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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Balandžio 27-oji, 
penktadienis, 

17 savaitė
Iki metų pabaigos liko

248 dienos. 
Medicinos darbuotojų diena.

Pasaulinė grafinio dizaino 
diena.

Saulė teka 5.52 val., 
leidžiasi 20.43 val. 

Dienos ilgumas 14.51 val. 
Mėnulis – priešpilnis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Anastazas, Aušra, Aušrė, Aušrinė, 
Aušrius, Aušrys, Gotarta, 

Gotartas, Gotartė, Gotautas, 
Gotautė, Sidona, Zita, Žydrė.
Rytoj: Rimgailas, Rimgailė, 

Valerija, Valė, Vygandas, Vygandė, 
Vyganta, Vygantas, Vygantė, 

Vygas, Vytolis, Vytuolis.
Poryt: Algirdas, Augustinas, 
Geidutė, Geidutis, Geidvilas, 
Geidvilė, Indraja, Indrajas, 

Indrė, Padravas, Rita.

Dienos citata
„Kuklumas sielai yra tas pats, kas 
drovumas kūnui“ (F. Bekonas).

Dienos skaičius
1500

Tokios vertės dviratį pasisavino 
vagis. 2 p. 

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1521 m. Filipinų Maktano salo-
je vietiniai gyventojai nužudė por-
tugalų keliautoją Ferdinandą Ma-
gelaną. Jis tuo metu mėgino pirmą 
kartą apkeliauti aplink pasaulį.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

2001 m. pirmą kartą į Lietuvos 
teritorinius vandenis įplaukė 

ir Klaipėdos jūrų uoste 
prisišvartavo du Vokietijos 

povandeniniai laivai.

Post 
scriptum

Dėl vienos žuvies niekas į 
vandenį nešoks.

Rokiškio kultūros centro vaikų teatras 
pristatė spektaklį „Prašom tylos“

Balandžio 20 d. Rokiškio kultūros centro vaikų teatras „Grįžulo ratai“ pristatė naujausią 
savo darbą, spektaklį „Prašom tylos“ (rež. Svetlana Artemieva).
Šiuolaikiško, pamokančio ir nuotaikingo spektaklio atėjo pažiūrėti ir maži, ir dideli. 11 
val į spektaklį rinkosi mokiniai ir mokytojai, o vakare, 17 val., po darbų sugužėjo ir pačių 
aktorių tėvai, seneliai, bei visi atradę laisvą minutę teatrui.
Trupės „Grįžulo ratai“ aktoriai energijos padalino visiems, o patys sulaukė plojimų, gėlių, 
saldainių ir šypsenų. Didelį ačiū salė ir auklėtiniai tarė teatro vadovei Svetlanai Artemievai.

Buvęs mokyklos direktorius 
Augutis Tymukas bus teisiamas 
už mirtiną avariją

2 p.

Visuomenės sveikatos biurui – 10 metų!

Visuomenės sveikatos biuro turtas – jo gausi ir kūrybinga komanda.                                                                                                                                                                                   „Rokiškio Sirenos“ nuotr.

4 p.
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Piktybiškai apgadintas
 automobilis
Vyras,  gim. 1964 m., gyv. 
Rokiškyje, pranešė, kad balandžio 
16 d. apie 16.10 val. pastatė 
automobilį VW „Fox“ Taikos g., 
Rokiškyje, po 15 minučių rado 
jį apgadintą t.y aštriu daiktu 
perbrauktą visą automobilio dešinį 
šoną. Nuostolis –  200 eurų žala.

Iš kiemo pavogtas dviratis - 
ieškomi įvykio liudininkai
Balandžio 14 d. apie 13.30 val. 
iš gyvenamojo namo kiemo 
Rokiškyje, Ąžuolų g. 22, dingo 
dviratis „Canondale“. Jo vertė – 
1500 Eur.
Jeigu matėte įvykio aplinkybes, 
turite informacijos apie pagrobtą 
dviratį ar galite suteikti kitos 
vertingos informacijos, prašome 

informuoti Panevėžio apskrities 
vyriausiojo policijos komisariato 
Rokiškio rajono policijos 
komisariato pareigūnus el. paštu 
aurimas.zauka@policija.lt arba 
telefonais: (8 458)  55 150, 112

Mama pateko į ligoninę 
dėl smurtaujančio sūnaus
Balandžio 23 d.  19.06 val. į 
Rokiškio psichiatrijos ligoninę 
pristatyta moteris gim. 1931 m., 
gyv. Biržų r., kuriai  nustatyta 
kraujosruva dešiniame paakyje. 
Išsiaisškinta, kad prieš tris dienas 
namuose smurtavo sūnus, gim. 
1957 m., gyv. kartu.

Degė žolė
Balandžio 24 d. apie 13 val. 
ugniagesiams pranešta, kad Stravų 
kaime (Kriaunų sen.) dega atvira 

teritorija. Atvykę gelbėtojai 
parankinėmis priemonėmis žolę 
užgesino. Išdegė apie 25 a.
Balandžio 22 d. apie 23 val. 
Apaščio kaime (Pandėlio sen.) 
prie kelio deganti žolė kėlė pavojų 
pastatams. Išdegė apie 10 arų 
pievos.

Yra smurto 
žymių
Balandžio 25 d. apie 7 val. 
Rokiškio r., Obelių sen., namo 
kieme rasta mirusi moteris, gim. 
1955 m. Matomas veido patinimas 
ir kraujosrūva virš kairės akies.

Panevėžio VPK ir Panevėžio 
apskrities priešgaisrinės 

gelbėjimo valdybos
Rokiškio priešgaisrinės 

gelbėjimo tarnybos inform.

KRIMINALAI

Buvęs mokyklos direktorius Augutis Tymukas 
bus teisiamas už mirtiną avariją

Buvęs Rokiškio rajono Kamajų 
Antano Strazdo gimnazijos direk-
torius Augutis Tymukas (nuotr.) 
bus teisiamas dėl moters mirtimi 
pasibaigusios avarijos sukėlimo. 
Kito automobilio vairuotoja žuvo, 
su ja vykęs sūnus buvo sužalotas. 
A. Tymukui taip pat pareikšti kal-
tinimai palikus sužeistuosius be 
pagalbos, kai grėsė pavojus jų gy-
vybei, pranešė prokuratūra.

Avarija įvyko pernai, lapkričio 
27-osios vakarą, Rokiškio rajone. 
Apie 17 val. 30 min. kelyje Rokiš-
kis-Maineivos-Naujasodė prava-
žiuojantis automobilis kliudė prie 
sugedusio automobilio, stovėjusio 
priešpriešinėje eismo juostoje, prie 
pat kelkraščio, buvusią moterį bei jos 
sūnų ir nuvažiavo.

Sunkius sužalojimus patyrusi 45 
metų moteris žuvo vietoje, jos 22 metų 
sūnus buvo sužeistas lengviau. Jis ir 
paskambino medikams bei policijai.

Policijos pareigūnai netrukus rado 
avariją, įtariama, sukėlusį ir nuva-

žiavusį automobilį „Seat Alhambra“ 
Rokiškio rajono Kamajų miestelyje.

Apgadintame automobilyje poli-
cininkai pamatė prie vairo miegantį 
A. Tymuką, tuometį Kamajų moky-
klos direktorių. Jo kraujyje ekspertai 
rado 1,93 promiles alkoholio, tai vi-

dutinis girtumo laipsnis.
Ikiteisminį tyrimą šioje byloje at-

liko Panevėžio apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato Kelių policijos 
tarnybos pareigūnai, o tyrimui vado-
vavo Panevėžio apylinkės prokuratū-
ros prokurorė Gražina Petrulytė.

Ikiteisminio tyrimo metu A. Ty-
mukas savo kaltę visiškai pripažino. 
Vyras tuo metu turėjo nedarbingumo 
pažymėjimą ir dėl sveikatos proble-
mų vartojo stiprius vaistus. Jis teigia, 
kad medikamentai tikriausiai susti-
prino alkoholio, kurį jis prieš avariją 

pas pažįstamą išgėrė, poveikį.
A. Tymukas po avarijos buvo at-

leistas iš pareigų, šiuo metu jis yra 
bedarbis.

„Kaltinamojo teigimu, dėl savo 
būsenos jis nesuprato, kad važiuoda-
mas sukėlė avariją, tačiau jis visiškai 
pripažino savo kaltę“, – sakė proku-
rorė G. Petrulytė.

Prokurorės teigimu, sunkinančia 
kaltinamojo atsakomybę aplinkybe 
pripažinta, kad be pagalbos sužeis-
tuosius jis paliko būdamas neblaivus.

A. Tymuko kaltę lengvina, kad 
jis pripažino savo kaltę ir nuoširdžiai 
gailisi bei žuvusiosios vaikams bei su-
tuoktiniui atlygino turtinę ir neturtinę 
žalą. Tačiau dar keturi žuvusiosios ar-
timieji buvo pripažinti nukentėjusiais 
ir pareiškė ieškinius dėl žalos atlygini-
mo. Byla perduota nagrinėti Panevėžio 
apylinkės teismo Rokiškio rūmams.

Naujienų agentūros BNS infor-
maciją atgaminti visuomenės infor-
mavimo priemonėse bei interneto 
tinklalapiuose be raštiško UAB BNS 
sutikimo draudžiama

Jaunystės gatvėje ruošiamasi tiesti naują šaligatvį

Jaunystės gatvėje, šalia Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“ ruošiamasi tiesti naują šaligatvį. Darbininkai senąsias šaligatvio plyteles jau 
pašalino ir netrukus ties naują šaligatvio grindinį.                                                                                                                              M. Meilutės nuotr.

Rokiškėnai jau gali susipažinti 
su Kultūros sostinei paruoštais darbais

Jau kitąmet Rokiškis taps Lie-
tuvos kultūros sostine, o pasiruo-
šimas šiam įvykiui vyksta labai 
intensyviai. 

Rokiškėnai jau gali susipažin-
ti su dalimi darbų, paruoštų 2019 
metams: perskaityti kitų metų 
planuojamų renginių sąrašą, pa-
vartyti UAB EZCO dizainerių 
sukurtą Kultūros sostinės stiliaus 
knygą bei mobiliojo telefono ir 
kompiuterio ekranams pritaikytas 
užsklandas. 

Taip pat jau visai netrukus bus 
galima įsigyti didžiąją dalį dizai-
no knygoje esančių prekių.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Lietuvos mobiliojo ryšio operatoriai 
blokuos vogtų telefonų IMEI

Lietuvos mobiliojo ryšio opera-
toriai ketvirtadienį pasirašė susita-
rimą blokuoti vogtų telefonų IMEI 
ir sako, kad neliks prasmės vogti 
telefonus. „Tai reiškia, kad jei į vog-
tą ar pamestą telefoną įdėsite SIM 
kortelę, įrenginys bus blokuojamas 
ir neveiks“, – paskelbta Policijos 
departamente Vilniuje surengtoje 
spaudos konferencijoje.

Didžiausios Lietuvos telekomu-
nikacijų bendrovės „Bitė Lietuva“, 
„Tele2“ ir „Telia Lietuva“ pasirašė su-
tartį su duomenų analizės ir dirbtinio 
intelekto sprendimų kūrėja „Scorify“. 
Ji vystys vieningą ir viešą blokuojamų 
IMEI numerių duomenų bazę. Įmonė 
programuos sistemą, į kurią opera-
toriai talpins (ir joje tikrins) vogtų, 
pamestų ir kitų probleminių telefonų 

IMEI numerius.
Sistema leis ryšio operatoriams tar-

pusavyje keistis Lietuvoje ir užsienyje 
vogtų, pamestų ir apgaule įgytų telefonų 
IMEI numeriais. Lietuvos operatoriai 
sistemoje matys ne tik vieni kitų pateik-
tus IMEI, juos blokuos. Jie taip pat ma-
tys IMEI numerius, pateiktus daugiau 
nei 140-ties ryšio operatorių visame 
pasaulyje.

Policijos duomenimis, 2016 me-
tais pavogti 3103 telefonai, 2017 m. – 
2348, šiemet pirmą ketvirtį – 393. Vog-
ti telefonai dažnai naudojami darant ir 
kitus nusikaltimus, ypač sukčiaujant.  

Taip pat veiks savitarnos sistema, 
joje gyventojai, perkantys telefonus 
iš privačių rankų, galės pasitikrinti, ar 
įsigyjamas įrenginys anksčiau nebuvo 
vogtas ar pamestas tikrojo savininko.

BNS inform.
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Aštuntoji talka „Dvaro parkui – žalią veidą“ 
sukvietė ištikimiausius talkininkus
Dar 2011-aisiais gimusi akcija „Dvaro parkui – žalią veidą“ idėja sėkmingai įsitvirtino. Kasmet į talką skirtą sutvarkyti Rokiškio dvaro 
aplinką, susirenka šimtai rajono gyventojų, prisideda nemažai įmonių. Nors šį šeštadienį savanorių sulaukta mažiau nei praeitais metais, 
tačiau džiugu, kad patys ištikimiausieji nepamiršta prisidėti prie kasmetine tapusios tradicijos.

Ne vienadienė talka
Nors oficiali „Dvaro parkui - žalią 

veidą“ talka vyko šį šeštadienį, tačiau  
Rokiškio krašto muziejaus direktorės 
Nijolės Šniokienės teigimu, dėl darbų 
gausos kasmet talka šaukiama ne vieną 
kartą. „Stengiamės įvykdyti visus su-
planuotus darbus. O kadangi jų yra la-
bai daug, talką vykdome ne vieną die-
ną: su savanoriais pasiskirstome datas 
bei darbus, ir dvaro aplinką tvarkome 
praktiškai visą vasarą“, – kalbėjo N. 
Šniokienė. Prie Rokiškio krašto mu-
ziejaus aplinkos tvarkymo labai prisi-
dėjo ir Rokiškio technologijos, verslo 
ir žemės ūkio mokyklos 38 mokinių 
būrys, kurie dar prieš didžiąją talką iš-
grėbstė nemažą dvaro parko dalį.

Kasmet vis kiti darbai
Klausiama apie dvaro aplinkoje 

atliekamus darbus, Nijolė Šniokienė 
sakė, kad kiekvienais metais atliekami 
vis kitokie darbai. „Anksčiau darbai 

buvo didesni ir priemonių kitokių rei-
kėjo. Šalindavome ir medžius, ir takus 
grįsdavome, tvarkydavome tvoras. 
Kasmet pagrindiniai darbai keičiasi, 
tačiau visuomet reikia šluoti, grėbti, 

rinkti šiukles bei šakas, valyti kanalus. 
Džiugu, kad kasmet reikalingi atlikti 
darbai vis paprastėja, nes per aštuone-
rius metus esame gerokai apsitvarkę“, 
– kalbėjo Rokiškio krašto muziejaus 

direktorė.
Paklausta apie talkai reikalingas prie-

mones, N. Šniokienė teigė, kad daugelis 
savanorių atsineša savo įrankius, tačiau 
vietiniai verslininkai bei pats Rokiškio 

krašto muziejus turi parūpinęs darbui 
reikalingas priemones: kastuvų, grėblių, 
pirštinių, kurių pakanka visiems.

Pagrindinis tikslas – 
sutvarkyti dvaro taką
Nors šiemet darbų numatyta daug, 

tačiau didžiausias ir pagrindinis dar-
bas – dvaro tako atstatymas. Pustrečio 
metro pločio ir 250 metrų ilgio takas 
lankytojus ves į prakartėlių muziejų bei 
danielių aptvaro link. Tako atstamo dar-
bams telkiasi rajono verslininkai ir keli-
ninkai, kadangi taką reiks ne tik atkas-
ti, bet ir, paklojus drenažą, taką užpilti 
akmenukais.

Rokiškio krašto muziejaus direkto-
rė Nijolė Šniokienė teigė, kad be galo 
džiugu, jog prieš aštuonerius metus gi-
musi akcijos „Dvaro parkui – žalią vei-
dą“ idėja sulaukė tokio Rokiškio krašto 
gyventojų susidomėjimo bei palaiky-
mo, jog akciją imta vykdyti kasmet.

Monika MEILUTĖ

IĮ „Iljas“ persikėlė į naujas patalpas

IĮ „Iljas“ persikėlė į naujas patal-
pas ir nuo šiol parduotuvės savinin-
kas Vaidas Misiovič klientų laukia 
Respublikos g. 31.

UAB „Ijas“ prekiauja kompiute-
riais bei jų komponentais, kompiuteri-
ne technika, legalia programine įranga 
ir įmonės „Mingida“ platinamomis 
signalizacijomis bei stebėjimo siste-
momis. Parduotuvėje taip pat teikia-
mos įvairios paslaugos: kompiuterių 

priežiūra, virusų šalinimas, programų 
perdiegimas, kompiuterių priežiūra bei 
remontas. 

Parduotuvėje prekių asortimentas 
gana platus – čia rasite kompiuterių 
priedų, biurams reikalingos įrangos. 
Tačiau V. Misiovič teigimu, pagrindinė 
idėja yra konsultuoti klientus ir, išsiaiš-
kinus jų poreikius, užsakyti reikalingas 
prekes, atlikti paslaugas. „Dažniausiai 
žmonės ateina jau žinodami ko nori, 
tačiau jei turi dvejonių – būtinai pade-

du jiems apsispręsti, kažką rekomen-
duoju, – kalbėjo parduotuvės savinin-
kas, – Klientui apsisprendus, užsakau 
jam reikalingas prekes, susisiekiu su 
pirkėju, kuris apžiūri prekes, ap-
sisprendžia ar jos jam tinka bei patinka 
ir tik tada moka pinigus,“. V. Misiovič 
teigimu, parduotuvėje galima pakeisti 
brokuotas prekes, turint reikiamus do-
kumentus – išsiųsti techniką į garantinį 
remontą.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Gresia nauja prievolė:
baudos gerokai patuštins kišenes

Jeigu jūsų sklype veši garsusis 
Sosnovskio barštis, jį teks nai-
kinti, antraip grės baudos. Šitaip 
Aplinkos ministerija ketina pa-
daryti galą šio invazinio augalo 
paplitimui. Specialistai tikina, 
kad naikinimas gerokai uždels-
tas, o tai lėmė, kad per daugiau 
kaip pusšimtį metų augalas jau 
užgrobė tūkstančius Lietuvos že-
mės hektarų. Tad vien biudžeto 
lėšų problemai spręsti nebeužten-
ka. O geriausias metas naikinti 
barštį yra būtent dabar.

Pavojingas sveikatai Aplinkos 
ministerija šiuo metu rengia įsta-
tymo pataisas. Tikimasi, kad nau-
ja tvarka įsigalios kitąmet. Esą 
kito kelio tiesiog nėra. Nuodingas 
augalas itin pavojingas sveikatai, 
prisilietus sukelia skaudžius nude-
gimus. Be to, išvešėjęs žemėje nai-
kina vietos augalus. Neseniai prie-
volę visiems naikinti Sosnovskio 
barštį įvedė ir kaimynai latviai.

Tiesa, daliai gyventojų baudos 
už barščio ignoravimą gresia ir da-
bar. Šiuo metu tvarką, kaip naikinti 
šį augalą, nusistato savivaldybės, 
beje, už invazinių augalų naikinimą 

gaunančios ir biudžeto lėšų. Vilniuje 
viešose vietose augalą kerta ir herbi-
cidais purškia savivaldybė. Tačiau 
tai daryti pavesta ir gyventojams.

Panašu, kad baudos atgraso. 
Pernai dėl barščio įspėta 200 vil-
niečių sklypų savininkų ir kone 
visi augalus išsikirto. Pati savival-
dybė praėjusiais metais už barščio 
naikinimą paklojo apie 10 tūkstan-
čių eurų. Tačiau, pasak Aplinkos 
ministerijos, daugelis mažų savi-
valdybių į problemą moja ranka ir 
gaunamus pinigus naudoja kitiems 
tikslams. Pridėjus sklypų savinin-
kų abejingumą ir turime rezultatą, 
kai Sosnovskio barštis okupavo 
apie 10 tūkst. hektarų žemės.

Ir greitai šios problemos išspręsti 
esą nepavyks. „Turėtume suprasti, 
kad visi turime prisidėti prie naiki-
nimo Sosnovskio barščio, nes vals-
tybė negali visko apimti ir skirti biu-
džetinių lėšų kiekvienos problemos 
išsprendimui“, - sakė ministerijos 
atstovė Laura Janulaitienė. Sosnov-
skio barštis invazine rūšimi Europos 
Sąjungoje paskelbtas užpernai. Jį 
naikinti įpareigotos visos bendrijos 
valstybės.

Aplinkos ministerijos inform.

Rinktinės gimtadienį minėjo ir tolimajame Malyje
Misijoje Malyje MINUSMA 2, 

kurioje tarnauja ir Krašto apsau-
gos saavanorių pajėgų Vyčio apy-
gardos 5-osios rinktinės kariai, 
paminėtos šios rinktinės 27-osios 
įkūrimo metinės. Vyčio apygardos 
5-oji rinktinė, kuriai priklauso ir 
506-oji lengvoji pėstininkų kuopa 
(joje tarnauja rokiškėnai kariai 
savanoriai) įkurta 1991 m. balan-
džio 22 d. 

Goa provincijoje, Malyje, kur 
tarnybą tarptautinėje operacijo-
je „Minusma 2“ šiuo metu vykdo 
KASP Vyčio apygardos 5-osios 
rinktinės kariai, tarp jų ir rokiškė-

nas Deividas Daukas, iškėlė žen-
klą-rodyklę žyminčią kryptį ir ats-
tumą iki gimtojo Panevėžio miesto 
(4853 km.). „Camp Castor“ tinkli-
nio varžybose, kuriose dalyvavo 
12 komandų, Rinktinės atstovai 
užėmė I ir III vietas didžiajame ir 
mažajame finaluose nugalėję Vo-
kietijos atstovus.

Rinktinės metinių minėjimo va-
karinėje dalyje, būrio vadas kpt. 
Valerijus Gruodis priminė kariams 
Rinktinės susikūrimo ir gyvavimo 
istoriją bei organizavo „Proto mū-
šio“ viktoriną, kurioje kariai galėjo 
parodyti savo žinias.

Rinktinės kariai misiją vykdo 

Vokietijos kontingento sudėtyje.
Jungtinės Tautos operaciją MI-

NUSMA (angl. Multinational Inter-
grated Stabilization Mission, MI-
NUSMA) Malyje vykdo nuo 2013 
m. MINUSMA siekia stabilizuoti 
padėtį šalyje, remti pereinamojo 
laikotarpio veiksmų plano įgyven-
dinimą, apsaugoti civilius gyven-
tojus, propaguoti ir ginti žmogaus 
teises, rengti humanitarinės pa-
galbos teikimą, kultūros paveldo 
išsaugojimą ir padėti užtikrinti tei-
singumą nacionaliniu ir tarptauti-
nių lygmenimis.

Vyčio apygardos 5-oji rinktinės ir 
„Rokiškio Sirenos“ inform.
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Visuomenės sveikatos biurui – 10 metų!
Trečiadienį atsitraukti valandėlei nuo darbų pakvietė Visuomenės sveikatos biuras. Jaukioje gimtadienio šventėje – ir policijos, ir ligoninės, ir 
vaikų darželių, ir Rokiškio mamų klubo atstovai: Visuomenės sveikatos biuras sugebėjo sutelkti didžiulį būrį draugų, kurie neabejingi saugiai, 
sveikai aplinkai bei visuomenei. Ir net gimtadienio tortai, kaip juokavo biuro vadovė Agnė Šapokaitė, tą ypatingą dieną buvo... be kalorijų.

Tarsi ledlaužis
Visuomenės sveikatos biuras 

buvo viena iš tų įstaigų, kurių rei-
kalingumas prieš dešimtmetį kėlė 
nemažai diskusijų. Mat sveikatą 
daugelis suvokė tik kaip gydy-
mo paslaugas. O štai ligų, žalingų 
įpročių prevencijai dėmesio ir me-
dikai, ir visuomenė skirdavo ne-
pakankamai. Kaip pasakojo viena 
biuro krikšto mamų – tuometinė 
savivaldybės gydytoja Vida Spai-
čienė – Rokiškio visuomenės svei-
katos biuras buvo tik... septintasis 
visoje šalyje. Kita krikšto mama 
– ilgametė rajono tarybos narė gy-
dytoja Irena Saikalienė prisiminė, 
kad tuomet rajono tarybai reikėjo 
nemažai drąsos įsteigti tokį biurą. 
Ji sako, kad dar ir dabar būtų gin-
čų, o kam to reikia, argi negalima 
apsieiti be to...

O juk centras vykdo daugybę 
svarbių funkcijų: ir užkrečiamųjų 
ligų prevencija, lėtinių neinfekci-
nių ligų kontrolė, onkologinių ligų 
prevencija, šeimos sveikatos sti-
prinimas, žalingų įpročių preven-
cija, fizinio aktyvumo skatinimas.

Gausybė veiklų
O biuras darbais įrodinėja savo 

reikalingumą. Jo įstatuose buvo 
numatyta, kad įstaiga gali teikti 
paslaugas ir kitose šalies savival-
dybėse. Ir biuro veikla seniai per-
žengė Rokiškio rajono ribas: jis 
veikia Kupiškyje ir Visagine. Gau-
sus visuomenės sveikatos specia-
listų būrys aktyviai veikia įvariose 
srityse: nuo įvairiausių mokymų 
organizavimo iki ugdymo įstaigų 
priežiūros. 

Aktyvi centro veikla matoma: 
kone visose miestelių šventėse 
iš toli matyti jų palapinė, kurioje 
kviečiama susipažinti su sveiko 
gyvenimo pradmenimis suaugusie-
siems ir vaikams. Pastariesiems, 
kodėl būtina plauti rankas ar valy-
tis dantukus, pasakojama pasitel-
kus žaismingas priemones. O kur 
dar kursai būsimiesiems tėvams, 
žolininkų, psichologų ir kitų speci-
alistų paskaitos, šiaurietiško ėjimo 
ir kitų aktyvaus poilsio veiklų mo-
kymai, įvairūs konkursai, viktori-
nos, kiti įdomūs renginiai...

Draugų daug
Taigi nenuostabu, kad sveikinti 

biuro ir didžiausio jo turto – akty-
vių, iniciatyvių, kūrybingų speci-
alistų – į rajono savivaldybės salę 
susirinko gausybė draugų. Juos 
trumpam atitrūkti nuo darbų, pa-
sidžiaugti biuro pasiekimais prie 
kavos puodelio ragaujant šventinį 
tortą pakvietė įstaigos vadovė A. 
Šapokaitė.

Atvyko ir pirmasis šios įstai-
gos vadovas, dabartinis Obelių 
vaikų globos namų direktorius 
Tadas Stakėnas. Biuro dabartinė 
vadovė Agnė Šapokaitė juokavo, 
kad ji dažnai pavadinama įstaigos 
„mama“, o T. Stakėnas yra biuro 
„tėtis“, kuriam teko išgyventi ir 

kūrimosi problemas.
Seimo nario, Sveikatos reika-

lų komiteto Raimundo Martinėlio 
sveikinimą perdavusi jo padėjėja 
Lina Dūdaitė-Kralikienė akcentavo 
itin aktyvią, išradingą, įdomią biu-
ro veiklą, o jo darbuotojams linkėjo 
naujų idėjų, iniciatyvų ir siekių. 

Rajono savivaldybės adminis-
tracijos direktoriaus pavaduotoja 
Danguolė Kondratenkienė džiau-
gėsi ilgamečiu sėkmingu bendra-

darbiavumu bei tuo, kad biuro vyk-
domos veiklos tapo neatsiejama 
rajono visuomenės sveikatinimo 
dalimi. Darželių ir mokyklų atsto-
vai biurui dovanojo sveikas dova-
nas – puokštes iš daržovių, vaisių 
pintinėles. O rajono policijos ko-
misariato pareigūnai didelę man-
darinų vazą papuošė gėlytėmis, ant 
kurių užrašė daugybę palinkėjimų. 
Pasidžiaugti biuro jubiliejumi at-
vyko ir neįgaliųjų draugijos, klubo 

„Artritas“ vadovai. 
Rajono ligoninės direktorė Ra-

munė Markevičienė, įteikdama gė-
lę-pinigų medį linkėjo, kad biurui 
gausiai derėtų ne tik idėjos, bet ir 
investicijos: be jų net ir geriau-
sioms mintims sunku tapti realybe. 

Sėkmingos veiklos savo partne-
riams linkėjo ir Pirminės asmens 
sveikatos priežiūros centro direk-
torė Zita Kapušinskienė. 

Ypač jautria dovana pradžiugino 

Socialinės paramos centro  Dienos 
centro neįgaliems ir sutrikusio in-
telekto vaikams auklėtiniai: jie su-
kūrė piešinį ir dovanojo specialiai 
gimtadieniui pačių išaugintą gėlę.

Šventinę nuotaiką jaukiam su-
sibūrimui kūrė Rokiškio Rudolfo 
Lymano muzikos mokyklos moks-
leiviai ir mokytojai. O susirinkę 
svečiai biurui linkėjo veiklos metus 
kada nors skaičiuoti... šimtmečiais.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Šventės akimirkos.                                                                                     „Rokiškio Sirenos“ nuotr.
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TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• VW PASSAT  unversalas 1994 
m. 1,9 TD  (delfinas). Galima pirkti 
visą arba dalimis.  
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• 2000 m. Opel Vectra 2.0 dyzelis . 
Tel. 8 655 08 291. Rokiškis
• VW Golf 1993 m. 1,6 TD.  
Tel. 8 676 52 340. Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• Naudotus originalius  ratlankių 
dangčius Audi-80, R-14, 5 vnt. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Naują dujinį galinį amortizatorių 
tinkanti Audi A-4 1995 – 2001 m. 
laidos. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Motociklininko šalmą,  juodas. 
Tel. 8 680 90 181. Rokiškis
• VW Golf 3 1.9 l 66 kW. Yra ir 
lengvojo lydinio ratai, ir skardiniai 
ratai. Tel. 8 612 74 047. Rokiškis
• Padangas 2015 m. M+S žiema 
-vasara 185 70 R14  su Honda 
Civic skardomis. Galima pirkti ir 
skyrium. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Ratlankius Seat 5/112 su 
vasarinėmis geros būklės 
padangomis 215 60 R15.  
Kaina 140 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Originalius R18 ratus su 
padangomis, dvi naujos, o dvi labai 
geros būklės. Kaina 380 Eur.  
Tel. 8 677 67 391. Rokiškis
• VW Sharan 1997 m. 1.9 TDI 66 
kW. Tel. 8 623 00 993. Rokiškis
• Motociklo IŽ-Planeta dalis.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Sportinį vairą su stebule.  
Kaina 10 Eur. Tel. 8 614 63 569. 
Rokiškis
• Lengvojo lydinio ratlankius su 
geromis vasarinėmis padangomis. 
R14. Skylės 4x100. Nuimti nuo 
Passat B4. Tinka Audi 80, Golf 3. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 614 63 569. 
Rokiškis
• 1998 m. Opel Vectra vairo 
stiprintuvo kolonėlę.  
Tel. 8 627 68 469. Rokiškis
• 1998 m. VW Golf, dyzelis, 

karavanas. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• R13 R14 R15 ratus su 
padangomis, ratlankius.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Padangas: dėvėtas, vasarines, 
žiemines, įvairaus profilio po 8 Eur/
vnt. Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• 3 komplektus lengvojo lydinio 
ratų, visi R15 ir 4 skylių. Gali būti 
su padangomis ir be jų.  
Kaina 50 Eur. Tel. 8 628 47 947. 
Kupiškis
• R15 ratlankius. Tvarkingi.  
Tiesūs. 4x100 centrinė 50.  
Kaina 80 Eur. Tel. 8 695 29 133. 
Rokiškis
• VW Passat b5, b3, VW Golf 
2, VW Transporter, OPEL, 
MERSEDES, RENAULT Master, 
VW Sharan ir kiti.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• VW Passat b4 1.9 l TDI 66 kW, 
karavanas, VW Passat b4 1.9 l TDI 
88 kW. Tel. 8 600 54 331. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• 2000 m. Audi A4 1.6 benzinas. 
Iš Vokietijos. Lietuvoje 
neeksploatuota. Daugiau 
informacijos telefonu.  
Kaina 1399 Eur. Tel. 8 624 06 775. 
Rokiškis
• Tvarkingą 1995 m. VW Passat 
1.9 TDI 66 kW, prieš 15 tūkst. km 

pakeisti dirželiai, nauja techninė 
apžiūra (galioja iki 2020 03), be 
rūdžių. Kaina 899 Eur.  
Tel. 8 624 06 775. Rokiškis
• VW Bora 1999 m. 1.9 TDI 66 
kW. Apžiūra galioja iki 2018 spalio 
mėn. Kaina 1500 Eur.  
Tel. 8 650 19 310. Rokiškis
• Opel Astra 1999 m. 1,8 L 
benzinas. Kondicionierius, ABS, 
vairo stiprintuvas, ESP sistema, 
elektriniai langai, veidrodėliai, 
šildomos sėdynės. Kaina 850 Eur. 
Tel. 8 698 45 024. Rokiškis
• Opel Vectra 1999 m. 2 l dyzelis. 
TA galiojanti iki rugsėjo. Kaina 
negalutinė. Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 631 06 151. Rokiškis
• Suzuki gs650, 1982 m. TA iki 
2019 07, perdaryta į cafe racer, 
viskas veikia, traukia puikiai. 
Pridedu visas originalias detales. 
Dar reikėtų truputį pridėti ranką. 
Kaina 900 Eur. Tel. 8 628 08 190. 
Rokiškis
• Automobilinę priekabą, tvarkinga, 
su dokumentais. Kaina 280 Eur. 
Tel. 8 620 84 151. Rokiškis
• Tvarkingą ir patikimą Toyota 
Avensis, 2002 m., 1.9 l, dyzelis, 
techniškai pilnai sutvarkytas, 
pakeisti diržai prieš 5000 km, 
salonas gražus. Kaina 1700 Eur. 
Tel. 8 698 07 683. Rokiškis
• VW Golf 1.9 47 kW, nėra TA. 
Išregistruota. 4 durų, mėlyna 
spalva, vienam šone rūdys. Reikia 
stabdžius pasitvarkyt.  Nurašytas. 
Užsiveda kuo puikiausiai.  
Kaina 200 Eur. Tel. 8 606 08 088. 
Rokiškis
• VW PASSAT 1996 m. TA iki 
2018 07. Kaina derinama. Kaina 
400 Eur. Tel. 8 675 32 180. 
Rokiškis
• Audi B4 dalimis, 1994 m., 
sedanas, benzinas.  
Tel. 8 603 57 016. Rokiškis
• Elektrinį naują moterišką dviratį. 
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• Renault Safrane, 1997 m., dujos/
benzinas, 2 l, Juodupė.  
Kaina 550 Eur. Tel. 8 647 69 606. 
Rokiškis
• Mažai naudotą,  vaikišką dviratį. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 652 35 734. 
Rokiškis
• 1999 m. VW golf 4, benzinas, 2 
durų. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 608 84 226. Rokiškis
• Mažai naudotus, puikios būklės 
elektrinius paspirtukus. Techniniai 

parametrai: 1000 W, greitis 25 
km/h, akumuliatorius 12AH. 
Perkant abu - kaina 1000 eurų. 
Kaina 550 Eur. Tel. 8 647 49 599. 
Rokiškis
• Motorolerį. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• 1994 m., 1.9 l, 66 kW tvarkingą 
ir prižiūrėtą  VW Passat B4. 
Pakeisti visi diržai, vandens pompa, 
termostatas, aušinimo skystis prieš 
7000 km. TA galioja iki 2020 04 
17. Automobiliui nereikia jokių 
investicijų, plačiau telefonu.  
Yra keletas smulkių rūdelių.  
Kaina 1000 Eur. Tel. 8 676 15 107. 
Rokiškis
• Vaikiškus, naudotus dviratukus , 
viso 3 vnt, kaina už visus.  
Kaina 27 Eur. Tel. 8 677 97 623. 
Rokiškis
• Motorolerio dokumentus su 
numeriais, variklio numerį, su 
technikinės apžiūros talonu.  
Kaina 50 Eur. Tel. 8 645 60 405. 
Rokiškis
• Audi 80, benzinas-dujos. TA 
iki 2019 07 04, dujų įranga su 
dokumentais. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 675 63 386. Rokiškis
• Audi a6 c5 benzinas dujos 2.8 l 
1998 09, TA iki 2019 06. Skubiai. 
Kaina 999 Eur. Tel. 8 675 42 936. 
Rokiškis
• Audi A4 B5 1997 m. karavanas, 
TA tvarkinga. Kaina 1540 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• 1989 m. VW Passat, 1.6 TD, 59 
kW, TA 2 metai, sedanas, tvarkinga. 
Kaina 725 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• 1987 m. Audi 80 b3 1.8 benzinas-
dujos, TA tvarkinga. Kaina 620 Eur. 
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Audi 80 B2, 1986 m., 1,8 l, 
benzinas/dujos, TA, tvarkinga. 
Kaina 520 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• IŽ planeta3 1984 m.  
Tel. 8 620 81 861. Rokiškis
• Renault Megane 2.0 benzinas, 
automatinė greičių dėžė. Greičių, 
dėžės defektas. Automobilis 
užsiveda. Yra TA. Parduodu visą 
arba dalimis. Kaina 230 Eur.  
Tel. 8 628 47 947. Kupiškis
• Opel Astra 1.7 dyzelis, 
važiuojanti, visą arba dalimis. 
Kaina 220 Eur. Tel. 8 628 47 947. 
Kupiškis
• Vaikišką dviratuką, iš šono 
prisukami maži ratukai. Kaina 45 

Eur. Tel. 8 686 94 682. Rokiškis
• Dviratį. Ratas 20 colių. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 617 54 414. Rokiškis
• VW Transporter, 2.4 l D, 

krovininis iki 3.5 t, 1994 m., TA 
iki 2019 04, 6 vietos, kablys, be 
jokių defektų. Tel. 8 600 54 331. 
Rokiškis

Konkursu „Šviesoforas“ siekiama didinti eismo saugumą

Rokiškio Senamiesčio 
progimnazijoje vyko  antra-
sis Kelių eismo taisyklių kon-
kurso etapas „Šviesoforas“ .

Konkurse dalyvavo trys 
mokinių komandos iš Pa-
nemunėlio pagrindinės mo-
kyklos, Kriaunų pagrindinė 
mokyklos ir Kamajų Antano 
strazdo gimnazijos.

Dalyvių žinias vertino ko-
misija:  Rokiškio Senamiesčio 
progimnazijos vadovė Saulė 
Kazanavičienė, švietimo sky-

riaus vedėjas Aurimas Lauža-
dis, Panevėžio apskrities vy-
riausiojo policijos komisariato 
pareigūnai Enrika Pavilonienė, 
Laurynas Čiučelis, Ringau-
das Šlikas, Algirdas berniūnas 
(komisijos pirmininkas).Kon-
kurso dalyviai stebino puikiu 
Kelių eismo taisyklių žiniomis. 
Visose rungtyse, tiek teorinėse, 
tiek praktinėse, moksleiviai 
pasirodė gerai. Vyko atkakli 
kova, o pirmosios vietos nuga-
lėtojus nuo užėmusiųjų antrąją 
skyrė vos vienas su puse balo.

Pergalę konkurse išplėšė 
Panemunėlio pagrindinė mo-
kyklos atstovai, antrieji buvo 
Kriaunų pagrindinės moky-
klos moksleiviai. Abi šios ko-
mandos įgijo teisę dalyvauti 
trečiajame „Šviesoforo“ eta-
pe, kuris vyks Kupiškyje.

Kelių eismo taisyklių kon-
kursai moksleivius skatina 
domėtis Kelių eismo taisyklė-
mis, išmoktas žinias teisingai 
pritaikyti praktiškai, taip pat 
didina eismo saugumą.

Panevėžio VPK inform.

Jėgos trikovininkų startai
Pastarosios savaitės ypač 

sėkmingos jėgos trikovės 
klubo „Grizlis“ esamiems 
ir buvusiems atletams.

Kaune vykusiose studen-
tų jėgos trikovės važybose 
solidžiai startavo kraštiečiai. 
„Grizlio“ klube sportinį kelią 
pradėjusi Greta Spundzevi-
čiūtė, kuri gynė KTU garbę, 
net 30 kg pagerino asmeninį 
rekordą. Ji pritūpimo veiks-
mu iškėlė 97,5 kg, spaudimo 
– 60 kg, atkėlimo – 110 kg ir 
jėgos trikovės sumoje surin-
ko 267,5 kg. Šis rezultatas 
jai lėmė antrąją vietą svorio 
kategorijoje 72+ kg.

Kitas „Grizlio“ auklėtinis 
Arminas Kondratenko taip 
pat atstovavo KTU. Jis pri-
tūpimo veiksmu iškėlė 157,5 
kg, spaudimo – 117 kg, atkė-
limo – 180 kg ir jėgos triko-
vės sumoje surinko 454,5 kg. 
Su šiuo rezultatu jis dalyvių 
gausiausioje svorio kategori-
joje iki 74 kg užėmė ketvir-

tąją vietą. 
Kitas kraštietis – Tomas 

Macijauskas – toje pačio-
je svorio kategorijoje buvo 
penktas. Jis atstovavo LSU 
komandą. 

Viso studentų jėgos triko-
vės varžybose dalyvavo per 
pusšimtį sportininkų. Šiose 
varžybose atletai galėjo dėvėti 
specialiąsias aprangas.

Sporto klubo „Grizlis“ ly-
deris Nojus Konstantinas Čy-
pas rengiasi labai svarbiam 
startui. Jis gegužės 2-7 dieno-
mis gins Lietuvos ir Rokiškio 
garbę Europos čempionate 
Čekijoje. Sportininkas varžy-
sis svorio kategorijoje iki 66 
kg.

Gegužės 26-27 dienomis 
„Grizlio“ jaunių sportininkų 
komanda dalyvaus Lietuvos 
čempionate Marijampolėje. 

O birželio 16-17 dienomis 
Rokiškyje vyks Lietuvos atvi-
rasis klasikinės štangos spau-
dimo čempionatas. Jame lau-
kiama ne tik stipriausių mūsų 

šalies atletų, bet ir svečių iš 
Latvijos, Baltarusijos. 

Čempionate varžysis jau-
niai, jaunimas, suaugusieji, 
veteranai, vyks moterų var-
žybos. 

Sporto klubas „Grizlis“ 
kviečia telktis rajono garbę 
ketinančius ginti įvairių am-
žiaus grupių sportininkus. 
Tikimasi, kad Rokiškio ko-
manda šiame čempionate bus 
ir gausi, ir pajėgi. Norintieji 
prisijungti prie jos kviečia-
mi registruotis sporto klube 
„Grizlis“. Detalesnę infor-
maciją teikia ir dalyvius re-
gistruoja Ala Sketerienė. Jos 
tel. (8-612) 79952.

Pašnekovė užsiminė, kad 
šiam čempionatui bus ski-
riamas didelis dėmesys. Var-
žybos vyks Kultūros centro 
didžiojoje salėje. Taigi, spor-
tininkai kviečiami nepraleis-
ti progos pasivaržyti tokio 
aukšto rango varžybose.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

Rajono taryba spręs, ar kurti biudžetinę 
įstaigą „Rokiškio baseinas“

Rajono taryba šiandien 
spręs, ar steigti biudžetinę įs-
taigą Rokiškio baseiną.

Projekte numatyta, kad 
biudžetinės įstaigos pavadi-
nimas – Rokiškio baseinas, 
buveinė Respublikos g. 94, 
Rokiškis. Biudžetinės įstaigos 
Rokiškio baseino steigimo 

tikslas – sporto, pramogų ir 
poilsio organizavimas.

Biudžetinės įstaigos Ro-
kiškio baseino savininko tei-
ses ir pareigas įgyvendinanti 
institucija – Rokiškio rajono 
savivaldybės taryba. 

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.
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Rokiškio grūdų kombinato 
akcininkams

Jūsų yra 1027 ir akcijų suma sudaro 200 000 eurų. 
Per visą gamybos laikotarpį nebuvo mokami 
dividendai. Pelną pasidalydavo „Kretingos grūdai“. 
Šiuo metu kombinatą nupirko „Agrokoncernas“ 
(R. Karbauskis). Likvidatorė buhalterė Danutė 
tel. nr. (8-620) 13810. Reikia išsiaiškinti, kodėl 
per gamybos laikotarpį nebuvo akcininkams 
priskaičiuoti dividendai, ir iki birželio 1 d. atsiimti 
pinigus už esamas akcijas. 
Kas galite dalyvauti dividendų išieškojime, 
skambinkite tel. nr. (8-686) 54735

KVIETIMAS
Gegužės 9 d. nuo 10 iki 15 valandos

Rokiškio rajono savivaldybėje

Daugiabučių namų gyventojai kviečiami 
atvykti į Rokiškio rajono savivaldybę, kurioje bus 
konsultuojami daugiabučių namų atnaujinimo 
(modernizavimo) klausimais.
Seminaro metu iš ,,Civitta“ ir Aplinkos projektų 

valdymo grupės (APVG) ekspertai išsklaidys 
nepagrįstus mitus; paneigs nuostatas, kad 
renovacijos procesas yra ilgas, painus ir sudėtingas; 
atsakys į Jūsų klausimus, susijusius su konkrečiais 
pastatų atnaujinimo atvejais ir problemomis; 
pateiks gerosios praktikos pavyzdžių ir konkrečius 
sutaupymų atvejus; išgirsite pagrįstus argumentus 
apie tai, kodėl verta dalyvauti renovacijos 
programoje.
Bus pristatytas renovacijos procesas nuo pradžios 

iki pabaigos, taip pat konsultuojama rangos darbų 
organizavimo, statybos, teisiniais, finansiniais ir 
kitais aktualiais klausimais.

Registruotis el. paštu registracija@civitta.lt
Užs. 0638

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. 

SPALIO 30 D. ĮSAKYMO NR. AV-1027  
„DĖL EISMO APRIBOJIMO ROKIŠKIO RAJONO 

KELIUOSE“
2018 m. balandžio 24 d. Nr. AV-410

Rokiškis

         Į S A K Y M A S

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos 
savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, 
18 straipsnio 1 dalimi:
1. Pripažįstu netekusiu galios Rokiškio rajono 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 
m. spalio 30 d. įsakymą Nr. AV-1027 ,,Dėl eismo 
apribojimo Rokiškio rajono keliuose“.
2. Nustatau, kad šis įsakymas galioja nuo 2018 m. 

balandžio 25 d.
3. Skelbiu šį įsakymą spaudoje ir savivaldybės 

internetinėje svetainėje www.rokiskis.lt.
Įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas 

Regionų apygardos administraciniam teismui, 
skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose 
šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos 
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta 
tvarka.

      Administracijos direktoriaus pavaduotoja,
 laikinai einanti 

administracijos direktoriaus pareigas
         Danguolė KONDRATENKIENĖ

Užs. 0639

AUGALAI

• Braškių daigus. Tel. 8 625 81 278. 

Rokiškis
• Derlingų veislių Roxana ir Elkat 
braškių daigus. Tel. 8 673 46 078. 
Anykščiai

• Lubinus  sėklai. Nekartūs, 
tinka gyvulių ir paukščių pašarui. 
Kaina 240 Eur. Tel. 8 626 24 407. 
Kupiškis

BALDAI

• Staliuką televizoriui 56x82 cm. 
Kaina 13 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Dėvėtą, mylėtą ir saugotą kampą. 
Nusitrynęs veliūro plaukelis, tai 
nuotraukoje atrodo, tarsi purvinas. 

Šiaip patogus, neišsėdėtas, 
nesuplyšęs. Kaina 50 Eur.  
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Tel. 8 604 53 770. Rokiškis
• Poroloninį čiužinį 160x80x7. 

Kaina 8 Eur. Tel. 8 699 86 850. 
Rokiškis
• Sulankstomą lovą. Nėra čiužinio. 
Tel. 8 643 33 201. Rokiškis
• Žurnalinį staliuką.  
Tel. 8 643 33 201. Rokiškis
• 3 durų spintą, durys stumdomos. 
Tel. 8 643 33 201. Rokiškis
• Skubiai ir pigiai spintą.  
Išardyta. Tel. 8 624 30 623. 
Rokiškis

• Ąžuolinius lauko baldus, ilgis 2 m 
30 cm blankių storis 5 cm.  
Tel. 8 643 33 201. Rokiškis
• Skubiai ir pigiai dvigulę lovą be 
čiužinio. Išardyta.  
Tel. 8 624 30 623. Rokiškis
• Dvigulę lovą, 4  durų spintą.  
Tel. 8 613 81 243. Rokiškis

• Naują stiklinį stalą ir 4 kėdes.  
Tel. 8 600 26 451. 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 
120 Eur.  

Tel. 8 614 72 923. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Dvi karves auginimui. Labai 
pieningos. Juodupės seniūnija. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 625 74 145. 
Rokiškis

• Beragę, melžiamą ožką.  
Kaina 50 Eur. Tel. 8 656 24 754. 
Rokiškis
• Mėnesio amžiaus ožiukus 
(ožiukas ir ožkytė)  abu labai 
jaukūs. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 656 24 754. Rokiškis
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt
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28 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
12:45 Gamtos pasaulis. 
Tobula partnerystė 
13:40 Mis Marpl 4 
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: „Du balsai – viena širdis"
23:10 Išbandymas dviem 
00:55 Kamuolinis žaibas 
03:00 Gorongozos nacionalinis 
parkas. Rojaus atgimimas 
03:55 Gamtos pasaulis. Tobula 
partnerystė 
04:45 Auksinis protas. 

05:35 Mažylė Houp
06:15 Televitrina
06:30 Aladinas
07:00 Ančiukų istorijos
07:30 Vėžliukai nindzės
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 Raganaitės
13:50 Nevykusi diena
15:40 Havajai 5.0
16:45 Ekstrasensai tiria
18:30 TV3 žinios
19:25 Eurojackpot
19:30 Rytojaus žemė
22:05 Pabėgimas iš Šoušenko
01:05 Siuntėjas
02:45 Sniegynų įkaitai
04:45 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 
09:55 Ogis ir tarakonai 
10:15 Stebuklų šalis
12:05 Peliukas Stiuartas Litlis 2
13:35 Tūkstantis žodžių
15:25 Seni bambekliai 2
17:30 Bus visko
18:30 Žinios
19:30 Pelenės istorija
21:25 Kartu ne savo noru
23:40 Projektas X
01:15 2012

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 
13:45 Vanity Fair. Visiškai slaptai 
14:45 Kas žudikas? 
16:00 Detektyvų istorijos 
17:00 LKL čempionatas. Vytautas-
Neptūnas
19:30 Muzikinė kaukė
22:05 Siuntinys
00:00 Tikras teisingumas. Miesto 
kovos
01:40 Dingęs 
03:40 Muzikinė kaukė

06:00 „Pasaulio turgūs. Nica“
06:30 „Pasaulio turgūs.  
Jeruzalė“
07:04 TV parduotuvė
07:20 „Nuostabūs pojūčiai“

08:25 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje. Gražina Pigagaitė“. 
09:00 „Skinsiu raudoną rožę“. 
09:30 „Vantos lapas“. 
10:00 „Ant bangos“. 
11:00 „Vera“ 
13:00 „Baltoji vergė“ 
15:00 „Šarūnas Marčiulionis. LKL 
- krepšinis Lietuvoje vėl!“
16:00 Žinios
16:20 „Neprijaukinti. Kodjako 
sala“
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 „Vera“ 
01:00 „Pražūtingi smaragdai“ 
02:40 „Baltoji vergė“ 
04:10 „Geriausios nardymo vietos“
04:30 „Vera“

A
N

TR
A

D
IE

N
IS

 0
5.

01

05:00 Seserys 
06:00 Himnas
06:05 Klausimėlis.lt 
06:25 Duokim garo! 
07:55 Beatos virtuvė 
08:50 Stebuklingosios 
Nilso kelionės
12:55 Klausimėlis.lt 
13:20 „Įrašysiu į knygą 
Raudonąją"
16:30 Seserys 
17:30 Žinios. 
18:00 „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Koncertas 

„Folkšokas"
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. 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Emigrantai. 

05:10 Gaudynės
06:15 Televitrina
06:30 Gyvenimo knyga
08:15 Sniego šunys
10:20 Princesė ir Janekas
12:05 Nemirtingųjų kronikos: 

nuostabūs sutvėrimai
14:35 Simpsonų filmas
16:10 Trys muškietininkai
18:30 TV3 žinios
19:30 Pi gyvenimas
22:00 Visu greičiu pirmyn
23:55 Kaulai
00:55 Kvantikas
01:45 Gaudynės
02:35 Raitelis be galvos
03:25 Imperija
04:20 Mikė

06:35 Kung Fu Triušis
08:05 Sinbadas. Septynių jūrų 
legenda
09:30 Tomas ir Džeris. Greiti ir 
plaukuoti

10:55 Marmadukas
12:40 Kitokia Pelenės istorija
14:25 Mis Slaptoji agentė 2. 
Ginkluota ir žavinga
16:35 Mano super
 buvusioji
18:30 Žinios
19:30 Trys milijonai eurų
21:20 Baltųjų rūmų šturmas
00:00 Leik Plasidas prieš 
anakondą
01:40 Didžioji skola

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 
16:55 Gelbėtojai - 112 
17:55 Akloji zona
19:00 Potvynis 
23:00 Žmogus grizlis
01:00 Transformeriai. Nugalėtųjų 
kerštas

05:15 „Geriausios nardymo 
vietos“
05:40 „Merdoko paslaptys“ 
06:29 TV parduotuvė
06:45 „Muzikinės kovos“. 
08:45 „Detektyvas Morsas“

10:45 „Kaip bocmanas nuotakos 
ieškojo 1“ 
14:45 TV parduotuvė
15:00 „Žiurkininko fleita“ 
16:00 Žinios
16:20 „Žiurkininko fleita“ 
18:00 Žinios
18:30 „Žiurkininko fleita“ 
20:00 Žinios
20:30 Gyvenimo būdas
21:30 Patriotai
22:30 Žinios
23:00 Nuoga tiesa. 
01:00 Pavojingiausios kelionės. 
Gabonas
01:45 „Pasaulis iš viršaus“
02:15 „Albanas“
03:00 „Merdoko paslaptys“ 
03:45 „Kambarinė“ 
04:35 „Pražūtingi smaragdai“
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30 05:00 Seserys 
06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis 
10:05 Štutgarto kriminalinė 
policija 4 
10:55 Akis už akį 4 
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. 
02:05 Klauskite daktaro 
03:05 Beatos virtuvė 
04:05 „Editos šou" 

05:10 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 Karaliaus vardu. Požemių 
pasaulio sakmė
01:00 Kaulai
01:55 Kvantikas
02:45 Gaudynės
03:30 Raitelis be galvos
04:25 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 Didžioji skola
01:05 Džekas Ryčeris. Nesidairyk 
atgal

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. Nugalėtųjų 
kerštas
23:55 Tikras teisingumas. Miesto 
kovos
01:35 Išbandymų diena 
02:25 Juodasis sąrašas

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

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 Nuoga tiesa. 
22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai
23:45 „Gyvenimo sparnai“. 
00:45 „Šiandien kimba“. 
01:45 „Pasaulis iš viršaus“
02:15 „Albanas“ 
03:00 „Merdoko paslaptys“ 
03:45 „Kambarinė“ 
04:35 „Pražūtingi smaragdai“
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29 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 4 
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 Moters kvapas 
00:30 Mėlynoji planeta 2 
01:25 Laukiniai gyvūnai. Paros 
kaleidoskopas 3 
02:15 Karinės paslaptys 
03:00 Savaitė. Visuomenės 
aktualijų laida 
03:55 „Du balsai – viena širdis" 

05:10 Mažylė Houp
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 Raganaitės 2
13:15 Magiškoji nosis
15:40 Simpsonai
16:10 Ekstrasensai tiria
18:00 Raudonas kilimas
18:30 TV3 žinios
19:30 Geriausi mūsų metai. 
100-mečio šou
22:00 Mechanikas. Sugrįžimas
00:00 Slaptas mamos 
gyvenimas
01:45 Pabėgimas iš Šoušenko
04:20 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 
09:10 Drakonų kova. Super 
09:35 Žvėreliai Vėjo šalyje
11:10 Padangių ereliai
12:45 Misija "Pelėdos"
14:30 Gyvenimo vingiai
16:40 Ne vienas kelyje
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Mes vieno kraujo
22:00 Džekas Ryčeris. 
Nesidairyk atgal
00:25 Tūnąs tamsoje. 
02:30 Kartu ne savo noru

06:30 Galiūnų čempionų lyga. 
Olandija
07:30 Sveikatos kodas
08:30 Tauro ragas
09:00 Savickas Classic Turnyras 
Vilniuje
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. Dzūkija-
Juventus
19:30 Daktaras Richteris 
21:40 Juodasis sąrašas 
22:40 Išbandymų diena 
23:40 Siuntinys
01:20 Kas žudikas? 
02:15 Detektyvų istorijos

05:20 „24/7“. 
06:00 „Geriausios nardymo 
vietos“
07:04 TV parduotuvė
07:20 „Nuostabūs pojūčiai“

08:00 „4 kampai“. 
08:30 „Kaimo akademija“. 
09:00 „Šiandien kimba“. 
10:00 „Neprijaukinti. Kodjako 
sala“. 
10:30 „Ekovizija“. 
10:40 „Iljušinas ir Babkinas tiria. 
Vaiduoklis kreivame veidrodyje“ 
12:45 „Laiptai į dangų“ 
15:15 „Pavojingiausios kelionės. 
Gabonas“
16:00 Žinios
16:20 Krepšinio pasaulyje 
17:00 „Gyvenimo sparnai“. 
18:00 Žinios
18:30 „Neprijaukinti. Aliaska“
19:00 Gyvenimo būdas
20:00 Žinios
20:30 „Ant bangos“. 
21:30 „24/7“. 
22:30 Žinios
23:00 „Vienišas vilkas“
01:00 „Kapitonas Gordejevas“ 
02:50 „24/7“. 
03:30 „Laiptai į dangų“

• Pigiai Džiungarijos žiurkėnus. 
Tel. 8 671 31 579. Rokiškis
• 2 alpakų patinėlius iš ekologinio 
ūkio. Tel. 8 603 62 299. Rokiškis
• Mėsinių galvijų (aubrakų) bandą 
(25 vnt) iš ekologinio ūkio.  
Tel. 8 603 62 299. Rokiškis
• 6 avis ir ėriukus Puodžialaukėje. 
Tel. 8 618 63 568. Rokiškis
• 11 mėn. veislinį, baltą raguotą 
ožį. Tel. 8 620 63 092. Rokiškis
• Pirmaveršę karvę Obeliuose. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 675 75 838. 
Rokiškis

KITA

• Naudotus, dienos šviesos 
šviestuvus su lempomis. 
 Kaina 6 Eur. Tel. 8 612 81 651. 
Rokiškis

• 8 vnt. elektrinių šildymo lempų 
po 500 W galingumo. Patronas 
E40. Tinka viščiukų, paršiukų ir kt. 
pašildymui. Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Daržinę šieno, vartytuvą ir šieno 
surinktuvą. Tel. 8 639 89 593. 
Rokiškis
• Pora monetų su užrašu moneta 
rubl 1855 datacijos ir su žvaigžde 
1922 datacijos. Kaina už 1855 10 
Eur, už žvaigždę 7 Eur, bet kaina 
negalutinė. Siuntimas į kitą miestą 
+2 Eur. Tel. 8 616 15 320. Kaunas

• Aliumininę talpą-vonią. 
Matmenys: 195×118 ×52 cm., 
sienelės storis 5 mm, tinka 
vandeniui, gyvuliams girdyti, 
daržams laistyti ar kur kitur namų 
ūkyje. Kaina 125 Eur.  
Tel. 8 686 23 193. Zarasai
• Naujus cinkuotos skardos 
lietvamzdžius. Yra tik vertikalūs, 4 
vnt. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• Naują išardomą šašlykinę 50x30 
cm. Tel. 8 611 31 645. Rokiškis
• Rankų darbo lino ir medvilnės  

austas lovatieses, 150x205,  šilko 
lovatieses 140x210. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 672 72 577. Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius, 50 vnt.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Metalinį seifą. Tel. 8 621 86 262. 
Rokiškis
• Medžio apdirbimo stakles ir 
diskinius pjūklus. Tel. 8 458 75 
585. Rokiškis
• Šieno pūtiką su varikliu 7,5 kW. 
1500ap. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 682 20 536. Rokiškis
• Pigiai 7 vietų triušių narvus.  

Tel. 8 656 80 800. Rokiškis
• Du šieno rulonus ir apie 50 kg 
avižų. Tel. 8 672 10 793. Rokiškis
• Medinius langus. Buvo buto 
balkone 6 vnt po 57x144.  
Kaina 70 Eur. Tel. 8 628 03 070. 
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

•  Xbox 360 atrištas, yra du 
pulteliai, daug žaidimų originalių ir 
įrašytų, HDMI laidas.  
Kaina 100 Eur. Tel. 8 601 65 978. 
Rokiškis
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MOBILIEJI TELEFONAI

• Mobilųjį telefoną tinkantį ir 
vyresnio amžiaus žmonėms (dideli 
mygtukai). Mažai naudotas, pirktas  
Omnitel salone. Kaina 17 Eur.  
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• iPhone SE 16 G telefoną, 
tvarkingas, prižiūrėtas. Būklė 9 iš 
10 balų, nes jau nebenaujas, buvo 
naudojamas visada su stikliuku ir 
dėkliuku, subraižimų nėra, visiškai 
sukomplektuotas. Kaina 160 Eur. 
Tel. 8 656 72 792. Rokiškis
• Telefoną Samsung galaxy j5, 
2016 m. Skilęs, įsijungia, bet 
vaizdo nėra, be kroviklio ir be 
ausinių. Kaina derinama.  
Kaina 55 Eur. Tel. 8 629 60 581. 
Rokiškis
• Geros būklės telefoną Samsung 
galaxy trend lite. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 606 74 953. Rokiškis
• Xiaomi Redmi 4x. Puikiai 
veikiantis, su stikline plėvele. 
Domina keitimas. Kaina 110 Eur. 
Tel. 8 670 61 335. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Kaimiškų vištų kiaušinius.  
Tel. 8 690 29 495. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Armoniką. Labai geros būklės. 
Kaina 280 Eur. Tel. 8 623 71 135. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 1 kambario butą Vilties 24 name, 
37,16 kv. m. 5 aukštas, dalis baldų, 
didelis balkonas, reikia remonto. 
Kaina 12000 Eur.  

Tel. 8 623 26 311. Rokiškis
• Kavoliškyje, Melioratorių g. 21 
namo dalis. Tel. 8 677 71 800. 
Rokiškis

• Rokiškyje, Kauno gatvėje, pusę 
gyvenamojo namo. Gyvenamasis 
plotas - 99,47 kv. m. Po visu namu 
rūsys. Namas medinis, vieno 
aukšto. Patalpose yra įrengta 
parduotuvė. Ūkinis pastatas - 88 kv. 
m. jame įrengta kalvė. Garažas 28 
kv. m. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 600 08 772. Rokiškis
• Sodą už miškų urėdijos su 2 
aukštų namu, skaldytų plytų, 
nebaigtą įrengti. Plastikiniai langai 
yra rūsys po namu, šulinys, trifazė 
elektros instaliacija. Tel. 8 686 93 
166. Rokiškis
• 3 kambarių butą Kęstučio g., be 
patogumų. Kaina 6000 Eur.  
Tel. 8 689 85 518. Rokiškis
• Pakriaunių k, Rokiškio r., 70 kv. 
m namą. Ūkinis pastatas – 150 kv. 
m, 20 arų žemės, asfaltuotas kelias, 
parduotuvės, tyli, rami vieta, geri 
kaimynai, reikalingas remontas, 
galima pirkti išsimokėtinai.  
Kaina 4220 Eur. Tel. 8 615 50 859. 
Rokiškis
• Apskardintas garažo duris, 
nesupuvę, yra dvi spynos.  
Tel. 8 692 53 557. 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
• 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
• Sodą SB „Aidas“, Naujoji g. 
Šalia prūdas, vasarnamis, 6 a. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 670 45 643. 
Rokiškis
• Sodą su nameliu, 9 a žemės, kaina 
sutartinė. Juodupė. Tel. 8 647 69 
606. Rokiškis
• Sodybą su žemės sklypu, 58 arai. 
Gražioje vietoje aplink yra ežerai ir 
patogi bei rami vieta. 
Tel. 8 694 01 135. Rokiškis
• Sodybą Juodupės sen.  
Tel. 8 682 33 582. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą Rokiškio raj. 
Pandėlio gyvenvietėje. Namas 
mūrinis,šildomas kietuoju kuru. Po 
visu namu rūsys. Namo teritorijoje 
yra ūkiniai pastatai, sodas. Kaina 
11900 Eur. Tel. 8 617 36 806. 
Rokiškis
• Namą Juodupėje, Aukštaičių g. 
2. Namas 2 aukštų, 5 kambarių. 
Šildomas krosnimi, vandentiekis 

vietinis. Ūkinis pastatas,su garažu 
ir pirtimi. Didelis sodas su 12 a 
žemės. Aplink ramūs kaimynai, 
upelis, bažnyčia ir mokykla. Netoli 
parduotuvės. Kaina 15000 Eur.  
Tel. 8 606 59 786. Rokiškis
• Namą miesto centre, Paupio 
g. Namui reikalingas remontas. 
Vanduo - šulinio (yra galimybė 
prisijungti prie miesto).  Sklypo 
plotas -6 a.  Su rimtu pirkėju kaina 
derinama. Kaina 12500 Eur.  
Tel. 8 675 55 189. Rokiškis
• 4 kambarių, 78 kv. m tvarkingą 
butą (rūsys 6 kv. m) Algirdo g., 
Rokiškyje. Šarvo durys, plastikiniai 
langai, didelė svetainė, balkonas. 
Šalia darželis, mokykla, dailės, 
muzikos ir sporto mokyklos, 
biblioteka, miesto aikštė, dvaras, 
paplūdimys. Kaina 25000 Eur.  
Tel. 8 678 83 847. Rokiškis
• Dirbamos žemės sklypą 4,57 ha. 
Tel. 8 620 63 092. Rokiškis
• Garažą Vytauto g. 8 B. 128 kv. 
m. Reikalingas stogo remontas. 
Yra trifazė elektros instaliacija. 
Kaina 7000 Eur. Tel. 8 626 49 347. 
Rokiškis
• Sodybą Beičių kaime, prie kelio, 
šalia miškas. Tel. (8-675) 24755. 
Tel. 8 629 58 141. Rokiškis
• Garažą prie PC Centas, 6 
korpusas, skardintos durys, rūsys. 
Kaina 4000 Eur. Tel. 8 614 76 406. 
Rokiškis
• 1 kambario butą Jaunystės g. 
21. Vidurinė laiptinė, buto plotas 
36,22 kv. m, ketvirtasis aukštas, 
įstiklintas balkonas, rūsys. Butas 
tvarkingas, plastikiniai langai, labai 
šiltas ir jaukus. Didelė virtuvė - 
9,21 kv. m. Sutvarkyta laiptinė, 
gera kaiminystė. Kaina 12500 Eur. 
Tel. 8 659 15 118. Rokiškis
• 9 a žemės sklypą Rokiškyje. 
Sklypas ribojasi su Aušros ir J. 
Basanavičiaus gatvėmis, namų 
valda. Privestos visos miesto 
komunikacijos. Puikūs kaimynai, 
netoliese ežeras. Ideali vieta jūsų 
namui. Kaina 20000 Eur.  
Tel. 8 659 15 118. Rokiškis
• Sodą Vėtrungės sodų bendrijoje, 
Lakštingalų g. 18. Žemės plotas - 
627 kv. m. Kraštinis sklypas. Su 
vasarnamiu - 27 kv. m, trys nedideli 
kambariai ir palėpė; šiltnamiu; 
lauko WC. Sodas ribojasi su 2 
tvenkiniais. Yra vaismedžių, 
vaiskrūmių. Skubiai! 
Kaina 5000 Eur. Tel. 8 659 15 118. 
Rokiškis
• Sodą Kavoliškyje.  
Kaina 1300 Eur. Tel. 8 682 31 958. 
Rokiškis
• Dirbamos žemės sklypą 4,57 ha, 
38,2 našumo balas.  
Tel. 8 620 63 092. Rokiškis

NUOMA

• Išsinuomočiau nedideles patalpas 
dirbtuvėms. Tel. 8 615 15 631. 
Rokiškis
• Išsinuomočiau 2 kambarių butą. 
Tel. 8 615 15 631. Rokiškis
• lšnuomojama darbo vieta kirpėjai 
(-ui). Puikios darbo sąlygos, 
galimybė mokytis. Gera vieta.  
Tel. 8 600 28 956. Rokiškis
• Išsinuomosiu mažą patalpą jau 
veikiančiame autoservise teikti 
paslaugą purkštukų remontui, 
kompiuterine diagnostika 
automobiliams. Galima siūlyti 
kitus variantus. Tel. 8 612 87 715. 
Rokiškis
• Įmonė išsinuomotų 
gyvenamaąsias patalpas Obeliuose 
arba Antanašėje. Skambinti  po 18 
val. Tel. 8 604 29 894. Rokiškis
• Dirbantis vaikinas ieško 
išsinuomoti 1 kambario butą 
Rokiškyje. Tel. 8 678 22 178. 
Rokiškis

PASLAUGOS
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• Savivarčiu vilkiku vežame smėlį, 
žvyrą, sijotą žvyrą, skaldą, atsijas, 
juodžemį, gruntą, bei kitas biriąsias 
medžiagas. Mini krautuvu lyginame 
ir formuojame reljefą, pakeliame 
jį atvežtiniu gruntu, nuimame ar 
nukasame augalinį sluoksnį.  
Tel. 8 614 41 588. Rokiškis
• Trinkelių klojimas, pagrindo 
paruošimas. Namo apkalimas 
medinėmis ir plastikinėmis 
lentelėmis, šiltinimas ir lyginimas. 
Tel. 8 626 98 507. Rokiškis

PERKA

PAŽINTYS

• Mercedes-Benz iki 1995 metų. 
Gali būti su defektais. Domina 
visi variantai. Tel. 8 689 02 419. 
Panevėžys

PREKĖS VAIKAMS

• Geros būklės minamą traktorių 
Mersedes. Pagamintas Rolly toys. 
Puikiai veikia su pakeliamu kaušu. 
Kaina 95 Eur. Tel. 8 607 15 670. 
Rokiškis
• Drabužėlius nuo 0-6 mėn. Apie 
100 vnt. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 623 40 966. Rokiškis
• Dvi automobilines kėdutes  
vaikams. Viena 15-36 kg. Kita 
mažesniems vaikams iki 20 kg. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 628 18 371. 
Rokiškis
• Grojantį šokliuką nuo metukų iki 
dviejų vaikams. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 624 69 717. Rokiškis
• Geros būklės skėtuką. 3 
reguliuojamos padėtys, apsauga 
nuo lietaus (neorginali). Kaina 30 
Eur. Tel. 8 682 26 469. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Ieškau žmogaus galinčio ir 
mokančio apkalti, apšildinti rastinį, 
nedidelį namuką, Rokiškio rajone. 
Tel. 8 662 16 822. Rokiškis
• Reikalingas žmogaus, kuriam 
suteiktume gyvenamą plotą ir 
darbą ūkyje. Darbas - prižiūrėti 

galvijus, sodybą, dirbti kitus 
sezoninius darbus. Ilgam 
laikotarpiui, domina tik rimti 
variantai, planuojantieji dirbti tik 
kelis mėnesius neskambinkit.  
Tel. 8 643 12 971. Rokiškis
• Reikalingas vairuotojas  išvežioti 
produktus. Tel. 8 686 95 244. 
Rokiškis
• Ieškau moters ligonės slaugymui. 
Tel. 8 611 18 123. Rokiškis
• Reikalingas žmogus galintis 
subetonuoti pamatą ir sumūryti 20 
kv. m blokelių.Tel. 8 623 09 335. 
Rokiškis
• Reikalingas žmogus darbui 
su vaisiais, turintis vairuotojo 
pažymėjimą. Tel. 8 623 09 335. 
Rokiškis
• Apetito picerija ieško darbuotojo 
– picų kepėjo. Tel. 8 641 71 478. 
Rokiškis
• Kviečiu prie savo komandos, 
uždirbti tiek, kiek norisi. Yra biuras 
ir galimybė jame dirbti.  
Tel. 8 670 79 147. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Kultivartorių Partner. Mažai 
naudotas, yra dokumentai. Dėl 
kainos galima dar pasidėrėti. 
Kaina 570 Eur. Tel. 8 687 16 438. 
Rokiškis
• Naujus šiltnamio lankus. 1 vnt. 
kaina 3 Eur. Tel. 8 610 01 589. 
Rokiškis
• Šiltnamiui suvirintą metalinį rėmą 
3×6 m. su plastikiniais lankais.  
Tel. 8 675 38 355. Rokiškis
• Plastikinius šiltnamio lankus.  
Tel. 8 675 38 370. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Naudotą, veikiantį dviratį 
treniruoklį ,,Orbitrek“.  
Kaina 55 Eur. Tel. 8 698 84 137. 
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Vienfazį elektrinį radiatorių 
aliumininiu korpusu 2,0 kW 
galingumo. Tiktų nedidelei buitinei     
patalpai, garažui ir t.t. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Klijuojamą sienų dangą. Smėlio 
spalvos, apie 10 kv. m.  
Kaina 10 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Naudoto juostinio transporterio 
rėmą. Susideda iš dviejų dalių. 
Bendras ilgis 9.5 m. (tiktų 
bokšteliui, tilteliui, žaibolaidžiui ir 
t. t.). Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Tvarkingus, dažytus, įstiklintus 
langų rėmus. Aukštis 1,38 cm. 
plotis įvairių dydžių nuo 0,63 cm. 
Taip pat likutį baltų, naujų plytų ir 
raudonų skylėtų plytų.  
Tel. 8 458 33 355. Rokiškis

• Keramikinius blokelius LODE. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 699 86 850. 
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Miežius c3 sėjimui.  
Tel. 8 662 27 088. Rokiškis
• Savadarbį traktorių su „Dzido“ 
varikliu. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 656 24 402. Rokiškis
• Savadarbį vienvagį plūgą stambiu 
korpusu. Tiktų  T-25 , T-40 tipo 
traktoriams. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Naudotą traktoriaus DT-74 kuro 
baką. Arklinį plūgą. Mažas akėčias 

1 vnt. Skriemulį  22 cm diametro. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Šienapjovę CLAAS, plotis 1,65 
m. Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 612 99 078. Rokiškis
• Sz-3.6 sėjamąją. Sėjimo aparato 
defektas. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 682 28 909. Rokiškis
• Plūgelį, noragėlius, kardaną 6x8 
ir kt. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• MTZ 80 dalimis: variklis, ratai, 
kabina, intarpas ir kt. Tel. 8 641 57 
036. Kupiškis
• Rusišką 3 korpusų hidrofikuotą 
plūgą, visą arba dalimis. Rusišką 
azoto pildymo įrangą. Priekinius 
Jumz ratus 2 vnt. DT 75 
dokumentus. Tel. 8 614 60 076. 
Rokiškis
• Šienapjovę „Rasa“. Visa 
informacija telefonu.  
Kaina 220 Eur. Tel. 8 687 97 861. 
Rokiškis
• BDT 3 lėkštes. Kaina 1500 Eur. 
Tel. 8 674 16 031. Rokiškis
• MTZ- 50 su 80-ojo varikliu. 
Važuojantis. Galima dalimis. 
Kaina 900 Eur. Tel. 8 641 57 036. 
Kupiškis

Europos teisėsauga uždarė 
su 4 mln. kibernetinių atakų 
siejamą svetainę

 Britų ir olandų pareigū-
nų vadovaujamos operacijos 
metu uždaryta svetainė, sie-
jama su daugiau nei 4 mln. 
kibernetinių atakų, nuo ku-
rių visame pasaulyje nuken-
tėjo daugybė organizacijų, 
įskaitant didžiulius bankus, 
pranešė Europos teisėsaugos 
agentūros.

„Penkių šalių – tokių kaip 
Nyderlandai, Serbija, Kroatija 
ir Kanada – teisėsauga, remia-
ma Europolo ir Škotijos poli-
cijos tarnybų, įvykdė operaciją 
prieš nusikaltėlių grupuotės 
šešis narius, atsakingus už sve-
tainės webstresser.org veiklą“, 
– pareiškime sakė Jungtinės 
Karalystės Nacionalinė nusikal-
timų agentūra (NCA).

Kibernetiniai nusikaltėliai 
naudojosi vos 14,99 JAV dole-
rio (12,31 euro) kainavusiomis 
svetainės paslaugomis, sureng-
dami vadinamųjų paskirstyto 
atsisakymo aptarnauti (DDoS) 
atakų, kurios nukreipia į aukų 
serverius didžiulius duomenų 
srautus ir atjungia jų elektro-
nines sistemas. Britų policija 
atliko kratą viename pastate 
šiauriniame Anglijos mieste 
Bradforde ir konfiskavo keletą 
daiktų, o Nyderlandų pareigū-
nai kartu su Vokietijos ir JAV 
kolegomis areštavo serverius 
ir uždarė svetainę. Didžiosios 
Britanijos policija mano, kad 
vienas su minėtu pastatu sie-
jamas asmuo lapkritį surengė 
atakų prieš septynis didžiausius 
JK bankus ir privertė juos pri-
stabdyti veiklą. Įtariama, kad jis 
pasinaudojo šiuo metu uždaryta 
svetaine – didžiausia pasaulyje 
neteisėtų DDoS atakų paslaugų 
pardavėja.

„Streserių“ paslaugos leisda-
vo vartotojams tikrinti serverių 
atsparumą ir trikdyti taikinių 
veiklą.Policijos pareigūnai taip 
pat sulaikė du įtariamuosius (19 
ir 21 metų jaunuolius) Serbijoje 
ir dar vieną 19-metį Kroatijoje, 
atskiruose pareiškimuose sakė 
Serbijos ir Kroatijos valdžios 
atstovai.

Suimtam kroatui gresia nuo 
vienerių iki aštuonerių metų 
kalėjimo“, aiškino Kroatijos vi-
daus reikalų ministerija.

Anot Europolo, prieš inter-
neto platformos pagrindinius 
vartotojus iš Australijos, JK, 
Kanados, Kroatijos, Honkongo, 
Italijos ir Nyderlandų bus imtasi 
„tolesnių veiksmų“. „Tai galėtų 
būti areštai ar tiesiog „pasibel-
dimo į duris“ operacijos, tačiau 
viskas priklauso nuo konkre-
čios šalies“, – Hagoje naujienų 
agentūrai AFP sakė Europolo 
atstovė Claire Georges.

„Per pastarąsias dvi dienas 
įvykdyti areštai rodo, kad in-
ternetas nesuteikia pažeidėjams 
neperšaunamo anonimiškumo. 
Nagrinėdami surinktus įrody-
mus, artimiausiomis savaitėmis 
ir mėnesiais tikimės atpažinti 
daugiau įtariamųjų, prisidėjusių 
prie svetainės veiklos“ – pridū-
rė ji. Savo pareiškime NCA taip 
pat citavo Nyderlandų naciona-
linės policijos tarnybos atsto-
vą Gertą Rasą, teigiantį, kad 
operacija padarė „precedento 
neturintį poveikį DDoS kiber-
netiniams nusikaltimams.“„-
Tai perspėjimas visiems DDoS 
atakų vykdytojų pamėgdžioto-
jams (...): mes jus atpažinsime, 
nuvesime į teismą ir padėsime 
aukoms priteisti kompensaciją 
už jūsų padarytą didžiulę žalą“. 
Vis dėlto Europolui pavaldaus 
Europos kovos su elektroniniu 
nusikalstamumu centro (EC3) 
vadovas Stevenas Wilsonas pa-
reiškime perspėjo, kad daugėja 
DDoS atakų ir kitų kenksmingų 
elektroninių veiksmų, dėl ku-
rių „šiuo metu kenčia milijonai 
vartotojų.“ Anot S. Wilsono, 
teisėsaugos bendradarbiavi-
mas turi „prilygti“ nusikaltėlių 
grupuočių bendradarbiavimui, 
norint „nugalėti šiuos nusikal-
tėlius ir užkirsti kelią jų žalin-
goms kibernetinėms atakoms“.

Naujienų agentūros BNS 
informaciją atgaminti visuo-
menės informavimo priemo-
nėse bei interneto tinklala-
piuose be raštiško UAB BNS 
sutikimo draudžiama.
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PARODOS:
Viešojoje bibliotekoje.
Stendinė paroda „Rokiškio viešajai bibliotekai-95“.
Spaudinių parodos:
 „Kalbininkui Jonui Zemvaldui Balkevičiui – 95“.
„Nepamirškime Sandros Brown romanų“.
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
Gegužės 3 d. 10-14 val. – skaitymo gurmanų ketvirtadienis.
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 27 d. 16.30 val. –  atsiminimų knygos „Aš esu Etmės Evė. Ieva 

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

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. Ši sa-

vaitė skatins galvo-
ti apie finansinius 
įsipareigojimus, 

mokesčius, skolas. Tikėtina, 
kad pagaliau pavyks išspręsti 
įstrigusią problemą ir paju-
dėti pirmyn. Galbūt gausite 
žinių, susijusių su studijomis, 
publikacijomis, teisinėmis ar 
tarptautinėmis aktualijomis. 
Venkite kvaišalų, alkoholio, 
stiprių vaistų. Savaitgalis žada 
darbingą nuotaiką, tad pravar-
tu šį bei tą nuveikti. Stenkitės 
suprasti kitus žmones ir rasti 
kompromisą, nes netaktu, im-
pulsyvumu galite pakenkti ir 
sau, ir kitiems.

JAUTIS. Šią 
savaitę turėsite 
galimybę užka-
riauti patinkančio 

asmens dėmesį, padaryti nori-
mą įspūdį. Tikėtinos derybos, 
finansiniai sandoriai. Turite 
būti racionalūs, budrūs, nes si-
tuacija yra nelabai aiški. Jeigu 
ruošiatės kelionei, egzaminui, 
viešam pasirodymui, rašote 
mokslinį darbą ar renkatės 
būsimų atostogų maršrutą, bū-
site labai užsiėmę. Savaitgalį 
turėsite neblogą, leidžiantį 
daug išmokti ar sužinoti. Vis 
dėlto būkite atsargesni, ben-
draudami su nepažįstamais 
žmonėmis, užsieniečiais bei 
vairuodami.

DVYNIAI. Šią 
savaitę domėsitės 
viskuo, kas gali 
padėti padidinti 

įtaką versle, tarp aplinkinių. 
Sunkiai seksis slėpti simpati-
jas ir antipatijas. Galite gauti 
vertingos informacijos ar pa-
siūlymą, bet galite susidurti 
ir su išsisukinėjimu, pažadų 
nevykdymu, nekonkretumu. 
Derėtų pataupyti ir jėgas, ir 
nervus, ir pinigus. Savaitgalį 
pravartu imtis reikalų, susi-
jusių su mokesčių mokėjimu, 
apsipirkimais, atsiskaitymais 
ir pan. Itin laikykitės taisy-
klių, įstatymų, nes lengva „už-
sidirbti“ baudą, padaryti žalą. 
Saugokitės ugnies, traumų.

VĖŽYS. Šią 
savaitę seksis su-
sipažinti, flirtuoti, 
daryti įspūdį. Tik-

tų aplankyti kultūrinį renginį, 
paskirti pasimatymą. Tiems 
iš jūsų, kurie ieško darbo, 
gali pasisekti, jeigu neseniai 
buvo padaryti reikiami žings-
niai. Vis dėlto nors atrodysite 
darbštūs, intensyviems dar-
bams gali pritrūkti ir kantry-
bės, ir sveikatos. Kažkas gali 
strigti, susitrukdyti. Savaitga-
lis skatins bendrauti, o atsiri-
boti nuo kitų žmonių nebus 
galimybių. Vis dėlto labai jau-
triai reaguosite į šalia esančių 
pastabas, pašaipius juokelius.

LIŪTAS. Šią 
savaitę jus gali 
apnikti nerimas 
dėl materialinio 

Astrologinė prognozė ateinančiajai savaitei
nestabilumo, šeiminių pro-
blemų. Pabendraukite su ge-
rais pažįstamais, giminaičiais, 
draugais. Galite pajusti nau-
jovių ir nuotykių alkį. Meilės 
reikalai klostysis prieštarin-
gai, bet įdomiai. Augančiai 
kartai turėtumėte skirti dides-
nį dėmesį. Savaitgalį jums itin 
rūpės asmeninio ūkio reikalai, 
grožis, įvaizdis, augintiniai. 
Pasisaugokite geliančių, kan-
dančių padarų, nekokybiško 
maisto ir kenksmingų pagun-
dų. Sveikata lengvai pažei-
džiama, tad tausokite save.

M E R G E L Ė . 
Šią savaitę noriai 
bendrausite su šei-
mos nariais, gimi-

naičiais. Galimas pasibuvimas 
gamtoje, piknikas. Jūsų min-
tys ne vieną dieną suksis apie 
namų, šeimos ar sodybos rei-
kalus, nors pareiga vers rimtai 
nerti į darbus. Į bet kokį prie-
kaištą reaguosite labai jautriai, 
ypač jei jį išgirsite iš asmens, 
kuriam esate neabejingi. Nie-
ko nespręskite ir nedarykite 
skubotai, nes galite suklysti. 
Savaitgalį imsite realizuoti 
smagius laisvalaikio planus. 
Labiau prižiūrėkite vaikus, o 
ir patys nepulkite į pavojingas 
pagundas.

S VA R S T Y -
KLĖS. Šią savai-
tę galite sudaryti 
dalykinį sandorį, 

gauti intriguojamą informaci-
ją, teikti ar imti interviu. Bū-
kite atsargūs kelyje. Galbūt 
nerimo sukels gauta žinia, 
įvertinimas ar išgirsti gan-
dai. Regis, teks atsakyti už 
artimų žmonių poelgius arba 
nuo kažko stengsitės juos 
apsaugoti. Savaitgalį pajusi-
te pareigą susitvarkyti buitį, 
tačiau turėsite prisiversti, 
kad pradėtą darbą galėtumėte 
pabaigti. Venkite alkoholio, 
sunkiai virškinamo maisto.

S K O R P I O -
NAS. Šią savaitę 
jus domins tai, kas 
dvelkia papildo-

momis pajamomis ir roman-
tika. Seksis vilioti priešingą 
lytį. Gali tekti tvarkyti pini-
ginius, komercinius reika-
lus, deklaruoti pajamas. Pa-
sistenkite nerizikuoti srityse, 
susijusiose su nekilnoja-
muoju turtu, investicijomis, 
šeimos gerove. Šiokių tokių 
netikėtumų galite sulaukti 
iš meilės objekto ar vaikų. 
Savaitgalį skatins bendrau-
ti, mokytis, judėti, prekiauti 
ir kt. Išties būsite aktyvūs. 
Smagu bus, jei susiorgani-
zuosite romantišką pramogą, 
pikniką ar pan.

ŠAULYS. Sa-
vaitės pradžioje 
galite sėkmingai 
tvarkyti konfi-

dencialius reikalus. Tačiau 
galite nepataikyti į taktą su 
aplinkinių, mylimo žmogaus 

nuotaika. Kilę nesusiprati-
mai abipusiai žeis. Galite 
nusiminti ir dėl netinkamai 
išleistų pinigų, kokio nors 
nuostolio ar susikomplika-
vusių santykių, nepakanka-
mo dėmesio. Savaitgalį jums 
rūpės komfortas ir tvarka na-
muose. Galite įsigyti kažką 
savo buičiai. Noriai spręsite 
draugų ir vaikų problemas. 
Tiktų aplankyti ir tėvus, se-
nelius.

OŽIARAGIS. 
Šią savaitę kaž-
kieno draugystė, 
tarpininkavimas, 

patarimai gali jums pasitar-
nauti arba patys tai padary-
site kažkieno labui. Vis dėlto 
netrukus jau norėsis ramaus 
laiko vien sau. Džiaugsitės, 
jeigu pavyks atsiriboti nuo 
šurmulio, įtampų. Saugokite 
savas ir svetimas paslaptis. 
Savaitgalį jums seksis ben-
drauti bei užsiimti tuo, ką 
suplanavote iš anksto. Vis 
dėlto vienu metu ims labai 
dominuoti tamsioji jūsų as-
menybės pusė, tad galite iš-
provokuoti nemalonias situ-
acijas. Atsargiai su technika, 
ugnimi, elektra.

VA N D E N I S . 
Šią savaitę nesun-
kiai seksis megzti 
pažintis, sudaryti 

sutartis, susitarti. Svarbu, kad 
tie susitarimai būtų abipusiai 
prasmingi. Regis, ramybės ne-
duos finansinės arba seksuali-
nės problemos. Raskite būdų 
šauniai ir sveikai atsipalaiduo-
ti, pabendraukite su dvasiškai 
artimais žmonėmis. Savaitgalį 
rinkitės ramų laisvalaikį be 
abejotinų kompanijų, jeigu 
nenorite kaip nors nukentėti. 
Domins apkalbos, fantazijos, 
užkulisiniai įvykiai ir jų iš-
girsite, tačiau patys stenkitės 
prikąsti liežuvį, neskleisti pa-
skalų. Atsargiai kelyje.

ŽUVYS. Šią 
savaitę jums 
turbūt pavyks 
trumpam pakeisti 

aplinką ir romantiškai pra-
leisti laisvalaikį. Vis dėlto 
sklandžiam bendravimui 
stigs tolerancijos, nuošir-
dumo. Be to, ramybės ne-
turėsite: jūsų pagalbos gali 
prireikti kolegoms, tėvams, 
teks uoliai tvarkyti dalyki-
nius ir ūkinius reikalus. Sa-
vaitgalį mielai aukosite vi-
suomeniniams renginiams, 
draugams, sportui su gera 
kompanija ir pan. Tik ne-
būkite pernelyg patiklūs ir 
pasiduodantys kitų įtakai. 
Atskirkite gerus pasiūlymus 
nuo niekam tikusių.

Ieškokite Rokiškio
 prekybos centruose!

DOVANOJA

• Dovanoju šuniukus.  
Tel. 8 623 33 661. Rokiškis
• Dovanoju baltą ožiuką. Pandėlio 
sen.Tel. 8 615 53 912. Rokiškis
• Tamsiai pilkąs kampą, nėra 
išskleidžiamojo mechanizmo.  
Tel. 8 699 25 139. Rokiškis
• Dovanojame du gražius kačiukus. 
Tel. 8 675 04 638. Rokiškis
• Galbūt atsirastų žmogus, galintis 
priglausti senyvą šunį? Gyvena 
voljere, yra draugiškas.  
Tel. 8 624 64 374. Rokiškis
• Dovanoju porytę baltų ožiukų ir 
ožką. Tel. 8 620 52 625. Rokiškis
• Šuniuką. 4 mėn. didelis neaugs. 
Tel. 8 647 32 700. Kupiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• DOM laikrodį. Komplekte 
laikrodis, firminė dėžutė, stiklo 
valymo servetėlė ir instrukcijos 
knygelė. Laikrodžio iferblatas 
nesibraižantis, 4 cm, dirželis 
21.5cm, ciferblatas nestandartiškai 
sugraduotas. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 616 15 320. Kaunas
• Ieškomi dėvėtų rūbų 
didmenininkai-tiekėjai iš Švedijos. 
Tel. 8 610 26 295. Rokiškis
• Parduodu 2 poras šokių batelių 
berniukui, 34 dydžio. Kaina: 25 
eurai ir 50 eurų (snikeriai). 
Tel. 8 604 14 777. Rokiškis

• Mažai nešiotą ,klasikinį, stilingą 
„Top shop“ švarkelį. S dydis, tiktų 
ir M. Tiktų lieknai merginai arba 
moteriai. Ilgis: 52 cm. plotis per 
liemenį: 37+37 cm. nuo petuko 
rankovė 61 cm, nuo pažasties 
rankovė 50 cm. Kaina 7 Eur.  
Tel. 8 673 32 182. Rokiškis
• Juodus odinius moteriškus 
sportinius batelius iš Vokietijos 
lenktu padu. 40 dydis.  
Kaina 47 Eur. Tel. 8 621 86 262. 
Rokiškis
• Baltus odinius moteriškus 
sportinius batelius iš Vokietijos. 
 38 dydis. Kaina 37 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Mažai dėvėtą odinukę, stilingą. 
Netikra oda „Brave Soul“. M 
dydis, 12, 38-40. Atrodysite tikrai 
puošniai. Ilgis 58 cm plotis per 
liemenį  45 x2 cm. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 673 32 182. Rokiškis
• Dėvėtą „Fellymoon“ stilingą 
liemenę, ją galima dėvėti ant 
odinio švarkelio. Puikiai tinka 
prie suknelės, prie sijonuko. Tiktų 
paauglei merginai ar moteriai.  
M dydis. Kaina 26 Eur.  
Tel. 8 673 32 182. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• 19 metų jaunuolis ieško darbo, 
susijusio su automobiliais. Galiu 
plauti kėbulus, valyti salonus, 
poliruoti kėbulus, turiu truputi 
automobilių remonto patirties. 

Domina bet koks darbas su 
automobiliais. Tel. 8 601 47 459. 
Rokiškis
• Ieškau darbo, galiu sukapoti 
malkas. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Bendrosios praktikos slaugytoja 
ieško darbo, išskyrus ligoninę ir 
neįgaliųjų priežiūrą. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 672 83 169. Rokiškis
• Patyręs baldininkas ieško darbo. 
Galiu projektuoti, surinkinėti, 
gaminti korpusinius baldus.  
Tel. 8 671 20 975. Rokiškis
• 17 m vaikinas ieškau darbo 
savaitgaliais ir vasarai, turiu pjūklą 
pjauti malkoms, krūmams. Galiu 
dirbti įvairius kitus darbus.  
Tel. 8 645 60 405. Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Moka  anglų, 
rusų kalbas, dirba kompiuteriu, turi 
vairuotojo pažymėjimą.  
Tel. 8 618 60 125. Rokiškis
• Ieškau virėjos padėjėjos darbo. 5 
m. patirtis,  galimi ir kitos srities 
darbų pasiūlymai.  
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• Ieškau vairuotojo darbo, turiu 
patirties važinėti po užsienį, 
B kategorijos vairuotojo 
pažymėjimas. Tel. 8 673 47 903. 
Rokiškis
• Ieškau santechniko darbo.  
Tel. 8 629 00 571. Rokiškis
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

Kelią į moters širdį atveria 
posakis: „Tu lieknesnė nei ji“.

***
Blondinė skundžiasi 

draugei:
– Tu žinai? Mano vyras 

kažkoks keistas. Jį traukia 
gražūs vyrai: visur jų ieško. Ir 
vonioje, ir balkone, ir spintoje. 

***
Tik vyrai ir katės genetiniu 

lygiu moka nutaisę labai 
užimtą miną dienų dienas 
tysoti ant sofos. 

***
Vyriškis perka prekybos 

centre kiaušinius. Kasininkė 
klausia:

– Ar pas jus tik kiaušiniai?
Vyras:
– Aš dar ir sielą turiu!

***
Koks idealus vyras moterų 

akimis? Ūgis – maždaug 55 
cm, svoris - 3,2 kg. Netikit? 
Bet juk visos nuo jų lydosi ir 
atbėga vos išgirdę mažiausią 
kniurktelėjimą.

***
„Nervina, kai eini tvarkyti 

savo reikalų, o jie staiga paima 
tave ant rankų ir ima niurkyti“.

Rainius, 5 metai.
***

Pokalbis namie:
– Tėti, o kada tu iš balkono 

tas senas rogutes išneši?
– Dukryt, šios rogutės 

legendinės. Ryte aš tave jomis 
į darželį veždavau. O vakare 
tavo mama jomis mane iš 
garažo parveždavo.

***

Išvažiavo Petka į Paryžių. 
Atsiuntė iš ten Čepajavui 
lauktuvių: ikrų ir konjako. 
Gauna Petka laišką:

– Tavo siųstą naminukę 
išlakėm. Pusė velnio. O va 
spanguoles teko išmesti: kol 
siuntinys atėjo, jos, matyt, 
sugedo, prasmirdo žuvimi.

***
Karas. Vokietis klausinėja 

vietinių, kiek miške partizanų. 
Visi tyli. Kol vokietis 
nepasiūlė: už kiekvieną 
partizaną duosiąs po rinktinį 
cigarą. Vietiniai pasipiktino:

– Ir tu nori, kad mes visą 
būrį už kažkokius 5 cigarus 
parduotume?!

***
Naujarusis išvažiavo 

į ekskursiją aplankyti 
Šventosios žemės. Jam gidas 
pasakoja:

– O va šioje vietoje Jėzus 
pakilo į dangų.

Naujarusis piktinasi:
– Kažkoks jau labai 

nusmurgęs tas jūsų 
kosmodromas.

***
Petriukas sako sesers 

kavalieriui:
– Aš mačiau, kaip tu mano 

sesę apkabinai ir bučiavai.
– Va, imk eurą, tik tėvams 

nesakyk.
– Va tau 50 centrų grąžos. 

Aš iš visų sesers kavalierių 
vienodą sumą imu.

***
Tėvų susirinkime mokytoja 

skundžiasi:

– Petriukas ne tik 
siaubingai elgiasi, bet ir 
nepraleidžia nė vienos 
pamokos!

***
Kuo naujesnė ir 

efektyvesnė dieta, tuo lengviau 
karstą nešti.

***
Petriukas pasimetė 

prekybos centre. Apsauga 
iškvietė policiją. Policininkas 
klausia:

– O kuo vardu tavo 
tėveliai?

– Zuikutė ir Katinėlis.
***

– Eikit visi velniop!
– Brangioji, o kaip gi aš?
– O tu, brangusis, vesi šitą 

eiseną.
***

Mūsų mieste pastatė 
paminklą vandalams. Kol 
kas jo niekas neapterliojo – 
vandalai pasimetę.

***
Mažylis Karlsonui 

dovanojo kamerą. Dabar 
Mažylis turi filmuojantį droną.

***
Gera būti ežiuku: niekas 

neatsisės ant sprando.
***

Skelbimas: „Pradingo 
mūsų dobermanas. Radusiam 
– amžinąjį atilsį“.

***
Roskomnadzoras uždraudė 

rusams patekti į rojų. 
Priežastis – šventasis Petras 
kategoriškai atsisakė pateikti 
Dangaus vartų raktus. 

Orų prognozė balandžio 27-30 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Balandžio 27 d. Naktį +4

Dieną +11
PV, 
6-11 m/s

Dieną palis.

Balandžio 28 d. Naktį +4
Dieną +14

P,
4-9 m/s

Vakare palis.

Balandžio 29 d. Naktį  +7
Dieną +17

PV, 
2-7 m/s

Balandžio 30 d. Naktį +9
Dieną +18

PR,
2-6 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

• Visiškai naują, nenaudotą pilką 
mikrobangų krosnelę.  
Kaina 55 Eur. Tel. 8 629 66 698. 

Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną 
ČAIKA134. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Automatinę skalbimo mašiną 

Samsung. Talpa – 4,5 kg.  
Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Mikrobangų krosnelę Riwa. 
Kaina 18 Eur. Tel. 8 648 41 007. 

Rokiškis
• Naują šaldytuvą Samsung.  
Tel. 8 600 26 451. Rokiškis
• Mikrobangų krosnelę. Atlieka 
daug funkcijų. Kaina 25 Eur.  

Tel. 8 617 54 414. Rokiškis


