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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Gegužės 4-oji, 
penktadienis, 

18 savaitė
Iki metų pabaigos liko

241 diena. 
Šv. Florijono, gynėjo nuo 

gaisrų ir audrų, diena.
Latvijos Nepriklausomybės 

deklaracijos diena.
Saulė teka 5.37 val., 
leidžiasi 20.56 val. 

Dienos ilgumas 15.19 val. 
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Darbutas, Darė, Dargailas, Dargailė, 
Dargas, Floras, Florenta, Florentas, 
Florentina, Florentinas, Florijonas, 

Monika, Mintautė, Silvanas, Vitalija.
Rytoj: Algandas, Angelas, Bartvilas, 

Bartvilė, Barvainas, Barvainė, Barvaldas, 
Barvaldė, Barvyda, Barvydas, Barvydė, 

Gintaras, Ieva, Sigrida, Sigurdas.
Poryt: Benedikta, Judita, Liucija, 

Liucijus, Minvyda, Minvydas, Minvydė, 
Minžada, Minžadas, Prudencija, 

Prudenta, Prudentas, Vaidas.

Dienos citata
„Nieko neveikiantis žmogus 

niekada nebūna visai laimingas; 
dykūno veidą nuolat niaukia 
nepasitenkinimo ir apatijos 

šešėlis“ (H. Heinė).

Dienos skaičius
5

Gegužės 5-ąją baikeriai kviečia 
rokiškėnus į Nepriklausomybės aikš-
tę, į sezono atidarymo renginį. 2 p. 

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1979 m. Margaret Tečer (Marga-
ret Thatcher) tapo pirmąja Didžio-
sios Britanijos premjere moterimi.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1918 m. Vokietija Lietuvos Tarybai 
įteikė Lietuvos nepriklausomybės 

pripažinimo dokumentą.

Post 
scriptum

Pasikelsi kaip erelis – 
nusileisi kaip žvirblelis.

Vicemeras Stanislovas 
Dambrauskas: „Jūsų klausimus 
spręsime taip, kaip reikia“

2 p.

Rokiškyje ir Obeliuose 
lankėsi Krašto apsaugos 
savanorių pajėgų vadas

Vakar Rokiškyje ir Obeliuose lankėsi Krašto apsaugos savanorių pajėgų vadas pulkininkas Arturas Jasinskas 
(nuotr. kairėje). Jis užsuko į Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 506-ąją kuopą ir su rokiškėnais kariais savanoriais 
aptarė svarbiausius jos reikalus. Garbusis svečias taip pat aplankė Laisvės kovų istorijos muziejų ir muziejininkui 
Andriui Dručkui įteikė garbės kario savanorio pažymėjimą. Išsamiau apie Krašto apsaugos savanorių pajėgų 
vado vizitą – antradienio „Rokiškio Sirenoje“.
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Nataša Aleksiejeva: „Visų darbų 
įgyvendinimo veiksnys yra žmonės“

Stanislovas Dambrauskas: 
„Jūsų klausimus spręsime 
taip, kaip reikia“

Prieš kelias dienas baigėsi pyk-
čių ir intrigų pilna Rokiškio rajono 
krizė - galiausiai išrinktas Rokiš-
kio rajono savivaldybės viceme-
ras bei administracijos direktorė. 
Požiūriu į dabartinę situaciją bei 
ateities planais su „Rokiškio Sire-
nos“ skaitytojais pasidalino nau-
jasis vicemeras Stanislovas DAM-
BRAUSKAS:

„Gerbiami rokiškėnai, kadangi 
esu išrinktas į vicemero postą ir jau 
nuo birželio mėnesio pradėsiu dirbti 
kaip vicemeras, noriu pasakyti keletą 
žodžių. Visų pirma, dėkoju partie-
čiams, savo koalicijos partneriams, 
nes jūs radote kelią kaip baigti tokią 

negražią situaciją susidariusią mūsų 
rajone ir pradėti dirbti rokiškėnų la-
bui. Turime daug minčių ir žinome, 
kad laiko tikrai nėra daug, bet steng-
simės padaryti kažką naudingo. Savo 
programą jau sakiau tarybos posėdy-
je – kad bandysime įsteigti privačią 
mokyklą. Taip pat norėtųsi paspartin-
ti gyvenamųjų namų renovaciją – jei 
gyventojai sutiks ir darys savo namo 
renovaciją, mes, kaip savivaldybė, 
galbūt galėsime paremti automo-
bilių stovėjimų aikštelių įrengimą, 
nes automobilių stovėjimo aikštelės 
daugiabučių namų kiemuose dabar 
itin didelė problema. Norėtume gi-
liau paanalizuoti komunalininkų ir 
butų ūkio iškeltas problemas, tačiau 

šiuo metu nieko sakyti negaliu, nes 
viską reikia rimtai analizuoti ir visus 
sprendimus priimti taip, kaip reikia, 
kad jie būtų teisingi.

Tiesą sakant pats nelabai troškau šio 
posto, bet kadangi turiu didelį pasitikė-
jimą buvo labai nepatogu prieš pačius 
rokiškėnus, kad mes taip blaškėmės, 
todėl atėję čia tarsimės ir bandysime 
padaryti kažką naudingo. Labai ma-
lonu, kad į administracijos direktorės 
postą ateina jauna mergina Nataša 
Aleksiejeva iš kurios taip pat tikiuosi 
pagalbos. Man taipogi teko dirbti savi-
valdybėje, nes porą metų buvau vice-
meru ir praktikos turiu, todėl manau, 
kad spręsim jūsų klausimus“.

Monika MEILUTĖ

Rajono savivaldybės naujoji 
administracijos direktorė Nata-
ša Aleksiejeva (nuotr.) džiaugiasi, 
kad potencialas matomas ir jau-
nuose žmonėse bei komentuoja 
savo, kaip administracijos direk-
torės, planuojamus atlikti darbus.

„Gerbiami Rokiškio gyventojai, 
nuslūgus emocijoms po tarybos po-
sėdžio, kurio metu buvau patvirtinta 
kaip Rokiškio rajono savivaldybės 
administracijos direktorė, norėtųsi 
padėkoti visiems, kurie mane palai-
kė ir, nepaisant ilgai užsitęsusios bei 
daugybę neigiamų emocijų sukėlu-
sios situacijos, labai smagu, kad ta-
rybos nariai, kurie iškėlė mano kan-
didatūrą matote potencialą jaunime. 
Labai tikiuosi, kad ateityje į savival-
dą ir politiką bus įsileistą dar daugiau 
jaunų žmonių, kurie galės realizuoti 
save ir aktyviai dirbti. 

Kaip ir minėjau tarybos posė-
džio metu, visų darbų įgyvendinimo 
veiksnys yra žmonės. Tikiuosi, kad 
su savivaldybės administracijos dar-
buotojais dirbsim aktyviai, nuveik-
sim nemažai naudingų darbų ir tikrai 
rasim bendrą kalbą visuose klausi-
muose. Mano, kaip administracijos 
direktorės, nuomone pagrindiniai 
darbai į kuriuos reikia koncentruotis 
šiuo likusiu laikotarpiu yra sėkmin-
gai įvykdyti suformuotą biudžetą, 
aktyviai ruoštis 2019 metų kultūros 
sostinei, kurios metu Rokiškio vei-
das turėtų atsispindėti kaip turistų 
traukos centras. Taip pat manau, kad 
struktūriniai pertvarkymai adminis-

tracijos sektoriuje yra neišvengiami, 
nes vieni pertvarkymai bus inicijuoti 
įstatymų, kiti – mūsų pačių. Tačiau 
į šiuos pertvarkymus reikia žiūrėti 
kaip į galimybę, o ne kaip į grėsmę. 
Stengsimės, kad šie pokyčiai būtų 
kuo mažiau skausmingi personalui. 
Kalbant apie kitus aspektus, kurie 
yra nemažiau svarbūs. Tai – konkur-
sų organizavimo skaidrumas, kuris 
turėtų būti depolitizuotas ir žmonės 
į konkursus turėtų būti atrenkami pa-
gal išsilavinimą bei gebėjimus. Nes 
tokiu būdu atrinkti žmonės dirbtų ti-
krai konstruktyviai.

Visuomenėje susidariusi pakanka-
mai nepalanki pozicija, kas siejasi su 

savivaldybės įmonių valdybų, įvairių 
komisijų formavimu. Norėtųsi, kad 
šiuo klausimu būtų įnešta kuo dau-
giau skaidrumo tiek jų veiklos klau-
simais, tiek nuostatų peržiūrėjimu ir 
atnaujinimu. Manau, kad šis aspektas 
man kaip administracijos direktorei 
irgi yra labai svarbus. Taip pat labai 
norėtųsi, kad tiek rajono tarybos na-
riai, tiek savivaldybės administraci-
jos darbuotojai dirbtų kaip komanda, 
būtų lankstūs, gerai informuoti, pri-
siimtų visas funkcijas ir atsakomybes 
ir manau, kad tik dirbdami kaip ko-
manda pasieksime geriausius rezul-
tatus”.

Monika MEILUTĖ

„Sidecar Kings Baltic 
Cup Rokiškis“ džiugino 
rokiškėnus

Varžybose dalyvavo sportininkai 
iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Baltaru-
sijos, Suomijos ir Rusijos.

„SC Seenior“ klasėje Lietuvai ats-
tovavo vienintelis rokiškėnų Romo  
Kišūno ir Stepono Kriaučiūno ekipa-
žas. Bendroje įskaitoje savo klasėje 
sportininkai užėmė antrąją vietą. 

Rokiškėnai Elijus Markelis ir My-
kolas Stundžia 85 cc klasėje iškovojo 
atitinkamai  pirmąją ir penktąją vie-
tas.

„MX Veteran“ klasėje Rokiškio 
rajono automobilių ir motociklų spor-
to klubui „Viesulas“ atstovaujantis 

Alvydas Auželis šių varžybų nebaigė 
dėl motociklo gedimo.

MX>40 klasėje atstovavo du 
sportininkai iš Rokiškio, kurie iš 25 
sportininkų užėmė 17-ąją (Artūras 
Januškevičius) ir 18-ąją (Aurimas Ja-
nuškevičius) vietas.

Rokiškėnai Mantas ir Rytis Kišū-
nai galingiausioje „SC Pro“ klasėje 
iškovojo antrąją vietą.

„Quad Open“ klasėje Rokiškį ats-
tovavo rokiškėnas Renatas Jegoro-
vas, kuris bendroje įskaitoje iškovojo 
3 vietą.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

„Aistra Šokiui Taurė 2018“ 
puikiai pasirodė rokiškėnės

Aštuntąjį kartą Kaune su-
rengtose pramoginiu šokių 
varžybose „Aistra šokiui TAU-
RĖ-2018“ pasirodė ir Rokiškio 
kultūros centro Pramoginių 
šokių kolektyvo šokėjos vado-
vaujamos Aušros Skodienės. 
Nors kaikurios jaunosios šokė-
jos konkurse dalyvavo pirmą 
kartą, visos kolektyvo šokėjos 
pasirodė puikiai.

Nuo 2010-ųjų metų „Aistra Šo-
kiui“ studija organizuoja kasmeti-
nį tarptautinį medalininkų konkur-
są „Aistra Šokiui Taurė“. Tai yra 
vienas pagrindinių medalininkų 
konkursų Lietuvoje. Kasmet vyks-
tantis konkursas „Aistra Šokiui 
Taurė“ porinių šokių atstovams 
bei solo latino šokėjoms suteikia 
galimybę varžytis pradedančiųjų, 
bronzos, sidabro, aukso, bei atvi-
ros klasės kategorijose, kurios su-
skirstytos į amžiaus grupes.

Rokiškio kultūros centro Pra-
moginiu šokių kolektyvas (vad. 
Aušra Skruodienė) dalyvavo Kau-

ne vykusiose pramoginiu šokių 
varžybose „Aistra šokiui TAU-
RĖ-2018“. Mažosioms pramogi-
nių šokiu šokėjoms sekėsi puikiai: 
„VAIKAI II BRONZA“ mergaičių 
grupėje iš viso buvo 23 dalyvės, iš 
kurių – 11 Rokiškio atstovių. Kai 
kurioms jaunosioms šokėjoms tai 
buvo pirmosios varžybos. III vie-
tas užėmė ir medalius namo parsi-
vežė: Rusnė Daugėlaitė, Urtė Kal-
nietytė, Rimeda Stonkutė, Milda 
Raugaitė, Elzė Belovaitė. II vietas 
iškovojo: Gabrielė Galvanauskai-
tė, Urtė Pumputytė, Viviana An-
tonova. I vietų laimėtojos: Radvi-
lė Cegelskaitė, Ela Baravikova, 
Emelija Skruodytė.

Šiame konkurse pirmą kartą 
pasirodė vyresniųjų grupės mergi-
nos. Grupėje „JAUNIAI II SIDA-
BRAS“ dalyvavo 6 Kultūros cen-
tro Pramoginių šokių kolektyvo 
solistės. Tačiau labiausiai pasise-
kė Estelai Vaštakaitei ir Gabrielei 
Buckutei – šokėjos pasidabino V 
ir VI vietų medaliais.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Baikerių sezono atidarymas – Rokiškio centre
Gegužės 5-oji Lietuvos baike-

riams – ypatinga diena. Tądien  vyks 
šalies baikerių sezono atidarymas.

Tradiciškai šia švente rajono mo-
tociklų mėgėjai kviečia pasidžiaug-
ti ir miestelėnus. Kaip ir kasmet, 

baikeriai atvažiuos į Nepriklauso-
mybės aikštę. Šiemet rokiškėnai 
bus ne vieni: mūsų miestą aplankys 
viso Panevėžio regiono motociklų 
aistruoliai: biržiečiai, kupiškėnai, 
pasvaliečiai, anykštėnai. 

Šventės pradžia 15 val., o mo-

tociklų kolona iš aikštės išvažiuos, 
planuojama, 16 val. 

„Visus kviečiame gegužės 5-ąją 
į Nepriklausomybės aikštę pasižiū-
rėti mūsų plieninių žirgų“, – kvie-
čia Rokiškio baikeriai.  

„Rokiškio Sirenos“ inform.
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Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos 
mokykloje – džiazo vakaras

Vokalinis ansamblis „Linksmuolės Re Do Mi“ (mokyt. R. Kazlauskienė.                                                                             „Rokiškio Sirenos“ inform.

Balandžio 30 d. Rokiškio Rudol-
fo Lymano muzikos mokykla šventė 
Tarptautinę džiazo dieną. Koncerte 

grojo ir dainavo muzikos mokyklos 
mokiniai ir mokytojai. Susipažinti su 
džiazo istorija ir pačia muzika, pažaisti 

ir paimprovizuoti kvietė renginio vedė-
jos Rasa Šakalienė ir Lina Bliudžiutė.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Vaikų žaidimams skirtose smėlio dėžėse gali būti parazitų
Prasidėjus žaidimų lauke sezonui 

specialistai įspėja apie smėlyje galin-
čius būti parazitus, kuriais nesunku 
užsikrėsti. Kad tėvai jaustųsi ramūs 
dėl atžalos sveikatos, smėlio dėžes 
būtina uždengti. Be to, šiandien 
smėlio kokybę kiekvienas gali pati-
krinti atnešęs mėginį į laboratoriją.

Atviras užkrato šaltinis
Neprižiūrimos, nedengiamos smė-

lio dėžės, esančios atvirose erdvėse, 
parkuose, kiemuose, dažnai tampa ne 
tik vaikų žaidimo, bet gyvūnų gamti-
nių reikalų atlikimo vieta. Su išmato-
mis pasišalinę parazitų kiaušinėliai, 
pabuvę atitinkamą laiką dirvožemyje 
tam tikromis sąlygomis, subręsta ir 
tampa pavojingi žmogui. „Mažame-
čiui, kuris smalsiai tyrinėja aplinką, o 
vėliau nenusiplovęs rankų liečia veidą, 
kiša pirštukus į burną, žaidžiant smėlio 
dėžėje užsikrėsti gyvūnų platinamo-

mis parazitinėmis ligomis gana pa-
prasta. Parazitų kiaušinėliai yra lipnūs, 
jų nuo rankų lengvai nenukratysi. Be 
to, pakanka vos vieno kiaušinėlio, kad 
žmogus įsigytų tokį „įnamį“, – pabrė-
žė Nacionalinės visuomenės sveikatos 
priežiūros laboratorijos (NVSPL) Mi-
krobiologinių tyrimų skyriaus Parazi-
tologinių tyrimų poskyrio parazitolo-
gijos specialistė Daiva Veitienė.

2016–2017 m. NVSPL parazitolo-
gams ištyrus daugiau nei 1 tūkst. Vaikų 
smėlio dėžių buvo rasta 15 proc. mė-
ginių su žmogui pavojingais ir neiden-
tifikuotais helmintų kiaušinėliais. „Iš 
pavojingų žmogui dominavo toksokarų 
kiaušinėliai. Taip pat radom askaridžių 
ir retai pasitaikančių smėlio mėginiuose 
kapiliarijų kiaušinėlių. Neidentifikuo-
tieji kiaušinėliai galėjo būti dirvožemio 
nematodų, įvairių paukščių, žiurkių, pe-
lių ar kitų gyvūnų parazitų kiaušinėliai“, 
– aiškino specialistė. Ištyrus arti 300 

mėginių, paimtų iš viešųjų vaikų žai-
dimų aikštelių Vilniuje, beveik 6 proc. 
jų rasta vien su toksokarų kiaušinėliais. 
„Penkiolikoje gramų vieno mėginio 
buvo rasti net devyni toksokarų kiauši-
nėliai“, – sakė D. Veitienė.

Sukelia rimtas infekcijas
Šunų ir kačių organizme parazitai 

gali gyventi nesukeldami aiškių para-
zitinės invazijos požymių. Tačiau su-
brendę gyvūnų kirmėlių kiaušinėliai, 
per nešvarias rankas patekę į žmogaus 
organizmą, sukelia rimtų pažeidimų, 
alergines reakcijas. „Išsiritusios tokso-
karų lervutės keliauja ne į žarnyną, o 
ima „klajoti“ po visą organizmą – gali 
pakliūti į akį, į plaučius, inkstus, kasą, 
širdį, įstrigti kapiliaruose, sukelti įvai-
rių organų ir audinių uždegimą, retais 
atvejais vaikas gali net apakti, o ler-
voms migravus į smegenis – sutrikti 
mažylio vystymasis. Lervos organiz-

me gali gyventi iki kelių metų“, – aiš-
kino specialistė. Per netvarkingus lau-
ko tualetus, per pavasario poplūdžio 
vandenis, kai tualetų turinys išsilieja 
ant daržų, pievų ir sodų, apsemia vaikų 
žaidimų aikšteles, smėlio dėžes, kartu 
„išplaukia“ ir askaridžių kiaušinėliai. 
Žmoginė askaridė per dieną produ-
kuoja apie 200 tūkst. kiaušinėlių, jie 
pasišalina iš žmogaus žarnyno kartu su 
išmatomis. „Kad užsikrėsta parazitais, 
gali rodyti tokie simptomai kaip neaiš-
kus vaiką varginantis kosulys, krenkš-
timas, karščiavimas, žarnų spazmai“, 
– pastebėjo D. Veitienė.

Ragina išsitirti smėlį
Specialistė pabrėžė, kad vienintelis 

būdas išvengti šių ligų – pasirūpinti, 
kad dėžės būtų dengiamos, reguliariai 
keisti smėlį. „Ši svarbi informacija 
dažnai nepraslysta žmogui pro akis, 
stengiamasi laikytis rekomendacijų, 

tačiau kai su toksokoroze ar askarido-
ze susiduriama tiesiogiai, apima pani-
ka. Norint to išvengti vertėtų iš anksto 
išsiaiškinti, kokiame smėlyje leidžiate 
žaisti atžalai. Tereikia paimti ir nuvežti 
ištirti smėlio mėginius, tą gali padaryti 
kiekvienas“,– patarė NVSPL specia-
listė. D. Veitienės pastebėjimu, labai 
svarbu tinkamai paimti mėginį. Rei-
kia nubraukti viršutinį smėlio sluoksnį 
ir iš maždaug 3 cm gylio paimti po 1 
šaukštą iš 5–6 skirtingų smėlio dėžės 
vietų, visa tai supilti į vieną sandarų ir 
patvarų maišelį ar indelį, kad susida-
rytų maždaug 150–200 g mėginys. Šį 
mėginį pristatyti į laboratoriją.

Daugiau informacijos apie parazito-
loginius tyrimus gali suteikti Naciona-
linės visuomenės sveikatos priežiūros 
laboratorijos parazitologijos specialis-
tai, tel.: (8 5) 212 2718

Nacionalinės visuomenės sveikatos 
priežiūros laboratorijos inform.

Teisinių žinių konkurse „Temidė“ – stipriausi „Juodupėnai“
Juodupės gimnazijos I – II g 

klasių komanda puikiai pasirodė 
teisinių žinių konkurse „Temi-
dė“ (nuotr.). Pirmąjame etape 
nugalėję varžovus gimnazistai 
pelnė pergalę ir patekę į antrąjį 
etapą.

Balandžio mėnesį Rokiškio 
rajono policijos komisariate vy-
kusiame pirmame žinių konkurso 
„Temidė“ etape „Juodupėnai“ va-
dovaujami mokytojos D. Stasiū-
nienės sutriuškino priešininkus 
ir iškovojo teisę keliauti į antrąjį 
konkurso etapą. Gegužės 2 d. Pa-
nevėžyje vykusiame antrąjame 
konkurso „Temidė“ etape Juodu-
pės gimnazijos I - II g klasių ko-

manda „Juodupėnai“ taip pat iš-
kovojo pirmą vietą kartu su teise 
keliauti į respublikinį konkursą 
Vilniuje.

Nugalėtojų komandai „Juodu-
pėnai“, kurią sudarė Radvilė La-
pinskaitė, Jovilė Černytė, Ermina 
Igaunytė, Astijus Lapašinskas ir 
Modestas Šmerdelis, Panevėžio 
apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato viršininko pavaduo-
tojas Renaldas Žekonis ir Panevė-
žio apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato Viešosios tvarkos tar-
nybos prevencijos poskyrio virši-
ninkė Danguolė Žiaugrienė įteikė 
pereinamąjį prizą, diplomą, meda-
lius ir atminimo dovanėles.

Panevėžio VPK inform.

Rokiškio policija primena 
saugios kaimynystės svarbą

Į saugios kaimynystės grupių 
judėjimą įsitraukė Rokiškio ra-
jono Panemunėlio bendruome-
nė. Šio miestelio gyventojai yra 
neabejingi savo ir artimųjų sau-
gumui. Prie bendruomenės sau-
gumo nemažai prisideda ne tik 
aktyvūs bendruomenės nariai, bet 
ir seniūnės pagalbininkai – seniū-
naičiai.  Tai 26-oji saugios kaimy-
nystės grupė Rokiškio rajone.

 Trišalį bendradarbiavimo susita-
rimą pasirašė bendruomenės atstovė 
Sigita Gasiūnienė, Panemunėlio se-
niūnijos seniūnė Dalia Dubenčiu-
kienė ir Panevėžio apskrities vyriau-
siojo policijos komisariato Rokiškio 
rajono policijos komisariato virši-
ninkas Eugenijus Šopis.

Panevėžio apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato Rokiškio rajono 
policijos komisariato bendruomenės pa-
reigūnė Enrika Pavilonienė priminė gy-
ventojams, kaip saugoti savo turtą, kaip 
svarbu kurti bendruomenes santykius, 
kokiais būdais galima pranešti policijai 
apie pastebėtus įtartinus asmenis ir au-
tomobilius. Susitikdami su bendruome-
nėmis pareigūnai nuolat primena, kad 
gyventojai būtų budrūs, bendruomeniški 
ir apie pastebėtas negeroves praneštų 
institucijoms. Skubios pagalbos atvejais 
gyventojai raginami skambinti telefonu 
112, nesant skubaus poreikio galima 
naudotis internetu teikiama pagalba 
www.ePolicija.lt. Panevėžio policijos 
pasitikėjimo telefonas (8 45)  50 3333.

Panevėžio VPK inform.

Rokiškio autobusų parkas pranešė, kad gegužės viduryje sumažės auto-
busų maršrutų į Vilnių ir iš jo. 

Nuo 2018 m. gegužės 18 d. UAB „Tolimojo keleivinio transporto kom-
panija“ nutraukia autobusų eismą maršrutu Vilnius-Rokiškis-Vilnius. Iš Vil-
niaus autobusų stoties 15:40 val. penktadieniais ir 13:05 val. sekmadieniais, 
iš Rokiškio autobusų stoties 19:30 val. penktadieniais ir 18:00 val. sekma-
dieniais.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Sumažėjo autobusų į Vilnių
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Ugniagesiams švenčių
nebuvo
Balandžio 30 d.  12:51 val. Gautas 
pranešimas, kad Beičių k., Jūžintų 
sen., reikalinga budėti sprogmenų 
kenksmingumo pašalinimo metu.
Tą pačią dieną 14:50 val. Gautas 
pranešimas, kad Andriūnų g., 
Zarinkiškio k., Obelių sen., dega 
pirtis.
Gegužės 1 d. 03:26 val. Gautas 
pranešimas, kad Mielėnų g., Baršėnų 
k., Kriaunų sen., geda ūkinis pastatas.
Gegužės 1 d. 11:21 val. Gautas 
pranešimas iš GMP, kad Jočelių k., 
Rokiškio k. sen., reikalinga pagalba 

išnešti daug sveriantį ligonį.

Alkoholis ir smurtas –
neišskiriami
Gegužės 1 d. 19.22 val. neblaivi (3,07 
prom. girtumas) moteris (gim. 1982 
m.), gyv. Rokiškio r., pranešė, kad 
prieš ją smurtavo neblaivus (1,96 
prom. girtumas) sugyventinis (gim. 
1971 m.). Įtariamasis sulaikytas.
Moteris (gim. 1935 m.), gyv. Rokiškio 
r., pranešė, kad balandžio 30 21.00 
val. grasino jos neblaivi (2,08 prom. 
girtumas) dukra (gim. 1956 m.), 
gyv. kartu. Įtariamoji sulaikyta 
vadovaujantis LR BPK 140 str. 

Mirė dėl priepuolio
Balandžio 30 d. 19.28 val. VšĮ 
Respublikinės Panevėžio ligoninės 
Priėmimo skyriuje mirė vyras (gim. 
1986 m.), gyv. Rokiškio r., kuris 
greitosios medicinos pagalbos po 
epilepsijos priepuolio dėl liežuvio 
žaizdos ir stipraus kraujavimo buvo 
pristatytas iš VšĮ Rokiškio rajono 
ligoninės.

Panevėžio VPK ir Panevėžio 
apskrities priešgaisrinės 

gelbėjimo valdybos
Rokiškio priešgaisrinės 

gelbėjimo tarnybos inform.

KRIMINALAI

Paskatinimas prekiauti turguje ir galimybė gauti paramą
Gamintojai, norintys konku-

rencingomis kainomis realizuoti 
savo produkciją, ir vartotojai, ieš-
kantys šviežių, kokybiškų mais-
to produktų, – tai du segmentai, 
kuriuos sujungia Lietuvos kaimo 
plėtros 2014–2020 m. programos 
(KPP) priemonės „Bendradar-
biavimas“ veiklos sritis „Parama 
trumpoms tiekimo grandinėms ir 
vietos rinkoms skatinti vietos ly-
gmeniu“. 

Abipusė nauda
„Trumpa tiekimo grandinė – tai ri-

boto skaičiaus smulkiųjų ūkinės vei-
klos vykdytojų bendradarbiavimas 
žemės ūkio ir maisto produktų tieki-
mo srityje, derinant transportavimo, 
platinimo, rinkodaros, reklamos ir 
kokybės valdymo veiklą, turint tiks-
lą, kad tiekiami produktai greičiau 
pasiektų vartotoją“, – aiškina Žemės 
ūkio ministerijos Tautinio paveldo ir 
mokymo skyriaus vedėja Regina Vo-
verytė-Šimkienė.

Tokia sistema, pasak specialistės, 
turi nemažai privalumų. Sutrumpė-
jus tiekimo grandinei tarp gamintojo 
ir vartotojo, atsiranda galimybė už-
megzti tiesioginį ryšį su pirkėju, at-

sakyti į jį dominančius klausimus. Taip 
ugdomi į vietinę produkciją orientuoti 
vartotojai, kurie, savo ruožtu, gauna 
šviežius, kokybiškus produktus. Tokių 
klientų dėka didėja gamintojo pelnas, 
atsiranda galimybių plėsti verslą. 

Iki 120 tūkst. Eur
Prašantiems paramos pagal šią vei-

klos sritį būtini partneriai, nes projekte 
turi dalyvauti mažiausiai 2 subjektai. 

Pareiškėjais ir partneriais gali tapti 
žemės ūkio ir maisto sektoriuose vei-
kiančios asmenų grupės: ūkininkai, 
juridiniai asmenys, užsiimantys žemės 
ūkio ir maisto produktų gamyba ir per-
dirbimu, kaimo vietovėse veikiančios 
labai mažos, mažos ir vidutinės įmo-
nės. Pareiškėjo projekte taip pat gali 
būti numatytas tarpininkas (ne daugiau 
kaip vienas). 

R. Voverytė-Šimkienė sako, kad 

maksimali vienam projektui skiriama 
suma gali būti 120  tūkst. Eur, tuo atve-
ju, kai projekte dalyvauja daugiau kaip 
4 subjektai, neįskaitant tarpininko, 
kitais atvejais, kai projekte dalyvauja 
mažiau subjektų, – 90 tūkst. Eur. Tiesa, 
2014–2020 m. laikotarpiu ji negali vir-
šyti 200 000 Eur. Projekto verslo plano 
įgyvendinimo išlaidoms taikomas 60 
proc. paramos intensyvumas, o projek-
to bendrosioms, einamosioms bendra-
darbiavimo, verslo plano parengimo 
išlaidoms – 100 proc.

Lėšos – ir prekybvietei įsirengti
Specialistė vardija, kad priemonės 

„Bendradarbiavimas“ veiklos srities 
„Parama trumpoms tiekimo grandi-
nėms ir vietos rinkoms skatinti vietos 
lygmeniu“ tinkamomis finansuoti iš-
laidomis pripažįstami einamosios ben-
dradarbiavimo išlaidos, t. y. susitikimų 
organizavimas (įskaitant patalpų nuo-
mą, kelionės išlaidas ir pan.), projekto 

reikmėms skirta nauja technika krovi-
niams vežti ir (ar) prekybai vykdyti, 
mechaniniai-hidrauliniai vežimėliai 
ir (ar) krautuvai (išskyrus telesko-
pinius), prekybiniai baldai (stelažai, 
lentynos, šaldymo vitrinos ir kt.) ir 
įranga (svarstyklės), fasavimo įranga, 
verslo plane numatytai veiklai vykdy-
ti skirtų naujų pastatų ir (ar) statinių 
statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis 
remontas (įskaitant statybines me-
džiagas), verslo infrastruktūros pro-
jekto įgyvendinimo vietoje kūrimas.

Finansuojama bendrųjų išlaidų da-
lis gali būti ne daugiau kaip 10 proc. 
kitų tinkamų finansuoti projekto išlai-
dų vertės be PVM ir ne didesnė kaip 
1 800 Eur. Tuo atveju, kai projekte 
numatyti statybos, rekonstrukcijos, 
kapitalinio remonto ar infrastruktūros 
įrengimo darbai, finansuojama ben-
drųjų išlaidų suma be PVM gali būti 
ne didesnė kaip 3 000 Eur. 

Gabrielė PASTAUKAITĖ

Lojalių klientų, su kuriais užmezgamas tiesioginis ryšys, dėka didėja gamintojo pelnas, 
atsiranda galimybių plėsti verslą.                                                                  S. Strazdausko nuotr.

Užs. 0640

Stačiatikiai kviečia į pamaldas
Gegužės 6 d. 9 val. Aleksandro Neviečio cerkvėje (Gedimino g. 15, 

Rokiškis) bus laikomos pamaldos. Rokiškio ir aplinkinių rajonų tikintieji 
kviečiami atvykti.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Lengvojo lydinio ratlankius. Keturių 
skylių R15, centrinė 58, tarpas tarp skylių 
108 mm. Tel. 8 615 55 734. Rokiškis
• Ratlankius Viper by Rial R15, 5X112. 
Lygūs, nevirinti, iš Vokietijos. Su 
padangomis, dvi dar geros žieminės, dvi – 
išmetimui. Kaina už visus. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 676 46 971. 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
• Lengvo lydinio ratlankius su vasarinėmis 
padangomis nuo Audi A4 R16 205/55 
padangos 4 mm  ratlankiai labai geros 
būklės. Kaina 150 Eur. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Renault Scenic 1998 m. 1.9 TDI 72 kW, 
dyzelis, TA pasibaigė. Visą arba dalimis, 
variklis ir greičių dėžė geri.  
Kaina sutartinė. Tel. 8 698 72 751. Rokiškis
• Lengvojo lydinio ratus su padangomis 
Michelin R14, 185/60. 4x100 32...38 57.0. 
Padangų likutis 4 mm. Domina keitimas į 
ratus Peugeot 206. Kaina 27 Eur.  
Tel. 8 675 72 055. Rokiškis
• 1994 m. Audi 80 1,9 66 kW; 1999 m. 
VW Cady 1,9 66 kW. 2002 m. Mitsubishi 
Speace Star 1,9; 1999 m. VW Golf 1,6 
benzinas; 1997 m. Audi a4 benzinas.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Įvairias naujas VAZ, ŽIGULI dalis.  
Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• MAZ V8 TURBO variklį. Yra galimybė 

pristatyti. Kaina 1800 Eur.  
Tel. 8 682 77 421. Kupiškis
• Padangas su ratlankiais, 2 padangos 
185x65, kitos dvi 185x75. Padangos R14. 
diskai VW passat. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 616 02 258. Rokiškis
• 205 70 R15 Hankook 8 mm 2011 m 
vasarinės. Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Naudotas padangas 
R14,15,16,17,18,19,20. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• BMW R17 5/120 8j ET35 ratlankius, 
vokiški, tiesūs, nemušti, nevirinti.  
Kaina 120 Eur. Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Seat r15 5/112 ratlankius. Kaina viso 
komplekto. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• VW Touran atsarginį ratą.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Renault Laguna, 1999 m., universalas, 
benzinas, 1,6 l 79 kW. Tel. 8 601 95 769. 
Rokiškis
• Vasarines padangas UNIROYAL R16 
205/55 gamintojas Vokietija, 2016 
m.Likutis 7,5 mm. Yra 2 vnt. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 687 46 689. Rokiškis
• Lengvo lydinio ratlankius BORBET R16  
5x110 gamintojas Vokietija. Tinka Opel 
astra, vectra, saab. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
•  VW Golf 4 universalo bagažinės 
užuolaidą ir pertvarą, viskas veikia, 
susitraukia. Tel. 8 619 52 150. Rokiškis
• Traktorinę platformą (tralas). Platforma 
medinė, ilga, ką tik pakeistos lentos, 
nesunkiai telpa 10 didelių rulonų šieno.  
Tel. 8 615 65 356. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Geros būklės mažai naudotą benzininį 
pjūklą Jonsered cs2258. Galingas. Viskas 
veikia. Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Vėjapjovę Stiga, veikianti. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Baltas naudotas plytas. Kaina - 0,08 Eur. 
Tel. 8 620 53 513. Rokiškis
• Likutį naujų silikatinių baltų plytų ir 
raudonų skylėtų plytų. Tel. 8 458 33 355. 
Rokiškis
• Tvarkingus. dažytus, įstiklintus langų 
rėmus. Tinka šiltnamių statybai. Aukštis 
1,38 m., plotis nuo 0,63 m. Įvairių dydžių. 
Tel. 8 458 33 355. Rokiškis
• Medieną stogui. Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Pjautą medieną, grindines lentas.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Šamotines plytas. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Lapuočių ir spygliuočių dailylentes.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Pjautą įvairią statybinę medieną.  
Tel. 8 610 06 145. Rokiškis
• Išdžiovinto ąžuolo diles- 5 cm ir 6 cm, 
ir colines lentas. Kaina derinama vietoje, 
apžiūrint ąžuolo lentas. Tel. 8 618 65 078. 
Rokiškis

• Renault Laguna veidrodelį. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Ratlankius be padangų R16. Kaina 130 
Eur. Tel. 8 629 06 539. Rokiškis
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Rokiškio rajono savivaldybė 
viešo aukciono būdu 

parduoda nekilnojamąjį turtą: 
1. Šaudyklą (unikalus numeris 7395-5001-6069, plotas 30,79 kv.m, 

pažymėjimas plane 7U1p, nugriovimui), P. Cvirkos g. 16, Juodupės 
mstl., Rokiškio r., pradinė pardavimo kaina - 45,00 Eur.

2. Bibliotekos patalpą Nr. 1 (unikalus numeris 7394-0011-
8010:0002, plotas 189,07 kv. m, pastatas medinis, 1 aukšto, pažymėjimas plane 
1C1m su dalimi bendro naudojimo patalpos (½ iš 2,72 kv.m), ūkinį pastatą (unika-
lus numeris 7394-0011-8021, užstatytas plotas 110 kv.m, pažymėjimas plane 3I1m) 
ir šiam objektui priskirtą bendro naudojimo 1253/1533 (0,1253 ha) žemės sklypą 
(kadastrinis numeris 7367/0002:143), Panemunio g. 9, Pandėlys, Rokiškio r., pradinė 
pardavimo kaina – 4 584,00 Eur.

3. Administracinį pastatą (unikalus numeris 7393-2001-0016, plotas 651,05 kv.m, 
3 aukštų, pažymėjimas plane 1B3p) ir šiam objektui priskirtas 0,1084 ha žemės skly-
pas (kadastrinis numeris 7375/0011:117), Nepriklausomybės a. 10, Rokiškio m., pra-
dinė pardavimo kaina – 55 169,00 Eur. 

4. Negyvenamąją patalpą – sporto salę (unikalus numeris 4400-1947-9962:5733, 
plotas 120,25 kv. m, pažymėjimas plane 1A1m, J. Tūbelio g. 3-1, Panemunėlio mstl., 
Rokiškio r., pradinė pardavimo kaina - 300,00 Eur.

5. Tvartą (unikalus numeris 7396-7004-3013, užstatytas plotas 29 kv. m, pastatas 
mūrinis, 1 aukšto, pažymėjimas plane  2I1p), 2 daržines (unikalūs numeriai 7396-
7004-3024, 7396-7004-3035, užstatyti plotai 18 kv. m, 18 kv. m, pastatai mediniai, 
1 aukšto, pažymėjimai plane 3I1m, 4I1m) ir šiam objektui priskirtą žemės sklypą – 
0,1701 ha, kadastrinis Nr.7340/0003:286, unikalus Nr.4400-4100-9098, Sičiūnų k. 11, 
Kazliškio sen., Rokiškio r., pradinė pardavimo kaina - 424,00 Eur.

6. Muzikos mokyklos pastatą (unikalus numeris 7394-0060-4013, bendras plotas 
188,21 kv. m, pažymėjimas plane 1C1b), garažą (unikalus numeris 4400-0303-4560, 
užstatytas plotas 20 kv. m, pažymėjimas plane 2I1p), kiemo statinius (unikalus nume-
ris 4400-0303-4571) ir šiam objektui priskirtą žemės sklypą – 0,0515 ha, kadastrinis 
Nr.7375/0016:42, unikalus Nr.4400-4101-1729, Kauno g.24A, Rokiškis, pradinė par-
davimo kaina – 4 731,00 Eur.

7. Veršidės pastatą (unikalus numeris 4400-2162-7838, užstatytas plotas 742 kv.m, 
fiziškai pažeistas, pažymėjimas plane 1Ž1p) ir šiam objektui priskirtą žemės sklypą – 
0,7234 ha, kadastrinis Nr.7345/0004:152, unikalus Nr.4400-4008-0222, Ratuokliškio 
g. 1A, Keležerių k., Kriaunų sen., Rokiškio r., pradinė pardavimo kaina – 6 075,00 Eur.

8. Negyvenamąją patalpą - mokyklą (unikalus numeris 4400-1132-8677:1224, plo-
tas 211,68 kv.m, pažymėjimas plane 1C1ž), Kaštonų g. 38-1, Salos, Rokiškio r., katilinę 
(unikalus numeris 7398-7013-9069, plotas 31,74 kv.m, pažymėjimas plane 3H1p), 
ūkinį pastatą (unikalus numeris 7398-7013-9070, užstatytas plotas 53 kv.m, pažy-
mėjimas plane 4I1p) ir šiam objektui priskirtą žemės sklypą – 0,1169 ha, kadastrinis 
Nr. 7377/0002:11, unikalus Nr. 4400-4194-8801, Kaštonų g. 38A, Salos, Rokiškio r., 
pradinė pardavimo kaina – 2 309,00 Eur. 

Dokumentų dalyvauti aukcione priėmimas ir objektų apžiūros laikas 2018 m. ge-
gužės 15 - 16 d. nuo 8 iki 16 val. Aukcionas vyks 2018 m. gegužės 17 d. savivaldybės 
administraciniame pastate Respublikos g. 94, Rokiškyje.  

Išsamesnė informacija: http://www.rokiskis.lt/lt/privatizuojami-objektai.html 
arba kreiptis į  Rokiškio rajono savivaldybės administraciją, 614 kab., Respublikos 
g. 94, Rokiškis, atsakinga darbuotoja – Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus 
vyriausioji specialistė Justina Balaišienė, tel. (8 458) 71 429; el. p. j.balaisiene@
post.rokiskis.lt.  

Užs. 0644

Pristatome projekto „Rokiškis – Lietuvos kultūros sostinė 
2019“ darbo grupės sudarytą preliminarų pagrindinių rengi-
nių plano projektą, kuris dar nėra galutinis. Pateikiamame pla-
no projekte dar nėra renginių, vyksiančių rajono kaimiškojoje 
teritorijoje ir atspindėsiančių sostinės teminius mėnesius – jie 
turėtų būti pateikti 2018 metų gegužės mėnesio antroje pusė-

je. Nepateikiami ir rajono nevyriausybinių organizacijų (asociacijų) renginiai, 
nes jiems planuojamas atskiras projektų rėmimo fondas, kuris turėtų būti 
sukurtas antrame šių metų pusmetyje. Atskirai aptarinėjami ir šiame plane 
nepateikiami Kultūros sostinės metams skirtų įamžinimų planai (skulptūros, 
krašto kultūros asmenybių įamžinimo galimybės, monumentalioji tapyba, 
Nepriklausomybės aikštės pastatų istorinis įprasminimas), nauji mūsų Kul-
tūros sostinės ambasadorių siūlymai.

 Visada esame atviri naujoms idėjoms ir siūlymams, kurių labai laukia-
me iš rajono gyventojų ir organizacijų Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio 
šalimis skyriuje (rajono savivaldybės administracijos 810, 811 kab.), Rokiškio 
kultūros centre (direktorės kabinete). Rašykite el. paštu kultūra@post.rokis-
kis.lt, irenamateliene.rkc@gmail.com, skambinkite telefonais 8 687 13509,  8 
686 32759. Būkime geranoriški, kūrybiški, patriotiški!  

Projekto vadovas Petras BLAŽEVIČIUS

Užs. 0643

„Rokiškis – Lietuvos kultūros sostinė 2019“ 
renginių planas – 6 p.

Nuo šių metų valstybiniai apdovanojimai 
skiriami 5–is  ir daugiau vaikų 
išauginusioms motinoms

Jau tradicija tapusiame 
renginyje valstybės apdova-
nojimai buvo įteikti mamoms 
iš visos Lietuvos, išauginu-
sioms ir gerai išauklėjusioms 
penkis ir daugiau vaikų. Pre-
zidentė Dalia Grybauskaitė 
artėjančios Motinos dienos 
proga valstybinius apdova-
nojimus įteikė 33 daugiavai-
kėms mamoms.

Kandidatūras dėl apdova-

nojimo ordino „Už nuopel-
nus Lietuvai“ medaliu Lietu-
vos Respublikos Prezidentui 
teikia socialinės apsaugos ir 
darbo ministras pagal gautas 
miestų ir rajonų savivaldy-
bių administracijos reko-
mendacijas. Apdovanotoms 
motinoms išmokama 290 
eurų premija.

Būtent nuo šių metų ap-
dovanojamos jau ne tik 7 ar 

daugiau, bet ir 5 ar daugiau 
vaikų užauginusios motinos.

Iš viso Prezidentės dekre-
tu apdovanotos 46 daugia-
vaikės motinos, išauginusios 
ir gerai išauklėjusios daugiau 
nei penkis vaikus, tarp kurių 
viena išauginusi net 12 vai-
kų, o keturios po 10 vaikų.

Šie apdovanojimai teikia-
mi nuo 2004 metų.

SADM inform.

Stojančiųjų į Lietuvos karo akademiją 
laukia daug naujovių

Šiemet stojančiųjų į Lietuvos 
karo akademiją laukia esminiai 
pokyčiai atnaujintose studijose 
– ne mažiau kaip trečdalis mūsų 
studentų dalyvaus mainuose ir 
turės galimybę studijuoti pres-
tižiniuose JAV ir Europos uni-
versitetuose, trečdalis kiekvienos 
programos mokomųjų dalykų 
akademijoje bus dėstomi anglų 
kalba, o kariūnus mokys pasau-
lyje pripažinti savo srities profe-
sionalai iš užsienio, ES ir NATO 
ekspertai, ambasadoriai, diplo-
matai“, – studijas Generolo Jono 
Žemaičio Lietuvos karo akademi-
joje  pristato jos viršininkas brg. 
gen. Algis Vaičeliūnas.

 Karo akademijoje nuolat vyk-
domi tarptautiniai studentų ir dėsty-
tojų mainai, kariūnams suteikiama 
galimybė kaupti žinias ir patirtį 
mokantis kitų šalių aukštosiose mo-
kyklose, dėstytojams – pasidalyti 
gerąja patirtimi ir susipažinti su 
partnerių dėstymo metodikomis. 
Dalyvaujant Erasmus+ programoje, 
kiekvienais metais į kitų šalių aukš-
tąsias mokyklas kariūnai vyksta 
studijuoti, o dėstytojai – dėstyti ir 
tobulinti savo kvalifikaciją.

„Mūsų absolventai įgis tiek ben-
drųjų, tiek profesinių žinių ir bus 
pajėgūs vykdyti sudėtingas užduo-
tis, kurioms reikia ypatingo pasi-
rengimo. Lietuvos karo akademija 
padarys viską, kad skatintų būsimą 
karininką niekada nesustoti, nuolat 
tobulėti ir siekti dar daugiau“, – 
sako brg. gen. A. Vaičeliūnas.

Lietuvos karo akademija taip 
pat sulaukia studentų ir dėstytojų 
iš Prancūzijos, Čekijos, Austrijos, 
Švedijos, Latvijos, Lenkijos uni-
versitetų, kviestinių svečių ir eks-
pertų iš užsienio. Siekiama, kad 
kiekviename kariūnų būryje nuolat 
studijuotų pagal mainų programą 
į Lietuvos karo akademiją atvykę 
kitų šalių studentai, kurie kartu su 
užsienio dėstytojais sudarytų ga-
limybę visiems akademijos auklė-
tiniams dalyvauti tarpkultūrinio ir 

tarptautinio ugdymo programose.
Pasak akademijos viršininko 

brg. gen. A. Vaičeliūno, 2018–2019 
mokslo metais įstojusiųjų į Karo 
akademiją laukia atnaujintos akade-
minės bakalauro studijos, pritaiky-
tos ne tik būsimiems karininkams. 
Vėliau jie, po tarnybos išėję į atsar-
gą, galės ir kitose srityse pritaikyti 
čia įgytas žinias. Karininkų rengi-
mui keliami aukšti reikalavimai, to-
dėl studijų programų turinys nuolat 
atnaujinamas. Siekiant gerinti jų 
kokybę, kartu tobulinamas ir visas 
studijų procesas. Viena svarbiau-
sių Karo akademijos strateginių 
krypčių ir yra aukščiausio lygio į 
kariūną ir studentą orientuotos uni-
versitetinės ir karybos studijos. Lie-
tuvos karo akademijoje bus galima 
rinktis vieną iš trijų pirmosios pa-
kopos studijų programų – Gynybos 
technologijų vadybos, Tarptautinių 
santykių ar Nacionalinio saugumo 
ir gynybos – ir įgyti atitinkamai va-
dybos, politikos mokslų arba visuo-
menės saugumo krypties profesinių 
žinių ir praktinių įgūdžių.

Valstybės finansuojamos 3,5 
metų trunkančios studijų progra-
mos orientuotos į bendrąjį univer-
sitetinį išsilavinimą, kokybišką 
teorinį pasirengimą ir aukščiausio 
lygio profesinius gebėjimus. Pagal 
Tarptautinių santykių ir Nacionali-
nio saugumo ir gynybos programas 
studijuojantys kariūnai nuo III kur-
so mokysis tik anglų kalba.

Kariūnai, baigę Karo akademiją, 
įgis aukštąjį universitetinį išsilavi-
nimą ir pirmąjį karininko (leitenan-
to) laipsnį.

Daugiau apie bakalauro studi-
jas Karo akademijoje: www.lka.
lt/lt/universitetines-studijos/baka-
lauro-programos-istojusiems-7x4r.
html

Jau vyksta atranka į studijas 
Karo akademijoje

„Pradėti ruoštis studijoms Lie-
tuvos karo akademijoje gali jau-
nuoliai, kurie dar nėra abiturientai, 
– sako akademijos viršininkas brg. 
gen. A. Vaičeliūnas ir ragina moks-

leivius, ypač baigiamiesiems egza-
minams besiruošiančius, nelaukti. 
– Savo gebėjimus ir jėgas galima 
išbandyti jau dabar. Norinčius tap-
ti Lietuvos karininkais kviečiame 
rinktis studijas Karo akademijoje ir 
jau dalyvauti atrankoje!“

Norintys studijuoti Generolo 
Jono Žemaičio Lietuvos karo aka-
demijoje visų pirma turi dalyvauti 
atrankoje ir laikyti profesinio tin-
kamumo testą. Į atranką jie kvie-
čiami registruotis Karo akademijos 
Atrankos centro telefonu: + 370 5 
212 7092.

Tik išlaikę šį testą jaunuoliai 
įgyja teisę dalyvauti kituose priė-
mimo į studijas Karo akademijoje 
etapuose – turi pasitikrinti sveikatą 
Karo medicinos ekspertizės komi-
sijoje ir Lietuvos aukštųjų mokyklų 
asociacijai bendrajam priėmimui 
organizuoti (LAMA BPO) pateikti 
prašymą studijuoti Lietuvos karo 
akademijoje. Priėmimo į Karo aka-
demiją eiga: www.lka.lt/lt/stojan-
tiems/stojantiesiems.html.

Papildomi balai stojant į bet 
kurią studijų programą Karo aka-
demijoje pridedami šalies ir tarp-
tautinių olimpiadų ir konkursų 
prizinių vietų laimėtojams, bazi-
nius karinius mokymus ar nuo-
latinę privalomąją pradinę karo 
tarnybą (NPPKT) baigusiems 
kariams, taip pat stojantiesiems, 
kurių pirmojo arba antrojo daly-
ko brandos darbo įvertinimas yra 
ne žemesnis nei 9, dalyvavusiems 
tarptautinėje arba nacionalinėje 
jaunimo savanoriškoje veikloje, 
kuri buvo ne trumpesnė negu 3 
mėnesiai. Taip pat įskaičiuojami 
papildomi balai šauliams, ka-
riams savanoriams, asmenims, 
baigusiems kūno kultūros modulį 
„Krašto gynyba“. Tačiau šie pa-
pildomi balai neįskaičiuojami į 
minimalų konkursinį balą.

Profesinio tinkamumo testą 
(PTT) gali laikyti 16–25 metų vai-
kinai ir merginos. Teigiamai išlai-
kyto testo pažyma galioja 3 metus.

„Rokiškio Sirena“ inform.
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PROJEKTO „ROKIŠKIS – KULTŪROS SOSTINĖ 2019“ PROGRAMA
(projektas)

Gruodžio mėn.  Šventiniai renginiai vaikams ir suaugusiems kultūros įstaigose, 
miesto erdvėse.
Gruodžio 1 d. respublikinė folkloro kolektyvų šventė „Aušta aušrela“ ir Advento vaka-
ras Kultūros centre.
Gruodžio 31 d. tradicinis vakaras-koncertas „Naujųjų Metų belaukiant“, pramoginis va-
karas „Naujametinis žiburėlis“ Krašto muziejuje, Kultūros centre.

Data ir laikas                             Renginio pavadinimas                             Vieta Data ir laikas                             Renginio pavadinimas                             Vieta
2018 m. gruodžio 8 d. Kultūros sostinės atidarymo renginys. Kultūros sostinės simbo-
lio perėmimas Kultūros sostinės uždarymo renginyje Marijampolėje, vaizdo transliacija 
Rokiškyje prie Rokiškio krašto muziejaus.

SAUSIS. KULTŪROS SOSTINĖS APŠILIMO MĖNUO
Sausio 5 d žiemos šventė „Vingiai ant ledo“  Ledo ritulio aikštėje
Nuo sausio 5 d. Teatralizuotas edukacinis maršrutas „Pirmojo lietuviško slapto vaidini-
mo paslapčių takais“ (programa veiks visus metus) miesto erdvėse.
Nuo sausio 7 d. edukacinė vaidybos ir anglų kalbos įgūdžių lavinimo  programa vai-
kams „Scena į  pasaulį“ (programa veiks visus metus) Kultūros centre.
Sausio 26 d. festivalis „Vandens purslai“ Rokiškio baseine.

VASARIS. ŠVIESOS VINGIAI
Vasario 16 d. Vasario 16-osios šventė „Į Lietuvos valstybės atkūrimo antrąjį šimtmetį  
įžengus“. Krašto valstybininkų minėjimo vakarai, skirti krašto pažinimui kultūros įstai-
gose
Vasario 16 -28 d. pradinių klasių mokinių darbų paroda, skirta Lietuvos valstybės 
atkūrimo dienai savivaldybėje.
Vasario 21 d. „Amatų sodas“ – Rokiškio rajono technologijų ir dailės mokytojų kūry-
binės dirbtuvės.
Vasario 28 d. „Karjeros mugė“ Juozo Tumo Vaižganto gimnazijoje.

KOVAS. TEATRO VINGIAI 
 „Nuo pirmojo slapto lietuviško vaidinimo iki Teatro sostinės titulo“

Kovo 1-2 d. tarptautinis šiuolaikinio šokio konkursas, atranka į pasaulio šokių čempio-
natą Kultūros centre
Kovo 5-26 d. 35-asis Lietuvos profesionalių teatrų festivalis „Vaidiname žemdirbiams“ 
Kultūros centre.
Kovo 29 d. Rokiškio kultūros veikėjų apdovanojimai Kultūros centre.

BALANDIS. ŠOKIO VINGIAI  
„Nuo alemandos iki breiko“

Balandžio 25 d. tarptautinis vokalinės muzikos festivalis-konkursas „Lėkime dainų 
sparnais“ Kultūros centre.
Balandžio 26 d.viešos šokių pamokos: „Laimės receptas: šoka visas miestas“ miesto 
erdvėse.
Balandžio 27 d. tarptautinis šokio renginys, skirtas Rokiškio choreografijos mokyklos 
30-mečiui  ir tarptautinei Šokio dienai Kultūros centre.

GEGUŽĖ. MUZIEJININKYSTĖS VINGIAI 
„Nuo akmeninio kirvuko iki interaktyvių  ekspozicijų“

Gegužės 15 d. gabių muzikai vaikų festivalis „Aukštaitijos talentai – 2019“ Kultūros 
centre
Gegužės 18 d. Muziejų naktis.  Tradicinis renginys, skirtas Tarptautinei muziejų dienai 
paminėti Krašto muziejuje.
Gegužės 25 d. Tarptautinė muziejų idėjų – edukacinių programų mugė. 
Tarptautinis pučiamųjų instrumentų orkestrų festivalis „Dūdų fiesta-2019“ Krašto mu-
ziejuje.
Gegužės 26 d. Tarptautinis festivalis ,,Poezijos pavasaris” Viešojoje bibliotekoje

BIRŽELIS. DAILĖS VINGIAI 
„Nuo dailininkų Riomerių dinastijos iki „Art Vilnius“

Birželio 1 d. Rokiškio liaudies teatro 60-mečio renginys, skirtas pirmojo teatro režisie-
riaus Vytauto Vajegos 100-mečiui.  Liaudies teatro spektaklio premjera Kultūros centre.
Birželio 10-14 d. renginiai, skirti Rokiškio dailės mokyklos 35-mečiui
Birželio 15-29 d. buvusių Dailės mokyklos mokinių darbų paroda Kultūros centre.
Birželio mėn. iš Rokiškio kilusių ir Rokiškyje gyvenančių dailininkų paroda „1X1=? 
Vienas dailininkas – vienas kūrybinis darbas“ Krašto muziejuje.
Nuo birželio mėn. bendruomenės laisvalaikio projektas „Vasaronės“ (kiekvieną vasaros 
ketvirtadienio vakarą) L. Šepkos parke.
Birželio 6 d. tarptautinis lėlių teatrų festivalis „Kai  atgyja lėlės“ Kultūros centre.
Birželio 20 d. literatūrinės Liudo Dovydėno premijos teikimas ir susitikimas su visais  
premijų laureatais Viešojoje bibliotekoje.
Birželio 22 d. Baltijos šalių galiūnų čempionatas 
Birželio 7-9 d. tarptautinis vyrų paplūdimio tinklinio čempionatas Velykalnio aikštyne.

LIEPA. ETNOKULTŪROS VINGIAI 
„Nuo baltiškos sėlių genties iki šiaurės rytų Aukštaitijos“

Liepos 1-11 d. tarptautinis drožėjų pleneras ,,Rokiškis - drožėjų sostinė“, Rokiškio tau-
todailininkai miesto erdvėse
Liepos 5, 12, 19, 26 d. sutartinių, dainų ir šokių mokymai, veda  folkloro ansamblis 
„Gastauta“ (kiekvieną penktadienio vakarą) miesto erdvėse
Liepos 6 d. tarptautinis viduramžių riterių turnyras „Roko kalavijas“ Krašto muziejuje

Liepos 6 d. Lietuvos ir Latvijos amatininkų mugės, kulinarinio paveldo ir  amatų prista-
tymai Nepriklausomybės aikštėje
Liepos 6-7 d. Krikščioniškos muzikos koncertai „Musica Christiana“ miesto erdvėse
Liepos 11-13 d. respublikinis tapybos pleneras ,,Rokiškia bažnytėla raudona raudona“. 
Rokiškio tautodailininkai miesto erdvėse
Liepos 15-20 d. 15-asis langinių tapymo pleneras, organizuojamas visuomeninės drau-
gijos ,,Tyzenhauzų paveldas“ miesto erdvėse.
Liepos 23-24 d. respublikinis mezgėjų pleneras ,,Palikta skrynioj“,  Rokiškio tautodaili-
ninkai Krašto muziejuje.
Liepos 27-28 d. edukacinė programa jaunimui ir šeimoms ,,Nuo žaislų iki muzikinių 
instrumentų“ Krašto muziejuje
Liepos mėn. tapybos pleneras Vaclovo Kontrausko sodyboje Laibgaliuose.

RUGPJŪTIS. VIZUALIŲJŲ MENŲ VINGIAI   
„Nuo A. Ščiukos kino teatro iki šiandienos kino ir foto menininkų“

Kovo 1 - rugpjūčio 29 d. respublikinis  fotomenininko Gintauto Dainio vardo fotogra-
fijų konkursas „Vingis“. Konkursas skelbiamas  kovo 1 d., pirmas atrankos etapas iki 
liepos 26 d., parodos atidarymas  - rugpjūčio 8 d.), konkurso prizininkų atrankos antras 
etapas ir apdovanojimas rugpjūčio 29 d. Kultūros centre.
Liepos 18 - rugpjūčio 29 d. kino plakatų paroda (su Lietuvos Teatro, muzikos ir kino 
muziejumi). Atidarymas liepos 18 d. Kultūros centre.
Liepos 18 - rugpjūčio 29 d. trumpametražių filmų festivalis kino vakarai „Eglių slėnio 
kino teatras“. Dokumentinio filmo apie Rokiškio kraštą „Muzikantas nuo Rokiškio“  pri-
statymas. Kino teatro „Sinevila“ edukacija prie Kultūros centro
Rugpjūčio mėn. ,,Samsonas Rally Rokiškis“ Rokiškio krašto apylinkėse.

RUGSĖJIS. DVARŲ KULTŪROS VINGIAI 
„Nuo kunigaikščių Krošinskių pilaitės iki Kultūros sostinės bokštų“

Rugsėjo 20-21 d. tarptautinis pilių ir dvarų asociacijų sambūris Krašto muziejuje.
Rugsėjo 21 d. Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro forumas; literatūrinės 
Juozo Keliuočio premijos teikimas ir susitikimas su visais premijų laureatai; 
J. ir A. Keliuočių centro jubiliejai: Rokiškio krašto kultūros žurnalo „Prie Nemunėlio“ 
30-metis bei J. ir A. Keliuočių palikimo studijų centro 15 metų jubiliejus Viešojoje bi-
bliotekoje.
Rugsėjo 21 d. Teatralizuota medžioklės ir  derliaus šventė-mugė miesto erdvėse.
Rugsėjo 22 d. 520 ROKIŠKIO MIESTO GIMTADIENIS.  
Susigiminiavusių miestų meno kolektyvų koncertas „Pasaulis-Rokiškiui“  miesto er-
dvėse.
Rugsėjo-gruodžio mėn. paroda iš Aleksandro Vasiljevo ir Vaclovo Kontrausko kolek-
cijų Krašto muziejuje.
Rugsėjo-spalio mėn. tarptautinis medžio drožėjų pleneras-kūrybinė stovykla „Improvi-
zacijos Liongino Šepkos kūrybos temomis“. Respublikinė medžio drožėjų paroda-kon-
kursas Liongino Šepkos premijai laimėti Krašto muziejuje.

SPALIS. MUZIKOS VINGIAI 
„Nuo pirmosios žinomos muzikos mokyklos iki miuziklų“

Spalio 1 d.  Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos buvusių mokinių ir mokytojų 
koncertas Krašto muziejuje.
Spalio 16 d. operos solisto, kraštiečio A. Apšegos studentų koncertas Krašto muziejuje.
Spalio 26-27 d. 25-asis Tarptautinis teatrų festivalis INTERRAMPA, skirtas J. Tu-
mo-Vaižganto 150-mečiui Kultūros centre.
Spalio mėn. XX tarptautinis vargonų muzikos festivalis, skirtas čekų muzikui, pedago-
gui, vargonininkui Rudolfui Lymanui Šv. Mato bažnyčioje.

LAPKRITIS. LITERATŪROS VINGIAI 
„Nuo žąsies plunksnos iki Nacionalinių premijų“

Lapkričio 7 d. konferencija „Juozui Tumui-Vaižgantui-150“ Juozo Tumo-Vaižganto 
gimnazijoje
Lapkričio 21 d. tarptautinis Sofijos Tyzenhauzaitės vardo rašytojų sąskrydis Krašto mu-
ziejuje.
Lapkričio mėn. Rokiškio klasikinės muzikos festivalis, Asociacija „Freskos“, S. ir J. 
Zajančauskaitės, kultūros įstaigose.
Lapkričio mėn. Kalėdų rezidencijos atidarymo renginys Krašto muziejuje.
Lapkričio 30 d. Kultūros sostinės uždarymo renginys Krašto muziejuje.

GRUODIS. ŽIEMOS ŠVENČIŲ VINGIAI

Užs. 0642
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EUROPOS STRATEGINIŲ INVESTICIJŲ FONDO VEIKLOS PRISTATYMAS
Europos Komisija kartu su Europos investicijų banku nuo 2015 m. birželio 25 d. vykdo naują investici-

jų skatinimo iniciatyvą – Europos strateginių investicijų fondas (ESIF). Šis fondas - tai Investicijų plano 
Europai (Junkerio plano) sudedamoji dalis.

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje užsakymu, UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“, 2016 m. 
parengė studiją apie ESIF įgyvendinimo Lietuvoje galimybes. Studija parodė, kad šis fondas yra patraukli 
finansavimo priemonė, sudaranti galimybę investicijas pritraukti geresnėmis sąlygomis nei iš kitų finan-
savimo šaltinių. Kaip rodo studija, Lietuvoje, skirtinguose fondo finansavimo prioritetus atitinkančiuose 
ekonominės veiklos sektoriuose, nustatytas 7911 mln. eurų finansavimo trūkumas, kuriam padengti gali 
būti panaudotos šio fondo lėšos. 

Siekiant kuo plačiau informuoti visuomenę, potencialius pareiškėjus ir vietos savivaldos atstovus apie 
ESIF teikiamas galimybes, Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje užsakymu, UAB „Viešųjų investicijų plė-
tros agentūra“, organizuoja 10 renginių skirtinguose Lietuvos regionuose. 

Maloniai kviečiame Jus devintąjį renginį Panevėžio regione, kuris vyks 2018 m. gegužės 8 d. Rokiškio ra-
jono savivaldybėje (didžiojoje salėje), adresu: Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis. Renginys nemokamas, 
apie dalyvavimą renginyje prašome informuoti el. paštu renginiai@vipa.lt  arba telefonu 8 605 727 95. 

Renginio data: gegužės 8 d., 10:45 - 15:10 val.
Renginio vieta: Respublikos g. 94, Rokiškis.

Daugiau informacijos:
UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“

8 605 727 95, renginiai@vipa.lt  

Užs. 0641

AUGALAI
• Vasarinių kviečių, grikių sėklą. 
Tel. 8 650 23 641. Rokiškis
• Gal kas norėtų pasisodinti 
sukatžolę? Turiu daigų.  
Tel. 8 623 31 100. Rokiškis

BALDAI

• Dvigulę lovą 1,80x2,00 su 
čiužiniais ir spintelėmis.  

Tel. 8 687 97 970. Rokiškis
• Pigiai geros būklės dvigulę lovą. 
Tel. 8 678 46 162. Rokiškis
• Dvigulę lovą ir spintą.  
Tel. 8 613 81 243. Rokiškis
• Labai mažai naudotus du 
kompiuterinius stalus su stalčiais. 
Vieno kaina - 95 Eur.  
Tel. 8 612 94 783. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI
• Pigiai Džiungarijos žiurkėnus. 
Kaina 2 Eur. Tel. 8 671 31 579. 
Rokiškis
• Kalakutą ir 5 kalakutes, metų 
laiko. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 622 83 064. Rokiškis
• Du avinukus (merinosų mišrūnai), 
juodas ir baltas. Avį mėsai. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 605 36 575. Rokiškis

• Pinčerių veislės šuniukus iš 
Danijos veislyno, amžius du 
mėnesiai. Juodi ir rudi. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 608 79 716. 
Rokiškis
• Tris melžiamas ožkas, tris 
jauniklius ožkiukus ir ožį.  
Tel. 8 686 12 251. Rokiškis
• Veršingą mėsinę telyčią ir 
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05 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 Dramblių šeimyna 
ir aš 
13:40 Mis Marpl 5 
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 Didysis stebuklas
01:00 Gyvenk du kartus 
02:55 Gorongozos nacionalinis 
parkas. Rojaus atgimimas 
03:50 Dramblių šeimyna ir aš 
04:45 Auksinis protas. 

05:05 Svotai
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 Skaniai ir paprastai
11:00 Svajonių ūkis
11:30 Išsirink sau ateitį
12:00 Babaušis
13:35 Beždžionėlė šnipė
15:05 Daktaras Dolitlis
16:50 Ekstrasensai tiria
18:30 TV3 žinios
19:30 Garfildas
21:05 Karo žirgas
00:05 Amitivilio siaubas. 
Pabudimas
01:45 Deadpool
03:40 Sėkmės sala

06:30 Peliukas Stiuartas Litlis 
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 Saugokis meškinų 
09:30 Drakonų kova. Super 
09:55 Ogis ir tarakonai 
10:05 Pūkuoti ir dantyti
11:50 Beprotiškiausios melodijos. 
Nuotykiai tęsiasi
13:35 Paskutinė mimzė
15:30 Įsimylėti per dvi savaites
17:30 Bus visko
18:30 Žinios
19:30 Monstrai prieš ateivius
21:20 Didžiosios motušės namai
23:20 Mano motinos prakeikimas
01:10 Tarp žvaigždžių

06:15 Viena už visus 
08:45 Sveikatos ABC televitrina
09:00 Brydės
09:30 Apie žūklę
10:00 Pavariau 
10:30 Blogas šuo! 
11:30 Stambiosios katės 

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. Pieno 
žvaigždės - Žalgiris
19:30 Muzikinė kaukė
22:05 Rytoj, kai prasidėjo karas
00:10 Piktosios dvasios sugrįžimas
01:50 Dingęs 
03:50 Muzikinė kaukė

06:00 „Pasaulio turgūs. Ypatingas 
maistas“
06:30 „Pasaulio turgūs. Nuotykiai 
turguje“
07:04 TV parduotuvė
07:20 „Nuostabūs pojūčiai“
07:55 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje. Joana Bilevičiūtė- 

Narutavičienė“
08:30  „10 min iki tobulybės su 
Jurijumi“. 
08:45 „Skinsiu raudoną rožę“. 
09:30 „Vantos lapas“. 
10:00 „Ant bangos“. 
11:00 „Vera“ 
13:00 „Baltoji vergė“ 
15:00 „Geriausios nardymo vietos“
16:00 Žinios
16:20 „Pavojingiausios kelionės. 
Gruzija“
16:55 „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“
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05:00 Seserys 
06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis 
10:05 Štutgarto kriminalinė 
policija  
10:55 Akis už akį 5 
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
21:15 Dėmesio centre

22:00 „Eurovizija 2018"
00:15 Greiti ir įsiutę 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Istorijos detektyvai. 
04:05 Emigrantai. 

05:10 Kaulai
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 Atstumtasis
00:20 Kaulai
01:20 Kvantikas
02:15 Gaudynės
03:05 Greislendas
03:55 Tironas
04:45 Mikė

06:05 Mano gyvenimo šviesa 
07:40 Ponas Bynas 
08:05 Volkeris, Teksaso reindžeris 
09:00 Rytas su LNK
11:00 Yra, kaip yra

12:00 Tamsoje
12:30 Nuo... Iki...
13:25 Rožių karas 
14:25 Dvi širdys 
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Tamsoje
20:30 Ekranai
21:30 Žinios
22:30 Žiaurumas
00:35 Judantis objektas 
01:25 Skrydis

06:15 Viena už visus 
07:25 Prokurorų patikrinimas 
08:35 44-as skyrius 
09:35 Tokia tarnyba 
10:25 Gelbėtojai - 112 

11:25 Ekstrasensų mūšis 
13:45 Prokurorų patikrinimas 
14:55 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 Kikboksininkas. Agresorius
22:50 Transformeriai. Tamsioji 
Mėnulio pusė
01:40 Gyvi numirėliai 
02:25 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 Gyvenimo būdas
21:30 „Patriotai“. 
22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai
23:45 Nuoga tiesa. 
01:45 „Pasaulis iš viršaus“
02:15 „Albanas“ 
03:00 „Merdoko paslaptys“ 
03:45 „Raudonoji karalienė“ 
04:35 „Pražūtingi smaragdai“
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 0
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07 05:00 Seserys 
06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis 
10:05 Štutgarto kriminalinė 
policija 5 
10:55 Akis už akį 5 
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 Karinės paslaptys 
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" 

05:10 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 Vasara, ateik čia
21:00 Pasmerkti 4
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Pasiutę šunys
00:20 Kaulai
01:20 Kvantikas
02:10 Gaudynės
03:00 Greislendas
03:55 Tironas
04:50 Mikė

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 Tamsoje
20:30 Putinas ir mafija
21:30 Žinios
22:30 Skrydis
01:10 Judantis objektas 
01:55 Tamsos riteris

06:15 Viena už visus 
07:25 Prokurorų patikrinimas 
08:35 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 
18:30 LKL čempionatas. Žalgiris - 
Juventus
21:00 Transformeriai. Tamsioji 
Mėnulio pusė
00:00 Piktosios dvasios 
sugrįžimas
01:40 Išbandymų diena 
02:25 Dingęs

05:15 „Geriausios nardymo vietos“
05:40 „Merdoko paslaptys“
06:29 TV parduotuvė
06:45 „4 kampai“. 
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“. 
00:15 Gyvenimo būdas
01:15 „Šiandien kimba“. 
02:15 „Albanas“ 
03:00 „Merdoko paslaptys“ 
03:45 „Raudonoji karalienė“ 
04:35 „Pražūtingi smaragdai“
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06 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 Brolių Grimų 
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 5 
15:15 Laisvės vėliavnešiai
15:45 Žinios. 
16:00 Auksinis protas. 
17:15 Klausimėlis.lt. 
17:30 Žinios. 

18:00 Keliai. Mašinos.  
Žmonės
18:30 „Editos šou"
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama
21:00 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 4.
21:55 Daug vargo dėl pinigų 
23:25 Skyrybų košmaras 
00:55 Mėlynoji planeta 2 
01:50 Laukiniai gyvūnai. Paros 
kaleidoskopas 3 
02:35 Keliai. Mašinos.  
Žmonės. 
03:00 Savaitė. 
03:55 „Du balsai – viena širdis" 

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 Munis - mažasis mėnulio 
globėjas
13:05 Aleksandras ir baisiai, 
labai siaubingai nesėkminga 
diena
14:45 Aš ir Erlas, ir mirštančioji
16:50 Ekstrasensai tiria
18:30 TV3 žinios
19:30 Asteriksas ir Obeliksas. 
Jos didenybės tarnyboje
21:50 Transporteris. Visu 
greičiu
23:45 Vieno žmogaus armija
01:30 Karo žirgas
04:05 Svotai

06:30 Peliukas Stiuartas Litlis 
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 Saugokis meškinų 
09:30 Drakonų kova. Super 
09:55 Ogis ir tarakonai 
10:15 Pasaulio gelbėtojai
11:55 Beveik mirtina
14:00 Pričiupom! 
14:30 Drąsiaširdis
16:40 Ne vienas kelyje
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Mes vieno kraujo
22:00 Tamsos riteris
00:55 Piktieji numirėliai
02:35 Didžiosios motušės 
namai

06:30 Savickas Classic Turnyras 
Vilniuje

07:30 Sveikatos kodas
08:30 Tauro ragas
09:00 Galiūnų Čempionų lygos 
rungtynės Kanadoje
10:00 Pavariau 
10:30 Blogas šuo! 
11:30 Stambiosios katės 
12:40 Vandenyno paslaptys su 
Džefu Korvinu 
13:10 Džekas Hana kviečia 
į gamtą 
13:40 Sveikinimai
16:00 Reali mistika 
16:55 Žemės branduolys
19:30 Daktaras Richteris 
21:40 Juodasis sąrašas 
22:40 Išbandymų diena 
23:40 Rytoj, kai prasidėjo karas
01:30 Kas žudikas? 
02:30 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 „Ant bangos“. 
11:00 „Ekovizija“. 
11:10 „Kapitonas Gordejevas“ 
13:25 „Laiptai į dangų“ 
16:00 Žinios
16:20 Krepšinio pasaulyje 
17:00 „Gyvenimo sparnai“. 
17:30 „Neprijaukinti. Jukonas“
18:00 Žinios
18:30 „Neprijaukinti. Afrika“
19:00 „Ant bangos“. 
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“

telyčaitę. Tel. 8 606 24 569. 
Rokiškis
• Briedžio ragus. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 672 86 131. Rokiškis
• Juodmargį buliuką auginimui.  
Tel. 8 623 31 100. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Moteris gali prižiūrėti senyvą 
arba ligotą žmogų Rokiškyje.  
Tel. 8 608 32 514. Rokiškis
• 20-metis jaunuolis ieško darbo. 
Tel. 8 622 39 912. Rokiškis

• Esu moksleivė ir ieškau darbo 
vasarai. Galiu prižiūrėti vaikus, 
rinkti uogas, padėti senyvo amžiaus 
žmonėms. Tel. 8 625 05 409. 
Rokiškis
• 52 m. vyras be žalingų įpročių 
ieško darbo. Turiu vairuotojo 
A,B,C, traktorininko TR1, 
SZ. Dirbau su Bobcat, metus 
remontavęs sukvežimius. Moku 
virinti (neprofesionalas). Kaina 700 
Eur. Tel. 8 675 72 055. Rokiškis
• Ieškau darbo, galiu pjauti malkas. 
Tel. 8 623 48 605. Rokiškis

• Ieškau darbo savaitgaliais 
ir vasarai, Turiu vairuotojo 
pažymėjimą, moku malkas kapoti, 
krauti, pjauti. Žolę pjauti ir pas 
ūkininkus galiu dirbti. Siūlykite 
įvairius variantus.  
Tel. 8 645 60 405. Rokiškis
• Vairuotojo darbo Lietuvoje. Visos 
kategorijos. Tel. 8 687 92 857. 
Rokiškis
• 32 m vyras ieško darbo, siūlyti 
įvairius variantus, turiu automobilį. 
Tel. 8 617 81 662. Rokiškis
• Galiu prižiūrėti senyvo amžiaus 

žmogų, tik naktimis.  
Tel. 8 616 73 825. Rokiškis
• Ieškau darbo, dirbu visus statybų 
darbus, taip pat mūriju krosnis.  
Tel. 8 623 61 509. Rokiškis

KITA

• Stiklo paketus, be rėmo 
93,5x62,5, 2 vnt. Tel. 8 615 55 734. 
Rokiškis
• Krosnies koklius.  
Tel. 8 682 31 964. Rokiškis
• Suaugusiems sauskelnes-kelnaites 

M/ L dydžių, TENA firmos. 
Pakuotėje 14 vnt. Kaina 7 Eur.  
Tel. 8 622 01 684. Rokiškis
• Šieną bei šiaudus rulonais iš 
pastogės. Galiu atvežti.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis

• Tris perdengimo plokštes, 
matmenys: 6x3. Tel. 8 674 32 900. 
Rokiškis
• Židinį su dekoracija. Kaina 550 
Eur. Tel. 8 601 68 811. Anykščiai
• Braškių daigus.  
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Bičių avilius.  
Tel. 8 687 27 076. Rokiškis
• Naudotą lauko batutą 4x4. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 615 15 631. 
Rokiškis
• Įvairių matmenų naudotus 
reklaminius tentus.  
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Tel. 8 610 01 593. Rokiškis
• Storasienę 5 kub. m. cisterną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Naują medinį šulinį.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius. 50 vnt. 
Vieno kaina 0,70 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Metalinį seifą. 
 Kaina 125 Eur. Tel. 8 621 86 262. 
Rokiškis
• Medžio apdirbimo stakles ir 
diskinius pjūklus.  
Tel. 8 458 75 585. Rokiškis
• Siūlau pasipjauti blindžių 
apleistuose žemės plotuose ir 
pasirinkti skaldytų akmenų. Obelių 
sen. Šileikių k. Tel. 8 677 79 571. 
Rokiškis
• Cinkuotos skardos naujus 
lietvamzdžius. Yra tik vertikalūs,  
4 vnt. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• Labai mažai naudotą kilnojamą 
garažą-palapinę 3,0X4,6X2,4. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 676 19 109. 
Rokiškis
• Tarybinį karutį. Yra  ir viršus, 
vandeniui netinka. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Penkių vietų gėlių stovą.  
Kaina 40 Eur. Tel. 8 603 00 766. 
Rokiškis
• Avižas, grikius.  
Tel. 8 623 39 570. Rokiškis
• Gėlių stovus.  
Tel. 8 698 80 875. Rokiškis
• Šieną bei šiaudus rulonais iš 
pastogės. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Geros būklės planšetinį 
kompiuterį iPad A1337. Ekranas 
10 colių. Dedama sim kortelė, yra 
dėkliukas. Baterija laiko gerai. 
Domina keitimas. Kaina 65 Eur. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
planšetinį kompiuterį SAMSUNG 
GALAXY TAB A SM-T585. 
Dedama SIM kortelė. Visiškai 
sukomplektuotas. Garantija. 
Dėkliukas. Pirktas kovo mėn. 
pabaigoje. Domina keitimas. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Stacionarųjį kompiuterį Intel 
celeron 2.53. Ghz. Operatyvioji 
atmintis 450 mb ram. Kietasis 
diskas 75 Gb. Cd-rom. Windows 
xp. Monitorius plokščias Acer 
V193HQV 19 colių įstrižainės. 
Kaina 57 Eur. Tel. 8 675 00 301. 
Rokiškis
• Hp Elitebook 6930p nešiojamąjį 
kompiuterį. CPU INTEL dual core 
P9550, 4gb ram,  dedama sim 
kortelė. Baterija laikanti, veikia 
greitai. Kaina 99 Eur.  
Tel. 8 614 86 759. Rokiškis
• 2 planšetes su defektais, kaina 
sutartinė. Tel. 8 686 29 431. 
Rokiškis
• Belaidę pelytę, nauja. Kaina 5 
Eur. Tel. 8 612 97 912. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Sėklines bulves. Skanios ir 
ypatingai gerai išsilaiko per žiemą. 
Tel. 8 698 21 891. Rokiškis
• Miltus gyvuliams, galiu atvežti į 
namus. Tel. 8 652 80 328. Rokiškis
• Medų. Kaina 3 Eur.  
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Naują Nokia Lumia 520. Spalva 
balta. Dokumentai. Užblokuotas. 
Domina keitimas. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Geros būklės mobilų telefoną 
Samsung Galaxy S4 mini La Fleur. 
Atverčiamas dekliukas. Įkroviklis.
Domina keitimas. Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
mobilųjį telefoną Samsung Galaxy 
J5, auksinės spalvos. Dėkliukas, 
plėvelė ant ekrano. Dokumentai, 
pilnas rinkinys. Domina keitimas. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Įvairių modelių telefonų 

kroviklius, ausines.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują, 
mobilų telefoną Samsung Galaxy 
S6 32GB. Dokumentai, dėkliukas, 
domina keitimas. Kaina 180 Eur. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Geros būklės Samsung SGH - 
P310. Yra dokumentai. Domina 
keitimas. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Huawei P10 lite grūdinti 
stikliukai. Nauji. Kaina 2 Eur.  
Tel. 8 612 97 912. Rokiškis
• Huawei P10 lite dėkliukus, nauji. 
Kaina 3 Eur. Tel. 8 612 97 912. 
Rokiškis
• Silikoninius dėkliukus Huawei y5 
2017 telefonui. Vieno kaino 2 Eur. 
Tel. 8 607 15 956. Rokiškis
• Išmanų laikrodį Samsung gear 
s3 frontier, patogus naudojimas, 
išvaizdus, mažai naudotas. Skubiai. 
Kaina galima derinti. Pirktas 
Lietuvoje su garantija. Kaina 250 
Eur. Tel. 8 624 77 660. Kupiškis
• Microsoft Lumia 650 (2SIM). 
Tvarkingas, niekas nepažeista, 
viskas veikia. Pilna pakuotė 
(dėžutė, kroviklis). Garantija 
galioja iki 2019.03.30.  
Kaina 65 Eur. Tel. 8 633 84 867. 
Rokiškis
• Huawei P 10 lite dėkliukus, nauji. 
Kaina 3 Eur. Tel. 8 612 97 912. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Sodą su mūriniu nameliu.  
Tel. 8 687 97 970. Rokiškis
• Namą Kamajuose, statytą 1970 

m. Kaštonų gatvė. Namų valda 
0.1469 ha. Yra sodas, pirtis statyta 
2010 m., ūkiniai pastatai. Namas 
mūrinis, 3 kambarių. Teritorija 
aptverta, geri kaimynai, graži vieta. 
Mes linkę derėtis. Kaina 12000 Eur. 

Tel. 8 612 14 728. Rokiškis
• Mūrinį namą su ūkiniais pastatais 
ir pirtimi Rokiškio rajone, Klišių 
kaime. Iki Rokiškio 16 km. 
Name yra įvestas vandentiekis ir 
kanalizacija. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis

• Sklypą su senais pastatais 
nuo Rokiškio link Pandėlio 
apie 10 km, prie pagrindinio 
kelio, pasiteiravimui rašykit 
kvitalija1977@gmail.com arba 
skambinkit 00353873223876.  
Tel. 8 623 02 282. Rokiškis
• 60 arų sklypą su nauju namu 
(namo plotas 210 kv. m), nuo 
Rokiškio link Žiobiškio pusės 
važiuojant apie 3 km, graži 
vieta, pasiteiravimui rašykit 
kvitalija1977@gmail.com arba 
skambinkit 00353873223876.  
Tel. 8 623 02 282. Rokiškis
• 10,71 ha žemės sklypą, 8,39 ha 
žemės ūkio naudmenų, 1,35 ha 
miško, Kriaunų sen. Kaina 3000 
Eur. Tel. 8 658 50 027. Rokiškis
• 4 kambarių butą. Gera ir rami 
vieta. 1 aukštas. Tel. 8 621 65 223. 
Rokiškis
• Erdvų, tvarkingą butą Juodupėje. 
4 kambariai, 87 kv.m, didelė 
virtuvė kartu su tamsiuoju 
kambariuku. Plastikiniai langai, 
grindys: laminato plokštės. Pigus 
šildymas, krosnį kūrenti reikia tik 
kas 4 parą. Saugus ir ramus kiemas. 
Kaina 14000 Eur. Tel. 8 647 69 
606. Rokiškis
• 9,25 ha sklypą Dauliūnų k. 
Jūžintų sen. Dalyje sklypo buvę 
pušaitės ir berželiai. Medžiai 
iškirsti ir praėjusiais metais visas 
sklypas šienautas. Našumo balas 
33,9. Kaina 26500 Eur.  
Tel. 8 698 15 787. Rokiškis
• Sodybą prie ežero su 20 ha žemės. 
Tinka ūkininkauti, kaimo turizmo 
sodybai (yra pirtis, klėtis, ūkiniai 
pastatai, sandėlis, tvenkinys).  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Garažą prie buvusio DNB banko. 
Tel. 8 687 35 136. Rokiškis
• Rokiškio centre 1 kambario butą 
su daliniais patogumais. Šarvo 
durys, plastikiniai langai. Yra 
žemės daržui. Galima apsigyventi 
iš karto. Tel. 8 618 53 925. 
Rokiškis
• Dviejų kambarių butą Panevėžio 
g., penktas aukštas, langai ir 
balkonas plastikiniai, šarvo durys 
yra rūsys. Kaina 17000 Eur.  
Tel. 8 622 67 571. Rokiškis
• 30 arų žemės sklypą Cvirkos g. 
Galima skaidyti į mažesnius. 
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• 124 kv.m sandėlį Cvirkos g. 
Galima rekonstruoti į 1 arba 2 butų 
gyvenamą namą.. Tel. 8 611 27 116. 
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
• Rąstinį namą Obelių sen. 
Pasubatės kaime. Už 200 m –  
ežeras, Kaina 2999 Eur.  
Tel. 8 671 89 808. Rokiškis
• Žemės sklypą 2,04 ha Vėbrių 
kaime, Panemunėlio sen., Rokiškio 
raj. Patogus privažiavimas.  
Tel. 8 616 72 910. Rokiškis
• Alytuko tipo namą. Rokiškio 
rajone Onuškio kaime.  
Tel. 8 657 35 750. Rokiškis
• 2 kambarių bendrabučio tipo butą 
Rokiškyje, renovuotame name. 

Renovacija išmokėta. Reikalingas 
remontas. Bute yra visi patogumai: 
tualetas, dušas ir virtuvė.  
Tel. pasiteirauti 866376414.  
Tel. 8 687 26 009. Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties 6,15 ha 
sklypą Pandėlio sen.  
Tel. 8 674 61 469. Rokiškis
• Sodybą ir 11,46 ha žemės. 
Rokiškio raj. Natkuškių km.  
Tel. 8 618 30 098. Rokiškis
• Rastinį namą nusikėlimui. 7x10, 
aukštas, stogas dengtas šiferiu, 
rastai  gana neblogos būklės. 
Kaina 2600 Eur. Tel. 8 687 27 076. 
Rokiškis
• 1 kambario butą mediniame 
name, 1-ame aukšte, su daliniais  
patogumais, šildomas malkomis. 
Tel. 8 618 57 948. Rokiškis
• Sodą prie Miškų urėdijos, didelis 
namelis, šulinys, naujas lauko 
tualetas, sūpynės, šiltnamis, daug 
kaimynų gyvena nuolat, labai geras 
susisiekimas. Kaina 12000 Eur.  
Tel. 8 610 12 542. Rokiškis
• 1 kambario butą Juodupėje.  
Tel. 8 610 46 640. Rokiškis
• Dviejų aukštų 200 kv. m mūrinį 
namą su ūkiniais pastatais. Sklypas 
–  9 a. Reikalingas remontas.  
Kaina 26000 Eur.  
Tel. 8 696 67 770. Rokiškis
• 3 kambarių butą Respublikos 31-
4. Šildomas kietuoju kuru.  
Yra malkinė. Rūsys. 
 Kaina 37000 Eur.  
Tel. 8 657 92 271. Rokiškis
• Gero išplanavimo 4 kambarių 
butą Jaunystės g., 5 aukštas iš 5. 
Reikalingas remontas.  
Tel. 8 603 63 435. Rokiškis
• Medinį 2 aukštų namą Aukštaičių 
g. 2, Juodupė, su 12 arų žemės. 
Namas parduodamas su visais 
baldais, indais, šaldytuvu. Didelis 
rūsys, elektra, vietinis vandentiekis. 
Didelis ūkinis pastatas, su garažu, 
malkine (paliekame gerų beržinių 
malkų, briketų). Kaina 13000 Eur. 
Tel. 8 606 59 786. Rokiškis
• 18 ha žemės sklypą su mišku, 
Jūžintų seniūnijoje.  
Tel. 8 685 55 567. Rokiškis

NUOMA

• Išnuomoju garažą prie buvusio 
DNB banko, kaina sutartinė.  
Tel. 8 624 53 140. Rokiškis
• Ieškau patalpų kūrybinėms 
dirbtuvėms. Tel. 8 615 15 631. 
Rokiškis
• Išsinuomočiau serviso patalpas. 
Tel. 8 624 74 087. Rokiškis
• Žemės sklypą Rokiškio rajone. 
Tel. 8 647 81 033. Rokiškis

PASLAUGOS
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• Universalus meistras atlieka  
įvairius remonto darbus.  
Tel. 8 686 35 604. Rokiškis
• Mini ekskavatoriaus paslaugos. 
Tel. 8 606 02 944. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Audi a4  2000 m.  1.9 TDI  85 kW  
TA dar metams. Kaina 1450 Eur. 
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• VW Passat karavanas 1.8 
benzinas-dujos, 1996 m. TA iki 
2019 06 04, be draudimo, nėra 
kibirkšties. Kaina 220 Eur.  
Tel. 8 623 08 537. Rokiškis
• Geros būklės AUDI A4, 2006 m., 
2.0 l, 103 kW, dyzelis, universalas, 
pilkas. TA, lengvojo lydinio ratai, 
iš Vokietijos. Variklis dirba kaip 
laikrodis. Važiuoklėje niekas 
nebilda. Dveji rakteliai. Nauji 
stabdžių diskai, naujos kaladėlės. 
Domina keitimas.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės 2004 m. 
Renault Scenic. Dyzelis. Iš 
Vokietijos. Kaina 1499 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės 2009 m. 
Suzuki Splash. Benzinas. Iš 
Vokietijos. Kaina 2299 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Vyrišką dviratį, bėginis,  
aliuminio rėmas, tvarkingas. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Subaru Impreza. TA pasibaigusi. 
1995 m. 1,6 benzinas-dujos. 
Dujos tiesioginės, visi varantys 
ratai, yra parkavimo sistema gale, 
registratorius, kablys, lengvojo 
lydinio ratlankiai. Kaina 350 Eur. 
Tel. 8 621 29 003. Rokiškis
• Tvarkingą Renault Espace. 2.0 l. 
Benzinas-dujos. Yra TA.  
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• VW Golf 1998 m., 81 kW, 1,9 
TDI, ekonomiškas, TA galiojanti. 
Kaina 650 Eur. Tel. 8 674 55 041. 
Rokiškis
• Vaikišką dviratį, bėginis, 
aliuminio rėmas, tvarkingas, ratai 
20. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Toyota Corola verso 2006 m. 2 l, 
dyzelis. Kaina 2900 Eur.  
Tel. 8 621 72 973. Rokiškis
• Opel Tigra 1996 m.  
Tel. 8 612 15 722. Rokiškis

• Opel Vectra B 1999 m, 2.0 l. 74 
kW, Dyzelis. TA iki 2018 09 28. 
Spalva sidabrinė, elektriniai langai, 
centrinis užraktas, oro pagalvės, 
tvarkinga. Kaina 750 Eur.  
Tel. 8 631 06 151. Rokiškis
• Moteriškus  dviračius, aliuminio 
rėmas bėginiai tvarkingi.  
Kaina 80 Eur. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Opel Corsa dyzelinas 1998 m. 
Variklio nebėra. Greičių dėžė, 
sankaba, priekiniai galiniai žibintai, 
el. langai ir t.t. Tel. 8 670 54 910. 
Rokiškis
• Vyriškus dviračius. Aliuminio 
rėmas, priekiniai amortizatoriai 
tvarkingi. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Renault Laguna, balta spalva 
2002 m. Tel. 8 674 32 900. 
Rokiškis
• VW Golf 4, dyzelis 81 kW 1,9 
TDI 1998 m, mašina nenauja, 
yra rūdžių, tikras darbinis 
arkliukas, mažos kuro sąnaudos, 
TA galiojanti, kaina derinama. 
Kaina 700 Eur. Tel. 8 674 55 041. 
Rokiškis
• Ford Focus 2000 m. 1.8 l dyzelis, 
labai ekonomiškas, kablys, nauja 
TA galiojanti iki 2020 04 20. 
Kaina 850 Eur. Tel. 8 623 25 697. 
Rokiškis
• VW Passat b5 1997 m., TA iki 
rugpjūčio, skilęs stiklas, neatsidaro 
galinės durelės, reikia tvarkyti 
važiuoklę, ūžia priekinis guolis, 
pakeistas pagrindinis diržas, 
restauruota turbina, vandens 
pompa, tepalai, filtrai. Draudimas 
metams. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 650 49 745. Rokiškis
• Moterišką dviratį GREENS-
Chelsea. Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 696 09 281. Rokiškis
• Vyrišką dviratį Yosemite.  
Kaina 100 Eur. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Motorolerį  JINAN QINGQI,  
49 kub. m, nepriregistruotas.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Elektrinį naują moterišką  
dviratį. Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• Naują dviratį iš Anglijos 9-12 
m. vaikui, labai gražios išvaizdos. 
Motobloką su priekaba, pagamintą 
Baltarusijoje. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 604 56 922. Rokiškis
• Automobilio priekabą 
ZUBRIONOK. TA, tentas. 
 Kaina 300 Eur. Tel. 8 626 88 973. 
Rokiškis
• Citroen Berlingo  1,9 dyzelis 66 
kW, 2000 m. Tel. 8 627 79 425. 
Rokiškis
• Geros būklės Seat Ibiza, 1996 11 
m. 1.4 l, 44 kW (60Ag), benzinas, 
hečbekas, mėlyna, mechaninė, rida 
189150 km, priekiniai varantys 
ratai, be defektų. Kaina 650 Eur. 
Tel. 8 610 30 244. Rokiškis
• Vaikišką dviratį. Kaina 35 Eur. 
Tel. 8 695 54 461. Rokiškis
• Citroen Jumpy 2002 m., dyzelis, 
vienatūris, 8 vietų, mechaninė. TA 
iki 2020 04. Be defektų.  
Kaina 1750 Eur. Tel. 8 612 64 043. 
Anykščiai
• Halogeninius žibintus.  
Tel. 8 610 77 145. Rokiškis
• VW Passat 1996 m., 55 kW 
1.9 L dyzelis, TA iki 2020 04 18, 
draudimas, kaina sutartinė.  
Tel. 8 610 79 195. Rokiškis
• 1994 m., Nissan Serena, 2 L 
dyzelis, 49 kW, TA iki 2019 04 05, 
draudimas, kaina sutartinė.  
Tel. 8 610 79 195. Rokiškis
• Audi A4, TA iki 2019 m. 66 kW. 
1995 12. Techniškai tvarkinga. 
Kaina 1200 Eur. Tel. 8 698 70 126. 
Rokiškis
• VW Golf 3 1997 m. benzinas, 
tiesioginė dujų įranga, spalva – 
juoda, trūkęs paskirstymo diržas. 
Tel. 8 602 82 867. Rokiškis
• Tvarkingą Renault Scenic, 1999 
m., 1,6 l benzinas-dujos, TA iki 
2019 05, draudimas iki 2019 
03. Lengvojo lydinio ratlankiai, 
signalizacija, radijas.Stoglangio 
nėra, bet atsidaro užpakalinis 
langas. Užsiveda gerai, dirba abiem 
kuro rūšimis. Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 605 03 189. Rokiškis

• Geros techninės būklės VW 
GOLF 4. Dyzelis 1.9. TA iki 2019 
03 26. Draudimas. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 617 42 291. Rokiškis
• Geros būklės plentinį dviratį 
Cross Pyloton. Rėmas aliuminis, 
rėmo dydis 56 cm. Ratai 28', 
stebulės su greitaveržlėmis. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 682 35 204. 
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Arklinį grėblį, vežimą, pakinktus 
ir žemei dirbti įvairų inventorių. 30 
kv.m kambarį Rokiškio raj., Salų 
miestelio centre. Kainos sutartinės. 
Tel. 8 699 86 711. Rokiškis
• Motoblokas, variklis Honda + 
frezas ir dviejų rūšių plūgai, arimo 
ratai. Puikios būklės, panaudotas 
3 kartus, pilnas bakas degalų. 
Kaina 1100 Eur. Tel. 8 612 14 728. 
Rokiškis
• Keltuvą-gervę, kabinamas prie 
traktoriaus galo, yra prikabinimas 
priekabai ir lengvojo automobilio 
priekabai. Tel. 8 652 80 328. 
Rokiškis
• Puikiai veikiančius ūkio padargus, 
mėšlo kratytuve sumontuota daug 
naujų dalių, kaina sutartinė. Presas 
rišas ir pakeisti nauji diržai, nauji 
guoliai ir t.t Skambinti po 18 val. 
Tel. 8 622 66 743. Rokiškis
•  MTZ 50, kaina 1200 Eur, 
invertorius: plūgai 250 Eur, 
kultivatorius 300 Eur, vartytuvas 
150 Eur, priekabos 4 tonų 750 Eur, 
ir GAZ 53 sunkvežimis 850 Eur, 
be dokumentų. Tel. 8 641 57 036. 
Kupiškis
• T-150 trikampį, kardaną, centrinę 
traukę, tilto reduktorių, radiatorių, 
galinę pakabą, šlaunis. Kainos 
sutartinės. Tel. 8 641 57 036. 
Kupiškis
• Pigiai, kaupiką 5 vagų, variklį, 
šienapjovę lenkišką, sunkiąsias 
akėčias 5 vnt,. arklinį grėblį, 
arklinius padargus, dujų balionus. 
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• 3 m grėblį/vartytuvą Dobilas. 
Kaina 711 Eur. Tel. 8 622 06 975. 
Rokiškis
• Forshrit 454 mažųjų ritinių presą. 
Veikiantis, visos dalys, visi pirštai 
ir virbalai, truputis atsarginių dalių. 
Trūksta tako į priekabą. Kaina 1000 
Eur. Tel. 8 622 06 975. Rokiškis
• Naują, nenaudotą 2017 m. 
šienapjovę Kowalski Z-001/2. 
1.85 m pločio. Yra visos dalys, 
tentas, instrukcija. Galima susitarti 
dėl pristatymo Rokiškio rajone. 
Kaina 1450 Eur. Tel. 8 622 06 975. 
Rokiškis
• Dengtą 2-jų vietų melžimo 
aikštelę su užrakinama spinta 
aparatui ir elektriniam piemeniui su 
benzininiu agregatu melžimui lauke  
bei elektriniu varikliu melžimui 
tvarte. Tel. 8 682 20 385. Rokiškis
• Pašarų maišytuvą su 
elektroninėmis svarstyklėmis 
(vienos tonos). Tel. 8 699 62 481. 
Rokiškis
• Potinger vartytuvą 7,5 m. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 699 62 481. 
Rokiškis
• JUMZ ekskavatorių, purkštuvas 
12 m 800 l, buldozerį prie MTZ 
traktoriaus,  kasamoji lenkiška 
dvivagė. Tel. 8 627 79 425. 
Rokiškis
• Visiškai veikiančią tvarkingą 

lenkišką dviejų vagų bulvių 
kasamąją. Kaina 750 Eur.  
Tel. 8 621 89 438. Rokiškis
• Plūgus, 4 vnt. Tel. 8 625 81 278. 
Rokiškis
• Mažąsias akėčias su prikabinimo 
mechanizmu. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Kultivatorių, plotis 2.40 nuo t-40. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 621 36 133. 
Kupiškis
• Savadarbį T16 be dokumentų. 
Geras motoras. Užvedamas 
starteriu. Tel. 8 658 88 388. 
Rokiškis
• Kultivatorių KPS401. Bulvių 
sodinamąją (dvivagė rusiška). 
Grėblį Dobilas 3. Trąšų barstomąją 
(talpa 700kg.) Naują grūdų kėlimo 
sraigę (be variklio).  
Tel. 8 616 02 964. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Nuolatimiam darbui reikalingas 
jaunas  rimtas darbininkas mokantis 
dirbti benzopjūklu.  
Tel. 8 687 33 067. Rokiškis
• Statybos įmonei reikalingi 
apdailininkai, statybininkai.  
Tel. 8 682 19 984. Rokiškis
• Siūlome darbą staliui Norvegijoje 
nuo gegužės mėnesio vidurio. 
Vestfold ir Buskerud apskrityje  
įvairiems darbams: renovacija, 
vidaus ir išorės darbai, langai, 
durys, grindys, karkasiniai namai ir 
kt. Kontaktai +4740618885. Vilnius
• Reikalingi darbininkai 
sunkvežimių kėbulų remonto 
darbams (šveitimas, paruošimas 
dažymui). Atlygis pagal susitarimą. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 601 27 837. 
Rokiškis
• Siūlau tik moksleivei nesunkų 
darbelį sode-darže pačiame mieste. 
Tel. 8 650 86 833. Rokiškis
• Reikalingas žmogaus, kuriam 
suteiktume gyvenamą plotą ir 
darbą ūkyje. Darbas - prižiūrėti 
galvijus, sodybą, kiti darbai pagal 
sezoniškumą. Ilgam laikotarpiui, 
domina tik rimti variantai, 
planuojantis dirbti tik kelis 
mėnesius neskambinkit.  
Tel. 8 643 12 971. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Mielai atvažiuosime ir paimsime 
jūsų senas daržoves, bulves, 
morkas, viską, kas liko po 
žiemos, nesupuvo ir nesupelijo. 
Panaudosime geriems tikslams.  
Tel. 8 652 59 334. Rokiškis
• Gal kas gali padovanoti dujinę 
viryklę su elektrine orkaite už 
simbolinę kainą? Tel. 8 617 54 414. 
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Vaikišką dviratį.  
Tel. 8 695 54 461. Rokiškis
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PARODOS:
Viešojoje bibliotekoje.
Stendinė paroda „Rokiškio viešajai bibliotekai-95“.
Spaudinių parodos:
 „Kalbininkui Jonui Zemvaldui Balkevičiui – 95“.
„Nepamirškime Sandros Brown romanų“.
„Pavasaris“. Psichiatrijos ligoninės pacientų darbų paroda
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 4 d. 14 val. – Kūrybinių darbelių studijos „Naminukas“ užsiėmimas.
Gegužės 5 d. 11 val. – Lėlių teatro „Padaužiukai“ kūrybinės dirbtuvėlės.

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 

savaitė pažers 
kliūčių, jei mė-
ginate realizuoti 

kūrybinį projektą ar kažką 
tokio, kas kitiems atrodo ne-
racionalu. Regis, labai pasi-
kliausite draugais, kolektyvo, 
komandos nariais, mylimu 
žmogumi, būsite linkę daug 
tikėtis iš jų. Kaip tik dėl to 
galite nusivilti. Būkite atidūs, 
kad neįsiveltumėte į nelega-
lias aferas, intrigas. Venkite 
alkoholio, kvaišalų. Savait-
galis jums rūpės kuo įdomiau 
praleisti laisvalaikį. Nepagai-
lėsite pinigų, kad įgyvendin-
tumėte savo ar mylimo žmo-
gaus norus.

JAUTIS. Šią 
savaitę nelengva 
bus susidoroti su 
tais darbais, kur 

reikia konkretumo, susikau-
pimo. Darbo, verslo srityje 
galite susidurti su tiekimo, 
pajamų, atsiskaitymų, tam 
tikros įtakos problema. Gerų 
rezultatų galite tikėtis tik 
dirbdami, o ne iš aferų. Jums 
įdomi bus kitų nuomonė, ir 
ji veiks jūsų veiksmus. Vis 
dėlto neverta tikėti lengvai 
dalijamais pažadais. Savait-
galį prarasite aktyvumą. Kai 
kuriems jūsų planams nepri-
tars artimi žmonės, ir tai kels 
nervinę įtampą. Laikykitės 
taisyklių, kad išvengtumėte 
incidentų.

DVYNIAI. Šią 
savaitę nerimą 
jums gali kelti su 
studijomis, užsie-

niu ar meile susijusios aktu-
alijos. Kai kas gali pakrypti 
kitaip, nei tikėjotės. Galbūt 
sužinosite apie tam tikrus tei-
sinius niuansus ir teks ieškoti 
specialistų pagalbos. Meilės 
ir draugystės reikalai gali 
komplikuotis. Verčiau nebe-
kalbėkite apie tai, ką pravartu 
pamiršti. Savaitgalį mėgau-
sitės draugystės ryšiais, savo 
populiarumu, patinkančia 
veikla. Galbūt pulsite ieškoti 
nuotykių, siekdami atsiriboti 
nuo rutinos. Atsargiai kelyje 
bei su technika, ugnimi.

VĖŽYS. Šią 
savaitę padau-
gės abejonių dėl 
esamų santykių, 

ypač jei dominantis asmuo 
yra užsienyje ir ryšys labiau 
virtualus nei realus. Darbe, 
versle situacija susiklostys 
palankiau, jei būsite pakan-
kamai atsargūs, korektiški ir 
lankstūs. Vis dėlto galite su-
sidurti su etine ar teisine dile-
ma. Nesivelkite į avantiūras. 
Galite padaryti gana netikėtas 
išvadas, pabendravę su įdo-
miais žmonėmis. Savaitgalį 
noriai bendrausite, ieškosite 
bendraminčių. Jūsų būsena 
rodys, kad esate nusiteikę 
eksperimentams, naujovėms. 
Saugokitės traumų.

Astrologinė prognozė ateinančiajai savaitei
LIŪTAS. Šią 

savaitę būsite lin-
kę pasiduoti mei-
lės pagundoms. 

Deja, kai kurie jūsų poelgiai 
gali atnešti netikėtų padari-
nių. Nenumokite ranka į tei-
sinius nesklandumus. Būkite 
apdairūs ką nors pirkdami, 
pasirašydami. Pravartu su-
tvarkyti kai kuriuos neatidė-
liotinus finansų, draudimo, 
reikalus. Regis, būsite nusi-
teikę pokalbiams apie okul-
tinius dalykus, psichologiją. 
Savaitgalį dar labiau atitrūk-
site nuo kasdienybės, prakti-
nių, ūkinių reikalų. Informa-
cija, kurią gausite internetu ar 
kitais būdais, gali itin suintri-
guoti.

M E R G E L Ė . 
Šią savaitę besi-
klostanti situacija, 
santykiai kels dvi-

prasmiškus jausmus. Galbūt 
atrodys, kad prie jūsų keistai 
priekabiaujama ir sunku su-
prasti, ko siekiama. Gali būti, 
kad nerimauti vers sveikatos 
reikalai, vaikų ar partnerio 
problemos. Apskritai, sėkmė 
labai priklausys nuo kitų 
žmonių palankumo. Gali su-
aktyvėti konkurentai. Stenki-
tės išsaugoti vidinę pusiaus-
vyrą ir atlaidžiau vertinkite 
aplinkinius. Savaitgalį galite 
patirti išbandymų. Regis, do-
minantis asmuo originaliai 
sureaguos į jūsų siunčiamus 
signalus.

S VA R S T Y -
KLĖS. Šią savaitę 
nusimato bendri 
reikalai su žmonė-

mis, kurie jums daug reiškia 
arba reiškė. Regis, teks įtemp-
tai darbuotis, nedžiugins sa-
vijauta. Galbūt daug dėmesio 
skirsite higienai, drabužiams, 
mitybai, ypač jei sulaukėte ne-
malonių pastabų, kritikos. Sa-
vaitgalį pajusite stiprėjančią 
konkurencinę kovą ir vidinį 
nerimą. Staiga be aiškios prie-
žasties galite nutraukti ryšius 
su jums svarbiu asmeniu arba 
leistis į rizikingą avantiūrą. 
Atsargiai su elektra, technika. 
Atsakingai elkitės su pasisko-
lintais daiktais.

S K O R P I O -
NAS. Šią savaitę 
būsite linkę dra-
matinti situacijas, 

įvykius, susijusius su jumis 
bei šeimos nariais. Galimas 
pokalbis ar įvykis, pakeisian-
tis santykius. Jeigu pasitelk-
site humoro jausmą, lengvą 
flirtą, ir jums, ir aplinkiniams 
gyvenimas atrodys malones-
nis. O sukaupę reikiamą kiekį 
jėgų, informacijos, galėsite 
vėl sėkmingai judėti pirmyn. 
Savaitgalio kontaktai, nors ir 
bus įtempti, gali sukelti pro-
tingų minčių, o gal net padėti 
apsispręsti svarbiu klausimu. 
Jeigu imsitės fizinio, techninio 
darbo, pasisaugokite traumų.

ŠAULYS. Sa-
vaitės pradžioje 
nusimato įvairių 
naujienų. Tikrin-

kite faktus, nes ne viskas 
atitiks tiesą. Regis, pajusite, 
kad prisiėmėte per daug ar 
per sunkių įsipareigojimų, o 
trauktis nėra kur. Ir meilės 
reikalai ne itin džiugins, gali 
trūkti ramybės ir santarvės 
namuose. Neimkite giliai į 
širdį nereikšmingų dalykų. 
Savaitgalį nusimato žaismin-
gų improvizacijų, padaugės 
azarto. Būsite nusiteikę ren-
giniams, susibūrimams, spor-
tui. Galite tikėtis susitikimų ir 
pažinčių. Vis dėlto norai bus 
didesni už galimybes.

OŽIARAGIS. 
Šią savaitę dėsite 
pastangas dau-
giau užsidirbti ar 

rasti geresnį darbą. Jeigu ak-
tualu, nedelskite susitvarky-
ti ir nuosavybės dokumen-
tų, peržiūrėti komercinių, 
tiekimo, nuomos sutarčių. 
Neblogai seksis tvarkyti rei-
kalus telefonu, elektroniniu 
paštu. Galite gauti reikš-
mingos informacijos, tačiau 
kai kurie pokalbiai vis dėlto 
baigsis ne taip, kaip norė-
tųsi. Savaitgalį harmonijos 
ir stabilumo nėra ko laukti. 
Regis, nuo šeiminių pareigų 
neišsisuksite, nebent dezer-
tyruotumėte iš namų. Bet 
tuomet kils kitų problemų.

VA N D E N I S . 
Šią savaitę labai 
svarbu kontroliuoti 
emocijas ir girdėti, 

suprasti kitus bei adekvačiai 
elgtis darbe, viešumoje. Gali 
paaiškėti, kad kai kurie žmo-
nės jumis manipuliuoja, ban-
do pasinaudoti. Yra pavojus 
apsigauti ar pamesti, prarasti 
brangų jums daiktą. Stenkitės 
konkrečiai aptarti visa, kas su-
siję su pinigais ir mokesčiais. 
Būkite atidūs už vairo, nevir-
šykite saugaus greičio. Savait-
galį jus gali nustebinti telefo-
ninis pokalbis, gautas laiškas. 
Savo ruožtu, kitus stebins jūsų 
kūrybingumas ir netradicinis 
požiūris.

ŽUVYS. Šią 
savaitę jums stigs 
praktiškumo, ra-
cionalumo. Gali 

nutikti taip, kad pernelyg 
blaškysitės nuo vieno reika-
lo prie kito, nuo vienų san-
tykių prie kitų. Būtinas takto 
jausmas, ypač santykiuose 
su partneriais. Nepykite, jei 
pajusite, kad iš jūsų daugiau 
reikalaujama negu iš kitų. 
Juk iš tų, kurie nepastebimi 
ir niekam nerūpi, daug nesi-
tikima. Savaitgalį užplūs ne-
kasdieniškos mintys, norėsis 
kažką keisti savo gyvenime, 
aplinkoje, įsigyti originalių 
ar išmanių daiktų. Šį tą įdo-
maus gali pasiūlyti giminai-
tis ar draugas.

Ieškokite Rokiškio
 prekybos centruose!

DOVANOJA

• Sekciją. Tel. 8 623 15 141. 
Rokiškis
•  2,5 mėn kačiukus. Dvi katytės 
ir du katiniukai. Tel. 8 605 71 862. 
Rokiškis
• Tris suaugusias ožkas, pusmetinę 
ožkytę ir pusantrų metų ožį. 
Pandėlys. Teirautis  
Tel:  +37045831279.  
Tel. 8 684 07 875. Rokiškis
• Šuniukus. Tel. 8 688 26 049. 
Rokiškis
• Dovanoju mėšlą.  
Tel. 8 606 24 569. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Manguto (usūrinio šuns) 
moteriškus kailinius. Porą sezonų 
nešioti per didelius šalčius.  
Kaina 550 Eur. Tel. 8 636 04 200. 
Kaunas
• Baltus odinius moteriškus 
sportinius batelius iš Vokietijos.  
38 dydis. Tel. 8 621 86 262. 
Rokiškis

• Juoduss odinius moteriškus 
sportinius batelius iš Vokietijos 
lenktu padu. 40 dydis.  
Kaina 47 Eur. Tel. 8 621 86 262. 
Rokiškis
• Nauji moteriški batukai, 39 
dydžio. Netiko dydis, todėl 
parduodami. Kaina 16 Eur.  
Tel. 8 602 32 295. Rokiškis
• Labai gražų juodo korpuso, juodo 
ciferblato visomis veikiančiomis 
rodyklėmis, juodu odos dirželiu 
laikrodį EYKI. Komplekte firminė 
dėžutė, tarptautinė garantinė 
kortelė, instrukcinė knygelė, stiklo 
valymo servetėle ir pats laikrodis. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 616 15 320. 
Kaunas

GARSO TECHNIKA

• CD grotuvą PLU2, P2 - 3030. 
MP3. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
Vdo Dayton CD 1327. Yra MP3, 
AUX. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• 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 
Panasonic CQ - C1303NE. MP3, 
AUX. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
AP CD - 5800 CD. MP3, AUX. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
Panasonic CQ-C7303N. MP3, 
WMA. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
Sony CDX - MP40. MP3. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• DVD grotuvą PHILIPS 
LX8300SA. Tel. 8 682 12 741. 
Rokiškis



Neturint raštiško UAB Rokiškio Sirena sutikimo, bet kokią laikraščio „Rokiškio Sirena” informaciją kopijuoti ir platinti griežtai draudžiama

Leidžiamas antradieniais ir
penktadieniais
Redakcija už skelbimų, reklamos 
ir užsakomųjų straipsnių turinį 
neatsako

Leidėjas - UAB „Rokiškio Sirena”
Spausdina - UAB „AL grupė”

Skelbimai priimami:
www.rokiskiosirena.lt

ISSN 2351-7433
Nepriklausomybės a. 12, Rokiškis
Tel. 8 666 76777
reklama@rokiskiosirena.lt

12 psl. 2018-05-04

DIZAINERĖ-MAKETUOTOJA
Lina Dūdaitė-Kralikienė
Tel. 8 672 36 089 
lina@rokiskiosirena.lt

REKLAMOS SKYRIUS
Tel. 8 666 76 777
reklama@rokiskiosirena.lt

ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

Kuo skiriasi jaunas 
viengungis nuo senbernio? 
Viengungis tvarko namus 
prieš pakviesdamas damą, o 
senbernis kviečia damą, kad ji 
sutvarkytų namus.

***
Žmona žiūri pro langą ir 

sako vyrui:
– Va, eina kaimynų katė. 

Vos prieš porą mėnesių 
atsivedė kačiukus, o dabar vėl 
pilvas žeme velkasi.

Vyras, nepakeldamas akių 
nuo laikraščio:

– Jai gi nereikia naujų 
auskarų, sporto klubo ir spa 
paslaugų. Net kailiniai, ir tie 
pas ją savi. Kuo jai daugiau 
užsiimti?

***
Neištikima žmona sako 

vyrui:
– Eisiu į bažnyčią 

išpažinties.
Vyras:
– O tu validolio nepamiršk. 

Kad kunigo nuo tavo nuodėmių 
infarktas neištiktų,

***
Va vyras vakare gula 

gražus, ir rytą gražus atsikelia. 
O moterys kažkaip per naktį 
pabjaurėja tiek, kad rytą 
prireikia dažytis.

***
Kažkas į gimtadienio šventę 

atnešė saulėgrąžų. Švęsti 
liaudis taip ir nepradėjo...

***
Nesidalinkite savo 

problemomis su aplinkiniais. 
Kam veltui kelti jiems 

nuotaiką?
***

Jei santuokai reikalingi 
liudininkai, tai kuris iš 
sutuoktinių – nukentėjusysis?

***
Geri žmonės stori. Nes 

neturi priešų, kuriems galėtų 
atiduoti vakarienę.

***
Draugai sprendžia 

kryžiažodį. Vienas klausia:
– Karinis laipsnis, 

aukštesnis nei generolo?
Kitas atsako:
– Maršalas.
– Netinka. Per mažai 

raidžių.
– Na, tada rašyk 

„generolienė“.
***

Skambutis daržovių 
pardavėjui:

– Sveiki, ar jūs pristatote 
daržoves į namus?

– Taip.
– Tuomet aš baigiau darbą. 

Galite mane vežti.
***

Žmona girtam vyrui:
– Ir kaip tu gali gerti šitą 

bjaurastį?
– Va va, o tu visada sakai, 

kad aš maloniai leidžiu laiką.
***

Paukščių intelektas kyla: 
dabar jie skrenda ne tiesiog į 
šiltuosius kraštus, o ten, kur 
šilta ir stabili politinė situacija.

***
Vadyybininkas teisinasi 

viršininkui, sužlugdęs stambų 
sandėrį.

– Aišku, kad negerai su 
tuo skambučiu išėjo. Bet iš 
kur aš galėjau žinoti, kad 
klientas tada sėdėjo svetimoje 
spintoje?

***
Ponia veterinarinėje 

vaistinėje teiraujasi:
– Ar turite žiurknuodžių?
– Taip, turime.
– O jie skanūs?

***
IT technologas įsidarbino 

kariuomenėje. Savo 
pavaldiniams jis komanduoja:

– Nuliais ir vienetais 
išsiskaičiuot!

***
Retkarčiais Petras norėjo 

mylėti visą pasaulį. Bet tai 
nepatiko jo žmonai.

***
Darbo pokalbis:
– Jums tik tereikia 

iškelti man tikslą. O kaip 
aš jį apeisiu, tai jau mano 
problema.

***
Moterų pokalbiui 

reikalingos mažiausiai trys 
moterys: dvi, kurios kalba, ir 
bent viena, apie kurią kalba.

***
Barnis po operacijos:
– Kodėl jūs leidote mane 

operuoti studentui?!
– Studentai juk turi 

mokytis. Rankas lavinti. O 
jūsų atvejis kaip tik buvo 
labai pamokantis.

– Bet profesoriau...
– Aš ne profesorius. Aš – 

šventasis Petras.

Orų prognozė gegužės 4-7 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Gegužės 4 d. Naktį +9

Dieną +16
ŠV, 
3-8 m/s

Kai kur nedidelis 
trumpas lietus.

Gegužės 5 d. Naktį +4
Dieną +17

ŠV,
2-4 m/s

Gegužės 6 d Naktį  +7
Dieną +19

ŠV, 
1-5 m/s

Gegužės 7 d. Naktį +7
Dieną +21

ŠV,
2-6 m/s

BUITINĖ TECHNIKA

• Geros būklės elektrinę viryklę 
Gorenje. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 612 81 651. Rokiškis

• Elektrinę siuvimo mašiną ČAIKA 
134. Kaina 155 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Buitinius dujų balionus. 
 Kaina 15 Eur. Tel. 8 675 13 781. 

Kupiškis
• Pusiau automatinę skalbimo 
mašiną Oneconcept 3 kg.  
Tel. 8 682 12 741. Rokiškis
• Elektrinę viryklę Elektrolux 

380V. Viršus – stiklo keramika.  Tel. 8 682 12 741. Rokiškis

Ieškokite Rokiškio
 prekybos centruose!


