su padangom. Kaina 120 Eur.  

Tel. 8 628 47 947. Kupiškis
• Skoda ratlankius su vasarinėmis 
labai geromis padangomis 195 65 
R15. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• MAZ V6 pilnos komplektacijos 
galima užvesti (1 000 Eur) MAZ 
padangas, MAZ5551 kėbulo kėlimo 
cilindrą (4 pakopų, 150 Eur), MAZ 
pavarų dėžes (nuo 100 iki 200 Eur). 
Tel. 8 682 77 421. Kupiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• Priekabos 2PTS-4 dalis: 
ratlankius, padangas, linges.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Renault Espace 1994 m. 2,1 TDI 
ir 2,2 B\D, Ford Mondeo 1,8 TDI 
1995 m. karavanas.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Vasarines padangas visureigiui 
255/55/ R18 4-5 mm. Michelin 4 
vienetai. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 615 75 475. Rokiškis
• Lengvojo lydinio ratlankius R14  
4×100  4 vnt. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 615 23 142. Rokiškis
• VW Golf 4, keturias vasarines 
padangas (važiuotos vieną sezoną) 
su  ratlankiais. Tel. 8 681 11 276. 
Rokiškis
• VW Golf 3 R14 lengvo lydinio 
originalius  ratlankius.  
Tel. 8 614 66 272. Rokiškis
• 1999 m. Audi a6 1.9 TDI 81 kW 
turbiną. Tel. 8 655 08 291. Rokiškis
• Dėvėtas padangas 
R14,15,16,17,18,19, 20 vasarines, 
žiemines, M+S. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• VW  Passat b5 1.9 TDI 81 
kW, sedanas. Tel. 8 629 11 397. 
Rokiškis
• Vasarines padangas  255/,55 
R18 likutis 4 -5mm,  4 vienetai už 
visas 60 eurų. Tel. 8 615 75 475. 
Rokiškis
• 185 60 R14 vasarines padangas, 
2015 m. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 685 65 884. Rokiškis
• 205 70 R15 Hankook 2011 
m. vasarines 8 mm padangas. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• 195 65 R15 ziemines naujos 
padangos 2017m firestone-
gamintojas Prancuzija. Kaina 140 
Eur. Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Opel Zafira. Tel. 8 683 06 559. 
Rokiškis
• 1999 m. VW Cady 1,9, 66 kW 
TDI; 2002 m. Mitsubishi Speace 
Sstar 1,9 dyzelis; 1994 m. Audi b4 
1,9 66 kW TDI; 1999 m. VW Golf 
1,6 benzinas. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• R-17 lietus ratlankius su 
vasarinėmis padangomis (Opel). 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• VW Touran atsarginį ratą.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Motociklų („britvų“, čioperių, 
motorolerių) padangas. 
 Tel. 8 638 68 220. Rokiškis
• Vasarines padangas  
155/70R13,165/70R13, 
185/60R14,195/50R15 
m+s,205/50R16,205/55R16, kaina 
nuo 5 eurų. Tel. 8 638 68 220. 
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Skubiai reikalinga darbininkė 
dekoratyvinių medelių priežiūrai. 
Darbas 2 km. nuo Kavoliškio 

kaimo. Tel. 8 652 78 157. Rokiškis
• Reikalingi darbininkai (vaikinai 
ir merginos iki 40 metų amžiaus) 
darbui Šiaurinėje Airijoje. 
Skambinkite, papasakosiu viską 
smulkiau dėl apgyvendinimo, dėl 
atlyginimo. Bilietus yra galimybė 
nupirkti. Tel. 8 655 23 242. 
Rokiškis
• Reikalingas meistras sumontuoti 
šildymo sistemą: centrinio 
šildymo katilas, boileris, 
vamzdynas, radiatoriai, išsiplėtimo 
bakelis. Paprastu senuoju būdu 
(savaiminiu). Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• ŽŪB „Ilzenbergas“; ieško 
darbuotojo (paukščių skerdimui ir 
apdorojimui). Tel. 8 616 29 375. 
Rokiškis
• Ieškau papildomo darbo.  
Tel. 8 675 16 894. Rokiškis
• Reikalingas meistras remontuoti 
stogą, dengtą valcavimo būdu, 
leidžiant skardą per valcus. 
Tel. 8 618 65 078. Rokiškis
• Ieškau mechanizatoriaus 
Kazliškio sen., Rokiškio r. 
Atlyginimas pagal sugebėjimus 
iki 800 Eur. Tel. 8 620 64 983. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Geros būklės grandininį pjūklą 
Partner 351.Pilnai veikiantis, nauja 
šiekšta ir grandinė. Kaina 110 Eur. 
Tel. 8 686 91 017. Rokiškis
• Šiltnamio rėmą iš vamzdelių. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 674 22 216. 
Rokiškis
• Tvarkingą traktorių, pjovimo 
plotis 1 m. Kaina 620 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Italų gamybos krūmapjovę 
(trimerį) Stiga viskas veikia.  
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO-
PREKĖS

• „Giras“ (svarmenis) 32 ir 24 kg. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Storasienį vamzdį, 4 metrų ilgio, 
skersmuo 20 cm. sienelių storis 8 
mm. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 627 69 141. Rokiškis
• Šiferio didžiuosius lapus. 
Tvarkingai nuimti, visus kiek yra. 
Apie 300 kvadratų.  
Tel. 8 601 27 837. Rokiškis
• Medžio tekinimo stakles.  
Tel. 8 619 52 150. Rokiškis
• Naudotas perdengimo plokštes 
(1,5x6 m.) ir sienų blokus (1,2x6; 
0,9x6 ir 1,2x1,5 m).  
Tel. 8 676 93 720. Rokiškis
• Diskinius pjūklus su plokštelėmis 
medienai pjauti, diametras 50 cm., 
3 vnt., nauji. Tel. 8 610 06 145. 
Rokiškis
• Lapuočių ir spygliuočių 
dailylentes. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Šamotines plytas. 
 Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Įvairaus pjovimo statybinę 
medieną. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Televizijos priedėlį STRONG 
SRT 8903. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 681 58 849. Rokiškis
• Veikiantį televizorių Samsung. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Panasonic Tx-32ps11f  
televizorių- naudotas, veikiantis, 
kineskopinis, pultelis yra, 82 cm 
įstrižainė. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 614 34 974. Rokiškis
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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:
 „Vaikystė, knygų lydima“, Tarptautinei vaikų knygos diena,
Paroda ,,SkaitMENINIS muziejus”.
RENGINIAI: 
Balandžio 23-29 d. vyks 18-oji Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė 

„Kartu mes kuriame ateitį“.
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
Balandžio 20 d. 14 val. – kūrybinių darbelių studijos „Naminukas“ 

užsiėmimai.
Balandžio 27 d. 12 val. – skaitymo skatinimo akcija ,,100-to reikšmingiausių 

knygų vaikams ir paaugliams sąrašo pristatymas“. 
Balandžio 26 d. 12 val. – varžytuvės „Knygius – 2018“.
Viešojoje bibliotekoje (Kauno g.7)
Balandžio 27 d. 16.30 val. –  atsiminimų knygos „Aš esu Etmės Evė. Ieva 

Simonaitytė amžininkų liudijimuose“ sutiktuvės Aukštaitijos žemėje. Dalyvauja 
knygos sudarytojas, prof. Domas Kaunas.

Viešojoje bibliotekoje (Taikos g.19)
Balandžio 24-27 d. 11 val. ir 16 val. – mokymai  „Kaip naudotis 

elektroninėmis bibliotekos paslaugomis?”.
Balandžio 25-26 d. 10 val. – mokymai  „E-komercija“, klasterio „Versli 

biblioteka“ nariams.

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-

vaitė gana palanki 
dalykiniams ir ki-
tokiems kontak-

tams, įmanomi netikėti lai-
mėjimai arba tiesiog gausite 
postūmį kažko imtis, siekti. 
Vis dėlto seksis tik tuo atveju, 
jei nesate pažeidę įstatymų ar 
taisyklių. Regis, būsite pri-
versti atkreipti didesnį dėme-
sį į vaikų elgesį ar poreikius. 
Galbūt nuvils žinia iš užsie-
nio, gauta siunta ar kt. Atsar-
giai kelyje. Savaitgalį daug 
nuveiksite, jeigu turėsite šalia 
aktyvią draugiją, pavyzdžiui, 
jei jūsų partneris bus energin-
gas ir nusiteikęs veikti kartu. 
Venkite ginčų, rizikos.

JAUTIS. Šią 
savaitę kasdieniai 
darbai, vaikai, 
augintiniai at-

ims daug laiko, nors mintys 
dažnai skries toli nuo ruti-
nos. Norėsis kur nors išvykti 
arba tiesiog užsidaryti tarp 
keturių sienų ir, įsitaisius 
prie kompiuterio, leistis į 
virtualias keliones. Regis, 
kalbos suksis apie įvykius 
užsienyje bei apie gerbėjus, 
vaikus, švietimo reformą ir 
pan. Jeigu norite finansinio 
stabilumo, labiau planuoki-
te išlaidas ir mažiau pinigų 
skirkite pramogoms. Savait-
galį galite nekaip jaustis arba 
sveikatos problemų turės ša-
lia esantys artimieji.

D V Y N I A I . 
Šią savaitę imki-
tės sutarčių, ko-
respondencijos, 

reklamos, pervežimų, jeigu 
tai aktualu. Naujos pažintys 
gali būti uždegančios, dis-
kusijos, ginčai - taip pat. Vis 
dėlto apsišarvuokite kantrybe, 
kad neišsprūstų netinkamas 
žodis, nes jūsų klaidomis iš-
kart pasinaudos konkurentai. 
Nieko gero, jei darysite didelį 
spaudimą ir šeimos nariams, 
versite juos daryti tai, kam jie 
priešinasi. Savaitgalį galite 
sulaukti pakvietimo į renginį, 
pobūvį, pasimatymą. Galbūt 
nustebins erotiškai nusiteikęs 
pažįstamas, komplimentai.

VĖŽYS. Šią 
savaitę tikriausiai 
teks pasirūpinti 
turto, tiekimo, ko-

merciniais reikalais, skubiai 
tvarkyti dokumentus, sutar-
tis, daug bendrauti. Gali nu-
džiuginti mylimo žmogaus ar 
vaiko sėkmė. Kita vertus, yra 
pavojus, kad kažką prarasite, 
sugriausite. Galbūt įsitem-
pę lauksite kažkokių žinių 
arba teks konkuruoti ar dėl 
ko nors aiškintis. Saugokitės 
avarinių situacijų. Savaitgalį 
pasimėgaukite namų ramybe 
arba išvažiuokite į gamtą. 
Neprimeskite savo norų ir 
elgesio modelio šeimos na-
riams - leiskite jiems patiems 
nuspręsti, kuo užsiimti.

Astrologinė prognozė ateinančiajai savaitei
LIŪTAS. Šią 

savaitę privers pa-
sirūpinti pinigų, 
turto reikalais, do-

kumentais, pajamų deklaravi-
mu, kreditų, įmokų ar išmokų 
klausimais. Apskritai ryžtin-
gai imsitės spręsti aktualius 
klausimus, o energijos pridės 
geras įvertinimas darbe, vi-
suomenėje. Galbūt ruošitės 
komandiruotei ar tam tikrai 
reformai, domėsitės nauja 
technika, darbo priemonė-
mis ar pan. Savaitgalį būsite 
nusiteikę bendrauti, naršyti 
po informacijos marias. Pa-
sistenkite tinkamai elgtis su 
gyvūnais, nepaleiskite nuo 
pavadėlio viešoje vietoje.

M E R G E L Ė . 
Šiuo metu stoko-
site energijos ir 
gerų emocijų, ta-

čiau galite sėkmingai dirbti 
protinį darbą, analizuoti, sis-
teminti, projektuoti. Galite 
užsitikrinti įtakingo asmens 
palaikymą, slaptą protega-
vimą. Gali realizuotis ir ro-
mantiška užgaida - patirti 
aistringą meilės nuotykį, ką 
nors suvilioti, sužadinti pa-
vydą ar pan. Savaitgalį jus 
domins nekilnojamojo turto 
rinka, statybų, remonto, že-
mės ūkio reikalai. Tikėtini 
pirkiniai iš šių sričių arba 
sėkmingi pardavimai. Tačiau 
nerimo ir rūpesčių gali su-
kelti vaikai, artimas žmogus.

S VA R S T Y -
KLĖS. Šią savaitę 
jums seksis pasi-
naudoti sukaupta 

patirtimi, užmegztomis pa-
žintimis, kad tai priartintų 
prie tikslo, pagreitintų kon-
kretų rezultatą. Vis dėlto ša-
lia yra žmonių, kurie norėtų 
pakišti jums koją, - nepa-
mirškite to. Veikiausiai realūs 
nemalonumai jus aplenks, 
jeigu nemėginsite neteisėtais 
būdais įtvirtinti savo interesų. 
Venkite ir liežuvauti, regzti 
intrigas. Savaitgalis nuteiks 
buitiniams reikalams ir kū-
rybinei veiklai. Tačiau per 
išsiblaškymą galite prarasti 
reikalingą daiktą, dokumentą.

S K O R P I O -
NAS. Savaitės 
pradžioje turbūt 
neišsisuksite nuo 

pokalbio su svarbiu asme-
niu ir neišvengsite naujų 
įpareigojimų. Jeigu siekiate 
įsidarbinti ar pakilti karje-
ros laipteliu, galite daug ką 
išsiaiškinti. Regis, naujie-
nos nenuvils, ir net įmano-
mi preliminarūs susitarimai. 
Vis dėlto energijos stoka iki 
savaitgalio neleis užbaigti 
numatytų darbų. Gali kelti 
nerimą užkulisiniai reikalai, 
intrigos. Galbūt teks pasi-
rūpinti ligoniu arba patys 
nekaip jausitės. Savaitgalį 
nesiveržkite sunkiai dirbti ir 
intensyviai bendrauti.

ŠAULYS. Sa-
vaitės pradžio-
je pasiryžkite 
kreiptis į įtakingą 

pažįstamą, jeigu turite pro-
blemų, kurias jis gali padėti 
išspręsti. Regs, iš jūsų bus 
reikalaujama, aiškiai apsi-
spręsti, ko norite ir ką gali-
te. Darbo, verslo, politikos 
srityse gali būti pareikalauta 
ataskaitų už panaudotas me-
džiagas, inventorių, išleistas 
lėšas. Tikėtina, kad dėl kai ko 
teks rimtai pasukti galvą. Sa-
vaitgalį jums patiks būti tarp 
žmonių, lankytis masiniuose 
renginiuose, varžybose, leisti 
laisvalaikį su draugais. Se-
kmadienį jau rinkitės ramesnį 
poilsį, venkite šurmulio.

OŽIARAGIS. 
Šią savaitę ga-
limi pasiekimai 
per publikacijas, 

mokslą, užsienį, kultūrinę 
veiklą, tačiau bus ir rūpesčių. 
Galbūt išgirsite pranešimus 
apie nelengvai įveikiamas 
kliūtis. Gana didelis traumų, 
avarijų, netekčių pavojus. 
Pavojinga demonstruoti kate-
goriškus principus bei ambi-
cijas. Pernelyg gera nuomonė 
apie save, pabrėžtinas domi-
navimas trukdys harmoningai 
bendrauti su kolegomis, ap-
linkiniais. Savaitgalį imkitės 
buitinių ar ūkinių darbų. Se-
kmadienį jums gali pavykti 
pasireikšti draugų kompani-
joje ar prieš publiką.

VA N D E N I S . 
Ši savaitė žada 
informacijos, su-
sijusios su darbu, 

verslu, teisinėmis peripetijo-
mis. Jūsų ausis gali pasiekti 
ir nekokia naujiena. Galbūt 
galvosite apie galimą grėsmę, 
nuobaudą, jūsų klaidų, neetiš-
kumo paviešinimą ar pan. Bus 
žymiai lengviau, jei šalia jūsų 
yra stiprių, kompetentingų 
žmonių, pasirengusių padė-
ti, bendradarbiauti. Gali kilti 
būtinybė susigrąžinti skolas 
ar pasiskolinti. Savaitgalį ap-
sispręskite, ko iš tiesų norite, 
nesiblaškykite ir neklaidinkite 
aplinkinių. Nusiteikite ben-
dravimui, pažintims.

ŽUVYS. Šią 
savaitę daug dirb-
site ir dar dau-
giau reikalausite 

iš kitų. Jums gali pavykti 
gana konkrečiai susitarti dėl 
bendradarbiavimo, numatytų 
darbų eigos. Tai žada papil-
domo uždarbio galimybes ar 
pan. Vis dėlto meilės ir par-
tnerystės reikalai bus prieš-
taringi, nevaldomi. Baimin-
sitės, kad iliuzijos nevirstų 
nusivylimu. Nepakenktų 
daugiau optimizmo. Labiau 
tausokite sveikatą. Savait-
galį pasižymėsite išlaidumu. 
Su naujais pažįstamais būki-
te atsargesni. Per dideliu pa-
tiklumu galite sau pakenkti.

Nuoširdžiai užjaučiame sūnų Eugenijų 
dėl tėvelio Piotro SEBENŽEKOVO mirties.

Taikos g. 3-ojo namo 
ketvirtosios laiptinės gyventojai

GARSO TECHNIKA

• Idealios būklės, kaip naują CD 
grotuvą ALPINE CDE-120RM, 
USB, AUX. Kaina 40 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
• CD grotuvą PLU2, P2 - 3030. 
MP3. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
Sony CDX - MP40. MP3. 
 Kaina 20 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
Panasonic CQ-C7303N. MP3, 
WMA. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 

AP CD - 5800 CD. MP3, AUX. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
Panasonic CQ - C1303NE. MP3, 
AUX. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Skubiai ieškau vairuotojo darbo 
turiu B kategorijos vairuotojo 
pažymėjimą. Tel. 8 602 38 540. 
Utena
• Vyras ieško darbo.  
Tel. 8 672 86 131. Rokiškis
• 17 m. moksleivis ieško darbo 
savaitgaliais ir vasarai. Galiu 
pjauti malkas, žolę. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 645 60 405. 
Rokiškis
• Ieškau auklės arba slaugės darbo, 
turiu patirties. Tel. 8 673 38 271. 

Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Kaimiškų vištų kiaušinius.  
Tel. 8 690 29 495. Rokiškis
• Medų, išfasuotą po 1 kg., kaina 4 
Eur. Tel. 8 458 33 083. Rokiškis
• Sėklines bulves.  
Tel. 8 685 14 688. Rokiškis
• Ekologiškai augintas bulves.  
Tel. 8 623 55 771. Rokiškis
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

Kalinys rašo draugei 
blondinei: „Ačiū už dildę, 
kurią paslėpei pyragėlyje. 
Dabar mano nagai – gražiausi 
kameroje“.

***
Apie vyrus ir moteris 

kariškai:
Moteris – kaip granata: kol 

su žiedeliu, gali saugiai laikyti.
Vyras kaip tankas – kur 

vamzdis žiūri, ten ir bokštelis 
sukasi.

***
Marytė ištrynė savo 

buvusiojo numerį. Dabar 
gailisi: jis taip ir nesužinos, 
koks galvijas yra!

***
Skelbimas laikraštyje: 

„Žavi mergina ieško 
simpatiško vyruko, kuris ją 
šiandien aistringai apkabino 
maršrutiniame taksi. Grąžink 
mano telefoną, bjaurybe!“

***
Kuo skiriasi tikra meilė nuo 

įsivaizduojamos?
Įsivaizduojama: man 

patinka, kaip žėri snaigės tavo 
plaukuose...

Tikra: kur tavo kepurė 
vidury žiemos, kvaiša?!

***
Marytė rytais visada 

sverdavosi su katinu. Kad ir 
ką svarstyklės beparodytų, tai 
katinas – besotis rajūnas, o 
Marytė – daili gražuolė.

***
Pagavo policininkai 

narkomaną zoologijos sode. 
Šis ginasi, kad nieko nevartojo. 

Policininkas sako:
– Jei atpažinsi žvėrelį, 

patikėsiu, kad nieko nevartojai.
Jis rodo į narvą su kengūra:
– Kas čia?
Narkomanas:
– Kiškis. Maždaug 45-50 

metų amžiaus.
***

Išėjo žmona pasėdėti su 
draugėmis. Grįžo paryčiais, 
gatava, pėdkelnės suplėšytos, 
batelio kulnas nulaužtas. Vyras 
barasi:

– O aš tavęs tokios namo 
nepriimsiu!

Žmona:
– Ojojoj! Man ir nereikia! 

Aš gitaros atėjau.
***

Moters dienoraštis: „Vakar 
su draugėmis sėdėjome iki 
išnaktų sodyboje. Žvaigždės, 
gitara. Jaučiuosi kaip naujai 
gimusi... Ryte mane kopūstų 
lysvėje rado“.

***
Marytė nusprendė baigti 

dietą, kai jos reakcija į kirmėlę 
salotose vietoj  „Fu!“, buvo 
„Na kur tu bėgi, bjaurybe!“.

***
Valdininko užrašai: 

„Gerame darbe geri sapnai 
sapnuojasi“.

***
Pakliuvo į vilkduobę miške 

vilkas, lapė ir kiaulė. Nė vienas 
išlipti negali. 

Lapė:
– Mėsos yra, kažkiek 

pratempsim, o paskui gal kas 
išgelbės.

Vilkas:
– Mėsos yra, dama yra. 

Visai neblogai toje duobėje. 
Gal kas eis pro šalį ir ištrauks 
mus iš čia.

Kiaulė:
– Jums gerai, o man? 

Galima, aš prieš mirtį bent 
padainuosiu?

Vilkas ir lapė sutiko: 
tegul dainuoja. O kiaulė kad 
užkvykė per visą mišką. 
Subėgo medžiotojai, lapę 
ir vilką pašovė, o kiaulę iš 
duobės ištraukė. Vilkas prieš 
mirtį pagalvojo:

– Turėjau mėsos, turėjau 
damą. Tai ne, matai, koncerto 
prireikė.

***
Skelbimas laikraštyje. 

Vyras, 30 metų ieško meilės“. 
Galvoju, ar jis kablelį 
praleido, ar čia asmeninė 
tragedija?

***
Pasaulio futbolo 

čempionatui artėjant: 
yra įprastas futbolas, 
yra amerikietiškasis. 
Yra ir rusiškasis: tiesiog 
vaikščiojimas paskui kamuolį.

***
Prie kazino durų. 

Apsauginis:
– Aš jūsų negaliu įleisti. 

Jūs be kaklaraiščio.
Klientas:
– O va tas ponas apskritai 

yra nuogas!
Apsauginis:
– Bet sere, šitas ponas juk 

išeina.

Orų prognozė balandžio 20-23 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Balandžio 20 d. Naktį +4

Dieną +18
V, 
3-8 m/s

Balandžio 21 d. Naktį +11
Dieną +13

V,
7-15 m/s

Diena bus vėjuota.

Balandžio 22 d. Naktį  +5
Dieną +12

ŠV, 
6-13 m/s

Diena bus vėjuota, 
vietomis palis

Balandžio 23 d. Naktį +2
Dieną +10

ŠV,
2-7 m/s

Dienos paviršiuje 
šalnos.

BUITINĖ TECHNIKA

– 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...

• Elektrinį vandens šildytuvą 200 
l. Kaina 30 Eur. Tel. 8 660 52 637. 
Rokiškis

• Dujinę viryklę su elektrine 
orkaite,  mažai naudota.  
Tel. 8 613 81 243. Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašina ČAIKA 
134. Kaina 160 Eur.  

Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Puikiai veikiantį kavos aparatą. 
Kaina 99 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis
• Veikiančią automatinę skalbimo 
mašiną. Kaina 50 Eur.  

Tel. 8 624 30 623. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Sūpynes. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 616 02 301. Rokiškis

• Vaikišką dviratį.  
Kaina 30 Eur. Tel. 8 695 54 461. 
Rokiškis


