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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Gegužės 11-oji, 
penktadienis, 

19 savaitė
Iki metų pabaigos liko

234 dienos. 
Buhalterių diena.

Pagarbos mokesčių 
mokėtojams diena.
Saulė teka 5.23 val., 
leidžiasi 21.09 val. 

Dienos ilgumas 15.46 val. 
Mėnulis – delčia.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Dalius, Mamerta, Mamertas, 
Mamertina, Miglė, Miglovaras, 
Skirgaudas, Vaitnora, Vaitnoras, 

Vaitnorė.
Rytoj: Achilas, Nerėjas, Nerijus, Nerita, 
Nerys, Nermeda, Nermedas, Nermedė, 

Vaidutis, Virgailas, Virgailė.
Poryt: Alvyda, Alvydas, Irdangas, 
Irdangė, Milda, Ofelija, Servacijus, 

Servatas, Servulas, Tautmilas, Tautmilė, 
Tautmina, Tautminas.

Dienos citata
„Karščiausios liepsnos pragare 

skirtos tiems, kurie per didžiuosius 
moralinius išbandymus laikėsi 

neutralumo“ (Dantė).

Dienos skaičius
10

Tiek dabartinių Europos valsty-
bių kerta geodezinis Struvės lankas.

 2 p. 

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

330 m. Konstantinopolis pa-
skelbtas naująja Romos imperijos 
sostine. Ji buvo pavadinta imperato-
riaus Konstantino vardu ir pastatyta 
ant Bizantijos miesto griuvėsių.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1855 m. Vilniuje įkurta 
Archeologijos komisija ir Senienų 

muziejus, kurio didžiąją dalį 
sudarė asmeninė kultūros istoriko 
Eustachijaus Tiškevičiaus kolekcija.

Post 
scriptum

Visų verksi – akių neteksi.

2 p.
Krašto apsaugos savanorių pajėgų vado vizitas:
apie aktyvią kuopą ir Obeliuose saugomus istorijos lobius

Istorikas Andrius Dručkus Krašto apsaugos savanorių pajėgų vadui pulkininkui Arturui Jasinskui rodė unikalų 
eksponatą – šia spausdinimo mašinėle, manoma, rašyti 1941 m. birželio tremtinių sąrašai. 

„Rokiškio Sirenos“ nuotr.

3 p.

Europos dieną Panemunėlio 
padangę nuspalvino balionai

2 p.

Buvęs Seimo narys
„išsisuko“
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Atėjusius pagerbti mirusiųjų 
pirmiausia pasitinka šiukšlės

„Rokiškio Sirenos“ redakciją 
pasiekė pasipiktinusios skaityto-
jos pranešimas su nuotrauka apie 
netvarką šalia Žiobiškio kapinių 
(nuotr.).

„Štai toks vaizdas pasitinka prie 
Žiobiškio kaimo kapinių atėjus pa-
gerbti mirusiojo atminimo,“ – pri-
segtą nutorauką komentavo moteris.

Atsako AB „Rokiškio komuna-
lininkas“ atliekų tvarkymo vadovas 
Sigitas Seibutis: „Atliekų iš kapinėse 
esančių konteinerių išvežimo grafi-
kus sudaro seniūnijos atsižvelgda-
mos į šiukšlių kiekį tad kiekvienos 
seniūnijos kapinių konteineriai yra 
ištuštinami skirtingu metu. Tačiau 
nors ir turime abstrakčius seniūnijų 
sudarytus grafikus, atliekas stengia-
mės išvežti atsižvelgdami į gyven-
tojų poreikius. Manęs nestebina, jog 
šiuo metu padidėjo atliekų kiekis 
kapinių konteineriuose, nes atšilus 
orams, Mamos dienos bei kitomis 
progomis žmonės plūste plūsta į ka-
pines, tvarko kapus, todėl konteine-
riai ir yra perpildomi“.

Monika MEILUTĖ

Kodėl Rokiškyje nešienaujama žolė?
Į „Rokiškio Sirenos“ redak-

ciją kreipėsi pasipiktinęs dėl ne-
šienaujamos žolės Rokiškio mi-
krorajone esančių daugiabučių 
kiemuose skaitytojas. 

„Sveiki. Rašot, rašot apie rajono 
valdžią, o gal jau laikas pasidomėti 
kodėl mieste žolė tokia? Kodėl jos 
niekas nepjauna? Vaikų pilni kie-
mai po žolę laksto, o toj žolėj kiek 
erkių...“ (kalba netaisyta, – aut. 
past.). Skaitytojas nurodė, jog žolė 
nepjaunama Širvio, Panevėžio ir 
Vilties gatvėse ir pabrėžė, jog aps-
kritai nepastebėjo, jog mikrorajone 
būtų pjaunama žolė.

Atsako AB „Rokiškio komu-
nalininkas“ statybos vadovas Au-
drius Vasilčikas:

„Noriu pranešti, jog žalieji plo-
tai yra šienaujami. AB „Rokiškio 
komunalininkas“ atsakingas už 

tam tikras teritorijas, kurias ir pri-
žiūri. Kiemų vejos pjauti pradėtos 
pirmadienį ir bus pjaunamos iš eilės 
kol visų mums priklausančių terito-
rijų žolė bus nušienauta. Žolės au-
gimui grafiko nustatyti neįmanoma 
todėl ją šienaujame tuomet kai pas-
tebime, jog jau laikas šienauti žolę“.

Rokiškio miesto seniūnas Arū-
nas Krasauskas teigė jog pastebėjus 
nešienaujamą veją visų pirmą reiktų 
kreiptis į atsakingus asmenis - daž-
niausiai į daugiabučių bendrijas, o 
jei jų nėra - į administruojančias 
įmones, t.y. AB „Rokiškio komuna-
lininką“ arba UAB „Rokiškio butų 
ūkį“. Tačiau jei vejos būtų nešie-
naujamos piktybiškai, tuomet reiktų 
kreiptis į seniūniją, kad viešosios 
tvarkos specialistas darbų neatlie-
kančioms bendrovėms galėtų taiky-
ti tam tikras sankcijas.

Monika MEILUTĖ

Ieškomas dviračio savininkas
Gegužės 9-ąją Rokiškyje, 

Gaisrinės g., rastas juodos ir gel-
tonos spalvų dviratis. 

Dviračio savininkas jį atsiimti 
gali Panevėžio apskrities vyriau-
siojo policijos komisariato Rokiš-
kio rajono policijos komisariate. 
(Rokiškis, Pramonės g. 9).

Panevėžio VPK inform.

Europos dieną Panemunėlio padangę 
nuspalvino balionai

Europos dieną rokiškėnus į 
renginį Struvės geodezinio lanko 
Gireišių punkte sukvietė Rokiškio 
bibliotekininkai ir Panemunėlio 
bendruomenės žmonės. 

Šventinę nuotaiką kėlė Rokiš-
kio Rudolfo Lymano pučiamųjų or-
kestras, vadovaujamas Eugenijaus 
Gudonio. Sveikinimo žodį susirin-

kusiems tarė viešosios bibliotekos 
direktorė Alicija Matiukienė, Lietu-
vos kelią į Europos valstybių šeimą 
priminė Seimo nario Raimundo Mar-
tinėlio padėjėja Lina Dūdaitė-Krali-
kienė. Draugystės ir susiklausymo 
linkėjo Seim nario Jono Jaručio pa-
dėjėja Lina Meilutė-Datkūnienė. Eu-
ropos Sąjungos galimybes jaunimui 
pristatė moksleivė Domilė Kirstu-

kaitė. Apie Struvės lanko istoriją pa-
sakojo rajono Vietos veiklos grupės 
vadovė Raimonda Stankevičiūtė-Vi-
limienė. Eilėraščius Europos vals-
tybių kalbomis skaitė Panemunėlio 
pagrindinės mokyklos mokytojai ir 
moksleiviai. O šventei besibaigiant, 
jos dalyviai į dangų paleido 100 spal-
votų balionų. 

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Buvęs Seimo narys „išsisuko“
Gegužės 9-osios posėdyje Vy-

riausioji tarnybinės etikos komisi-
ja nusprendė nutraukti tyrimą dėl 
Seimo nario padėjėjo-sekretoriaus 
Algio Kazulėno (nuotr.) elgesio. 
Buvo aiškinamasi, ar jis nepažeidė 
Viešųjų ir privačių interesų derini-
mo valstybinėje tarnyboje įstaty-
mo reikalavimų nustatyta tvarka 
ir terminais deklaruoti lengvojo 
automobilio įsigijimo sandorį.

Tyrimo metu VTEK, remdamasi 
VPIDVTĮ nuostatomis, galėjo ver-
tinti tik per pastaruosius trejus metus 
įvykusius faktus. Tiriant nenustatyta, 
kad šiuo laikotarpiu A.Kazulėnas 
būtų sudaręs deklaruotinų automobi-
lio įsigijimo sandorių.

Tyrimas atliktas naujienų portalo 
„15min“ žurnalisto pranešimo bei 

publikacijos pagrindu, o taip pat – 
vadovaujantis papildomai institucijų 
pateiktais duomenimis.

„Rokiškio Sirenos“ inform.
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Krašto apsaugos savanorių pajėgų vado vizitas:
apie aktyvią kuopą ir Obeliuose saugomus istorijos lobius

Rokiškyje ir Obeliuose lan-
kėsi Krašto apsaugos savanorių 
pajėgų (KASP) vadas pulkinin-
kas Arturas Jasinskas. Jis ap-
lankė KASP Vyčio apygardos 
5-osios rinktinės 506-ąją len-
gvąją pėstininkų kuopą, Pane-
vėžio kolegijos Rokiškio filia-
lą, su prasminga misija viešėjo 
Laisvės kovų istorijos muzieju-
je Obeliuose. 

Apie aktyvią veiklą
Pirmiausia KASP vado pulkinin-

ko A. Jasinskas užsuko į 506-ąją 
kuopą. Kuopos vado kapitono Ser-
gejaus Afanasjevo kėdė tuščia – jis 
kartu su mūsiškiais kariais savano-
riais šiuo metu dalyvauja didžiulė-
se NATO pratybose Vokietijoje. Ta-
čiau kuopavietėje gyvenimas virte 
verda.  Todėl susitikime – skalsu 
kalbos apie aktyvią kuopos veiklą, 
apie jos planus ir perspektyvas, 
apie įdomias iniciatyvas. Apie tai, 
kad kad mūsų rajone kariai sava-
noriai matomi ir gerbiami. Juk vien 
tik šiemet apie kariuomenę ir ka-
rius „Rokiškio Sirena“ jau išspaus-
dino 34 įvairius straipsnius ir žinu-
tes. Kaip juokauja žurnalistai, „už 
ausų“ tiek straipsnių nepritempsi: 
rokiškėnai kariai yra labai aktyvūs 
ir veiklūs: daugelio sėkmingų rajo-
no renginių organizatoriai ar daly-
viai. O kiek dar jų gražių prasmingų 
paramos, pagalbos iniciatyvų pada-
romos patyliukais, juk, kaip sako 
mūsiškiai kariai, ne dėl straipsnio 
ar nuotraukos stengiasi. Kuri kita 
rajono visuomeninė ar verslo orga-
nizacija gali pasigirti vienijanti per 
šimtą jaunų, iniciatyvių žmonių? 
Kuri kita organizacija iš didmies-
čių savaitgaliais privilioja  ne tik 
studentus, bet ir dirbančius, šeimas 
sukūrusius kraštiečius? O juk kuo-
pos kiekvienos pratybos vis muša 
dalyvaujančiųjų rekordus: kariai 
neslepia – jiems įdomi ir prasminga 
ši veikla. Kuopa vis pildosi naujais 
kariais. 

KASP vadas pulkininkas A. Ja-
sinskas neslėpė: norėtųsi, kad tėvy-
nę ginti norinčių vyrų gretos augtų 
dar sparčiau. Ilgametis 506-osios 
kuopos intendantas Gintaras Kate-
lė, savo kario stažą skaičiuojantis 
nuo 1991 m., priminė, kad kitados 
mūsų mieste buvo net trys karių 
savanorių kuopos, vėliau – batali-
onas. Lietuvai vis labiau įtvirtinant 
savo nepriklausomybę, rimstant 
politinei situacijai už mūsų šalies 
sienų, karių savanorių gretos kiek 
praretėjo. Lietuvos žmonių dėmesį 
savo šalies gynyba ir kariuomene  
sustiprino lemtingi Ukrainos įvy-
kiai. Ir dabar jauni žmonės noriai 
tampa tėvynės gynėjais: kuopos 
gretos pildosi ir tarnybą baigusiais 
šauktiniais, ir tuo jaunimu, kuris 
kario pašaukimą atranda dar moky-
klos suole ar dalyvaudamas jaunųjų 
šaulių veikloje. 

KASP vadas neslepia: „Ir mer-
ginos, ir vaikinai, atėję į karių sa-
vanorių gretas ir jose prasmingai 

leidžiantys savaitgalius, nusipelno 
vadų ir gyventojų pagarbos. Didelė 
pagarba jiems ir už tai, kad prisi-
deda prie miesto, rajono renginių“.

Uniformų kolekcijoje 
pasigedo svarbaus eksponato
Vizito metu pulkininkas A. Ja-

sinskas aplankė ir artimiausius 
kuopos kaimynus – Panevėžio ko-
legijos Rokiškio filialą. Po to su 
svarbia misija, lydimas rokiškėnų 
karių, KASP vadas išskubėjo į kitą 
patriotų telkimosi vietą mūsų rajo-
ne – Laisvės kovų istorijos muziejų 
Obeliuose.

Čia svečius sutiko Rokiškio 
krašto garbės pilietis, laisvės kovų 

dalyvis muziejininkas Andrius 
Dručkus, vos prieš mėnesį atšven-
tęs savo 90-ąjį jubiliejų.

Jis svečius pakvietė pirmiausia 
apžiūrėti ypatingą muziejaus salę – 
ji skirta Lietuvos kariuomenei. Bū-
tent joje KASP vadas pulkininkas 
A. Jasinskas muziejininkui A. Dru-
čkui įteikė ypatingą dovaną – gar-
bės savanorio pažymėjimą. Tokio 
garbingo įvertinimo A. Dručkus 
sulaukė už ypatingą dėmesį ka-
riuomenei, laisvės kovoms, patrio-
tiniam ugdymui. Apžiūrinėdamas 
sukauptą unikalią Lietuvos kariuo-
menės uniformų kolekciją, garbusis 
svečias atkreipė dėmesį, kad joje 
trūksta karių savanorių skiriamojo 

ženklo – bordo spalvos beretės, su 
kardais ir ąžuolo lapais papuošta 
kokarda. Neabejotina, kad netrukus 
muziejus ją gaus: rokiškėnai kariai 
dosniai pildo uniformų ekspoziciją 
eksponatais: savo kariūno, tarny-
bos Afganistane bei kario savano-
rio uniformas muziejui dovanojo 
kapitonas S. Afanasjevas. Sužino-
jęs apie dovanas, pulkininkas A. 
Jasinskas užsiminė, kad jis savąsias 
uniformas taip pat padovanojo mu-
ziejaus ekspozicijai. 

Tarp gausybės kitų svarbių mu-
ziejaus eksponatų – 1863 m. suki-
limo herbas, kurį muziejininkas A. 
Dručkus išnešė iš sovietų uždarytos 
bažnyčios ir rizikuodamas nešė jį 
Kauno gatvėmis slėpti. Muzieji-
ninkas linksmai pasakojo, kaip jis 
dideliu ryšuliu patraukė milicijos 
dėmesį ir bėgdamas nuo jos lipo 
per tvorą.

Kitame muziejaus kabinete – dvi 
spausdinimo mašinėlės. Viena jų 
savilaidos metodu buvo spausdina-
ma pogrindinė religinė literatūra. 
Kita – kaip sako muziejininkas A. 
Dručkus,  – leisti „nemokami keli-
alapiai į Sibiro kurortus“. Pastaroji 
mašinėlė – Aleksandro Gudaičio –
Guzevičiaus, 1940 m. rugpjūčio 26 
d. – 1941 m. liepos 31 d. buvusio 
sovietinės Lietuvos vidaus reikalų 

liaudies komisaru. Ko gero, ja buvo 
spausdinamas įsakas dėl 1941 m. 
trėmimų. 

KASP vadą ypatingai sudomi-
no unikalių Šiaurės Rytų Lietuvos 
laisvės kovotojų nuotraukų, kurių 
daugelio autorius pats A. Dručkus, 
rinkinys. „Jos unikalios, retai ma-
tomos“, – sakė pulkininkas A. Ja-
sinskas. Jis domėjosi, kaip tokios 
nuotraukos okupacijos metais buvo 
ryškinamos, kur saugomos ir sle-
piamos, kiek jų pavyko išsaugoti.

Laiko patikrinta 
muziejaus ir karių draugystė
Muziejininkas A. Dručkus kal-

bą suka apie mūsų krašto laisvės 
kovų vietas, partizanų bunkerius. 
Ir vėl skalsu kalbos apie muziejaus 
draugų – 506-osios kuopos karių 
savanorių – indėlį į istorinio pavel-
do puoselėjimą. Juk tai jie padeda 
atstatyti partizanų bunkerius, jie 
prisideda prie daugelio muziejaus 
renginių ir iniciatyvų. O ir ateities 
planai įdomūs bei ambicingi: mu-
ziejuje, bendradarbiaujant su ka-
riais, atsiras edukacijoms skirtos 
erdvės, kuriose pilietinio ugdymo 
pamokoms bus kviečiami mūsų ir 
aplinkinių rajonų moksleiviai, mu-
ziejaus lankytojai.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Pulkininkas Arturas Jasinskas (pirmasis iš dešinės) su Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 
karininkais bei Rokiškio 506-osios kuopos kariais savanoriais svečiavosi Panevėžio 
kolegijos Rokiškio filiate.

Krašto apsaugos savanorių pajėgų vadas pulkininkas Arturas Jasinskas muziejininkui 
Andriui Dručkui įteikė garbės savanorio pažymėjimą.

Muziejininko Andriaus Dručkaus sukauptoje uniformų kolekcijoje garbusis svečias 
pasigedo karių savanorių bordo spalvos beretės. 

„Prie šio varpo fotografavausi Vasario 16-ąją Valstybiniame operos ir baleto teatre“,– 
prisiminė pulkininkas Arturas Jasinskas.                                                „Rokiškio Sirenos“ nuotr.
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Ieškokite Rokiškio 
prekybos centruose!

Rokiškyje rengiami rebefingo seansai
Leonardas Orras pasauliui at-

skleidė galingą dvasinio valymosi 
techniką, palaimintą Babadži ir 
kitų Indijos nemirtingųjų jogų. 
Rebefingo  specialistas Romas 
Burkus teigė, kad atlikus daugy-
bę tyrimų įrodyta, kad tai – labai 
veiksmingai valanti psichosoma-
tinė būsena, kuri padeda išsiva-
duoti nuo streso, baimių, įtampos 
ir padeda pasveikti nuo tokių ligų 
kaip migrena,  nemiga, astma, 
epilepsija.

Tapęs rebefingo mokytoju 
pasikeitė neatpažįstamai
Pats Romas jau šešerius metus 

praktikuoja jogą, kiekvieną dieną 
tam skirdamas po 5-6 valandas.

„Esu jau „prakvėpavęs“ virš 
2000, o prameditavęs daugiau nei 
3000 valandų. Šie skaičiai paro-
do, kad tikrai turiu daug teorinių 
bei praktinių žinių, žinau, ką tas 
kvėpavimas duoda”, – kalbėjo re-
befingo specialistas Romas. Pas-
tarojo teigimu, rebefingo prak-
tikavimas jį kardinaliai pakeitė. 
„Ėmęs praktikuoti šią techniką, 
savyje pajutau didelius pokyčius 
– tapau ramesnis, linksmesnis, 
geresnis, nuoširdesnis. Atrodo, 
kad net atsirado meilė ir pagar-
ba žmonėms. Taip pat sutvirtėjau 

tiek psichologiškai, tiek fiziškai, 
– patirtimi dalinosi specialistas, 
– Mano pokyčius pastebėjo ir 
mano artimieji, seni draugai net 
nebepažino ir sakė, jog atrodau, 
elgiuosi lyg visai kitas žmogus“.

Rebefingo specialistas su šia 
technika susipažino pradėjęs lan-
kyti kvėpavimo pamokas Kaune. 
„Supratau, kad mano gyvenime 
kažko trūksta, jutau, kad noriu 
kažko gyvenime pasiekti ir iš-
mokti,“ – kalbėjo Romas. Tačiau 
po kelių mėnesių Romo mokytojai 

pastebėjo jog jis gali ne tik moky-
tis, bet ir šios technikos mokyti 
kitus, turi padėti ne tik sau, bet ir 
kitiems. Praėjus metams po asme-
ninių kursų lankymo, Romas gavo 
leidimą vesti rebefingo seansus 
kitiems ir gavo mokytojo vardą. 
„Pradėjęs mokyti šios technikos 
kitus žmones, jutau, kad padedu 
ne tik jiems, bet ir sau: pradėjau 
keistis į gerąją pusę, tapau daug 
laimingesniu, ėmiau daugiau šyp-
sotis ir džiaugtis gyvenimu“ – 
kalbėjo  mokytojas.

Rebefingas – 
vidinio pasaulio gydytojas
Romo teigimu į seansus atėję 

žmonės ima keistis jau pirmojo se-
anso metu, po kurio jaučiami po-
kyčiai vidiniame pasaulyje. „Mano 
vedamų seansų metu žmonės kar-
tais net nesupranta kas su jais daro-
si – jie nevaldomai juokiasi ar ap-
siverkia, nes paleidžia visą viduje 
susikaupusį pyktį, stresą. Išsilaisvi-
na viskas, kas nuo pat gimimo buvo 
blokuojama – stresai, baimės, neri-
mas, negatyvumas,“ – apie tai, kas 

vyksta seansų metu kalbėjo rebe-
fingo mokytojas. Pastarojo teigimu 
rebefingo praktikavimas taip pat 
padeda atsigauti po narkozių, ligų, 
nes seansų metu valosi organizmas, 
šarminasi kraujas. Rebefingo prak-
tikavimas padeda reguliuoti svorį. 
„Rebefingas pakeičia žmonių po-
žiūrį į situacijas, išlaisvina protą 
ir tuomet imame problemas spręsti 
naudodamiesi logiškais sprendi-
mais,“ – sakė Romas.

Pats mokytojas teigė, kad patirtus 
pojūčius sunku papasakoti, apsaky-
ti žodžiais, nes viską žmogus gali 
patirti tik pats pradėjęs praktikuoti 
rebefingo techniką. „Tik praktikuo-
jantis žmogus gali patirti visus jaus-
mus ir išlaisvini mintis. Sunku viską 
apsakyti žodžiais, nes viskas vyksta 
už proto ribų. Ėmęs praktikuoti re-
befingą net ėmiau tikėti stebuklais,“ 
– kalbėjo specialistas.

Rebefingo seansai vyksta ir 
Rokiškyje, „Rospo“ sporto klube 
kiekvieną penktadienį 18.45 val. 
Rebefingo seansas trunka apie va-
landą ir, kadangi vyksta gulomis, 
pageidautina turėti kilimėlį bei ap-
klotą. Po seansų vyksta norinčiųjų 
pasisakymai, patirtų pojūčių ko-
mentavimai. 

Daugiau informacijos 
tel. 868733416.

Gegužės 19 d. kviečia „Muziejų naktis“

Gegužės 19 d. 20 val. prasi-
dės tradicinis renginys „Muziejų 
naktis“ – Tarptautinės muziejų 
tarybos kasmet inicijuojamas 
Tarptautinės muziejų dienos 
renginys. Akcijos tikslas – paro-
dyti muziejų eksponatus naktį, 
kai paprastai muziejai nedirba, 
bei supažindinti su muziejais 
įvairių bendruomenių narius.

Šiemet tradicinio muziejų nak-
ties renginio metu Rokiškio kraš-
to muziejus rokiškėnus bei miesto 
svečius kviečia pabūvoti moder-
nėjančiame Rokiškyje. Lankytojų 
lauks aktyvus vakaras, kurio metu 
jie galės išvysti mados, muzikos, 
miesto erdvės bei kasdienos poky-
čius. Renginys prasidės žaismin-
gu tarpukariu gamintų rankinių 
mados demonstravimu, autentiška 
aplinka bus kuriama tiek mados, 
tiek muzikos pagalba bei šmaikš-

čiais pamokymais apie madą bei 
etiketą. Norintieji galės išmėgin-
ti savo jėgas bei pademonstruoti 
žinias apie Rokiškio rajoną pro-
tmūšyje arba pasiklausyti svajingų 
Vyganto Kazlausko dainų. Smal-
siausi turės galimybę stebėti 3 deš. 
atsiradusio aktyvaus lindy hop 
šokio pasirodymą bei patys pa-
simokyti pagrindinių jo žingsne-
lių. Viso renginio metu muziejuje 
veiks parodos iš muziejaus fondų, 
norintieji galės dalyvauti edukaci-
joje „Rankinės istorija“, mažieji 
mokysis tarpukario žaidimų, o at-
sipūsti kviesime muziejaus kieme-
lyje veiksiančioje „Melerio arbati-
nėje“. Maloniai kviečiame atrasti 
modernėjantį Rokiškį!

Renginio programa
20.00 Madų šou (iš muziejaus rin-

kinių) „Jos dažnas sapnas – moder-
niškas rankinukas“

21.00 Protmūšis „Modernėjantis 
Rokiškis“

21.00 Koncertas „Mėnulio sodai“. 
Atlikėjas Vygantas Kazlauskas

22.30 Šokių pamoka. Lindy hop 
atlikėjai

00.00 Fejeverkai. Rokiškio vers-
lo klubo narių Giedriaus Rimkaus ir 
Rimanto Bernacko dovana renginio 
dalyviams

Renginio metu muziejaus erdvėje 
vyks:

20.00-22.00 Edukacinis užsiėmi-
mas „Rankinės istorija“

20.00-23.30 Dokumentinių filmų 
apie rokiškio kraštą peržiūra

„Melerio arbatinė“ muziejaus kie-
melyje

Tarpukario žaidimai mažiesiems
Parodos iš muziejaus rinkinių: 

„Tarpukario reklama“
„Tarpukario rokiškėnų kelionės“.

Rokiškio krašto muziejaus ir 
„Rokiškio Sirena“ inform.

Kraujo centre itin stinga  
A (II) Rh+ grupės kraujo

Nacionalinis kraujo centras 
ragina paaukoti A (II) Rh+ gru-
pės kraujo.

„Kritinė padėtis – visiškai išse-
ko A (II) teigiamos grupės kraujo 
atsargos, todėl net gali būti su-
stabdytas ligoninių darbas“, – tei-
giama centro pranešime.

Pažymima, kad pastaruo-
ju metu ypač daug šios grupės 
kraujo maišelių iškeliavo į di-
džiųjų Lietuvos miestų ligoni-
nes ir situacija yra „itin rimta ir 
sudėtinga“.

Donorai kviečiami atvykti arti-
miausią kraujo surinkimo punktą.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Gegužės 12 d. 12 val. Šv. apaš-
talo evangelisto Mato parapijos 
namuose (Nepriklausomybės a. 4) 
vyks anoniminių alkoholikų (AA) 
atvirasis susirinkimas.

„Maloniai kviečiame visus, tu-
rinčius problemų dėl alkoholio, jų 
šeimos narius, artimuosius ir vi-
sus, norinčius artimiau susipažinti 
su AA veikla. Pasidalinsime patir-
timi kas su mumis buvo, įvyko ir 

„Vilties kibirkštėlė“ kviečia 
į atvirą susirinkimą

kokie esame dabar“, – kviečia AA 
grupelės „Vilties kibirkštėlė“ na-
riai. 

Susirinkime laukiami ne tik pri-
klausomi žmonės, jų artimieji, bet 
ir priklausomybę turinčių asmenų 
darbdaviai, policijos pareigūnai, 
socialiniai darbuotojai, visi, kurie 
savo darbe ar aplinkoje susiduria 
su priklausomybės nuo alkoholio 
problema. 

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Pieno kainos Europoje mažėja, JAV – kyla
Didžiosios Lietuvos pieno per-

dirbimo įmonės stambiesiems 
pieno gamintojams kovą už na-
tūralų pieną vidutiniškai mokėjo 
334 eurus už toną, arba 3,4 proc. 
mažiau nei vasarį.

Pasak pienininkų asociacijos 
„Pieno centras“ direktoriaus Egi-
dijaus Simonio, vidutinės pieno su-

pirkimo kainos kovą mažėjo visoje 
Europoje.

Portalo milkprices.nl duomeni-
mis, didžiosios Europos pieninės 
stambiesiems gamintojams kovą 
už pieną mokėjo vidutiniškai 336 
eurus už toną, JAV - 294 eurus, 
Naujosios Zelandijos - 306 eurus 
už toną.

BNS inform.
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„Samsonas Rally Rokiškis“ varžybose startuos WRC legenda Toni Gardemeisteris
Rugpjūčio 3-4 dienomis Ro-

kiškio apylinkėse jau antrą kar-
tą įvyksiančios „Samsonas Ral-
ly Rokiškis“ varžybos šiemet 
žiūrovams pateiks dar daugiau 
staigmenų. Kol kas organizato-
riai visų kortų neatskleidžia, ta-
čiau vienas koziris jau atverstas 
– Lietuvoje pasirodys legendinis 
Pasaulio ralio čempionato lenk-
tynininkas, suomis Toni Garde-
meisteris. 

Vienas greičiausių suomių savo 
karjerą pradėjo dar 1996-aisiais. 
Skynęs pergales Suomijoje jis po 
trejų metų buvo pastebėtas Pasau-
lio ralio čempionate lenktyniavu-
sios „SEAT Sport“ komandos. Tuo-
met Toni Gardemeisteris sėdo prie 
„Cordoba“ modelio vairo ir pradėjo 
lenktyniauti WRC varžybose. 

Pasaulio ralio čempionate suo-
mis dalyvavo iki 2008-ųjų. Per tą 
laiką jis vairavo ne tik „SEAT“, bet 
ir „Mitsubishi“, „Škoda“, „Ford“, 
„Citroen“, „Peugeot“, „Suzuki“ au-
tomobilius. Pasitraukęs iš Pasaulio 
ralio čempionato lenktynininkas 
nuo varžybų nenutolo ir periodiškai 
ralyje dalyvavo iki 2011-ųjų metų. 
Taigi, po septynių metų pertraukos 
Toni Gardemeisteris prie sportinio 
automobilio vairo sės ir ralyje da-
lyvaus būtent Lietuvoje. 

„Džiaugiamės, kad toks garsus 
sportininkas kaip Toni Gardemeis-

teris atsiliepė į mūsų kvietimą da-
lyvauti „Samsonas Rally Rokiškis“ 
varžybose. Tai yra neeilinė asme-
nybė autosporto pasaulyje. Turbūt 
nedaugelis ralio gerbėjų yra gyvai 
matę lenktyniaujantį šį sportininką, 
todėl dabar yra puiki proga tai pa-
daryti. Praėjusiais metais taip pat 
turėjome gausų būrį svečių iš už-
sienio. Šiemet jų bus dar daugiau 
ir džiugu, kad vienas iš jų – būtent 
legendinis Toni Gardemeisteris“, 
- sakė „Samsonas Rally Rokiškis“ 
organizatorius Audrius Gimžaus-
kas. 

Pats Toni Gardemeisteris tvirti-
no, kad kvietimas dalyvauti „Sam-
sonas Rally Rokiškis“ varžybose jį 

maloniai nustebino. Ralio legenda 
pripažino, kad mūsų šalyje jam nie-
kada nėra tekę lenktyniauti, tačiau 
viename ralyje jis yra buvęs kartu 
su komanda, kai Lietuvoje lenkty-
niavo švedas Pontusas Tidemandas 
ir suomis Kalle Rovanpera. Tuomet 
šie sportininkai varžėsi būtent Toni 
Gardemeisterio nuomojamais auto-
mobiliais. 

Apsidžiaugiau sulaukęs šio pa-
siūlymo. Žinote, jau senokai nesu 
lenktyniavęs, todėl pagalvojau, kad 
bus visai smagu prisiminti senus 
laikus ir taip pat išbandyti lietu-
viškus greičio ruožus. Nors dabar 
baigiau savo ralio karjerą, bet esu 
labai užsiėmęs - rūpinuosi savo 

„Toyota“ ralio komandos reikalais, 
turiu ralio mokyklą, importuoju į 
Suomiją ralio ekipuotę, bet negalė-
jau atsisakyti šio viliojančio pasiū-
lymo. Lietuvoje buvau prieš porą 
metų. Tuomet buvau atvykęs su 
komanda, bet pats nelenktyniavau. 
Lietuviški greičio ruožai, jų danga 
man bus šiek tiek nauja. Aišku, aš 
lenktyniavęs esu daug kur ir viso-
kių greičio ruožų matęs. Manau, 
kad lietuviški greičio ruožai yra 
šiek tiek minkštesni, galbūt pana-
šūs į lenkiškus, Mikolaikų regione. 
Tai bus man šiokia tokia naujiena, 
nes aš esu pripratęs lenktyniauti ant 
šiek tiek kietesnių paviršių“, - kal-
bėjo Toni Gardemeisteris.

Sportininkas pripažino, kad ralio 
lenktynininkų iš Lietuvos jis žino 
vos kelis. Kiek glaudesnius ryšius 
ralio legenda palaiko tik su Marty-
nu Samsonu, su kuriuo turi verslo 
ryšių. Taip pat jis teigė žinantis ir 
Dakaro lenktynėse bei klasikinia-
me ralyje važiuojantį Benediktą 
Vanagą.

 Kokiu automobiliu „Samsonas 
Rally Rokiškis“ lenktyniaus Pasau-
lio ralio čempionato legenda Toni 
Gardemeisteris – kol kas neaišku. 
Pasak lenktynininko, šiuo metu 
jis gamina ir nuomoja automobi-
lius raliui, ir jo garaže stovi vienas 
„Opel Adam R2” ir trys „Škoda Fa-
bia R5” modeliai, tačiau kuo suo-
mis startuos Lietuvoje, paaiškės 
vėliau. 

„Aš tikiuosi, kad aš vis dar esu 
konkurencingas pilotas. Nevažia-
vau jau seniai. Pernai startavau 
Estijoje, bet tuomet sugedo auto-
mobilio degalų siurblys, todėl ralis 
buvo trumpas. Aišku, aš važinėju 
bandydamas savo automobilius, 
juos reguliuodamas, tačiau ralis ir 
testai yra du skirtingi dalykai. Ma-
lonu bus vėl užsidėti kombinezoną, 
pasisodinti šturmaną ir sugrįžti į 
lenktynes. Nekeliu aukštų tikslų, 
tačiau bent jau savo klasėje pergalę 
norėčiau iškovoti. Ir, aišku, priva-
lau atiduoti duoklę žiūrovams“, - 
mintimis dalijosi ralio legenda.

Ralio organizatorių inform.

VDU mokslininkų tyrimas: kurių sektorių darbuotojai dažniausiai į darbą ateina neblaivūs?
Remdamiesi biometrine dar-

buotojų blaivumo patikros sistema, 
kartu su kolegomis Vytauto Didžio-
jo universitete (VDU) išanalizavo-
me daugiau nei 700 tūkst. atvejų, 
kurie padėjo atskleisti realią padėtį 
apie neblaivius darbuotojus darbo 
vietoje. Tyrimo rezultatai parodė, 
kad mažiausiai girtų darbuotojų 
yra transporto sektoriuje, dau-
giausiai – žemės ūkio. Tuo tarpu 
savaitės diena, kai į darbą ateina 
daugiausiai apgirtusiųjų, yra pir-
madienis. Tai patvirtina, kad maž-
daug trečdalis alkoholį vartojančių 
asmenų jį vartoja žalingai: savait-
galiais išgeriant per daug ir gėrimą 
tęsiant per ilgai.

Problema: dalis darbuotojų 
ateina į darbą pagirioti
Neblaivūs darbuotojai darbo vie-

toje kelia nemažų problemų darbda-
viams – dėl mažėjančios darbo koky-
bės, našumo, socialinių ir vadybinių 
problemų, padidėjusios nelaimingų 
atsitikimų ir mirčių darbe rizikos. 
Siekiant nustatyti neblaivius darbuo-
tojus darbo vietose, naudojami įvairūs 
metodai – nuo tiesioginių stebėjimų, 
visuomenės apklausų  (kuomet pats 
žmogus pildydamas anketą pasisako, 
kad atėjo į darbą neblaivus) iki blai-
vumo patikrų ar neurologinių, labora-
torinių tyrimų analizių.

Tyrimai liudija, kad neblaivumas 
darbo vietoje yra didelė problema, 
todėl jos sprendinių turi ieškoti visi 
– tiek politikai, tiek darbdaviai, tiek 
patys dirbantieji. Tarptautinė darbo 
organizacija saugumui jautriose in-
dustrijose (transportas, chemija ir 

pan.) rekomenduoja blaivumo pati-
kras. Lietuvos įstatymuose yra nu-
statyta administracinė atsakomybė 
darbdaviui, jei pastarasis nenušalina 
nuo darbo neblaivaus darbuotojo, 
o darbuotojui – atsakomybė, jei jis 
neblaivus. Didesnis dėmesys yra su-
telktas į transporto sektorių, kuriame 
blaivumo patikros atliekamos jau ilgą 
laiką. Deja, išsamių duomenų apie 
neblaivių (pagiringų) darbuotojų atė-
jimą į darbą bei alkoholio vartojimą 
darbe Lietuvoje nėra.

Narkotikų, tabako ir alkoholio 
kontrolės departamento duomenimis, 
2014 m. alkoholinių gėrimų darbo-
vietėse visiškai nevartojo 55 proc. 
dirbančiųjų. Bent kartą per paskuti-
nius 12 mėn. alkoholį darbe vartojo 
15 proc., o bent kartą apsvaigę į dar-
bą atėjo 6 proc. darbuotojų. 43 proc. 
šios apklausos dalyvių nurodė, kad jų 
darbo vietoje yra priimtina vartoti al-
koholinius gėrimus ypatingomis pro-
gomis (per gimtadienius, Naujuosius 
metus ir kt.), iš kurių kas antram dar-
buotojui darbdavys tai daryti leidžia.

Nauji duomenys 
apie neblaivius asmenis 
darbo vietoje
Naujesnių bendrų duomenų, su-

rinktų per visuomenės apklausas visų 
Lietuvos dirbančiųjų mastu, nėra. Ta-
čiau gana daug informacijos ir duo-
menų šia tema galima pasitelkti iš 
šiuo metu sparčiai įvairiuose ekono-
mikos ir verslo segmentuose diegia-
mų inovatyvių darbuotojų blaivumo 
patikros priemonių ir sistemų.

Viena tokių sistemų yra VGTU 
mokslininkų ir UAB „Inovatyvių pro-

cesų sprendimai“ specialistų sukurta 
biometrinė blaivumo patikros sistema 
dirbkblaivus.lt. Ši blaivumo patikros 
sistema veikia automatizuotai, o pa-
tikrinimas trunka vos 9 sekundes ir 
duomenys keliauja į duomenų bazę. 
Jeigu darbuotojas neblaivus – darbda-
vys gauna apie tai pranešimą žinute ir 
gali imtis atitinkamų priemonių. Kas-
dien sistemoje yra atliekama apie 25 
000 testų.

Remdamiesi šios sistemos kaupia-
ma centralizuota duomenų baze, ku-
rioje užfiksuoti paskutinių 6 mėnesių 
blaivumo patikros rezultatai, įvairiais 
pjūviais išanalizavome 731 174 atve-
jų duomenų bylą.

Mūsų atlikta analizė rodo, kad iš 
visų tikrintų darbuotojų 0,33 procen-
tai atėjo į darbą neblaivūs. Dažniau-
siai tai buvo labai lengvas girtumas, 
vidutiniškai 0,37 promilės, tačiau 
buvo atvejų, kai darbuotojas atėjo į 
darbą ir esant labai sunkiam 3 promi-
lių girtumui. Įmonėse, kuriose atlieka-
ma neblaivumo patikra, apsvaigusių 
darbuotojų dalis yra santykinai maža, 
o vidutinis girtumo laipsnis – mažas. 
Taigi galima daryti prielaidą, kad blai-
vumo patikra veikia kaip prevencinė 
priemonė – tai patvirtina ir neblaivu-
mo pasiskirstymas pagal atskirus ūkio 
sektorius.

Pavyzdingiausi – 
transporto sektoriaus 
darbuotojai
Rezultatai atskleidė, kad rečiausiai 

į darbą neblaivūs atvyksta transporto 
sektoriaus darbuotojai. Nors viešojoje 
erdvėje dažniau atkreipiamas dėme-
sys į transporto ir statybų sektorius, 

tačiau blaivumo patikros rezultatai 
atskleidė, kad žemės ūkio, miškinin-
kystės ir žuvininkystės sektoriaus 
darbuotojai į darbą ateina neblaivūs 
net penkis kartus dažniau. Keturiskart 
daugiau apgirtusių darbuotojų yra 
atitinkamai apdirbamosios gamybos, 
profesinės, mokslinės ir techninės 
veiklos sektoriuose, tris su puse kar-
to – administravimo ir aptarnavimo, 
triskart – statybos, ir dukart – apgy-
vendinimo ir maitinimo sektoriuose .

Viena iš priežasčių, kodėl trans-
porto sektoriuje neblaivumas paplitęs 
mažiausiai, gali būti dvigubas testavi-
mas – atsitiktinės vairuotojų patikros, 
kurias jau gana ilgai vykdo kelių po-
licija. Prie to prisideda ir visuomenės 
sąmoningumo kėlimo veikla, pa-
vyzdžiui, „Stop karui keliuose“. Tuo 
tarpu sektoriuose, kuriuose blaivumo 
patikros neturi gilių tradicijų, situacija 
yra žymiai prastesnė.

Daugiausia neblaivių 
darbuotojų – pirmadieniais
Maždaug trečdalis alkoholį var-

tojančių asmenų jį vartoja žalingai, 
t.y. iki prisigėrimo. Šią problemą dar 
kartą patvirtina ir blaivumo patikros 
rezultatai. Analizė parodė, kad neblai-
vūs darbuotojai į darbą dažniausia at-
eina pirmadieniais (žiūrėti 2 pav.).

Pirmadieniais neblaivių darbuo-
tojų užfiksuojama beveik du kartus 
daugiau nei kitomis savaitės dieno-
mis. Tokia situacija rodo, kad dar-
buotojai savaitgaliais išgeria per di-
delius kiekius ir, akivaizdu, alkoholio 
vartojimas užsitęsia per ilgai. Į šiuos 
rodiklius dėmesį turėtų atkreipti ir 
darbdaviai, ir darbuotojai.

Ar blaivumo patikra 
yra veiksminga?
Mūsų tyrimo duomenimis, pati-

kra kaip prevencinė priemonė gali 
būti efektyvi (pavyzdžiui, transpor-
to sektoriaus atvejis), tačiau tik or-
ganizacijos lygmenyje. Tačiau vien 
blaivumo patikros sistema nėra 
veiksminga alkoholio vartojimo 
mažinimo priemonė, nes darbuoto-
jai, kurie linkę nespręsti šios pro-
blemos, išeina iš darbo ir susiranda 
darbovietę, kurioje blaivumo pati-
kros nėra atliekamos. Todėl visuo-
menės lygmenyje problema išlieka 
nepakitusi.

Yra autorių, teigiančių, kad dar-
bovietėse, įsidiegusiose blaivumo 
patikros sistemas, išauga neatvyki-
mo į darbą skaičiai (dėl pristatytų 
medicininių pažymų ir nepateisina-
mų pravaikštų). Tai tik patvirtina, 
kad nuolatiniai patikrinimai yra 
veiksminga prevencinė priemonė, 
atgrasanti eiti į darbą neblaiviam. 
Taip pat pabrėžiama, kad įmonės, 
kurios įdiegia blaivumo patikras, 
kelia savo įvaizdį, viešai deklaruo-
damos saugumo ir socialinės atsa-
komybės politiką. 

Greta to, tokios įmonės įgyja ir 
galimybę suformuoti nuo alkoholio 
nepriklausomų darbuotojų kolekty-
vą, atveria galimybę darbuotojams 
ir vadovams laiku pastebėti asme-
nines alkoholio vartojimo proble-
mas ir jas spręsti.

Prof. Ilona Tamutienė 
Vytauto Didžiojo 

universiteto (VDU) 
Politikos mokslų ir 

diplomatijos fakultetas
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AB „Rokiškio mašinų gamykla“ 
2017 m. dividendų mokėjimo tvarka

2018 m. balandžio 26 dieną įvykęs eilinis visuotinis 
AB ”Rokiškio mašinų gamykla” (įm.k. 173108864, buvei-
nės adresas Respublikos 113.Rokiškis) akcininkų susi-
rinkimas nusprendė paskirstyti 2017 m. Bendrovės pel-
ną ir skirti 0,04 euro dividendų vienai akcijai. Dividendai 
bus mokami nuo 2018 m. gegužės 23 d. 

Akcininkams dividendai bus išmokami Bendrovėje 
įmonės kasoje arba pateikus prašymą, dividendai bus 
pervesti į akcininko nurodytą asmeninę atsiskaitomąją 
sąskaitą. Dividendai apmokestinami pagal LR numaty-
tus įstatymus (15 proc. GPM)  Prašymus galite pateikti 
raštu arba elektroniniu paštu  virga@rmg.lt.. 

Pasiteiravimui tel. (8-458) 33625. 
Turėti asmens tapatybės dokumentą.

Generalinis direktorius 
Rimgaudas KILAS

Seimui pateikta svarstyti Lietuvos kariuomenės 
principinė struktūra ir ribiniai skaičiai

Krašto apsaugos ministras 
Raimundas Karoblis Seimui pa-
teikė svarstyti Lietuvos Respu-
blikos principinės kariuomenės 
struktūros 2019 metais, planuo-
jamos principinės kariuomenės 
struktūros 2024 metais nusta-
tymo, karių, statutinių valsty-
bės tarnautojų ir kariuomenės 
darbuotojų ribinio skaičiaus 
2019 ir 2024 metais patvirtini-
mo įstatymo projektą. Pagal jį 
numatoma kariuomenės struk-
tūrą papildyti dviem batalio-
nais, didinti bendrą ribinį karių, 
profesinės karo tarnybos ir ka-
rių savanorių bei kitų aktyviojo 
rezervo karių skaičių, mažinti 
statutinių valstybės tarnautojų 
skaičių.

Iki 2024 metų bus įkurti 
du batalionai
Atsižvelgiant į geopolitinę 

situaciją, nacionaliniam sau-
gumui kylančias grėsmes bei 
būtinybę stiprinti Lietuvos gy-
nybinius pajėgumus, įstatymo 
projekte siūloma principinę 
Lietuvos kariuomenės struktūrą 
2019 m. papildyti Ryšių ir infor-
macinių sistemų batalionu. Šis 
batalionas bus Lietuvos kariuo-
menės vadovavimo ir kontrolės 
pajėgumo dalis, kuris užtikrins 
kariuomenės strateginio ir ope-
racinio lygmenų vadaviečių pa-
ramą perdislokuojamomis ryšių 
ir informacinėmis sistemomis, 
taip pat vykdys jų tinklų valdy-
mą ir kibernetinę gynybą.

Įstatymo projekte siūloma 
planuojamą principinę Lietu-
vos kariuomenės struktūrą iki 
2024 m. papildyti Sausumos 
pajėgų Motorizuotosios pės-
tininkų brigados „Žemaitija“ 
Logistikos batalionu. Logisti-
kos batalionas yra sudedamoji 
NATO valstybių kariuomenių 

brigados dydžio vieneto dalis 
ir toks batalionas yra struktūri-
nis Motorizuotosios pėstininkų 
brigados „Žemaitija“ padalinys, 
kuris užtikrins brigadai priklau-
sančių padalinių kovinės galios 
išlaikymą, aprūpinimą ekipuo-
te, sugedusio transporto evaka-
vimą, transporto ir ginkluotės 
remontą.

Didės karių skaičius
Siekiant toliau komplektuoti 

kariuomenės kovinius vienetus 
trūkstamu personalu, 2019 m. 
planuojama 500 karių didinti 
bendrą ribinį karių skaičių ir nu-
statyti jį nuo 19 490 iki 22 450, 
o per 6 metus planuojama padi-
dinti bendrą ribinį karių skaičių 
5 500 karių ir nustatyti jį nuo 24 
390 iki 26 850.

Siekiant tinkamai sukomplek-
tuoti esamus ir naujai kuriamus 
padalinius trūkstamu personalu, 
2019 m. planuojama didinti ir ri-
binį profesinės karo tarnybos ka-
rių skaičių – jis išaugs 500 karių, 
o bendras jų skaičius nustatomas 
nuo 10 200 iki 11 200. 2024 m. 
siekiant tinkamai sukomplektuo-
ti esamus bei naujai kuriamus 
padalinius trūkstamu personalu 
profesinės karo tarnybos skaičių 
planuojama didinti 4300 karių 
ir nustatyti jį nuo 14 500 iki 15 
600 (2018 metais nustatytas nuo 
9 700 iki 10 700).

Taip pat planuojama didinti 
ir ribinis karių savanorių ir kitų 
aktyviojo rezervo karių skaičių. 
2019 m. jis augs nuo 4 900 iki 
6 300. 2024 m. šį skaičių, atsi-
žvelgiant į numatomą išliksiančią 
faktinio karių savanorių skaičiaus 
didėjimo tendenciją, planuojama 
didinti 700 karių ir nustatyti jį 
nuo 5 500 iki 6 300 ( 2018 metais 
nustatytas nuo 4 800 iki 6 300).

2019 m. planuojama išlaikyti 

tokį patį Lietuvos karo akademi-
jos kariūnų skaičius – nuo 200 iki 
320, taip pat planuojama nekeisti 
ir ribinio privalomosios pradinės 
karo tarnybos karių skaičiaus ir 
išlaikyti jį nuo 4 190 iki 4 630. 
Tokie patys skaičiai, planuojama, 
bus išlaikyti ir 2024 metais.

Atsižvelgiant į didėjantį re-
zervistų poreikį ir numatomas 
kariuomenės galimybes, 2019 
m. planuojama didinti pratybo-
se ir mokymuose dalyvaujančių 
parengtojo rezervo karių skai-
čių 500 karių ir nustatyti jį nuo 
1 000 iki 2 000 (2018 metais 
nustatytas nuo 500 iki 2 000). 
2024 m. šį skaičių taip pat pla-
nuojama didinti 1500 karių ir 
nustatyti jį nuo 2 000 iki 4 000 
(2018 metais nustatytas nuo 
500 iki 2 000).

Bus didinamas 
vyresniųjų karininkų 
skaičius
Planuojant ir nustatant vy-

resniųjų karininkų pareigybių 
skaičius, siekiama užtikrinti, kad 
atitinkamo laipsnio ir atsako-
mybės pareigas užimantys kari-
ninkai gautų toms pareigybėms 
nustatytus karinius laipsnius, o 
krašto apsaugos sistemoje pakak-
tų aukščiausios kvalifikacijos ka-
rininkų, gebančių vykdyti atitin-
kamo krašto apsaugos sistemos 
(KAS) valdymo lygmens (tak-
tinio, operacinio ir strateginio) 
užduotis, vadovaujantis NATO 
standartais ir principais, tinkamai 
atlikti tarnybą užsienio valstybių 
ir tarptautinėse karinėse, gynybos 
institucijose, tarptautinėse misi-
jose, operacijose, mokymuose ir 
kituose renginiuose. Be to, nuo-
seklus karininkų karjeros plana-
vimas sudarytų sąlygas karinin-
kams siekti karjeros ir didintų jų 
motyvaciją tęsti tarnybą KAS, 
o KAS galėtų išsaugoti aukštos 
kvalifikacijos karininkus ir ma-
žinti asmens iniciatyva paliekan-

čių tarnybą karininkų skaičių.
Atsižvelgiant į tai, 2019 m. 

ribinis generolų ir admirolų skai-
čius nustatomas iki 12 (2018 m. 
nustatyta iki 12), pulkininkų ir 
jūrų kapitonų – iki 42 (2018 m. 
nustatyta iki 42), pulkininkų lei-
tenantų ir komandorų – iki 220 
(2018 m. nustatyta iki 207), ma-
jorų ir komandorų leitenantų – iki 
780 (2018 m. nustatyta iki 673). 
2024 metais generolų ir admi-
rolų skaičius taip pat didės ir 
nustatomas iki 14 (2018 metais 
nustatytas iki 12), pulkininkų ir 
jūrų kapitonų iki 66 (2018 me-
tais nustatytas iki 42), pulkininkų 
leitenantų ir komandorų iki 245 
(2018 metais nustatytas iki 207), 
majorų ir komandorų leitenantų 
iki 871 (2018 metais nustatytas 
iki 673).

Ribinis statutinių valstybės 
tarnautojų skaičius 2019 m. nu-
statomas nuo 220 iki 280 (2018 
m. nustatytas nuo 260 iki 320), 
o 2024 m. – nuo 240 iki 300. Šis 
skaičius mažinamas atsižvelgus 
į tai, kad nuo 2018 m. sausio 1 
d. pertvarkius Vyriausybinių ry-
šių centrą prie Krašto apsaugos 
ministerijos į Nacionalinio ki-
bernetinio saugumo centrą prie 
Krašto apsaugos ministerijos, 
buvo atsisakyta statutinių vals-
tybės tarnautojų pareigybių.

Atsižvelgiant į didėjančius 
bendrus kariuomenės karinio 
personalo skaičius ir atsiran-
dančius didesnius jų aptarnavi-
mo poreikius, siūloma didinti 
ir ribinis kariuomenės darbuo-
tojų skaičius. 2019 m. jų skai-
čius nustatomas nuo 1 250 iki 1 
440 (2018 m. nustatytas nuo 1 
200 iki 1 380), o 2024 m. – nuo 
1 250 iki 1 495. Tokio darbuo-
tojų skaičiaus reikia siekiant 
užtikrinti medicininės, maiti-
nimo, sandėlių, infrastruktūros 
priežiūros užtikrinimą ir aprū-
pinimą.

KAM inform.
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GYVULIAI, GYVŪNAI

• 3 mėn. baltą ožiuką.  
Tel. 8 618 43 003. Kupiškis
• Dvi grynaveisles galovėjų 
telyčaites, gimusias 2017 07 ir 
2017 08. Kaina: 750 + PVM. Taip 
pat tolimesniam auginimui šeimą: 
bulių ir 3 karves, dviejų veršių. 
Šiuo metu veršingos. Dėl kainos 
galima derėtis. Tel. 8 636 35 616. 
Rokiškis
• ŽŪB „Audrupio paukštynas“ 
gegužės 11 dienomis, nuo 9.00 iki 
16.00 val. parduos 15 mėn. rudas 
dedekles vištas. Vienos kaina 1,50 
Eur. Tel. 8 606 32 240. Rokiškis
• Kaimiškus  viščiukus, 
vienadieniai  galiu atvežti. Kaina 1 
Eur. Tel. 8 608 81 355. Rokiškis
• Melžiamas ožkas.  
Tel. 8 689 56 076. Rokiškis
• Triušius. Tel. 8 678 03 831. 
Rokiškis
• Kaimiškai augintą kiaulę. Kaina 2 
Eur. Tel. 8 624 91 461. Rokiškis
• Kaimiškus  viščiukus, isiritusius 
gegužės 2 d., galiu atvežti. Kaina 1 
Eur. Tel. 8 608 81 355. Rokiškis
• Dvi grynaveisles mėsines  
galovėjų veislės telyčaites, 
gimusias 2017 07 ir 2017 08. 750 + 
PVM. Taip pat 3 karves, viena jau 
apsiveršiavusi, kitos dvi veršingos, 
kaina sutartinė. Tel. 8 636 35 616. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Moksleivė ieško darbo vasarai. 
Tel. 8 655 63 406. Rokiškis
• 38 metų vyriškis ieško darbo 
statybose, pagalbininko darbo arba 
bet kokio kito, būtinai Rokiškyje. 
Tel. 8 643 64 723. Rokiškis

• Ieškau darbo, man 17 m. Moku 
skaldyti malkas, jas krauti, pjauti 
žolę. Turiu tik motorolerio teises. 
Tel. 8 645 60 405. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu nupjauti žolę 
ar atlikti kitus darbus.  
Tel. 8 695 78 132. Rokiškis
• Moteris prižiūrėtų ligonį, 
pagyvenusį žmogų. Pagelbėtų 
buityje, slaugytų. Laukia pasiūlymų 
telefonu. Tel. 8 607 95 775. 
Rokiškis

KITA

• Gyvūnų transportavimo krepšius. 
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Nerūdijančio plieno statinaitę 

girai. Su filtru, 25 l, nauja.  
Tel. 8 611 31 645. Rokiškis
• Kultivatorių traktoriui T 25.  
Tel. 8 620 67 272. Rokiškis
• Šieną bei šiaudus rulonais iš 
pastogės, galiu atvežti.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Ekologiškas maistines bulves. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Pirties krosnelę. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 629 66 698. Rokiškis
• Grikių, žirnių sėklą. Pašarinius 
kviečius vištoms, triušiams.  
Tel. 8 621 37 172. Rokiškis
• Vasarinius kviečius kvs colada 
c3 apie 2 tonas. Tel. 8 606 07 881. 
Rokiškis
• Metalinę kapų tvorelę 2,65 x 
3,45 m. Ir du betoninius antkapius. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 687 91 742. 
Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius 50 vnt. 
Vieneto kaina 0,70 ct.  
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
• Mažai naudotus euro padėklus. 
Tel. 8 685 20 329. Rokiškis
• Malkas, skaldytas. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 698 80 391. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Ekologiškas maistines bulves. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Sėklines bulves Vineta ir Saraja. 
Vieno kg. kaina 30 ct. Būname 
ketvirtadienį šeštadienį turguje.  
Tel. 8 615 53 934. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Nokia 206, veikia gerai, plačiau 
telefonu. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Huawei p9, geros būklės, pilnas 
komplektas, balta spalva, dvi sim 
kortelės. Kaina 140 Eur. Tel. 8 647 
19 959. Rokiškis
• Samsung Galaxy S6 edge, 
Black Sapphire spalvos 
32gb, pilna komplektacija, 
dokumentai,garantinis, būkle 10/10. 
Beveik nenaudotas. Kaina 250 Eur. 
Tel. 8 601 64 243. Rokiškis
• Huawei P10 lite dėkliukus. Nauji. 
Kaina 3 Eur. Tel. 8 612 97 912. 
Rokiškis
• Huawei P10 lite grūdintus 
stikliukus. Nauji. Kaina 2 Eur. Tel. 
8 612 97 912. Rokiškis
• iPhone 5, veikia puikiai. Kaina 60 
Eur. Tel. 8 603 77 107. Rokiškis
• Dėklus visus iškart labiau 
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12 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 Valanda iki „Eurovizijos"
22:00 „Eurovizija 2018"
01:45 Greiti ir įsiutę 3. Tokijo 
lenktynės 
03:30 Gorongozos nacionalinis 
parkas. Rojaus atgimimas 
04:25 Klausimėlis.lt 
04:45 Auksinis protas. 

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 Beždžioniukas Montis
13:05 Pelenė
14:55 Ambicinga blondinė
16:50 Ekstrasensai tiria
18:30 TV3 žinios
19:25 Eurojackpot
19:30. Garfildas 2
21:10 Įsikūnijimas
00:30 Prieš vidurnaktį
02:35 Juros periodo parkas
04:45 Svotai

06:30 Peliukas Stiuartas Litlis 
06:55 Ponas Bynas 
07:20  Žybsnis ir stebuklingos 
mašinėlės 
07:45 Žuviukai burbuliukai 
08:10 Kempiniukas Plačiakelnis 
08:35 Tomo ir Džerio šou 

09:00 Saugokis meškinų 
09:30 Drakonų kova. Super 
10:00 Džesis ir Petas
11:50 Meškiukas Jogis
13:25 Šuo futbolininkas. Europos 
taurė
15:10 Mano draugas delfinas
17:30 Bus visko
18:30 Žinios
19:30 Auksinis kompasas
21:45 Didžiosios motušės namai 2
23:45 Nevykėlis Laris - sveikatos 
inspektorius
01:30 Mirtinoji

06:15 Viena už visus 
08:45 Sveikatos ABC televitrina
09:00 Autopilotas
09:30 Apie žūklę
10:00 Pavariau 
10:30 Blogas šuo! 
11:30 Nematoma karalystė 

12:40 Vandenyno paslaptys su 
Džefu Korvinu 
13:10 Džekas Hana kviečia  
į gamtą
13:40 Vanity Fair.  
Visiškai slaptai 
14:45 Kas žudikas? 
16:00 Detektyvų istorijos 
17:00 LKL čempionatas. 
Ketvirtfinalio rungtynės
19:30 Muzikinė kaukė
22:05 Pradžia
01:00 Baubas
02:35 Muzikinė kaukė

06:00 „Pasaulio turgūs. Atėnai“
06:30 „Pasaulio turgūs.  
Barselona“
07:04 TV parduotuvė
07:20 „Nuostabūs pojūčiai“
07:55 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje

08:30 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi
08:45 „Skinsiu raudoną rožę“. 
09:30 „Vantos lapas“. 
10:00 „Ant bangos“. 
11:00 „Vera. Natūrali atranka“ 
13:00 „Baltoji vergė“ 
15:00 „Geriausios nardymo vietos“
16:00 Žinios
16:20 „Pavojingiausios kelionės. 
Gvinėja“
16:55 „Pražūtingi smaragdai“ 
18:00 Žinios
18:30 „4 kampai“. 
19:00 Muzikiniai sveikinimai
20:00 Žinios
20:30 „Svarbiausia - įstatymas“ 
22:30 Žinios
23:00 „Vera. Natūrali atranka“ 
01:00 „Pražūtingi smaragdai“ 
02:40 „Baltoji vergė“ 
04:10 „Geriausios nardymo  
vietos“
04:30 „Vera. Natūrali atranka“
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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 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. 
21:00 Šiandien prieš 100 

metų. 
21:30 Pasaulio teisuoliai. 
22:15 Istorijos detektyvai. 
23:05 Aukštuomenės daktaras 4 
23:50 Karinės paslaptys. 
0:35 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 „Lietuvos kolumbai“.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Istorijos detektyvai. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Emigrantai. 
05:00 Seserys 

05:00 Nuodėmių daktaras
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 Raudonoji aušra
00:20 Nuodėmių daktaras
01:15 Kvantikas
02:10 Legendos
03:00 Greislendas
03:50 Tironas
04:35 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 Tamsoje 
12:30 Nuo... Iki... 
13:25 Rožių karas 
15:25 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 Pabėgti neįmanoma 
00:35 Judantis objektas 
01:30 Sveiki atvykę į spąstus 

06:15 Viena už visus 
07:25 Prokurorų patikrinimas 

08:35 44-as skyrius 
09:35 Tokia tarnyba 
10:30 Gelbėtojai - 112 
11:00 Ekstrasensų mūšis 
13:40 Prokurorų patikrinimas 
14:50 44-as skyrius 
15:55 Tokia tarnyba 
16:50 Gelbėtojai - 112 
18:30 LKL čempionatas. Šiauliai - 
Lietkalbelis 
21:00 Atpildas. Kikboksininkas  
22:50 4 sektorius. Išvadavimas 
00:40 Gyvi numirėliai  
01:30 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 „Legenda apie pilotą“

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
18:35 Lietuva tiesiogiai
18:45 Rubrika „Išmanus 
kaimas“
18:50 „Miškinis“ 
20:00 Reporteris
20:30 Gyvenimo būdas
21:30 Patriotai
22:30 Reporteris
23:10 Lietuva tiesiogiai
23:40 „Išmanus kaimas“
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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14 06:00 Himnas.
06:05 Labas rytas, 
Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 „Eurovizija 2018“.
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 Aukštuomenės 

daktaras 4.
24:00 Savaitė. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Gimę tą pačią dieną. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Beatos virtuvė. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 „Editos šou“.
05:00 Seserys 

05:00 Nuodėmių daktaras
06:10 Televitrina
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 Vilką mini, vilkas čia
00:10 Nuodėmių daktaras
01:05 Kvantikas
02:00 Gaudynės
02:50 Greislendas
03:35 Tironas
04:35 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 Nuo... Iki... 
21:30 Žinios 
22:30 Sveiki atvykę į 
spąstus 
00:25 Judantis objektas
01:20 Tamsos riterio sugrįžimas 

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

10:30 Gelbėtojai - 112 
11:30 Ekstrasensų mūšis  
13:40 Prokurorų patikrinimas 
14:50 44-as skyrius 
15:55 Tokia tarnyba 
16:50 Gelbėtojai - 112 
18:30 LKL čempionatas. Juventus - 
Lietuvos rytas 
21:00 4 sektorius. Išvadavimas 
22:50 Baubas 
00:40 Išbandymų diena 
01:35 Juodasis sąrašas 
02:20 Blogas šuo! 

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 „Legenda apie pilotą“ 
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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13 05:00 Savaitė. 
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 Begalinė meilė 
23:40 Kazino 
02:30 Mėlynoji planeta 2 
03:20 Laukiniai gyvūnai. Paros 
kaleidoskopas 3 
04:05 Dramblių šeimyna ir aš 

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 Bremeno plėšikai
13:00 Šoklieji bičiuliai
14:35 Paauglių paplūdimys 2
16:50 Ekstrasensai tiria
18:30 TV3 žinios
19:30 Asteriksas olimpinėse 
žaidynėse
21:55 Nužudyk mane 
tris kartus
23:45 Mano ištakos
01:50 Įsikūnijimas
04:40 Svotai

06:30 Peliukas Stiuartas Litlis 
06:55 Ponas Bynas 
07:20  Žuviukai burbuliukai 
07:45 Kiaulė, Ožka, Bananas ir 
Svirplys 

08:10 Kempiniukas Plačiakelnis 
08:35 Tomo ir Džerio šou 
09:00 Saugokis meškinų 
09:30 Drakonų kova. Super 
10:00 Žvėreliai susivienija
11:50 Pričiupom! 
12:20 Princesė Enė
14:35 Mano draugas delfinas 2
16:40 Ne vienas kelyje
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Tamsoje. Savaitės finalas
21:00 Tamsos riterio sugrįžimas
00:10 Netrukus ateis tamsa
01:55 Didžiosios motušės 
namai 2

06:30 Galiūnų Čempionų lygos 
rungtynės Kanadoje
07:30 Sveikatos kodas
08:30 Tauro ragas
09:00 Galiūnų Čempionų lygos 

rungtynės Kanadoje. II dalis
10:00 Pavariau 
10:30 Blogas šuo! 
11:30 Nematoma karalystė 
12:40 Vandenyno paslaptys su 
Džefu Korvinu 
13:10 Džekas Hana kviečia 
į gamtą 
13:40 Sveikinimai
16:00 Reali mistika 
17:05 Kas žudikas? Baudžiamosios 
bylos 
19:30 Daktaras Richteris 
21:45 Juodasis sąrašas 
22:45 Išbandymų diena 
23:45 Pradžia
02:20 Kas žudikas? 
03:20 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. Norvegija“
18:00 Žinios
18:30 „Neprijaukinti. Turkija“. 
19:00 „Ant bangos“. 
20:00 Žinios
20:30 „Ant bangos“. 
21:30 „24/7“. 
22:30 Žinios
23:00 „Vienišas vilkas“ 
01:00 „Svarbiausia - įstatymas“ 
02:50 „24/7“. 
03:30 „Laiptai į dangų“

norečiau, bet galima ir atskirai. 
s7edge, LG l7-II, J7(2016), LG g3 
2 vnt, LG spirit h420. Vienas yra 
dar, bet nežinau kokio modelio. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 612 55 109. 
Rokiškis
• Telefoną SAMSUNG GALAXY 
SII,  nauja baterija. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 626 88 973. Rokiškis
• Samsung GT-S7390 trend lite. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 626 88 973. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Garažą prie buvusio DNB banko 
7 korpusas pietinė pusė.  

Tel. 8 614 66 272. Rokiškis
• Sodą Uljanavos kaime, 6 
a sklypas, namelis, šulinys. 
Papildomas tel. +37067623309. 
Tel. 8 620 32 003. Rokiškis
• Namą Juodupėje. Kaina 6000 Eur. 

Tel. 8 623 72 320. Rokiškis
• Buvusią „burokinę“ nugriovimui. 
Tel. 8 612 15 722. Rokiškis
• 1 kambario butą antrame aukšte 
Panevėžio gatvėje. Buto plotas 

36 kv. m. Statybos metai – 1989. 
Reikalingas remontas.  
Kaina 12500 Eur.  
Tel. 8 618 13 406. Rokiškis

• Rokiškio centre patogioje 
vietoje 1 kambario butą su 
daliniais patogumais. Šarvo durys, 
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plastikiniai langai. Yra žemės 
daržui. Galima apsigyventi iš karto. 
Tel. 8 618 53 925. Rokiškis
• Taikos 23 name, 1 kambario 

butą. Antras aukštas, 36 kv. m: 
kambarys, virtuvė, vonia, tualetas 
(atskirai). Reikalingas remontas, 
galima pasidaryti antrą kambarį, 
atsitvėrus dalį holo ir bendro 
balkono. Namas renovuotas, 
renovacija visiškai išmokėta. 
Kaina 9000 Eur. Tel. 8 628 05 785. 
Rokiškis
• Namą Jūžintų miestelyje, Utenos 
g. Rąstinis, statytas 1971 m., apie 
81 kv. m ploto. Bendras sklypo 
dydis apie 20 a. Tel. 8 624 10 171. 
Rokiškis
• 1 kambario butą Panevėžio g. 18. 

Buto plotas 36,41 kv. m, 4 aukštas 
iš 5. Statytas 1991 m. Kaina 12000 
Eur. Tel. 8 628 62 703. Rokiškis
• Rokiškio r. unikalioje Dviragio 
ežero saloje 58 kv. m pastatą, su 
papildomais 30 kv. m pamatais su 
galimybe plėstis. Pastate įvesta 
trifazė elektra, komunalinis 
vandentiekis, komunalinis nuotekų 
šalinimas. Suformuotas 10 a. žemės 
sklypas. Kaina 10000 Eur.  
Tel. 8 698 72 865. 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
• Sklypą Juodupėje, 15 a su 
pamatais, geroje vietoje. Kaina 
2000 Eur. Tel. 8 675 42 936. 
Rokiškis
• 6,15 ha ariamos žemės sklypą 
Pandėlio sen. Kaina 3000 eurų/ha. 
Tel. 8 674 61 469. Rokiškis
• Sodą už miškų urėdijos su 
nameliu. Tel. 8 676 23 309. 
Rokiškis
• Melioratorių g. 21, Kavoliškyje, 
namo dalį. Reikalingas remontas. 
Namas šildomas kietuoju kuru, 
įvestas vandentiekis,  prie namo 
yra žemės, malkinė. Kaina 800 Eur. 
Tel. 8 677 71 800. Rokiškis
• Sodą už mišķų urėdijos, 6 arai. 
Sode yra šiltnamis, šulinys, naujas 
lauko tualetas, 2 aukštų namas. 
Name 3 kambariai, virtuvė, židinys, 
rūsys. Netoli pagrindinio kelio. 
Kaina 12000 Eur.  
Tel. 8 610 12 542. Rokiškis
• Sodą Saulėtekio bendrijoje.  
Rami, graži, gera vieta.  
Tel. 8 614 37 876. Rokiškis
• Patalpas, Gruodžio g. 37, 
antrajame aukšte. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 699 46 862. Rokiškis
• Garažą Gruodžio gatvėje.  
Kaina 3400 Eur. Tel. 8 646 92 250. 
Rokiškis
• 2 aukštų. medinį namą Aukštaičių 
2, Juodupėje, su baldais, buitine 
technika. Vietinis vandentiekis, 
ūkinis pastatas (yra malkų, bei 
briketų). 12 a žemės. Kaina 13000 
Eur. Tel. 8 606 59 786. Rokiškis
• Ariamos žemės sklypą 6,15 ha 
Pandėlio sen.  1 ha - 3000 eurų. Tel. 
8 674 61 469. Rokiškis
• Garažą Šatrijos gatvėje. 
Pirmajame korpuse, pietinėje 
pusėje. Pakeistos durys. Yra rūsys 
ir duobė. Kaina 2700 Eur.  
Tel. 8 610 24 126. Rokiškis
• Sodą Uljanavoje, 
KOOPERATININKO bendrijoje. 
Tel. 8 620 16 002. Rokiškis
• Fermą. 1650 kv. m. 16 km 
nuo Rokiškio. Asfaltuotas 
privažiavimas. Vandens gręžinys, 
elektra. Tinka žemės ūkio ar 
gamybinei veiklai. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 619 50 036. Rokiškis
• Medinį namą Geležinkeliečių 
g., Rokiškyje. 73 kv.m, šildomas 
malkomis, 30 a žemės sklypas, 
ūkiniai pastatai, pirtis, šulinys.  
Tel. 8 608 24 127. Rokiškis
• Namą Kooperatininkų g. 4-oji, 
už miškų urėdijos. Įrengtas 
naujas židinys, plastikiniai langai, 
palydovinė antena. Palėpėje 
sandėliukai ir miegamasis su 
balkonu. Šulinys, pavėsinė, 
šiltnamis, voljeras, pirtyje įrengta 
vandens kanalizacija, su baldais. 
Kaina 15000 Eur.  
Tel. 8 699 09 713. Rokiškis

NUOMA

• Išsinuomočiau žemę Rokiškio, 
Zarasų rajonuose.  
Tel. 8 606 07 881. Rokiškis
• Išnuomojama darbo vieta kirpėjai 
(-ui) ir manikiūrininkei ar kitai 
grožio specialistei. Puiki vieta, 
geros darbo sąlygos.  
Tel. 8 600 28 956. Rokiškis
• Išsinuomočiau 1-2 kambarių butą 
ilgesniam laikotarpiui, esu dirbantis 
vyrukas su drauge. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 604 99 145. Rokiškis
• Išsinuomotume garažą.  
Tel. 8 618 07 020. Rokiškis
• Išsinuomuotume pigią sodybą 
kaime, 20 km spinduliu aplink 
Rokiškį, su išperkamąja nuoma. 
Svarbiausia, kad būtų įmanoma 
atėjus gyventi sodyboje ir būtų 
ūkinis pastatas ir bent jau 1 ha 
žemės-ganyklos. Prašau nesiūlyti 
brangių, suremontuotų sodybų.  
Tel. 8 670 97 023. Rokiškis
• 18,9ha žemės sklypą Rokiškio 
rajone, Panemunių kaime. Nuo 
Rokiškio miesto 10 kilometrų. 
2017 metais buvo pasėtas žieminis 
rapsas. Žemės našumo balas 
43. Kaina sutartinė, daugiau 
informacijos telefonu. Kaina 3500 
Eur. Tel. 8 687 58 251. Rokiškis

PASLAUGOS

• Dengiame plokščius stogus 
rulonine prilydoma danga. 
Suteikiame garantiją.  

Tel. 8 690 27 247. Rokiškis
• Vejos pjovimas mulčiuojančia 

vejapjove nuo 2 Eur/arui; Žolės 
pjovimas žoliapjove (trimeriu) nuo 
3 Eur/arui; Kitų paslaugų kainos 
pagal susitarimą. Pastaba: minimali 
užsakymo suma 10 Eur.  
fb.me/vejosprieziurarokiskyje.  
Tel. 8 623 99 555. Rokiškis
• Purškiame ir pjauname 
Sosnovskio barščius Zarasų, 
Utenos, Anykščių, Kupiškio, 
Rokiškio ir Biržų rajonuose.  
Tel. 8 639 71 140. Rokiškis
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PERKA

• 3-4 kambarių butą Rokiškyje.  
Tel. 8 673 61 240. Rokiškis
• Naudotą, metalinę vonią.  
Tel. 8 674 42 890. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Prašau padovanoti virtuvinį 
staliuką. Tel. 8 646 04 414. 
Rokiškis
• Gal kas turite dovanoti duris, 
naudotą automatinę skalbimo 
mašiną, stacionarų kompiuterį?  
Tel. 8 646 04 414. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Nepilnai metus naudotą kokosinį 
čiužinuką. Standartas. Dovanų 
lovelė. Kaina 7 Eur.  
Tel. 8 646 92 910. Rokiškis
• Sportinį vežimėlį Peg-Perego. Yra 
apsauga nuo lietaus. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 656 88 167. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Prie ar aplink „Medica“ 
poliklinką (R. Burnicko polikliniką) 
pamesti raktai. Radusiems 
atsilyginsime. Tel. 8 615 86 093. 
Rokiškis
• Rasta Antano Krisiūno banko 
kortelė. Tel. 8 611 52 763. Rokiškis
• „Romuvos“ stadione rasti raktai. 
Tel. 8 614 21 843. Rokiškis
• Pamesta vyriška piniginė. 
Radusiems atsilyginsime.  
Tel. 8 673 48 744. Rokiškis
• Gal kas rado baltą iphone 6s 
telefoną? Radusiems atsilyginsiu! 
Tel. 8 692 65 078. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Ieškau žmogaus, galinčio 
per vasarą pjauti žolę, 
aplink negyvenamą sodybą 
Aleksandravėlės kaime.  

Tel. 8 625 25 143. Rokiškis
• Ieškomas žmogus ŽŪB 
„Ilzenbergas“ dirbti prie šviežios 
mėsos ir rūkytų mėsos gaminių. 
Darbo grafikas: nuo sekmadienio 
iki ketvirtadienio (esant poreikiui 
galima koreguoti).  
Tel. 8 686 95 244. Rokiškis
• Siūlau darbą  lietuvės -vokiečio 
šeimoje Vokietijoje. Darbas - 
tvarkyti kambarius ir prižiūrėti 
gėlynus. Norėčiau surasti tvarkingą, 
sąžiningą ir darbščią moterį, kuri 
galėtų dirbti Vokietijoje (Bremen) 
7-10 dienų per mėnesį.  
Tel. 0049 162 982 7789 Daiva. 
• Reikalingas meistras pastatyti 
pastatąiš blokelių YTONG (pamatai 
jau padaryti). Tel. 8 674 22 216. 
Rokiškis
• Reikalingas žmogaus, kuriam 
suteiktume gyvenamąjį 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
• Siūlau darbelį nedideliame sode-
darže tik darbščiai  merginai.  
Tel. 8 650 86 833. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Mažai naudotą žoliapjovę. 
Kaina 190 Eur. Tel. 8 687 97 889. 
Rokiškis
• Traktoriuką- žoliapjovę Stiga 
parkcompakt hsta  2005 m.  
Tel. 8 616 47 017. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO-
PREKĖS

• Prižiūrėtus riedučius. Kainą būtų 
galima paderinti. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 600 64 749. Rokiškis
• Nerūdijančio plieno šašlykinę su 
oro reguliavimo funkcija, 50x30 
cm, išardoma.  
Tel. 8 611 31 645. Rokiškis
• Batutą, skersmuo 2.65 m.  
Tel. 8 610 72 268. Rokiškis
• Šratasvydžio (Airsoft) šautuvą 
AK 47. Pusiau metalinis korpusas. 
Viskas veikia. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 686 03 042. Rokiškis
• Išmanujį laikrodį Xiaomi amazfit 
stratos 2, naujas, pilnas komplektas. 
Kaina 215 Eur. Tel. 8 628 93 099. 
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Labai pigiai  baltas statybines 
plytas 600 vnt. Tel. 8 686 26 668. 
Rokiškis
• Viengubo pjovimo sausas 
colines lentas, 5 kubai, „murlotus“ 
15cm/15cm. storio, 6 m. ilgio, 8 
vnt.-1 kubas. Tel. 8 610 06 145. 
Rokiškis
• Naudotus blokus pamatams, 
perdengimo plokštes, sijas.  
Kaina 70 Eur. Tel. 8 687 78 182. 
Rokiškis
• Medžio tekinimo stakles.  
150 Eur. Tel. 8 619 52 150. 
Rokiškis
• Norvegiškas naudotas lauko ir 
vidaus duris. Įvairių matmenų.  
Tel. 8 610 72 268. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• VW golf 1.9 TDI 66 kW variklį. 
Tel. 8 614 66 272. Rokiškis
• VW lengvo lydinio ratus R14, 
originalūs. Tel. 8 614 66 272. 
Rokiškis
• Audi 80 b4 1.9 TDI 66 kW 1993 

m. dalimis. Tel. 8 628 01 976. 
Rokiškis
• Audi a4 1998 m. 81 kW TDI.  
Tel. 8 612 67 305. Rokiškis
• Audi a4 1.9 TDI 81 kW 
universalas. Tel. 8 629 45 390. 
Rokiškis
• VW Passat 1995 m. 1.9 TDI 66 
kW. Tel. 8 629 45 390. Rokiškis
• Lengvo lydinio ratlankius su 
padangom  R 16/235/60  BMW   
orginalas, tinka  E60  E39  E38 
labai geros būklės. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Lengvo lydinio ratlankius 
su vasarinėmis  padangomis 
R16/205/55  padangų likutis 4 mm  
labai gero stovio. Kaina 140 Eur. 
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Moskvičiaus variklį. Kaina 130 
Eur. Tel. 8 633 01 255. Anykščiai
• Moskvičiaus pavarų dėžę, 
naudota, 1990 m. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 633 01 255. Anykščiai
• Opel corsa 1.2 benzinas.  
Tel. 8 671 51 396. Rokiškis
• VW Transporter T4 2,4 l dyzelis. 
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• VW Passat b5, b3, VW Golf 
2, VW Transporter, OPEL, 
MERSEDES, RENAULT Master, 
VW Sharan ir kiti. Tel. 8 600 54 
331. Rokiškis
• Kuro purkštuką tinkantį Citroen 
2.0 hdi,2.2hdi / Fiat 2.0 jtd / 
Peugeot 2.0 hdi, 2.2 hdi Kodas 
0445110062. Atitinka visus 
parametrus. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Kuro purkštuką tinkantį 
Bmw 530d / Bmw 730d. Kodas 
0445110029.Restauruotas. Naujas 
Bosch išpurškėjas. Atitinka visus 
parametrus. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Nissan Almera 2003 m. 2.2 dCi 
82 kW mechaninę pavarų dėžę 
dalimis. Dėžės kodas (RS5F50A). 
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• 1998 m. Volvo V-40 1,9 TD 
universalas. 1998 m. Ford-
Galaxy benzinas geras variklis, 
dėžė, žibintai. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• 225 45 R17 Bridgestone 2016 m. 
vasarines padangas. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• VW Golf 4 dyzelis, 66 kW.  
Tel. 8 670 37 379. Rokiškis
• VW passat R17 ratlankius su 
padangom 5/112.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Audi R16, Audi R17, Mersedes 
R16, Opel R15 ratlankius su 
padangom. Kaina 1 Eur. Tel. 8 685 
75 884. Rokiškis
• Padangas su ratlankiais, R14 
185/60, 4 vnt. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 650 60 545. Rokiškis
• 2002 m. Citroen C5 universalas 
2,2 HDI. 1998 m. Ford-Galaxy. 
1996 m. Peugeot 605 2 l dujos 
– tiesioginės. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Peugeot 306 1998 m. universalas . 
Tel. 8 627 41 833. Rokiškis
• Audi 80 b4 dalimis 2 l benzina-
dujos. Tel. 8 602 87 040. Anykščiai
• Opel lengvo lydinio ratlankius 
R15 5 skylių su vasarinėm 
padangom. Tel. 8 621 65 223. 
Rokiškis
• Lengvo lydinio ratus R17 235/45, 
M paket, BMW E39, su beveik 
naujomis padangomis- 4 vnt. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 674 91 802. 
Rokiškis
• VW ratlankius R17 22545 
originalūs geros būklės 5/112. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Sharan 1.9 TDI 66 kW .  
Tel. 8 623 00 993. Rokiškis
• Galinius stabdžių žibintus, kaina 
už abu. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 612 55 109. Rokiškis
• 205 60 R15 padangos, du vnt, 
naujos 2017 m. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• 205 60 R15 vasrines padangas 
7mm. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 685 76 884. Rokiškis
• Opel Vectra 1.6 ecotec.  
Tel. 8 628 83 314. Kupiškis

• Rover 420, dyzelis, 2.0.  
Tel. 8 628 83 314. Kupiškis
• Audi A3 81 kw dyzelis,  juoda, 
1999 m. TDI. Tel. 8 628 83 314. 
Kupiškis
• Žigulio vandens pompą, priekinį 
stiklą, priekinius prisegimo diržus. 
Tel. 8 687 19 627. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• AUDI A4 2000 m. TDI 85 kW  
TA  dar metams, unversalas. 
Kaina 1350 Eur. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• VW Passat B4 universalas. 1994 
m. 1.9 TDI 66 kW. Tvarkingas, TA 
iki 2019 08. Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 650 33 396. Rokiškis
• Lengvojo automobilio priekabą 
mažais rateliais, be dokumentų, 
nauja. Tel. 8 615 55 734. Rokiškis
• Toyota Avensis,  sedanas, 2003 
m. Geros būklės, šildomos sėdynės, 
kablys. TA iki 2019 03. pakeisti 
tepalai. Kaina 2300 Eur.  
Tel. 8 652 82 907. Rokiškis
• Motociklą YAMAHA XJ 600 N  
1995 m. Kaina 1050 Eur.  
Tel. 8 618 13 050. Rokiškis
• Motorinį dvirati „Riga“.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Volvo V40, 1996 m., benzinas, 
su variklio defektu. TA iki 2018 12 
mėn. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 612 87 573. Rokiškis
• Audi A4 2003 m. 1,9 l TDI, 
TA, prižiūrėtas  tvarkingas, visa 
informacija telefonu.  
Tel. 8 614 43 327. Rokiškis
• 1997m. Audi a6 2,4 benzinas-
dujos, sedanas, iš Vokietijos. 
Kaina 900 Eur. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• Elektrinį naują moterišką dviratį. 
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• 1996 m. VW Passat delfinas 
universalas 1,9 TDI 66 kW. TA iki 
2018 07, draudimas. Kaina 500 Eur. 
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Mopedą Piaggio nrg 50, geros 
būklės yra TA. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 619 52 150. Rokiškis
• BMW 316i TA iki 2002 04. 
Daugiau informacijos telefonu. 
Kaina 600 Eur. Tel. 8 626 74 619. 
Rokiškis
• Vaikiškus dviračius. Bėginiai, 
aliuminio rėmais,  priekiniai 
amortizatoriai, ratai 20, tvarkingi   
5 bėgiai. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Moteriškus dviračius, aliuminio 
rėmas, bėginiai,  tvarkingi.  
Kaina 80 Eur. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Moterišką  dviratį bėginis,  
aliuminio rėmas, naujos padangos 
priekiniai  amortizatoriai. Kaina 
125 Eur. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Audi 100c4 1994 m. 2.5 TDI 85 
kW  universalas su TA. Kaina 750 
Eur. Tel. 8 683 85 278. Utena
• BMW 318, juodas, dyzelinas,  TA 
iki 2019 m. birželio mėn.  
Tel. 8 615 43 316. Rokiškis
• 1999 m. Mersedes A 170 dyzelis 
TA dar ilgai. Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 624 91 461. Rokiškis
• VW Passat, 1,9 TDI, 1994m., 
universalas, sidabrinė spalva. 
Techniškai tvarkingas, TA iki 2019 
08. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 650 33 396. Rokiškis
• BMW 525 120 kW 2003 m.  
Tel. 8 672 06 106. Rokiškis
• Fanerinę dvivietę valtį. Kaina 250 
Eur. Tel. 8 687 52 641. Rokiškis
• Vaikišką dviratį, 20 colių 
ratai, tinkantis ir mergaitėms ir 
berniukams. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 685 14 847. Rokiškis
• 2000 m. Renault CLIO, 1,9 D, 4 
durų. TA iki 2018 09. Kaina 650 

Eur. Tel. 8 614 45 386. Rokiškis
• Vyrišką dviratį, naujos  padangos, 
bėginis. Kaina 125 Eur. 
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• KIA sorento visureigį. Smulkūs 
kėbulo defektai. Važiuoklė 
išpurkšta antikorozine danga. 
Yra du rakteliai, knygelė. Taupi 
mašina. Puikiai vedasi ir važiuoja. 
Manevringa. TA iki 2019 10 20. 
Kaina derinama. Kaina 1900 Eur. 
Tel. 8 686 17 934. Utena
• Audi 80, 1.8 66 kW, benzinas, 
TA iki 2018 10. Sėdi ir važiuoji. 
Defektai: pamestas posūkis, 
ūžia pavarų dėžė, tepalo yra. 
Kosmetiniai defektai. Mašina 
nereikalauja didelių išlaidų. 
Variklis sutvarkytas. Kaina 200 
Eur. Tel. 8 675 38 413. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Televizorių Panasonic,150 cm 
įstrižainės. Rodo gerai, visiškai 
sukomplektuotas, pagamintas 2010 
m. Kilmės šalis JAV. Kaina 180 
Eur. Tel. 8 624 53 487. Zarasai

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Senąjį grėbli/vartytuvą Dobilas 
gvr3. Geros būklės, veikiantis. 
Kaina 700€. Taip pat yra nauja, 
nenaudota šienapjovė 185 cm. 
Kaina 1350€. Ir mažųjų ritinių 

presas Fortshrit 454, kaina 800€. 
Tel. 8 622 06 975. Rokiškis
• Traktorinių variklių A-41, A-01 
purkštuvus. Nauji purkštukai, 
sureguliuoti,6 vienetai. Kaina 
už visus 50 €. Tel. 8 636 00 696. 
Rokiškis
• Kultivatorių traktoriui T 25.  
Tel. 8 620 67 272. Rokiškis
• Traktoriuką T16, geru motoru, 
elektrinis starteris, GAZ 52 greičių 
dėžė, nėra dokumentų.  
Tel. 8 658 88 388. Rokiškis
• Elektrinius piemenis. Koltec 
ES10 - 230V ( 1J)-45 eur. 
Gallagher M50 - 45 Eur.  
Tel. 8 636 35 616. Rokiškis
• Sraigtinę malkų skaldyklę, 
variklio galingumas 5 kW. Kaina 
350 Eur. Tel. 8 612 61 298. 
Rokiškis

Saulės sistemos pakraštyje 
aptiktas iš jos vidinės srities 
išsviestas asteroidas

Mokslininkai aptiko as-
teroidą, susidariusį Sau-
lės sistemos formavimosi 
pradžioje kažkur arčiau 
centrinio šviesulio ir ga-
liausiai nuklydusį už mi-
lijardų kilometrų, toli už 
Neptūno orbitos.

Šis įdomus kosminis vie-
nišius yra pirmasis anglies 
turtingas asteroidas, ap-
tiktas Kuiperio (Keiperio) 
juosta vadinamoje srityje, 
kurioje skrieja daug iš ledo 
sudarytų objektų, sakoma 
žurnale „The Astrophysical 
Journal Letters“ paskelbta-
me straipsnyje. Iš šio dan-
gaus kūno sudėties galima 
spręsti, kad jis veikiausiai 
susiformavo Saulės siste-
mos vidinėje srityje, gal-
būt tarp Marso ir Jupiterio 
orbitų esančioje asteroidų 
juostoje, o vėliau nuskriejo į 
pakraštį, nurodė tyrėjai.

Tokiu atveju asteroidas 
yra „pirmykštės Saulės sis-
temos reliktas“, pridūrė jie.

Saulės sistemos anks-
tyvosios raidos teoriniai 
modeliai prognozuoja, kad 
besiformuojančios dujų 
milžinių gravitacija galėjo 
išsviesti daug smulkesnių 
uolinių dangaus kūnų smar-
kiai nuo centrinio šviesulio 
nutolusias orbitas.

Taigi, Kuiperio juostoje 
turėtų būti šiek tiek uolinių 
objektų, tarp jų galbūt ir an-
glies turtingų asteroidų.

Naujieji stebėjimai, at-
likti Čilėje veikiančios Eu-

ropos pietų observatorijos 
(ESO) teleskopais, pateikia 
„tvirtą palaikymą šiems 
mūsų Saulės sistemos nera-
mios jaunystės teoriniams 
modeliams“, sakoma insti-
tucijos pranešime.

Asteroidas buvo pastebė-
tas, nes jo atspindima šviesa 
skiriasi nuo kitų Kuiperio 
juostos objektų, sudarytų 
daugiausiai iš ledo.

„Jis atrodė pakankamai 
keistai, kad pasižiūrėtume 
įdėmiau“, – sakė studijos 
pagrindinis autorius Tomas 
Seccullas, dirbantis Belfaste 
esančiame Karalienės uni-
versitete.

Kita vertus, šį objektą ty-
rinėti labai sunku.

300 km pločio kosminė 
uola 2004 EW95skrieja už 4 
mlrd. kilometrų nuo Žemės 
ir yra tamsi.

„Tai panašu į bandymą 
stebėti didžiulį anglių kalną 
visiškai juodo nakties dan-
gaus fone“, – sakė studijos 
bendraautorius Thomas Pu-
zia (Tomas Pusja) iš Čilėje 
įsikūrusio Pontifiko katali-
kiškojo universiteto.

„Turėjome naudoti gana 
pažangius duomenų apdo-
rojimo metodus, kad gautu-
me kiek įmanoma daugiau 
informacijos“, – pabrėžė T. 
Seccullas.

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

Ieškokite Rokiškio
 prekybos centruose!
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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 gali būti 
sudėtinga. Regis, 
peržiūrėjimo ir 

apskaičiavimų pareikalaus 
finansiniai reikalai, komerci-
nės sutartys arba teks spręsti 
technines problemas. Būkite 
atsargūs, kad netektų gai-
lėtis dėl savo neapdairumo. 
Regis, savo postringavimais 
darysite įspūdį kai kuriems 
asmenims. Savaitgalis bus 
šeimyniškas. Jei su namiš-
kiais santykiai geri, ir jausi-
tės gerai. Tačiau, jei kas nors 
bandys jus spausti, konfliktai 
neaplenks. Suteikite šalia 
esantiems gerų emocijų, kuo 
nors palepinkite, ir debesys 
išsisklaidys.

JAUTIS. Šią 
savaitę racionaliai 
planuokite savo 
veiksmus ir ne-

pasitikėkite akla sėkme. Tai, 
ką mėginsite įteigti kitiems, 
kaip traktuosite informaciją, 
nebūtinai atitiks objektyvią 
tiesą. Prisiimdami naują at-
sakomybę, turite būti įsitiki-
nę, kad sugebėsite pateisinti 
kitų pasitikėjimą. Tikėtina, 
kad susidursite su materiali-
nėmis problemomis arba su 
kliūtimis dėl transporto, ryšių 
sutrikimų. Jei aktualu, neven-
kite susitvarkyti nuosavybės 
reikalų. Jei kur nors išvyks-
tate savaitgaliui, nelėkite lyg 
be galvos. Tikėtinas meilės 
nuotykis.

DVYNIAI. Šią 
savaitę bus nelen-
gva susitarti su ki-
tais. Situacija bus 

neprognozuojama. Dažnai 
norėsis pabūti vienumoje su 
savo mintimis, pailsėti nuo 
šurmulio, įsiklausyti į vidinį 
balsą. Nuo savaitės vidurio 
jau palanku būtų brandin-
ti naujus planus. Nors jūsų 
emocijos ir toliau banguos 
kaip jūra, mąstysite vis ra-
cionaliau. Vis dėlto, jei per 
daug sau leidote finansine 
prasme, gali kilti problemų. 
Jūsų viltys, susijusios su no-
rimu įsigyti daiktu, dovana, 
pasipelnymu, šį savaitgalį 
gali iš dalies realizuotis. Vis 
dėlto rizikuokite saikingai.

VĖŽYS. Šią sa-
vaitę galimas ne-
malonus pokalbis, 
n e s u s i p r a t i m a s 

arba papildomi reikalavimai. 
Asmuo, kurį laikėte draugu, 
gali pasielgti klastingai ar 
tiesiog jums nenaudingai. 
Būsite nusiteikę ieškoti kal-
tų. Pasistenkite atskirti melą 
ir saviapgaulę nuo realybės. 
Atgaivos teiks rami aplinka, 
galimybė plaukti pasroviui ir 
kartu jaustis saugiai. Venkite 
svaigalų, abejotinų kompa-
nijų. Jeigu savaitgalį išveng-
site kivirčų su oponentais ar 
valdingais asmenimis, patir-
site gerų įspūdžių. Staiga ga-

Astrologinė prognozė ateinančiajai savaitei
lite kažkuo susižavėti.

LIŪTAS. Šią 
savaitę geriau 
seksis tiems, ku-
rie nebijo darbo ir 

iššūkių. Galimas neplanuotas 
pokalbis su įtakingu asme-
niu, o gal ir su aršiu oponen-
tu. Nesistenkite bet kokia 
kaina atrodyti pranašesni už 
kitus. Nepasiduokite provo-
kacijoms. Savaitei įpusėjus, 
turbūt rasite progų ir laiko 
pasidžiaugti bendraminčių 
draugija. Galima aktuali in-
formacija iš užsienio. Ven-
kite abejotinų eksperimentų, 
galinčių pakenkti kūnui ir 
sielai. Savaitgalį leiskite sau 
atsipūsti nuo darbų, pareigų. 
Regis, domins dvasinės prak-
tikos, vidinės transformaci-
jos.

M E R G E L Ė . 
Šią savaitę jums 
rūpės ir globali-
niai reikalai, ir 

asmeninė karjera, mokslo ak-
tualijos. Su nerimu lauksite 
rezultatų, atsakymų. Jei turite 
bylinėtis, vykti į komandiruo-
tę, susitikti su užsieniečiais, 
specialistais, gali iškilti ne-
numatytų keblumų. Laimei, 
dirbti bei atsigauti po dar-
bo padės flirtai, diskusijos. 
Abejotinų pramogų vis dėlto 
geriau būtų atsisakyti. Saugo-
kite vaikus, mylimą žmogų, 
nes jų tyko pavojai. Savait-
galį turbūt susitiksite su žmo-
nėmis, kurių pasiilgote, arba 
gausite svarbių žinių. Domins 
renginiai, kelionės.

S VA R S T Y -
KLĖS. Ši savaitė 
žada stiprių įspū-
džių bei pojūčių. 

Bus dalykų, dėl kurių labai 
nerimausite. Galbūt suži-
nosite nelinksmą žinią arba 
netikėtai paaštrės kai kurios 
finansinės, skolų, vaikų pro-
blemos. Be reikalo eikvosi-
te laiką bei energiją, jeigu 
mėginsite įrodyti savo tiesą, 
apeliuosite tik į asmeninius 
nuopelnus. Nuo savaitės vi-
durio vis labiau domins ke-
lionės, tarptautiniai renginiai, 
egzaminai ir pan. Savaitgalį 
būsite labai užsiėmę, jei ten-
ka dirbti, organizuoti talką, 
renginį. Viską atpirks gautas 
dėmesys, finansinė nauda.

S K O R P I O -
NAS. Šią savaitę 
ne viskas sklan-
džiai klostysis. 

Jausite kai kurių žmonių 
priešiškumą. Valdykite savo 
emocijas, nepasiduokite pyk-
čio protrūkiams. Saugokitės 
gamybinių avarijų, ugnies. 
Regis, daug galvosite apie 
pinigus, mokesčius, įmokas. 
Rūpės ir svetimos skolos bei 
naudos. Kažkam pavydėsite, 
gal net slapta kenksite. Tačiau 
ir apie jus gali būti paskleista 
negatyvi informacija. Savait-
galį galimi netikėtumai dėl ne 

taip suprastos informacijos ar 
jos trūkumo. Tikėtinas intri-
guojamas pasiūlymas, pažin-
tis su užsieniečiu.

ŠAULYS. Sa-
vaitės pradžioje 
ypač aktualūs gali 
būti sveikatos 

klausimai. Regis, ieškosite 
informacijos apie reikiamus 
tyrimus, gydymą, reabilita-
ciją ar profilaktiką. Būkite 
atsargesni dirbdami su tech-
niniais prietaisais, elektra bei 
vairuodami. Jeigu laukiate at-
sakymo dėl darbo, jis nebūti-
nai nudžiugins. Konkurenci-
jos motyvas turėtų sustiprėti. 
Labiau saugokite ir svetimą, 
ir savo turtą, pinigus. Savait-
galį jus itin domins nepigios 
prekės ir paslaugos arba kur-
site originalius verslo planus. 
Idėjų išties gali būti gerų.

OŽIARAGIS. 
Šią savaitę jums 
teks labiau susirū-
pinti savo atžalų 

elgesiu ar pasiekimais. Vaikai 
gali prikrėsti eibių, už kurias at-
sakysite jūs. Darbe būsite gana 
veiklūs, tik nepiktnaudžiaukite 
tarnybine padėtimi. Jei atsiras 
papildomo darbo, nederėtų 
išsisukinėti. Tam tikrą pavo-
jų gali kelti konkurentai arba 
jums taip atrodys. Galimas 
komplikuotas tarpininkavimas, 
stringančios derybos. Savait-
galį jums norėsis kontroliuoti 
kitus žmones, primesti savo 
valią, planus. Verčiau džiugin-
kite maloniomis staigmenomis 
savo vaikus, mylimą žmogų.

VANDENIS. Sunkoka bus 
suderinti darbo 
ir kitus reikalus. 
Būsite dirglūs, ne-
ramūs. Galite su-

sidurti su grubiais žmonėmis, 
patirti traumą. Venkite azarti-
nių žaidimų, abejotinų meilės 
nuotykių. Saugokite nuo pavo-
jų vaikus, atkreipkite dėmesį į 
šeimos narių emocinę būklę, 
sveikatą. Darbe nieko neda-
rykite atmestinai, kad nekiltų 
problemų. Savaitgalį kils ūpas 
dailiau susitvarkyti savo aplin-
ką, įsigyti modernesnių daiktų. 
Jei koreguosite asmeninį įvaiz-
dį, pavyks tapti stilingesniems. 
Netikėtai galite įsigyti gyvūną.

ŽUVYS. Jums 
vertėtų peržiūrėti 
planus, būtina su-
derinti interesus. 

Gali kilti problemų dėl netei-
singai suprastos informacijos. 
Bus per daug emocijų, blaš-
kymosi, smulkių rūpesčių, 
todėl ne viskas pavyks. Ver-
tėtų pagalvoti apie permai-
nas. Pravartu didesnį dėmesį 
skirti šeimai, namams, grožio 
puoselėjimui, nusipirkti ar 
pasigaminti kažką gražaus. 
Savaitgalį sugebėsite su bet 
kuo dėl bet ko susitarti. Vis 
dėlto neaišku, ar vėliau bus 
laikomasi tų susitarimų, pa-
žadų.

BALDAI

• Du kompiuterinius stalus su 
stalčiais. Vieno stalo kaina 95 Eur. 
Tel. 8 612 94 783. Rokiškis

DOVANOJA

• Naudotą sofą ir lovą.  
Tel. 8 650 56 794. Rokiškis
• Atiduodu akmenis, vienas apie 
100-200 kg. Tel. 8 601 04 317. 
Rokiškis
• Atiduodu statybines atliekas. 
Blokeliai iš šlako, todėl lengvai 
trupa, puikiai tinka kelio ar 
trinkelių pagrindui.  
Tel. 8 629 66 698. Rokiškis
• Plastikinius gėlių vazonėlius ir 
pora kaktusų. Tel. 8 648 35 808. 
Rokiškis
• Džiungarijos žiurkėnus.  
Tel. 8 671 31 579. Rokiškis
• Šiferį  20 vnt.  
Tel. 8 604 39 441. Rokiškis
• Dovanoju žirgų mėšlą maišytą 
su šiaudais.  Tinka įterpti į dirvą 
sodinti bulvėms arba pūdyti.  
Tel. 8 670 97 023. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Juodos ir aukso spalvų BINGER 
laikrodį. Laikrodyje plaka 
japoniška kvarcinė širdis. Laikrodis 
išskirtinis solidžiu dizainu. Visos 
rodyklės veikianačios. Kaina 52 
Eur. Tel. 8 616 15 320. Kaunas
• Suknelę, dėvėta vos vieną kartą, 
būklė puiki. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 624 86 771. Rokiškis
• Mėlyno stiklo juodo rėmelio 
poliarizuotus VEITHDIA saulės 
akinius. Komplektą sudaro akiniai, 
kietas dėklas, stiklų valymo 
servetėlė ir testinė kortelė. Kaina 
27 Eur. Tel. 8 616 15 320. Kaunas
• Patrauklius juodus lengvus vos 
10 g svorio poliarizuotus juodo 
titaninio rėmo, filmo MATRICA 
stiliaus, septynsluoksnio 
polimero stiklo akinius. Puikiai 
tiks tiek vyrui, tiek moteriai. 
Komplektacijoje akiniai, kietas ir 
minkštas dėklai. Kaina 37 Eur. Tel. 
8 616 15 320. Kaunas
• Baltus odinius moteriškus  
sportinius batelius iš Vokietijos. 38 

dydis. Kaina 37 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Juodus odinius moteriškus 
sportinius batelius iš Vokietijos 
lenktu padu. 40 dydis. Kaina 42 
Eur. Tel. 8 621 86 262. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Dėžę su stiprintuvu Magnat 1000 
V. Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• JBL žemo dažnio kolonėlę ir 
Alpine stiprintuvą 700 W. Viskas 
veikia. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 686 03 042. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Kompiuterį. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Kompiuterį Lenovo.  
Kaina 40 Eur. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis
• Routeris Netger, veikia gerai. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 685 78 590. 
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. 2018-05-11

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

Nėra facebooke 
tokios kvailystės, po 
kuria nebūtų galima 
prirašyti „kinų išminčius 
sakė“.

***
Kartais norėtųsi 

pritvoti vyrą. Bet 
negaliu: Dievui ir 
motinai tėvynei dėl jo 
pasirašiau, vadinasi, esu 
atsakinga!

***
Kalbasi du kazokai:
– O tu, kūmai, į 

degančią trobą įeitum?
– Ne.
– O šuoliuojantį žirgą 

sulaikytum?
– Ne.
– Va už tai tave, 

kūmai, ir gerbiu, kad tu 
– ne boba!

***
Petras ieškojo 

priežasties susimušti 
su sugyventine. 
Nerado. Todėl mušė ją 
tylėdamas.

***
Dingo kriminalinio 

autoriteto uošvė. Tad 
visi rajono nusikaltėliai 
kelias dienas jos ieškojo: 
iššniukštinėjo ligoninę, 
lavoninę, aplinkinius 
miškus. Vienas 
skambina autoritetui:

– Turim dvi 
naujienas: gerą ir blogą.

– Sakyk pirma blogą.
– Uošvienę radom. 

Ežere. 

– O kokia geroji naujiena?
– Vyciokas nuo jos kibirą 

vėžių nurinko. Barzdyla ir 
Atsuktuvas dabar juos verda. 
Meškis alaus pirkti išvarė. O 
Vyciokas uošvienę vėl į ežerą 
įmetė.

***
Vyrukas klausia trenerio, 

kokiu koviniu sportu užsiimti. 
Treneris klausia:

– Jums puolimui ar 
gynybai?

Vyrukas:
– Savigynai.
– Na, tuomet galite 

užsirašyti į bėgimo treniruotes.
***

Stiklinė pusiau pilna. 
Pesiministas: „Viską išgėrė, 
bjaurybės“. Optimistas: „Dar 
neįpylė“.

***
Kodėl kai kuriose 

valstybėse greitosios 
pagalbos automobilius vadina 
karietomis? Ar dėl patogumo, 
ar dėl judėjimo greičio?

***
– Kaip angliškai bus 

„ieškoti“?
– To google.

***
– Ar turite leidimą į Putino 

inauguraciją?
– Aš turiu abonementą!

***
Čiukotka. Darželis. Vaikai 

su auklėtoja mena mįsles. 
Auklėtoja:

– Ir vasarą, ir žiemą tos 
pačios spalvos. Kas?

Vaikai choru:

– Sniegas!
***

Pasitaiko, kad sėdi 
internete trečią valandą 
nakties ir skaitai sau apie 
Zimbabvės vidaus politiką. Iš 
vienos pusės – lyg ir įdomu, 
o iš kitos – ir kokiam velniui 
to reikia.

***
Kalbasi du melomanai:
– Kuo skiriasi klasikinė 

muzika nuo šiuolaikinės?
– Klasikinę muziką noriu 

pagarsinti, o šiuolaikinę – 
pritildyti.

***
– Padavėjau! Ir kas gi čia 

šliaužia mano salotomis?
– Baltymai, sere.

***
– Ir ko čia taip visi į mane 

spokso. Gal tikrai šita suknelė 
per daug ekstravagantiška?

– Nežinau, Petrai, nežinau.
***

– Tėti, kas stipresnis: jautis 
ar mūsų katinas?

– Vaikeli, galvok logiškai. 
Kačių ėdalą su jautiena 
matei? Teisingai, yra toks. O 
karvių pašaras su katiena?

***
Kaimyninės šalies valdžia 

visada išklauso opoziciją. 
Prikaišo jos kabinetuose 
„blakių“ ir klausosi, klausosi...

***
Moteris policijoje:
– Man pavogė prabangų 

deimantų kolje.
– Ir kaip jis atrodė?
– Kaip tikras!

Orų prognozė gegužės 11-14 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Gegužės 11 d. Naktį +10

Dieną +22
PR, 
3-8 m/s

Gegužės 12 d. Naktį +9
Dieną +23

PR,
2-7 m/s

Gegužės 13 d Naktį  +10
Dieną +24

ŠR, 
3-8 m/s

Gegužės 14 d. Naktį +11
Dieną +20

R,
3-8 m/s

Dieną ir naktį trumpai 
palis.

AUGALAI
BUITINĖ TECHNIKA

Ieškokite Rokiškio
 prekybos centruose!

• Žirnius sėklai. Tel. 8 614 32 843. 
Biržai
• Braškių daigus. Tel. 8 624 69 717. 

Rokiškis

• Šaldiklį Snaigė 122.  
Kaina 60 Eur. Tel. 8 638 38 740. 

Rokiškis
• Mažai naudotą 35 litrų vandens 
šildytuvą.  Elektrinis.  
Kaina 30 Eur. Tel. 8 625 12 233. 
Rokiškis

• Elektrinę siuvimo mašiną ČAIKA 
134. Kaina 135 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Pigiai naudotą indaplovę Beko. 
Tel. 8 616 47 160. Rokiškis


