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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Gegužės 18-oji, 
penktadienis, 

20 savaitė
Iki metų pabaigos liko

227 dienos. 
Tarptautinė muziejų diena

Tarptautinė žavėjimosi 
augalais diena.

Saulė teka 5.10 val., 
leidžiasi 21.21 val. 

Dienos ilgumas 16.11 val. 
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Erdmantas, Erdmantė, Erdmas, 
Erdmilė, Erikas, Julita, Rytė, Venancijus, 

Venantas.
Rytoj: Celerina, Celerinas, Celesta, 
Celestinas, Celė, Dangė, Dangius, 

Gilvina, Gilvinas, Jovaišas, Jovaidas, 
Jovarda, Jovardas.

Poryt: Akvilas, Akvilė, Akvilina, 
Akvilinas, Alfreda, Alfredas, Aušrys, 
Bernardina, Bernardinas, Eidvainas, 
Eidvainė, Eidvilas, Eidvilė, Eidvyda, 

Eidvydas, Eidvydė, Vygintas, Vygintė.

Dienos citata
„Kuo mažiau žmogus žinai, juo 

paprasčiau gyveni“  
(E. M. Remarkas).

Dienos skaičius
150

Tiek dalyvių buvo Rokiškio de-
kanato jaunimo dienose. 3 p. 

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1291 m. Egipto sultonas ir jo 
sūnus Ašrafas užgrobė paskutinę 
krikščionių tvirtovę Šventojoje že-
mėje - Akrą.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1989 m. Lietuvos TSR Aukščiausioji 
Taryba priėmė Konstitucijos 

pataisas, užtikrinančias Lietuvos TSR 
suverenitetą, respublikos įstatymų 

viršenybę prieš TSRS įstatymus.

Post 
scriptum

Kito nemylėjęs, mylimas 
nebūsi.

Rajono ligoninė, 
vyresnė už atkurtąją 
Lietuvos valstybę. 
Apie garbingą 
istoriją,modernius 
gydymo metodus ir 
ateities perspektyvas

Tada ir dabar: rentgeno aparatas...

... ir modernus kompiuterinis tomografas.                                                                              Rajono ligoninės archyvo nuotr.

2 p.

Melagingas pranešimas 
apie sprogmenį: 
evakuoti žmonės, 
įvestas planas „Skydas“, 
įtariamasis sulaikytas

2 p.

Rokiškėnai kariai 
savanoriai rengiasi 
pratyboms
Rokiškio dekanato 
jaunimo dienos: apie 
tikėjimą jaunimo kalba

Už šimtus virtualių draugų svarbesnis tas – vienintelis tikras – kuris iškilus 
problemai susiprotės paduoti kopėčias.                               Organizatorių nuotr.

3 p.
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KRIMINALAI
Ir vėl girtuoklis už vairo
Gegužės 14 d. 20.10 val. Rokiškio 
r., Obelių sen., Pagriaumelės k., 
patikrinti sutabdytas automobilis
„Opel Astra“, kurį vairavo 
neblaivus (2,08 prom. girtumas) 
vyras (gim. 1973 m.), gyv. 
Rokiškio r.Įtariamasis sulaikytas.

Juodupės seniūnijos žvėrys 
skelbia karą policijai?
Gegužės 14 d. 22.15 val. Rokiškio 
r., kelyje Rokiškis–Juodupė–
Onuškis–Ilzenbergas 8,05 km 
Panevėžio AVPK Rokiškio r. PK 
RS vyr. patrulis tarnybos metu, 
blaivus, vairuodamas tarnybinį 
automobilį „Skoda Yeti“ kliudė ir 
mirtinai sužalojo į kelią išbėgusią 
stirną. Žmonės nenukentėjo. 
Nežymiai apgadintas tarnybinio 
automobilio priekinis bamperis.
Šis incidentas – nebe pirmasis 
Juodupės seniūnijoje: šiose 
apylinkėse policijos automobilis 
stirną nutrenkė ir prieš kelis 
mėnesius.

Paprašė 
„tik paskambinti“
Gegužės 15 d. 19.12 val. moteris 
(gim. 1942 m.), gyv. Rokiškyje, 
pranešė, kad tądien 19 val. 
iš jos sūnaus (gim. 1970 m.), 

jam būnant su pažįstamu vyru 
(gim. 1986 m.), šiam paprašius 
mobilaus ryšio telefono jį 
pasiėmęs pabėgo. Nuostolis – 314 
eurų. Įtariamasis sulaikytas.

Plėšikavo laiptinėje
Gegužės 16 d. 20.09 val. 
neblaivus (3,09 prom. girtumas) 
vyras (gim. 1970 m.), gyv. 
Panevėžio r., pranešė, kad 20 
val. pažįstamas (gim. 1986 m.)
Rokiškyje, Panevėžio g., namo 
laiptinėje reikalavo atiduoti 
mobilaus ryšio telefoną ir kelis 
kartu trenkė kumščiu bei spardė. 
Paėmęs telefoną, pasišalino. 
Nuostolis – 199 eurai.

Nukentėjo 
neblaivūs asmenys
Gegužės 16 d. 16.51 val.  
neblaivus (3,25 prom. girtumas) 
vyras (gim. 1981 m.), gyv. 
Rokiškio r., pranešė, kad prieš jį 
smurtavo vyras (gim. 1990 m.) 
kartu su dar trimis nepažįstamais 
vyrais. Įtariamasis (gim. 1990 m.) 
sulaikytas, kiti ieškomi. 
Gegužės 16 d. 18.02 val. 
neblaivus (2,10 prom. girtumas) 
vyras (gim. 1989 m.), gyv. 
Rokiškio r., pranešė, kad tądien 
16.30 val. Rokiškio r., išgertuvių 

metu įvykus konfliktui, prieš jį 
smurtavo neblaivus (3,25 prom. 
girtumas) vyras (gim. 1981 m.). 
Gegužės 16 d. 13 val. Rokiškyje, 
iš matymo pažįstamas vyras 
(gim. 1999 m.), gyv. Rokiškio 
r., smurtavo prieš neblaivų (3,12 
prom. girtumas) vyrą (gim. 1974 
m.).

Iškeikė 
socialinę darbuotoją
Gegužės 16 d. 8 val. Rokiškio r., 
Panemunėlio sen., Panemunėlio 
glž.st., Stoties g., neblaivus (1,90 
prom. girtumas) vyras (gim. 
1965 m.) viešoje vietoje įžūliu 
elgesiu, grasinimais demonstravo 
nepagarbą aplinkiniams ir 
aplinkai ir sutrikdė visuomenės 
rimtį ir tvarką: matant ir girdint  
pašaliniams asmenims garsiai 
šaukdamas išvadino Panemunėlio 
seniūnijos socialinio darbo 
organizatorę necenzūriniais 
žodžiais. Grasino Panemunėlio 
seniūnijos seniūnei. Įtariamasis 
sulaikytas.
Panevėžio VPK ir Panevėžio 

apskrities priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos

Rokiškio priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos inform.

Žemės ūkio ministerija skelbia viešąjį konkursą  parduoti iš AB 
„Jonavos grūdai“ 774,04 t I klasės 2007 metų derliaus, 7 789,00 t I 
klasės 2008 metų derliaus, 4 336,30 t I klasės 2009 metų derliaus 
rugių, 1 119,55 t II klasės 2007 metų derliaus, 5 909,93 t II klasės 
2011 metų derliaus kviečių, 4 t 2008 metų cukraus bei 1 t 2008 metų 
druskos. 

Rugių kokybės rodikliai atitinka LST 1580:2003/1K:2008 ,,Rugiai. Su-
pirkimo ir tiekimo reikalavimai“ 4.10 papunktyje nurodytus reikalavi-
mus. Parduodamų I klasės rugių kaina AB ,,Jonavos grūdai“ sandėlyje 
yra ne mažesnė kaip 130 Eur už toną (neįskaitant PVM). Mažiausias 
parduodamas I klasės rugių kiekis – 100 t.

Kviečių kokybės rodikliai atitinka LST 1524:2003/2K:2014 „Kviečiai. 
Supirkimo ir tiekimo reikalavimai“ 4.11 papunktyje nurodytus koky-
bės reikalavimus. Parduodamų II klasės kviečių kaina       AB ,,Jonavos 
grūdai“ sandėlyje yra ne mažesnė kaip 150 Eur už toną (neįskaitant 
PVM). Mažiausias parduodamas II klasės kviečių kiekis – 100 t.

Parduodamo cukraus kaina AB ,,Jonavos grūdai“ sandėlyje yra ne 
mažesnė kaip 0,74 euro centai už kg (neįskaitant PVM). Mažiausias 
parduodamas cukraus kiekis – 0,5 t.

Parduodamos druskos kaina AB ,,Jonavos grūdai“ sandėlyje yra ne 
mažesnė kaip 0,09 euro centai už kg (neįskaitant PVM). Mažiausias 
parduodamas druskos kiekis – 0,5 t. 

Apmokėjimas išankstinis. Pirkėjas nupirktus grūdus, cukrų ir drus-
ką iš jų saugojimo vietos atsiima savo lėšomis.

Grūdų, cukraus ir druskos pirkimo konkurse gali dalyvauti Lietuvo-
je įregistruoti juridiniai ir fiziniai asmenys.

Norintieji dalyvauti konkurse turi iki 2018 m. gegužės 25 d. 10 val. 
00 min. pateikti: juridinis asmuo – vadovo parašu ir antspaudu patvir-
tintą paraišką, kurioje būtų nurodytas pageidaujamas pirkti grūdų, 
cukraus ar druskos kiekis bei įsipareigojimas apmokėti iš anksto, taip 
pat įmonės įregistravimo pažymėjimo kopiją; fizinis asmuo – fizinio 
asmens parašu (turi būti nurodytas asmens kodas) patvirtintą paraiš-
ką, kurioje būtų nurodytas pageidaujamas pirkti grūdų, cukraus ar 
druskos kiekis bei įsipareigojimas apmokėti iš anksto.

Paraiškos konkursui antspauduotame voke su užrašu „Rugių pir-
kimo konkursui“, „Kviečių pirkimo konkursui“, „Cukraus pirkimo kon-
kursui“, „Druskos pirkimo konkursui“ pateikiamos iki nurodytos da-
tos ir valandos ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės 
departamentui  (302 kab.) arba siunčiamos registruotu paštu, adresu: 
Žemės ūkio ministerija, Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Paštu siun-
čiamų paraiškų gavimo data nustatoma pagal pašto spaudą, o gavi-
mo valanda įrašoma ministerijos registravimo spaude.

Kitoje voko pusėje nurodomas paraišką pateikusio juridinio as-
mens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, te-
lefonas ir el. paštas. Jei paraiška pateikiama pavėluotai, neatplėštas 
vokas grąžinamas jį pateikusiam konkurso dalyviui.

Vokai bus atplėšiami 2018 m. gegužės 25 d. 10  val. 10 min. (302 
kab.). Konkurso laimėtojai bus nustatomi pagal pasiūlytą aukščiausią, 
bet ne mažesnę už nurodytą skelbime, pirkimo kainą. Keliems pir-
kėjams pasiūlius vienodą kainą, konkurso laimėtojai bus nustatomi 
pagal didžiausią perkamą kiekį, o esant vienodam perkamam kiekiui, 
paraiškos bus tenkinamos proporcingai. Vokų atplėšimo procedūroje 
gali dalyvauti paraiškas pateikusių juridinių ir fizinių asmenų atstovai.

 Informacija teikiama tel. (8 5) 239 8498 – grūdų pardavimo klau-
simais, tel. (8 5) 239 1161 – cukraus ir druskos pardavimo klausimais.  

Melagingas pranešimas apie sprogmenį: 
evakuoti žmonės, įvestas planas 
„Skydas“, įtariamasis sulaikytas

Gegužės 15-ąją apie 17.40  val. 
Rokiškio mikrorajone aidėjo po-
licijos sirenos. Bene pirmą kartą 
rajono istorijoje buvo pranešta 
apie pastate padėtą sprogmenį. 
„Sprogdintojo“ taikinyje atsidūrė 
Lašų žemės ūkio bendrovės ir UAB 
„Lašų duona“ administracinis pas-
tatas, kuriame įsikūrusios rokiškė-
nų pamėgtos „Topo centro“, „Lašų 
duonos“, „Humanos“ parduotu-
vės, baldų salonas, grožio salonas, 
sporto prekių ir mėsos produktų 
parduotuvės. Rajono įmonėse ir įs-
taigose pasibaigus darbo laikui, mi-
nėtose parduotuvėse buvo nemažai 
žmonių. Juos bei aptarnaujantįjį 
personalą teko evakuoti. Laimei, 
pranešimas buvo melagingas. O 
įtariamasis, kuris taip nevykusiai 
pokštavo, mažiausiai dvi paras pra-

leis areštinėje. Jam teks apmokėti 
ir specialiųjų tarnybų, įskaitant iš 
sostinės atvykusios „Aro“ išminuo-
tojų komandos, darbą. 

Situaciją Rokiškio rajono poli-
cijos komisariato viršininkas Euge-
nijus Šopis „Rokiškio Sirenaiׅ“ ko-
mentavo taip: „Gavome pranešimą, 
kad nurodytu adresu galimai padėtas 
sprogmuo. Įvykio vietoje buvo įves-
tas policijos planas „Skydas“, į įvy-
kio vietą iš Vilniaus atvyko „Aro“ 
specialistai. Kitos detalės vis dar ti-
riamos“. 21.05 val. planas „Skydas“ 
atšauktas. 

Praėjus kelioms valandoms po 
įvykio komisariato viršininkas Eu-
genijaus Šopis teigė, jog policijos 
pareigūnai savo pareigą atliko pro-
fesionaliai ir operatyviai reagavo į 

situaciją – dar tą patį vakarą sulai-
kė įtariamąjį, gimusį 1989 m. „Šiuo 
metu Rokiškio rajono gyventojas su-
laikytas 48 valandoms. Vykdydamas 
melagingą pranešima autorius buvo 
blaivus. Kadangi pastate nebuvo 
rastas sprogmuo, dėl melagingo pra-
nešimo apie visuomenei gresiantį pa-
vojų pradėtas ikiteisminis tyrimas,“ 
– kalbėjo E. Šopis.

Jei įtariamojo kaltė bus pripažinta, 
policijos komisariato viršininko tei-
gimu jam grės viešieji darbai, bauda, 
laisvės atėmimas iki vienerių metų. 
Kadangi į įvykio vietą buvo iškvies-
tos visos specialiosios tarnybos – po-
licija, priešgaisrinė saugos tarnyba, 
greitoji medicininė pagalba, iš Vil-
niaus atvyko „Aro“ specialistai  – jis 
turės atlyginti žalą valstybei.

Monika MEILUTĖ

Rokiškėnai kariai savanoriai 
rengiasi pratyboms

Gegužės pabaiga – aktyvus 
metas Vyčio apygardos 5-os-
ios rinktinės 506-osios kuopos 
kariams savanoriams. Ką tik 
kuopos karių grupė grįžo iš 
didžiulių tarptautinių pratybų 
Vokietijoje. Šį savaitgalį mū-
siškiai kariai vyks pratyboms 
į Biržus, o nuo pirmadienio šū-

viai aidės mūsų rajono miškuo-
se ir laukuose: prasideda dide-
lės pratybos, kuriose kartu su 
mūsiškiais dalyvaus ir Latvijos 
kariai. 

Nuo gegužės 21-osios iki gegu-
žės 27-osios vakaro mūsų rajone 
vyks pratybos, todėl gyventojai 
įspėjami, kad mūsų rajono atski-
rose vietovėse gali aidėti šūviai, 
važinės karinė technika, žygiuos 
kariai.Gyventojai kviečiami lai-
kytis rimties. 

Kilus klausimams apie praty-
bas, išsamesnę informaciją apie 
jas teikia Krašto apsaugos sava-
norių pajėgų Vyčio apygardos 
5-osios rinktinės 506-osios kuo-
pos vadas kapitonas Sergejus Afa-
nasjevas, tel. (8-686) 79554.

„Rokiškio Sirenosׅ“ inform.



3 psl.  2018-05-18

Nepriklausomas rajono laikraštis

Rokiškio dekanato jaunimo dienos: apie tikėjimą jaunimo kalba
Praėjusį savaitgalį Kamajų parapijoje vyko skaitlingos Rokiškio dekanato jaunimo dienos. Kaip pasakojo organizatoriai, sulaukta itin 
didelio dėmesio: vos paskelbus registraciją, norą dalyvauti renginyje pareiškė per pusantro šimto jaunųjų dekanato tikinčiųjų. Toks 
dalyvių skaičius neturėtų stebinti: Rokiškio dekanatas, kuriame yra 19 parapijų, – didžiausias Panevėžio vyskupijoje. Apie tikėjimą 
šiandieniniame pasaulyje, jauniems žmonėms kylančius pasirinkimo klausimus Jaunimo dienose kalbėta jaunų žmonių kalba, jiems 
priimtinomis formomis: be moralizavimų ir nuobodžių aiškinimų, netradicinėse erdvėse – pavyzdžiui, autobusų stotelėje, ar žygyje.

Kodėl netradicinės erdvės?
Vienas šio renginio organizatorių, Ka-

majų, Salų ir Duokiškio klebonas Andrius 
Šukys mano, kad iš sakyklos „auklėti“ 
jaunimą – netinkamas būdas kalbėti apie 
tikėjimą. Tad vietoje paskaitų – smagūs ir 
įdomūs pašnekesiai. Vietoj sėdėjimo tvan-
kiose klasėse – ilgas žygis, pakeliui skai-
čiuojant šiek tiek kitokius kelio ženklus. 
Netgi apie išpažinties svarbą galima kalbėti 
informacinių technologijų kalba. Ir tikėtis, 
kad į kiekvieną, netgi „nepatogų“ klausimą 
išgirsi nuoširdų ir nevadovėlinį atsakymą.

Netradicinės erdvės atskleidė rajono 
moksleivių veidus: nuoširdūs, smalsūs, 
kiek nedrąsūs klausti, tačiau įsibėgėjant 
diskusijai, vis atviresni. Jų klausimai – ak-
tualūs kiekvienai kartai: apie savo kelio 
paiešką, apie draugystės svarbą ir vertę, 
apie tai, kaip susigaudyti savo kintančiame 
dvasiniame pasaulyje...

Apie draugystę...
Pirmoji Jaunimo dienų stotelė – Ka-

majų Antano Strazdo gimnazijos salė. 
Čia – linksma muzika, smagūs komandų 
prisistatymai ir... linksmi klausimai. Antai, 
ar kas iki šio susitikimo žinojo, kad popie-
žiaus Pranciškaus mėgstamiausia knyga – 
visai ne Katalikų bažnyčios katekizmas, ne 
koks nors sunkus teologinis traktatas, o jau 
kelių kartų jaunimo kultinė knyga, pagrįs-
tai laikoma vienu pasaulinės literatūros še-
devrų... Ir kas gi ji? Ogi „Žiedų valdovas“.

Smagu paspėlioti, kokio aukščio buvo 
Kamajų bažnyčios smailės iki Antrojo pa-
saulinio karo, kai jos buvo numuštos svie-
diniais... 

O linksmas Kamajų jaunųjų parapijie-
čių spektakliukas ragina jaunimą išeiti iš 
virtualios socialinių tinklų realybės, kurioje 
draugai skaičiuojami šimtais, o kartais – ir 
tūkstančiais. Ir kai kyla „maža problema“, 
pavyzdžiui, pasiekti aukštai obelyje kabantį 
obuolį, prireikia ne piramidės virtualių drau-
gų, su jų „klikais“, „laikais“. O to vieninte-
lio, tikro, kuris susiprotės atnešti kopėčias...

Apie „Restart“ mygtuką...
Po šio spektakliuko ir linksmo Rokiš-

kio šv. Apaštalo Evangelisto Mato parapi-
jos vikaro Dainiaus Matiuko sveikinimo, 
jaunimo eisena su vėliavomis ir plakatais 
patraukė Kamajų šv. Kazimiero bažny-
čios link. Jos prieigose skambanti linksma 
muzika kūrė šventišką nuotaiką. Prieš šv. 
Mišias – trumpa giedojimo „treniruotė“. Ją 
nuotaikingai vedė Kamajų Antano Strazdo 
gimnazijos tikybos mokytoja Vilma Stepu-
taitienė bei iš įvairių rajono parapijų jauni-
mo sudaryta giedotojų grupė. Tad nenuos-
tabu, kad į „treniruotės“ pabaigą giedotojų 
choras pasipildė ne tik priešakiniuose suo-
luose sėdinčių merginų, bet ir tolėliau nuo 
altoriaus susėdusių vaikinų balsais. Juolab, 
kad parapijos savanoriai pasirūpino, jog 
kiekvienas giedotojas turėtų lapelį su visų 
giesmių tekstais. 

Po tokio „smagaus“ apšilimo – metas šv. 
Mišioms. Prieš jas – kamajiškio kunigo A. 
Šukio pasveikinimas. Jame – apie šiandie-
niniam jaunimui laikmečio keliamus iššū-
kius. Kai visko daug, čia ir dabar, nesunku 
pasimesti prioritetuose, susipainioti, pasukti 
ne tuo keliu. Tada žmogaus gyvenimas, tar-
si virusų ir kenkėjiškų programėlių apnikto 
kompiuterio darbas, tampa lėtas, skurdus, 
kartais nepakenčiamas. Ateina laikas pa-
spausti „Restart“ mygtuką: perkrauti savo 
mintis, tikslus, siekius... Žmogaus gyveni-
me toks „Restart“ mygtukas – išpažintis. 
Ir kunigas ragino ja kuo dažniau naudotis. 
Tiesa, ne todėl, kad artimieji liepia „įvyk-
dyti pareigą“, ne mechaniškai atburbėti vi-

siems įprastus smulkius prasižengimus, kad 
tik visi kuo greičiau atstotų. 

Kamajų bažnyčios klausyklose išpa-
žinčių vienu metu klausė net trys kunigai. 
Iš pradžių jiems darbo nebuvo, tačiau po 
truputėlį jaunimas įsidrąsino ir prie klausy-
klų nutįso eilutės. Tiesa, kai kurie tikintieji 
„namų darbus“ atliko savosiose parapijose: 
priimti Komuniją panoro kelis kartus dau-
giau jaunuolių, nei atlikti išpažintį. 

Šv. Mišias aukojo Rokiškio šv. Apaš-
talo evangelisto Mato parapijos vikaras D. 
Matiukas bei Juodupės, Lukštų ir Onuškio 
parapijų klebonas Aivaras Kecorius. Nuos-
tabiai psalmę giedojo viešnia iš Pandėlio 
parapijos Deimantė.

 Apie kryptis...
Po šv. Mišių pats laikas pasistiprinti. Mat 

po pusvalandžio diskusijų grupėje, Jaunimo 
dalyvių laukė įdomus ir turiningas žygis 
Kamajų apylinkėmis. Kelionė, kelias – 
ypatingas simbolis Katalikų bažnyčiai ir jos 
bendruomenei. Kiek daug reikšmių jis turi 
– kelią į save, kelią pas Viešpatį, gyvenimo 
kelią į Amžinybę. Jaunimas stovi kryžkelė-
se: jiems jau netrukus reiks rinktis profesiją, 
galvoti apie savąjį pašaukimą, patirti meilę, 
laiku ir atstumu išbandyti draugystę. 

Tad viena iš pašnekesių grupių žygiuoja 
į... Kamajų autobusų stotelę. Ten kunigas A. 

Šukys pakvietė pasikalbėti apie tai, ar tikė-
jimas dovanoja kryptį. „Tikėjimas dovano-
ja laisvę“, – jaunimui sako jis. „Bet juk jūs 
pasirinkote tikėjimą, kuris riboja“, – priešta-
rauja jauna tikinčioji, primindama apie ku-
nigo pareigų, įsipareigojimų ir atsakomybės 
naštą. „Taip, bet pasirinkdamas laisvę, pa-
sirenki ne tik jos teikiamus privalumus, bet 
ir pareigas, atsakomybę. Tai – neatsiejama 
laisvės dalis“, – sako kunigas. 

Lyg tyčia, stotelėn įsuka „Kautros“ au-
tobusas, vežantis keleivius Kauno kryptimi. 
Ir vėl pašnekesys suka pasirinkimo pusėn: 
svarbu pasirinkti tą kelionės kryptį, kuri 
tinka. Ir nesėsti į pirmą pasitaikiusį autobu-
są vien dėl to, kad tinkamo tektų šiek tiek 
palaukti...

Apie tai, ko paklausti nedrąsu
Pandėlio, Panemunio ir Skapiškio 

klebonas Albertas Kasperavičius savo-
sios diskusijų grupelės dalyviams pasiūlė 
klausimus užduoti raštu. Jis džiaugėsi, kad 
jaunimas klausia svarbiausių dalykų, ieš-
ko gyvenimo ir tikėjimo esmės. Žinoma, 
pusvalandis diskusijos – labai trumpas lai-
kas įsišnekėti atviriau. Bet laiko dar bus 
– po diskusijų jaunimas išėjo į ilgą žygį 
Kamajų apylinkėmis. Paženklintą ne tik 
įprastiniais, bet ir tikėjimo kelio ženklais...

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Giedotojų grupelė.                                                                                              Organizatorių nuotr.

Šv. Mišių akimirka.

Smagios pramogos.

Pašnekesys su kunigu Andriumi Šukiu Kamajų autobusų stotelėje.

Renkasi kunigo Alberto Kasperavičiaus diskusijų grupelė.

Kamajų parapijos savanoriai.

Žygio akimirka.
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Rajono ligoninė, vyresnė už atkurtąją Lietuvos valstybę. 
Apie garbingą istoriją, modernius gydymo 
metodus ir ateities perspektyvas
Medicinos darbuotojų dieną  rajono ligoninės kolektyvą pasiekė džiugi žinia: rajono ligoninės direktorės pavaduotojai medicinai gydytojai 
Marijai Čeponytei Seimo narys Raimundas Martinėlis įteikė sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos padėka. „Ši padėka – ne 
mano, o gausaus mūsų ligoninės kolektyvo, jo darbo ir pastangų įvertinimas“, – sako gydytoja. Šis įvykis, kaip ir šiemet švenčiamas 
atkurtosios Lietuvos valstybės šimtmetis, – puiki proga atsigręžti į rajono medikų nueitą kelią, pasidžiaugti pasiekimais, padiskutuoti apie 
ateitį. O apie ją geriausiai byloja faktas: ligoninės kolektyvas nuolatos pildosi jaunais, perspektyviais gydytojais bei slaugytojomis. O ilgus 
darbo dešimtmečius skaičiuojantys ligoninės gydytojai neslepia: ne vienam jų Rokiškio rajono ligoninė – pirmoji ir vienintelė darbovietė.

Neįtikėtini skaičiai
Pirmoji ligoninė Rokiškyje duris 

atvėrė 1910 m. Sunku patikėti, tačiau 
joje dirbo tik gydytojas, medicinos 
seselė ir vaistininkas. Ar kas dabar 
galėtų įsivaizduoti tokią statistiką: 
Rokiškio apskrities 80 952 gyven-
tojų sveikata 1922 m. rūpinosi viso 
labo trys gydytojai, penkios medi-
cinos seserys ir vaistininkas. 1932 
m. iki tol vienaaukštė ligoninė buvo 
išplėsta: pristatytas antrasis aukštas, 
įrengta operacinė.  Joje buvo atlie-
kamos apendicito, trūkio operacijos. 
Kitoms operacijoms rokiškėnai buvo 
vežami į Panevėžį ar Šiaulius. 1941 
m. ligoninė vėl gerokai pasikeitė: 
joje jau buvo 110 lovų, įkurta moters 
ir vaiko konsultacija, prieštuberku-
liozinis, odos ir venerologijos ligų 
dispanseriai, sanitarinė-epideminė 
inspekcija, medicinos paslaugos pra-
dėtos teikti kaimo vietovėse – ten ati-
darytos ambulatorijos. Karo metais 
rajono ligoninėje buvo vadinamasis 
hospiltalis. 1944 m. rajono ligoninė 
vėl būrė karo audrų išblaškytus me-
dicinos darbuotojus. Laisvės kovų 
metais drąsūs rokiškėnai gydytojai ir 
medicinos seserys aktyviai prisidėjo 
prie partizaninio judėjimo: rūpinosi 
sužeistaisiais laisvės kovotojais, tie-
kė vaistus.  

1951 m. atidaryta Greitosios pa-
galbos stotis, kuriai buvo skirtas... 
sunkvežimis. O po metų rokiškė-
nams į pagalbą medikai jau vyko 
sanitariniu automobiliu. 1958 m. 
prie ligoninės atidarytas Greitosios 
pagalbos skyrius, kuriame buvo vi-
siškai sukomplektuotas felčerių bu-
dėjimo postas.

1956 m. duris atvėrė ir ligoninė 
Juodupėje. Ten vienu metu buvo gy-
doma 10 pacientų. 

1965 m. rajono ligoninėje jau 
buvo 125 lovos, o ligonių gydymu 
rūpinosi gausus personalas – 565 
medicinos darbuotojai. Po metų ligo-
ninė dar išsiplėtė – jau 175 lovos ir 
57 gydytojai. Po ketverių metų gydy-
tojų gretos išaugo iki 70-ies. 

1978 m. rajone veikė jau 5 ligo-
ninės: Rokiškio, Juodupės, Obelių, 
Kamajų, Pandėlio.  Jose dirbo 99 
gydytojai, 368 vidurinio medicinos 
personalo, 358 jaunesniojo medici-
nos personalo ir ūkio darbuotojai.

1984-aisiais Rokiškio ligoninėje 
buvo 200 lovų (vidaus ligų skyriu-
je – 40, chirurgijos – 60, akušerijos 
– 40, vaikų ligų – 40, infekciniame 
skyriuje – 20). Obelių ir Juodupės li-
goninėse  –po 55 lovas, Kamajų – 65, 
Pandėlio – 100. Akivaizdu, kad spar-
čiai besiplečiančiai ligoninei buvo 
per ankšta nedideliame pastate (šiuo 
metu jame veikia šv. Apaštalo evan-

gelisto Mato parapijos senelių glo-
bos namai). Gimdymo namai buvo 
Vytauto gatvėje, dabartiniame Soci-
alinės paramos centro pastate. Taigi, 
buvo planuojama naujos, didelės ir 
modernios rajono ligoninės statyba.

Atgimimo metai – 
perspektyvų ir pokyčių laikas
1988-aisiais duris atvėrė nauja, di-

džiulė rajono ligoninė. Joje – jau 250 
lovų. Veikė Terapijos, Chirurginis, 
Vaikų, Akušerijos skyriai. 1992-ai-
siais buvo įkurtas 6 lovų Anestezijos 
skyrius. 

Kaip sako gydytoja M. Čepony-
tė, pastarieji trys ligoninės darbo 
dešimtmečiai – didžiulių pokyčių 
metai. Argi kas begalėtų įsivaizduo-
ti tuometines gydytojo darbo ir dia-
gnostikos priemones. Svarbiausios 
jų, kaip sako gydytoja, buvo mediko 
ausys, akys ir patirtis. Prie jų – fo-
nendoskopas, neurologinis plaktu-
kėlis, paprastas rentgeno aparatas 

ir kukli laboratorija. O šiandien? 
Modernus rentgeno kabinetas, kom-
piuterinis tomografas, echoskopai, 
laporoskopai, mamografas, šiuolai-
kiška laboratorija, atliekanti dešim-
tis įvairiausių tyrimų. Kompiuterinė 
duomenų bazė, kurioje saugomos 
pacientų nuotraukos, ligos istorijos. 
Prie jos prisijungęs gydytojas bet ku-
riuo metu gali pasižiūrėti per kelerius 
metus sukauptus paciento duomenis. 
„Medicinos diagnostika per pasta-
ruosius 30 metų padarė milžinišką 
šuolį“, – teigė ir ligoninės direktorė 
Ramunė Markevičienė.

Tačiau pašnekovės neslepia: kad 
ir kokie būtų modernūs tyrimo ap-
aratai, visgi žmogaus žinių, proto, 
patirties ir įžvalgumo jie neatstoja. 
„Kiekvienas ligos atvejis – individu-
alus, yra tam tikri niuansai, nulemti 
asmeninių paciento savybių. Ir gydy-
tojo patirtis, įžvalga čia nepakeičia-
mi“, – sakė gydytoja M. Čeponytė. 

Į 5 p.

Štai tokie automobiliai – pirmasis rajono ligoninės medikų transportas.

Operacinė – tada ir šiandien.

Kitados laboratorijos specialistų pagrindinis darbo įrankis buvo mikroskopas.

O štai gandrai rokiškėnų šeimas tuomet lankė gerokai dažniau.
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Moderni įranga –
modernios paslaugos
O šiandien gydytojams tiksliai di-

agnozuoti ligą, prognozuoti jos eigą, 
derinti gydymą talkina Laboratori-
nės diagnostikos skyriuje atliekami 
klinikiniai, imunologiniai, biochemi-
niai ir kiti tyrimai.

Džiaugtis galima ir gydymo pas-
laugų plėtra. Anestezijos-reanima-
cijos skyriuje taikomas intensyvus 
gydymas ūmiomis, gyvybei pavojų 
keliančiomis ligomis sergantiems 
pacientams, gelbėjamos gyvybės ne-
laimių atveju. Dieną čia dirba net du 
gydytojai anesteziologai-reanimato-
logai. Šiemet ligoninėje atidarytas 
Reabilitacijos skyrius, kuriame tei-
kiamos nemedikamentinio gydymo 
procedūros pacientams, sergantiems 
nervų sistemos bei judamojo ir atra-
mos aparato ligomis. Toks gydy-
mas teikiamas ir suaugusiesiems, ir 
vaikams. Naujajame skyriuje dirba 
gausi kvalifikuota medikų koman-
da: fizinės medicinos ir reabilitacijos 
gydytojai, slaugytojos, kinezitera-
peutai, ergoterapeutai, masažuotojai, 
logoterapeutai ir kiti specialistai.

Rajono ligoninėje plečiamos ste-
bėjimo, dienos stacionaro, dienos 
chirurgijos paslaugos. Chirurgijos 
paslaugos mūsų rajono ligoninėje – 
aukštos kokybės. Tą lemia itin aukš-
tos kvalifikacijos personalas. Šiame 
skyriuje gydymo paslaugas renkasi 
ne tik rokiškėnai, bet ir biržiečiai, za-
rasiškiai, kitų rajonų gydytojai. 

 Senstant šalies ir rajono visuome-
nei, vis aktualesnės Palaikomojo gy-
dymo ir slaugos skyriaus paslaugos. 
Rajono ligoninė žinoma toli už rajo-
no ribų aukštos kvalifikacijos speci-
alistais. Tad medikai prognozuoja, 
kad vasarą taisyti sveikatos, kaip ir 
kasmet, čia plūstels emigrantai. O ir 
pacientų iš kitų rajonų mūsų ligoni-
nėje netrūksta.

Gausi ir kvalifikuota ligoninės 
medikų komanda užtikrina, kad 
kokybiškos ir savalaikės gydymo 
paslaugos čia prieinamos ištisą parą. 
„Mūsų gydytojai, slaugytojos ne-
skaičiuoja laiko ir pastangų, skirtų 
pacientų labui“, – sako direktorė R. 
Markevičienė. 

Antai, Konsultacijų poliklini-
kos medikai yra sutarę, kad kabi-
neto duris užvers ne tuomet, kai 
pasibaigia oficialus darbo laikas, o 
tuomet, kai išeis paskutinysis paci-
entas. Konsultacijų poliklinika taip 
pat išskirtinė – čia teikiamos visos 
reikiamos antrinio lygio paslaugos, 
taigi pacientams nereikia konsul-
tacijoms vykti į kitus miestus bei 
rajonus.

Aktyvus ir iniciatyvus rajono 
ligoninės kolektyvas sėkmingai 
dalyvavo ne viename Europos Są-
jungos fondų lėšomis remiamame 
projekte, kėlė kvalifikaciją ir to-
bulino žinias, įsigijo reikalingos 
diagnostinės aparatūros. Sėkmin-
gai diegiami elektronės sveikatos 
projektai jau dabar leidžia taupyti 
gydytojų laiką, daugiau dėmesio 

skirti pacientui ir jo problemoms, o 
ne dokumentacijos pildymui. 

Jaunų specialistų kalvė
Taip jau istoriškai susiklostė, kad 

rajono ligoninė – itin palanki vie-
ta skleistis specialistų talentams. 
Ne vienam jos gydytojui – tai pir-
moji ir vienintelė darbovietė. Nors 
Rokiškio medicinos specialistus 
viliojo ir kaimyniniai rajonai, ir 
didmiesčių ligoninės... ir šiandien 
Rokiškio rajono ligoninė – jaunųjų 
specialistų kalvė: čia žinių ir pa-
tirties semiasi gydytojai internai. 
Mūsų ligoninė – klinikinės medici-
nos praktikos bazė, kasmet sulau-
kianti nemažų studentų srautų iš 
universitetų ir kolegijų.

 Kai visa šalis skundžiasi medikų 
protų nutekėjimu į Vakarų Europą, 
mūsų rajono ligoninės kolektyvą 
per pastaruosius porą metų papildė 
keturi jauni gydytojai. Vien tik šie-
met, baigusios Utenos kolegiją, su 
kuria bendradabiauja mūsų ligoni-
nė, atėjo dirbti keturios bendrosios 
praktikos slaugytojos.

Viso darniame rajono ligoninės 
kolektyve šiuo metu darbuojasi 286 
darbuotojai: 53 gydytojai, 125 slau-
gytojos bei aptarnaujantysis perso-
nalas. Ligoninėje dabar yra 192 lo-
vos. Per metus ligoninės stacionare 
gydoma, vidutiniškai, apie 5 tūkst. 
ligonių, o pacientų apsilankymų 
kasmet užfiksuojama apie 100 tūkst.

Pasikeitė ir vidus, ir išorė
1988-aisiais nauja rajono li-

goninė buvo itin daili ir moderni. 
Tačiau per 30 metų kito ir gydymo 
metodika, ir visuomenės porei-
kiai. Tad nenuostabu, kad rajono 
ligoninė pakeitė ir fasadą, ir vidų. 
Renovuotame pastate tapo gerokai 

šilčiau ir patogiau. O skyriai nuo-
latos tvarkomi ir rekonstruojami 
atsižvelgiant į kintančius visuome-
nės poreikius, įsigyjamą modernią 
medicinos įrangą. 

Rokiškėnai prieš metus išgir-
do liūdną žinią: rajono ligoninėje 
nebepriimami gimdymai (išskyrus 
ekstrinius atvejus). Rajono ligo-
ninės direktorė R.Markevičienė 
neslepia: jei demografinės tenden-
cijos pasikeistų, šią paslaugą būtų 
galima iš karto atnaujinti: ligoninė 
turi ir reikiamą įrangą, ir specialis-
tus. Trūksta tik vieno – kad rajono 
šeimas kur kas dažniau imtų lanky-
ti gandrai.

Rajono ligoninės statybų akimirka.

Rajono ligoninės Chirurgijos skyriaus medikai prie naujosios ligoninės.

Šalia rūpesčių – 
ir atokvėpio minutės
Rajono ligoninės medikų dar-

bo grafikas – įtemptas, tad jie retai 
ištaiko akimirką susibėgti ir kartu 
pasidžiaugti savo darbų rezultatais. 
„Grandiozinių minėjimų tiesiog ne-
turime kada rengti“, – sakė ligoninės 
direktorė R. Markevičienė. Medici-
nos darbuotojų diena – viena tų retų 
akimirkų pabūti kartu, trumpam ati-
tolti nuo darbo kasdienybės. Šiemet 
rajono ligoninės medikai turėjo pro-
gą išvysti ligoninės darbo užkulisius 
„iš šalies“ linksmame Bajorų teatro 
spektaklyje apie tris moteris palatoje.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Rokiškio rajono ligoninė šiandien.

Rokiškio rajono ligoninės 
vadovai:

1945-1964 m. Sofija Salagubaitė.
1964-1965 m. Stasys Klegeris.
1965-1970 m. Gediminas Bačkevičius.
1970-1975 m. Viktoras Deksnys.
1975-1977 m. Kazimieras Algirdas Grigaliūnas.
1977-2001 m. Algirdas Indrišiūnas.
2001-2016 m. Raimundas Martinėlis.
Nuo 2017 m. Ramunė Markevičienė.
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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

Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdija naudojasi 
Europos žemės ūkio fondo parama

2015 metų pabaigoje - 2016 metų 
pradžioje stichinės nelaimės pažei-
dė 4,9 ha ploto Valstybės įmonės 
Rokiškio miškų urėdijos patikėjimo 
teise valdomų valstybinės reikš-
mės miškų. Norėdama pasinaudoti 
Europos žemės ūkio fondo, skirto 
kaimo plėtrai, investicijomis, VĮ 
Rokiškio miškų urėdija 2016 me-
tais sudarė paramos sutartį su Na-
cionaline mokėjimo agentūra prie 
Žemės ūkio ministerijos. Paramos 
lėšos skirtos įgyvendinti projektą 
pagal KPP priemonę „Investicijos 
į miško plotų plėtrą ir miškų gy-
vybingumo gerinimą“, veiklos sritį 
„Miškams padarytos žalos preven-
cija ir atlyginimas“. Rokiškio miškų 
urėdijos teisių perėmėja – Valstybės 
įmonė Valstybinių miškų urėdija 
vykdo projektą „Stichinės nelaimės 

pažeistų miškų atkūrimas“, projektas 
apima priemonę „Stichinės nelaimės 
pažeistų miškų atkūrimas“. 

Paramos tikimasi sulaukti, atkū-
rus vėjo suniokotus bei ligų pažeistus 
medynus Kamajų Obelių, Rokiškio 
ir Sėlynės girininkijose: 3,6 ha plote 
bus pasodinti paprastosios eglės, 1,3 
ha plote – mišrūs paprastosios eglės 
su juodalksniu želdiniai. 

Projekto tikslai: a) aplinkos išsau-
gojimas ir tvari plėtra; b) neigiamo 
klimato kaitos poveikio švelninimas.

Įgyvendinus projektą, bus pasiek-
tas rezultatas – atkurtos, išsaugotos ir 
pagerintos stichinės nelaimės pažeis-
tos nuo miškininkystės priklausan-
čios ekosistemos.

Atlikus sutartyje numatytus dar-
bus, VĮ Valstybinei miškų urėdijai 
bus kompensuotos stichinių nelaimių 

pažeistų miškų atkūrimo išlaidos: 85 
proc. lėšų projekto įgyvendinimui 
bus skirta iš Europos žemės ūkio 
fondo kaimo plėtrai, o 15 proc. - iš 
Lietuvos Respublikos valstybės biu-
džeto. VĮ Valstybinė miškų urėdija 
tikisi sulaukti 7596 euro paramos, 
kuri numatyta paramos sutartyje.

Svari finansinė pagalba skatina 
vykdyti panašaus pobūdžio projek-
tus, juk miškai - visų mūsų bendras 
turtas ir priemonės, padedančios 
juos gausinti ir puoselėti yra priim-
tinos ir sveikintinos.

Informaciją parengė 
Kastytis Kuodis

Žemdirbių dėmesiui!
LŽŪKT Rokiškis rajono biuras organizuoja lauko die-

ną tema “Integruota augalų apsauga (pasėlių būklės 
vertinimas)‘‘, pagal įgyvendinamą projektą

 ,,Ekonominių rezultatų gerinimas
 augalininkystės ūkiuose taikant 
integruotos augalų apsaugos metodus‘‘ 
(projekto Nr.14PA-KK-16-1-02965-PR001).
Trukmė 4 akad. val. 
Dalyvavusiems lauko dienoje bus išduodami kvalifi-

kacijos tobulinimo pažymėjimai.
Jūsų lauksime gegužės 25 d., renginio pradžia 10.00 

val., VšĮ LŽŪKT biuras, Kauno g. 7, Rokiškis (lauko diena 
vyks ūkininko V.Švežiko ūkyje). 

Būtina išankstinė registracija 
tel. tel. 8 650 73 391 arba 

el. paštu. vaclovas.ticka@lzukt.lt

Užs. 0646

BALDAI

• Naudotą lietuvių gamybos 
sveitainės sekciją. Bendras visų 
dalių kartu plotis: 2,70 m, gylis: 
0,34 m. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 687 52 549. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Šaldytuvą SNAIGĖ-117. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 616 05 668. Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną ČAIKA 

134. Kaina 135 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną Čaika 
134. Kaina 135 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Skalbimo mašinas Siemens. 

Kaina 80 Eur. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Labai geros būklės CD grotuvą 
Sony CDX - MP40. MP3.  
Kaina 20 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
Panasonic CQ-C7303N. MP3, 
WMA. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
AP CD - 5800 CD. MP3, AUX. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
Panasonic CQ - C1303NE. MP3, 
AUX. Kaina 30 Eur.  

Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• 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 
Vido Dayton CD 1327. Yra MP3, 
AUX. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• CD grotuvą PLU2, P2 - 3030. 
MP3. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Stiprintuvą Magnat 1000 V kartu 
su dėže, taip pat Magnat, labai 
geros būklės. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Mielus, gražius  Vidurinės Azijos 
aviganius. Yra 5 šuniukai ir 1 
kalytė. Laukiame gerų šeimininkų! 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 630 33 388. 
Kupiškis

• 8-nių savaičių pinčerių veislės 
šuniukus. Tel. 8 608 79 716. 
Rokiškis
• Jaunas karves ir telyčią.  
Tel. 8 648 62 101. Rokiškis
• Telyčią. Birželio mėn. bus dveji 
metai. Nesėklinta. Kaina 550 Eur. 
Tel. 8 628 47 192. Utena
• Vienerių metų telyčaitę.  
Tel. 8 616 32 505. Rokiškis
• 6 veršių karvę. Tel. 8 620 53 254. 
Rokiškis
• Pirmaveršę karvę. Nesispardo. 

Kaina 500 Eur. Tel. 8 624 54 217. 
Rokiškis
• Karvę. Kaina 560 Eur.  
Tel. 8 620 53 254. Rokiškis
• Savaitės amžiaus kaimiškus 
viščiukus. Kaina 1 Eur.  
Tel. 8 608 81 355. Rokiškis
• Du 5 mėn aviniukus (merinosų 
mišrūnai), juodas ir baltas. Avims– 
vieneri metai, parduodamos mėsai. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 605 36 575. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo vasarai.  
Tel. 8 679 57 988. Rokiškis
• 16-metis ieško darbo 
savaitgaliams Rokiškio rajone.  
Tel. 8 604 93 464. Rokiškis
• Traktorininkas, turintis plataus 
profilio kategorijas, ieško 
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darbo, kuiriame būtų suteikiama 
gyvenamoji vieta.  
Tel. 8 629 42 877. Rokiškis
• Dvi aštuoniolikmetės moksleivės 
ieško virėjos darbo. Skambinkite 
arba rašykite, papildomas telefonas 
86358166. Tel. 8 622 17 872. 
Rokiškis
• 17 metų moksleivė ieško darbo 
savaitgaliais arba vasaros sezonui. 
Tel. 8 603 04 492. Rokiškis
• Moteris gali prižiūrėti senjorus, 
turi patirties. Tel. 8 646 10 831. 
Rokiškis
• Moteris ieško darbo, galiu dirbti 
valytoja, aukle. Tel. 8 677 92 526. 
Rokiškis
• Iniciatyvi, pareiginga ir atsakinga 
anglų kalbos mokytoja ieško darbo 
Rokiškio rajone. Taip pat galiu 
dirbti pardavimų ir administravimo 
srityse. Tel. 8 623 72 277. Rokiškis

KITA

• Elektrinį variklį. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 622 06 975. Rokiškis
• Maistines, ekologiškas bulves. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• ZID benzininį varikliuką, vieno 
cilindro, nenaudotas.  
Tel. 8 615 55 734. Rokiškis

• Šiaudus bei šieną rulonais iš 
pastogės galiu atvežti.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• T formos metalą šiltnamiui, 15 
vnt. 3,50 m. Tel. 8 615 55 734. 
Rokiškis
• Naudotas šamotines plytas; 
koklius; molines plytas; krosnelės 
kaitlentę, orkaitę, dureles, katiliuką, 
šiberius. Tel. 8 615 75 475. 
Rokiškis
• Išvalytus grikius sėklai.  
Tel. 8 627 08 628. Rokiškis
• 4 kasečių medsukį. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 688 03 681. Rokiškis
• Grikų sėklą, valyta.  
Tel. 8 627 34 750. Rokiškis
• Kuro talpą (bačką)  3 kub. m. 
Kaina 170 Eur. Tel. 8 618 13 050. 
Rokiškis
• Monetą su Vytauto didžiojo 
atvaizdu, 1936 m. datacijos. Kaina 
8 Eur, bet negalutinė, siuntimas į 
kitą miestą +2 Eur.  
Tel. 8 616 15 320. Kaunas
• Krosnies koklius.  
Tel. 8 682 31 964. Rokiškis
• Tarybinį priekalą. Kaina 170 Eur. 
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Britkelnes. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Grikius, malkas.  
Tel. 8 623 39 570. 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
• Grikius sėklai.  
Tel. 8 618 60 325. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• NOKIA 16116. Kaip nauja.  
Kaina 10 Eur. Tel. 8 605 33 586. 
Rokiškis
• Geros būklės mobilų telefoną 
Samsung Galaxy S4 mini La Fleur. 
Atverčiamas dekliukas. Įkroviklis. 
Domina keitimas. Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis

• Naują Nokia Lumia 520. Spalva 
balta. Dokumentai. Užblokuotas. 
Domina keitimas. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Geros būklės Samsung SGH - 
P310. Yra dokumentai. Domina 
keitimas. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują, 
mobilų telefoną Samsung Galaxy 
S6 32GB. Dokumentai, dėkliukas, 
domina keitimas. Kaina 180 Eur. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Įvairių modelių telefonų 
kroviklius, ausines.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
mobilųjį telefoną Samsung Galaxy 
J5, auksinės spalvos. Dėkliukas, 
plėvelė ant ekrano. Dokumentai, 
pilnas rinkinys. Domina keitimas. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Samsung note 4. Būklė labai gera. 
Kaina 160 Eur. Tel. 8 675 98 068. 
Rokiškis
• Keičiu Iphone 4 į kitą telefoną. 
Priedai: kroviklis, dėkliukai.  
Viskas veikia, be icloud.  
Tel. 8 670 59 890. Rokiškis
• Huawei P10 lite grūdintus 
stikliukus. Nauji. Kaina 2 Eur.  
Tel. 8 612 97 912. Rokiškis

• Huawei P10 lite dekliukus. Nauji. 
Kaina 3 Eur. Tel. 8 612 97 912. 
Rokiškis
• Parduodu telefona Samsung 
GALAXY S III. Be defektų. Kaina 
65 Eur. Tel. 8 626 88 973. Rokiškis
• Gerą SAMSUNG GALAXY S 
II. Pilna komplektacija.Visiškai 
sukomplektuotas.Tel. 8 626 88 973. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Garažą prie buvusio DNB banko 
7 korpusas pietinė pusė.  
Tel. 8 614 66 272. Rokiškis

• 2 kambarių butą Kavoliškyje, 
42 kvadratai, pirmas aukštas iš 
2, rūsys, sandėliukas, malkinė, 
šildymas dujomis ir malkomis. 

• Medsukį 4 kasečių.  
Kaina 60 Eur. Tel. 8 683 57 715. 
Rokiškis
• Kapotas šakas kūrenimui. 
Kaladėlių ilgis 12 cm, galiu 
parduoti maišais arba palaidas. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 625 59 922. 
Rokiškis
• Naudotus pakeliamus,  
sekcijinius garažo vartus. 
Matmenys: 7 sekcijos, ilgis 
2.40 m, sekcijų aukštis 32cm. 
Atskirai yra vokiškas elektrinis 
pakėlimo mechanizmas su 
pulteliu(CHAMBERLAIN 
MotorLift1000)Parduodu visą 
komplektą.. Kaina 330 Eur.  
Tel. 8 645 41 368. Rokiškis
• Vandens statinę, tūrio nežinau. Su 
ašimis, užkabinimo mechanizmu, 
be ratų. Vienoje vietoje yra 
prarūdiję. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 620 31 920. Rokiškis
• Naują, apšiltintą šuns būdą. 
 Kaina 60 Eur. Tel. 8 622 56 779. 
Rokiškis
• Visiškai naują automatinę varpo 
formos girdyklą paukščiams.  
Kaina 22 Eur. Tel. 8 625 50 844. 
Rokiškis
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19 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
12:00 Didžiosios Britanijos 
princo Harry ir aktorės 
Meghan Markle karališkųjų 
tuoktuvių ceremonija
16:00 Žinios. 
16:15 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 Karaliaus kalba 
01:05 Jos Didenybės 
tarnyboje 
03:25 „Svarbios detalės" 
04:20 Dviračio žinios 
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 Pasivaikščiojimas su 
dinozaurais
13:05 Beilio nuotykiai. 
Naktis Kautaune
14:55 Veiverlio pilies 
burtininkai
16:50 Ekstrasensai tiria
18:30 TV3 žinios
19:25 Eurojackpot
19:30 Suaugusiųjų priežiūra
21:40 Infiltruoti
00:45 Rubė Sparks
02:40 Dingęs pasaulis. Juros 
periodo parkas
04:55 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 
08:40 Saugokis meškinų 
08:55 Turtuolis Ričis
10:45 Karališkosios Princo Hario 
ir Megan Markle vestuvės
16:00 Didysis Getsbis
18:30 Žinios
19:30 Simarono žirgas
21:10 Didžiosios motušės
namai. Obuolys nuo 
obels
23:20 Pirmieji metai. Pasitikime 
protėvius!
01:15 Troja

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. Lietuvos 
rytas - Juventus
19:30 Muzikinė kaukė
22:05 Antigangsteriai
23:55 Amerikos psichopatė 2
01:30 Muzikinė kaukė

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

Praniauskaitė“. 
08:30 10 min iki tobulybės 
su Jurijumi
08:45 „Skinsiu raudoną rožę“. 
10:00 „Ant bangos“. 
11:00 „Vera. Tamsusis angelas“ 
13:00 Princo Harrio ir Meghan 
Markle vedybų ceremonija
16:00 Žinios
16:20 „Pavojingiausios kelionės. 
Gajana“
16:55 „Pražūtingi smaragdai“ 
18:00 Žinios
18:30 „4 kampai“. 
19:00 Patriotai
20:00 Žinios
20:25 „Svarbiausia - įstatymas“ 
22:30 Žinios
23:00 „Vera. Tamsusis angelas“ 
01:00 „Pražūtingi smaragdai“ 
02:40 „Baltoji vergė“ 
04:10 „Geriausios nardymo 
vietos“
04:30 „Vera. Tamsusis angelas“
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22 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 
11:40 Beatos virtuvė 
12:40 „Kas ir kodėl?"
13:05 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Seserys 
17:30 Žinios. 
18:00 „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Emigrantai
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas

21:30 Pasaulio teisuoliai
22:15 Istorijos detektyvai.
23:05 Aukštuomenės daktaras 4
23:50 Karinės paslaptys 
00:35 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 Mikė 
05:25 Tėtušiai 
06:10 Televitrina 
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
06:55 Simpsonai 
07:55 Pasmerkti 4 
08:25 Paskutinis iš Magikianų 

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 Paskutinis iš Magikianų 
20:00 Gyvenimo išdaigos 
21:00 Pasmerkti 4 
21:30 TV3 vakaro žinios 
22:30 Sabotažas 
00:40 Nuodėmių daktaras 
01:35 Kvantikas 
02:25 Legendos 
03:15 Greislendas 
04:05 Tironas 

6:20 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 
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 Kietasis būrys 
00:45 Judantis objektas 
01:35 Miestas 

6:15 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. Pieno 
žvaigždės – Neptūnas 
21:00 Masalas 
22:50 Mirties apsuptyje 
00:50 Gyvi numirėliai
01:35 Blogas šuo!

05:15 „Geriausios nardymo 
vietos“
05:40 „Merdoko paslaptys“ 
06:29 TV parduotuvė
06:45 „Vantos lapas“. 
07:15 „Muzikinės kovos“. 
09:15 „Rojus“ 
10:20 „Žmogus be

 praeities“ 
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 „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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21 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
21:20 Sportas

21:30 LRT forumas
22:20 „Lietuvos kolumbai"
23:15 Aukštuomenės daktaras 4 
00:00 Pasaulio teisuoliai 
00:45 Klausimėlis.lt. 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Gimę tą pačią dieną. 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 
03:05 Beatos virtuvė 
04:05 „Editos šou" 

05:00 Mikė 
05:25 Tėtušiai 
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 
15:30 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Paskutinis iš Magikianų 
20:00 Gyvenimo išdaigos 
21:00 Pasmerkti 4 
21:30 TV3 vakaro žinios 
22:30 Pamergė pagal užsakymą 
00:50 Nuodėmių daktaras 
01:40 Kvantikas 
02:30 Legendos 
03:20 Greislendas 
04:10 Tironas 

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 Miestas 
00:55 Judantis objektas  
01:45 Titanų susidūrimas

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 
17:55 Akloji zona 
18:55 Stoties policija 
20:00 Info diena 
20:25 Visi už vieną 
21:00 Mirties apsuptyje 
23:05 Amerikos psichopatė 
00:50 Išbandymų diena 
01:35 Juodasis sąrašas 

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“

SE
K

M
A

D
IE

N
IS

 0
5.

20 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 Marple 
15:15 Laisvės vėliavnešiai
15:45 Žinios. 
16:00 Auksinis protas. 
17:15 Klausimėlis.lt
17:30 Žinios. 

18:00 Keliai
18:30 „Editos šou"
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Premjera
21:55 Tai nutiko Jemene
23:40 Kalnų šnabždesys 
01:10 Mėlynoji planeta 2 
02:05 Laukiniai gyvūnai. Paros 
kaleidoskopas 
02:50 Savaitė. 
03:45 Smegenų paslaptys. Polis 
Sezanas 
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 Du broliai – tigrės vaikai
13:35 Edvardas Žirkliarankis
15:40 Havajai 5.0
16:45 Ekstrasensai tiria
18:30 TV3 žinios
19:30 Greitis
21:55 Kraujo tėvas
23:35 Tamsus dangus
01:30 Infiltruoti
04:10 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 Broliai meškinai. Atostogos
11:20 Skūbis Dū 2. 
13:05 Stebuklinga programėlė
15:00 Bukas ir bukesnis. Kai Haris 
sutiko Loidą
16:40 Ne vienas kelyje
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Tamsoje. Savaitės finalas
21:00 Titanų susidūrimas
23:05 Ką radau, tas mano
00:50 Didžiosios motušės namai. 
Obuolys nuo obels

06:30 Galiūnų Čempionų lygos 
rungtynės Kanadoje. II dalis
07:30 Sveikatos kodas
08:30 Tauro ragas
09:00 Galiūnų Čempionų lygos 
rungtynės Suomijoje. II dalis
10:00 Pavariau 

10:30 Blogas šuo! 
11:30 Žirafos. Ramiosios Afrikos 
milžinės
12:40 Vandenyno paslaptys 
13:10 Džekas Hana kviečia
 į gamtą 
13:40 Sveikinimai
16:00 Reali mistika 
17:00 Kas žudikas? Baudžiamosios 
bylos 
19:30 Daktaras Richteris 
21:45 Juodasis sąrašas 
22:45 Išbandymų diena 
23:45 Antigangsteriai
01:25 Tikras teisingumas 2. 
Smurto banga
02:55 Kas žudikas?

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. Australija“
18:00 Žinios
18:30 „Neprijaukinti. Naujoji 
Zelandija“
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“

Kaina 11500 Eur.  

Tel. 8 613 70 717. Rokiškis
• Gyvenamą namą Didsodės kaime. 
Centrinis šildymas kietu kuru. 

Kaina 10000 Eur. Tel. 8 641 06 
647. Rokiškis
• Mūrinį namą, Rokiškio mieste 

Juodupės gatvėje. Reikalingas 
remontas. Yra miesto kanalizacija 
ir vanduo. 10 arų sklypas. Kaina 



9 psl.  2018-05-18

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

31000 Eur. Tel. 8 682 61 758. 
Rokiškis
• Nevierių k., Rokiškio r. gyvenamą 
namą taip pat yra ūkinis pastatas, 
klėtis, lauko virtuvė, du garažai, 

pirtelė, iškastas tvenkinys, iki 
Kamajų 3 km. Tel. 8 693 12 362. 
Rokiškis
• Gyvenamą namą Obeliuose, yra ir 
ūkinis pastatas, garažas.  
Tel. 8 693 12 362. Rokiškis
• Dviejų kambarių butą Bajoruose 
su virtuvės baldais.  
Kaina 11000 Eur.  
Tel. 8 673 01 060. Rokiškis
• Sodą už miškų urėdijos su 
gyvenamuoju 2 aukštų namu, 
skaldytų plytų. Nebaigtas įrengti. 
Plastikiniai langai. Yra rūsys po 
namu, šulinys, trifazė elektros 
instaliacija. Tel. 8 686 93 166. 
Rokiškis
• Sodo sklypą su namuku 
Juodupėje. Tel. 8 682 31 964. 
Rokiškis
• Namą Jūžintų miestelyje, Utenos 
g. bendras sklypo dydis apie 20 a. 
Tel. 8 624 10 171. Rokiškis
• 8 ha žemę Obelių seniūnijoje 
Šileikių k. Žemė melioruota, yra 
0,5 ha miško. Tel. 8 683 70 493. 
Rokiškis
• Mūrinį namą, 240 kv. m, su 30 
a sklypu Rokiškyje. 2 aukštai, 
6 kambariai, didelis rūsys. Yra 
židinys, vandentiekis, kanalizacija 
– miesto. Ūkinis pastatas, kuriame 
garažas 2 automobiliams bei 
paruošta vieta pirčiai. Asfaltuotas 
privažiavimas. Kaina 75000 Eur. 
Tel. 8 634 74 830. Rokiškis
• Namą, tinkantį gyventi iš karto. 
Poilsiui įrengta pirtis. Namas 
trijų kambarių. 65 kv. m. Sklypas 
yra 6,15 arų, o teritorija aptverta. 
Elektra trifazė, vanduo šulinio 
su hidroforu (galima prisijungti 
miesto), kanalizacija miesto. 
Tel. 8 634 74 830. Rokiškis
• Naujai įrengtą mūrinį namą 
Žiobiškyje. Namo plotas - 112 kv. 
m, 3 kambariai. Sklypo plotas - 30 
a. Yra mūriniai ūkiniai pastatai, 
garažas. Nauja elektros instaliacija, 
vandentiekis miesto, kanalizacija 
- vietinė (Traidenis). Asfaltuotas 
privažiavimas. Kaina 35000 Eur. 
Tel. 8 634 74 830. 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
• 4 kambarių 81 kv. m butą 
Rokiškio m. Vilties g. butas yra 4  
aukšte iš 5. Butui priklauso rūsys. 
Yra 3 balkonai. Tel. 8 618 53 522. 
Rokiškis
• Tvarkingą 1 kambario butą 
Vilties g. 24. Butas vidinis, šiltas, 
2 aukštas, 37, 16 kv. m, didelis 
balkonas, galima gyventi iškart. 
Tel. 8 673 10 835. Rokiškis
• Sodybą Skirių k. Panemunėlio 
sen. Rokiskio r. Tel. 8 645 87 075. 
Rokiškis
• 3 kambarių butą (5 aukšte) arba 
keičiu į 1 kambario butą.  
Tel. 8 677 29 262. Rokiškis
• Butą Rokiškio centre. 2 a. su 
daliniais patogumais. Reikalingas 
remontas. Kaina 6000 Eur.  
Tel. 8 601 38 318. Rokiškis
• Namo dalį, V. Lašo g., 66 kv. 
m plotas, sklypas 6 a, įrengta 
kanalizacija, kriauklė, reikalingas 
remontas, 3 kambariai, ūkiniame 
pastate įrengta pirtis. Kaina 13000 
Eur. Tel. 8 694 20 004. Rokiškis
• 605 kv. m pastatą Kupiškio r., 
Palėvenėlės kaime, pastatas stovi 
ant Lėvens tvenkinio kranto, dalinai 
gyvenamas, dalinai kitos paskirties, 
sklypo plotas 15 a.  
Tel. 8 645 41 368. Kupiškis

• 0.5 ha sklypą Rokiškio miesto 
ribose, tarp Radutės g. ir 
Kolektyvinių sodų.  
Tel. 8 645 41 368. Rokiškis

NUOMA

• Tvarkinga, dirbanti moteris ieško 
buto nuomai Rokiškyje.  
Tel. 8 614 37 534. Rokiškis
• Išnuomosiu kambarį.  
Tel. 8 622 62 950. Rokiškis
• Išsinuomosiu butą vienam 
asmeniui ilgesniam laikui, esu be 
žalingų įpročių, dirbantis.  
Tel. 8 608 74 914. Rokiškis
• Du dirbantys vyrai komandiruotės 
laikotarpiui ieško 2-jų kambarių 
buto nuomai nuo birželio 1 d. iki 
gruodžio 1 d. Tel. 8 654 29 379. 
Rokiškis
• Išsinuomočiau garažą šalia 
parduotuvės NORFA.  
Tel. 8 615 44 679. Rokiškis
• Išsinomuosiu butą, namą ar namo 
dalį Obeliuose, ilgam laikotarpiui, 
vienam asmeniui. Tinka visi 
variantai. Tel. 8 608 74 914. 
Rokiškis
• Pripučiamų batutų nuoma jūsų 
šventei!. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 677 09 366. Rokiškis

PAŽINTYS

• 59 m. dirbanti moteris ieško 
tvarkingo, sąžiningo, rimtai 
žiūrinčio į gyvenimą draugo.  
Tik rimti skambučiai.  
Tel. 8 676 23 032. Rokiškis

PASLAUGOS

MAISTO PRODUKTAI

• Įvairių veislių sėklines bulves. 
Galiu atvežti. Tel. 8 647 29 272. 
Rokiškis
• Sėklines bulves „Melody“,  10 
maišų. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• Miltus gyvuliams, galiu pristatyti 
į namus. Tel. 8 652 80 328. 
Rokiškis
• Sėklines bulves.  
Tel. 8 681 41 755. Rokiškis

Mini ekskavatoriaus paslaugos
Įvairūs              žemės kasimo
bei lyginimo         darbai

Nuotekų valymo įrengimai
Tel. 8 606 02944

• Pjaunu žolę, karpau gyvatvores, 

geniu vaismedžius,  atlieku vejos 
aeravimą, senos vejos pašalinimą, 
sėjimą, atsėjimą. Tel. 8 605 26 260. 
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Idealios būklės, kaip naują 
planšetinį kompiuterį SAMSUNG 
GALAXY TAB A SM-T585. 
Dedama SIM kortele. Pilna 
komplektas. Garantija. Dėkliukas. 
Pirktas kovo mėn. pabaigoje. 
Domina keitimas. Kaina 180 Eur. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Geros būklės planšetinį 
kompiuterį iPad A1337. Ekranas 
10 colių. Dedama sim kortelė, yra 
dėkliukas. Baterija laiko gerai. 
Domina keitimas. Kaina 65 Eur. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Planšetę Denver Taq-10173. 
10,1colio. 16GB. Su įdėklu. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 629 68 822. Rokiškis
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PERKA

• Babybjorn gultuką su žaisliuku. 
Judant kūdikiui gultukas jį sūpuoja. 
Pagamintas iš medvilnės. Gali būti 
naudojamas kaip fotelis (1-2 metų 
amžiaus vaikui). Skirtingos aukščio 
pozicijos: miego ir poilsio. Kaina 
90 Eur. Tel. 8 601 93 540. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

RASTA\PAMESTA

• Pamestas telefonas gal kas nors 
rado? Tel. 8 672 97 150. Rokiškis
• Netoli Skemų rasti automobilio 
valstybiniai numeriai. 
Tel. 8 624 88 719. Rokiškis
• Rokiškio aikštėje, galimai prie 
Norfos, pamesti Audi rakteliai su 
Audi metaliniu pakabuku.  
Tel. 8 688 89 084. Rokiškis
• Rastas raktų ryšulys prie Pagojės 
garažų. Pakabukas su „Rokiškio 
sūris“ logotipu. Tel. 8 682 36 492. 
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Ieškoma siuvėja individualiems 
užsakymams. Tel. 8 611 14 858. 
Rokiškis
• Siūlome dujų degalinės 
operatoriaus –pardavėjo darbą 
. Tel. 8 657 47 220. Rokiškis
• Reikalinga pardavėja maisto 
prekių parduotuvėje. Darbas nuo 
Rokiškio miesto – 30 km.  
Tel. 8 686 95 244. Rokiškis
• Suteikiamas darbas vyrams, 
neturintiems žalingų įpročių, fizinis 
darbas brigadoje. Apgyvendinimas  
kitame rajone. Tel. 8 612 92 573. 
Rokiškis
• Reikalingi pagalbiniai darbininkai 
darbui miške. Tel. 8 639 71 140. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Husqvarna 15 AJ, automatas, 3 
peiliai, puikiai dirba. Kaina 2100 
Eur. Tel. 8 674 32 521. Rokiškis
• Klasikinį, metalinį, tvirtą 
sodo-daržo-ūkio pagalbininką su 

padargais MTZ Belorus motobloką 
1992 m.. Kaina 900 Eur. Tel. 8 604 
81 874. Rokiškis
• Traktoriuką-žoliapjovę STIGA 
PRIMO rieder 2008m. Kaina 850 
Eur. Tel. 8 686 97 344. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO-
PREKĖS

• Naudotą dviratį- treniruoklį 
HAMMER. Tel. 8 612 98 076. 
Kupiškis
• Įvairius dviračius.  
Tel. 8 645 64 756. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Medienos pjovimo diskus Nook 
450x50x2.8x4.2xz- 36. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 622 67 335. Rokiškis
• Medžio apdirbimo stakles ir 
diskinius pjūklus.  
Tel. 8 458 75 585. Rokiškis
• 10 vnt Izopol cementinių lakštų 
1250x1150 raudonos spalvos.  
Tel. 8 698 86 130. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• 1996 m., Renault Laguna, 1.9 
benzinas/dujos, 66 kW + lengvo 
lydinio ratlankiai, neblogos 
padangos. Automobilio būklė 
gera, prižiūrėtas. TA iki 2019 04. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 600 04 878. 
Rokiškis
• Subaru forester 1999 m. 
121 kW benzinas/dujos. Gera 
komplektacija: odinis salonas, 
šildomos sėdynės, kondicionierius, 
automatinė greičių dėžė, r16 
ratlankiai, labai geros padangos. 
Naujos kaladėlės, važiuoklė puiki. 
Parūdiję arkos. Kaina 1550 Eur. 
Tel. 8 619 32 390. Rokiškis
• BMW 530d, pagaminimo data-
2000 03, automatinė pavarų dėžė, 
prižiūrėtas ir gerai važiuojantis, 
daug investicijų. Ratai su beveik 
naujomis padangomis. Kaina 1599 
Eur. Tel. 8 674 91 802. Rokiškis
• Tvarkingą automobilį Audi A4, 
1.9 TDI. 1999 m. Daug privalumų, 
pridedamas žieminių padangų su 
ratais komplektas. TA iki 2020 m. 
02 mėn. Su rimtu pirkėju kaina 
derinama. Kaina 1250 Eur.  
Tel. 8 625 13 670. Rokiškis
• Labai geros būklės 2004 m. 
Renault Scenic. Dyzelis. Iš 
Vokietijos. Kaina 1499 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Geros būklės AUDI A4, 2006 m., 
2.0 l, 103 kW, dyzelis, universalas, 
pilkas. TA, lengvojo lydinio ratai, 

iš Vokietijos. Variklis dirba kaip 
laikrodis. Važiuoklėje niekas 
nebilda. Dveji rakteliai. Nauji 
stabdžių diskai, naujos kaladėlės. 
Domina keitimas.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės 2009 m. 
Suzuki Splash. Benzinas. Iš 
Vokietijos. Kaina 2299 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Tvarkingą Audi a4 1.9 81 kW 
2000 m. Daugiau informacijos 
– telefonu. Tel. 8 628 62 940. 
Rokiškis
• VW Passat 1986 m. Automobilis 
tvarkingas, tinkamas žvejybai, 
medžioklei, TA iki 2019 m. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 672 20 201. 
Rokiškis
• Mitsubishi Space Star. 
Automobilis tvarkingas. TA iki 
2020 m., dyzelinas. Kaina 550 Eur. 
Tel. 8 672 20 201. Rokiškis
• Fiat Ducato krovininį autobusiuką 
2004 m. 2.3 l dyzelis, iš Vokietijos. 
Kaina 1850 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Opel Zafira 2003 m. 2.2 l 92 kW 
dyzelis. Iš  Vokietijos. Kaina 1650 
Eur. Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• VW Sharan 2000 m. 1.9 l 81 kW 
labai geros būklės. Iš Vokietijos. 
Kaina 1650 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Toyota Avensis 2005 m.  
Tel. 8 682 31 964. Rokiškis
• Vaikišką dviratį  5  bėgiai  
aliuminio rėmas, tvarkingas,  ratai 
–20 colių. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Elektrinį naują moterišką dviratį.. 
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• Opel Astra 1993 m., benzinas, 
automatinė greičių dėžė, 5 durys, 
sedanas, pilka, TA iki 2019.12. 
Kaina 400 Eur. Tel. 8 614 11 361. 
Rokiškis
• Seat Cordoba 1998 m. 1.9. 
mechaninė greičių dėžė, 
universalas, dyzelinas. Kaina 600 
Eur. Tel. 8 646 78 672. Utena
• Moteriškus  dviračius. Bėginiai  
aliuminio rėmas tvarkingi.  
Kaina 70 Eur. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Vaikiškus dviračius, ratai – 20,  
aliuminio rėmas, penki bėgiai,  
priekiniai amortizatoriai.  
Kaina 70 Eur. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Vyriškus dviračius, bėginiai. 
Aliuminio rėmas tvarkingi.  
Kaina 100 Eur. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Keturrratį 110cc. Kaina 180 Eur. 
Tel. 8 695 74 061. Rokiškis
• Opel Astra 2002 m. dyzelis 5 
durys. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 699 86 773. Rokiškis
• IŽ planeta 3, dokumentai rusiški 
1984 m. Tel. 8 620 81 861. 
Rokiškis
• VW Golf 4, benzinas-dujos, 2000 
m. yra rūdelių ant variklio dangčio, 
viskas veikia. Kaina 900 Eur.  
Tel. 8 629 41 043. Rokiškis
• Keturratį, 110 kW. Mopedą. 
Korėjiški. Tel. 8 647 88 399. 
Rokiškis
• Opel Astra, mėlyna, variklis 1,6, 
1988 m. 12 mėn. 74 kW, benzinas, 
TA iki 2020 m gegužės. Kaina 800 
Eur. Tel. 8 671 99 474. Rokiškis
• Volvo S80 1999 m., benzinas, 
automatinė greičių dėžė, TA iki 
2020 05 Lietuvoje neeksplotuota. 
Kaina 1200 Eur. Tel. 8 626 09 259. 
Kupiškis
• VW Golf, universalas, 1,9 55 
kW, TD, senuoju varikliu. Šiuo 
metu ruošiamas TA. Keičiama visa 
važiuoklė. Kaina 670 Eur.  
Tel. 8 648 31 363. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• VW 1,9 TDI variklį 66 kW.  
Tel. 8 614 66 272. Rokiškis
• 1995 m. VW Passat (delfinas) 
1,9 TDI, 66 kW. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• 2008 m. VW CADDY priekinį 
bamperį, žibintą kairės pusės, 
posparnę dešinės pusės.  
Tel. 8 615 55 734. Rokiškis
• 1991-1996m. OPEL ASTRA 

priekinį bamperį. Tel. 8 615 55 734. 
Rokiškis
• Vasarines visureigio padangas 
Michelin, 4 vnt  255/55/R18 4-5 
mm. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 615 75 475. Rokiškis
• Motociklo padangas 3,25x19.  
Tel. 8 458 75 274. 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
• Priekinę amortizatoriaus 
spyruoklę nuo 1.9 TDI 1997/2000 
m. Kaina 20 Eur. Tel. 8 625 24 288. 
Rokiškis
• Naujas dvi padangas 2017 m 205 
60 R15. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Padangas 205 70 R15 7 mm 
Hankook 2012 m. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Ratlankius nuo VW Golf su 
padangomis m+s ir originaliais ratų 
dangčiais. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Vasarines padangas nuo R14 po 
10 Eur. Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• VW Passat b5 R15 ratlankius su 
padangomis. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Opel ratlankius su padangomis. 
Padangos labai geros, R15 keturių 
skylių. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Mersedes ratlankius su 
padangomis m+s, labai geri. R16. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Audi R17 ratlankius su 
padangomis m+s. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Audi originalius ratlankius su 
padangomis R16. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• 225 45 R17 originalius VW 
ratlankius su padangomis. Kaina 
250 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• VW Sharan ratlankius, originalūs 
su beveik naujomis padangomis 
215 65 R16. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• R16 ratlankius, centras 66.6 tarpai 
tarp skylių 112, skylių skaičius 5, 
padangų likutis 60-70%. Kaina 160 
Eur. Tel. 8 692 26 516. Rokiškis
• Lengvojo lydinio ratlankius  su 
padangomis  BMW, orginalas,  
penktos klasės,  labai geros būklės. 
Kaina 90 Eur. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Padangas 205/55 R16.  205/50 
R16.185/60  R15. 205/65R16 
c.m+s. Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• Padangas visureigiams 
235/75R15. 265/70R15.  
255/60R15. 275/60R15. 
255/50R19. Tel. 8 645 87 075. 
Rokiškis
• R19 ratlankius, 5x112, padangos 
išmetimui, už visus 4 ratus 140 Eur. 
Tel. 8 622 61 786. Rokiškis
• 1997 m. VW SHARAN 1.9 TDI. 
Tel. 8 606 14 217. Rokiškis
• Vilkiką dalimis: kabina, priekinis 
tiltas, galinis tiltas su balnu, kainos 
sutartinės. Tel. 8 641 57 036. 
Kupiškis
• Renault  skardinius diskus 4 vnt.  
R15. 4x100 centras 60. 4 vnt. R15. 
5x108 centras 60. Lengvojo lydinio 
ratus 4 vnt. R16. 4x100 centras 60. 
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Labai geros techninė būklės, 2 
vagų bulvių kasamąją. Kaina 720 
Eur. Tel. 8 621 89 438. Rokiškis
• Vokišką grėblį-vartytuvą. Panašus 
į „Dobilą“. Tel. 8 458 75 274. 
Rokiškis
• Traktorių MTZ80, 1988 m.  
Tel. 8 615 57 247. Rokiškis
• Plūgą – 150 Eur, kultivatorių 
– 120 Eur. Tel. 8 618 60 292. 
Rokiškis
• Kelis kartus naudotą 1.8 m pločio 
žolės smulkintuvą. Kaina 950 Eur. 
Tel. 8 684 18 131. Rokiškis
• Buldozerio komplektą su visais 
prisukimais, visais varžtais, 
cilindrais ir t.t. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 624 03 928. Rokiškis

• Italijoje pagamintą žolės 
smulkintuvą TM240 reikalinga 
galia 70-80 AG, svoris 950 kg , 
labai mažai naudotas. Kaina 4200 
Eur. Tel. 8 611 43 511. Rokiškis
• Savadarbį traktoriuką.  
Kaina 850 Eur. Tel. 8 616 70 831. 
Zarasai
• Grėblį-vartytuvą Dobilas 3. 
Kaina 550 Eur. Tel. 8 676 19 109. 
Rokiškis
• Traktorių T-25 be registracijos, 
reikia pasitvarkyti. Kaina 1050 Eur. 
Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• MTZ 80, MTZ 50 variklius 
komplekte ir dalimis.  
Tel. 8 641 57 036. Kupiškis

• MAZ variklį 236. Visiškai 
sukomplektuotas, veikiantis, 
kaina 950 Eur. Tel. 8 641 57 036. 
Kupiškis
• MTZ -50 traktorių su 80- tiniu 
varikliu kaina 950 Eur. Kultivatorių 
3 metrų 280 Eur, plūgą trijų 
korpusų 150 Eur, buldozeris 
kabinamas gale 220 Eur.  
Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• Vilkiko balną su visu galiniu tiltu 
ir oro sistema, puspriekabei kabinti. 
Kaina 650 Eur. Tel. 8 641 57 036. 
Kupiškis
• MTZ 80 priekinį tiltą be ratų, 
galima dalimis. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 610 19 607. Rokiškis

Įtarimai dėl dopingo 
platinimo pareikšti dviems 
dviračių sporto treneriams

Ikiteisminį tyrimą dėl 
draudžiamų dopingo me-
džiagų atliekantys Klaipė-
dos kriminalistai įtarimus 
pareiškė dviems Lietuvos 
dviračių treko rinktinės tre-
neriams. 

Lietuvos dviračių sporto fe-
deracijos (LDSF) prezidentas 
bei Lietuvos tautinio olimpi-
nio komiteto viceprezidentas 
Romualdas Bakutis BNS pa-
tvirtino, kad vienas trenerių, 
kuriems pareikšti įtarimai, yra 
dviračių treko sprinto rungties 
treneris Antanas Jakimavičius.

„Taip, kalbama apie tre-
nerį Antaną Jakimavičių. Fe-
deracijos reakcija bus pati 
griežčiausia, mes negalime 
tokių dalykų toleruoti, jei pa-
sitvirtins kaltinimai. Bet labai 
svarbu, ar tai buvo asmeniniai 
trenerio reikalai ir kiek tai lie-
čia sportininkes – iš tikrųjų, 
yra gana gabių sportininkių, 
olimpinių vilčių. Mes nedel-
siant, kooperuodamiesi su Pa-
saulinės antidopingo agentūra 
(WADA), davėme sportinin-
kių koordinates, šešių pagrin-
dinių sportininkių mėginiai 
yra paimti“, – teigė jis.

Kaip pranešė Klaipėdos 
apskrities policija, tęsiant ty-
rimą, pradėtą pagal Lietuvos 
antidopingo agentūros pa-
reiškimą, uostamiesčio teisė-
saugininkai gavo duomenų, 
kad su neteisėta dopingo me-
džiagų, balandį aptiktų pas 
Lietuvos sunkiosios atletikos 
federacijos prezidentą Bronis-
lavą Vyšniauską Klaipėdoje, 
apyvarta gali būti susiję Lie-
tuvos dviračių treko rinktinės 
treneriai.

Praeitą savaitę kriminalis-
tai tyrėjai atliko kratas Pane-
vėžio kūno kultūros ir sporto 
centre bei įtariamųjų namuo-
se. Kratų metu aptiktas dide-
lis kiekis įtariama dopingo 
medžiagų, taip pat, įtariama, 
psichotropiniai vaistai.

Du Lietuvos dviračių treko 
rinktinės treneriai buvo užda-
ryti į areštinę, jiems pareikšti 
įtarimai dėl neteisėto dispona-
vimo dopingo medžiagomis 
turint tikslą jas platinti.

Paimtos medžiagos per-
duotos tirti ekspertams, o 
įtariamiesiems paskirta kar-
domoji priemonė – rašytinis 
pasižadėjimas neišvykti.

R. Bakutis BNS sakė, kad 
federacija prieš savaitę su-
laukė Pasaulinės antidopingo 
agentūros (WADA) kreipimo-
si dėl A. Jakimavičiaus sporti-
ninkių, iš jų paimti mėginiai.

Su A. Jakimavičiumi spor-
tininkes treniruoja Solveiga 
Baleišienė.

Ikiteisminį tyrimą organi-
zuoja ir jam vadovauja Klai-
pėdos apygardos prokuratūros 
Organizuotų nusikaltimų ir 
korupcijos tyrimo skyrius.

Už neteisėtą disponavimą 
dopingo medžiagomis turint 
tikslą jas platinti numatyta 
bauda arba areštas, arba lais-
vės atėmimas iki ketverių 
metų.

B. Vyšniauskas kaltinimus 
neigia, jis mano, kad su juo 
siekiama susidoroti.

Naujienų agentūros BNS 
informaciją atgaminti visuo-
menės informavimo priemo-
nėse bei interneto tinklala-
piuose be raštiško UAB BNS 
sutikimo draudžiama.
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PARODOS:
Viešojoje bibliotekoje.
Stendinė paroda „Rokiškio viešajai bibliotekai-95“.
Spaudinių parodos:
 „Lietuva informacijos leidiniuose“
„2018 – ieji prancūzų literatūros metai“
Skaitykloje (Taikos g. 19)
Rokiškio krašto muziejaus nuotraukų paroda „Vasario 16-osios Nepriklausomybės 

Akto signatarai“.
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
Spaudinių parodos:
„Tave vadinam gražiausiu vardu“, skirta Motinos dienai.
„Skaitykime reikšmingiausias Lietuvos šimtmečio knygas“
Paroda ,,SkaitMENINIS muziejus”.
RENGINIAI: 
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
Gegužės 18 d. 14 val. – kūrybinių darbelių studijos „Naminukas“ užsiėmimai.
16.30 val. – lėlių teatro „Padaužiukai“ kūrybinės dirbtuvėlės
Gegužės 24 d. 10 val. – keliaujančios skaityklėlės ,,Vaikystė, knygų lydima“ 

atidarymas.
 12 val. –  edukacinis užsiėmimas ,,Knyga: nuo molinės iki skaitmeninės.
Gegužės 26 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. Šią 

savaitę aktyviai 
bendrausite, flir-
tuosite. Regis, sti-

prės poreikis kelti kvalifika-
ciją, mokytis naujų dalykų, 
o gal net aktyviai ieškotis 
kito darbo. Išties neblogai 
seksis, jeigu mokėsite prisi-
taikyti įvairiose situacijose. 
Venkite nekokybiško mais-
to, alkoholio, prisilaikyki-
te dietos. Venkite egoizmo 
meilės reikaluose. Savaitgalį 
pajusite didesnį aplinkinių 
susidomėjimą jumis. Būsite 
linkę girtis, ne pagal išgales 
išlaidauti, tenkinti savo ir 
kitų įnorius, siekti kūniškų 
malonumų. Galite prisidaryti 
naujų problemų.

JAUTIS. Šią 
savaitę tikėti-
ni kūrybiniai ir 
kitokie laimėji-

mai, naujos meilės viltys. 
Jums išties nestigs darbo ir 
bendravimo, ir juo labiau, 
kuo populiaresni esate. Re-
gis, užsitarnausite didesnį 
vadovų palankumą. Galite 
nusipirkti reikalingą daiktą, 
skirtą darbovietei ar namų 
ūkiui. Labiau pasaugokite 
savo atžalas nuo galimų pa-
vojų, o ir patys atsakingiau 
rinkitės laisvalaikio pramo-
gas. Savaitgalį pasitelkite 
kantrybę ir toleranciją, kad 
išvengtumėte aršių konflik-
tų, agresijos. Ugnis, elektra, 
žaibas irgi gali parodyti savo 
piktąją pusę.

D V Y N I A I . 
Šią savaitę min-
tys daugiausiai 
suksis apie šei-

mą, namus, pinigus. Re-
gis, rūpinsitės nuosavybės 
bei techniniais reikalais ir 
tam naudosite įgytas žinias. 
Galite išleisti pinigų, kad 
patenkintumėte artimųjų 
poreikius, pagerintumėte gy-
venamąją ar darbo aplinką. 
Nuo savaitės vidurio daugės 
kūrybinio polėkio, aplinki-
nius džiuginsite juokeliais, 
flirtais. Laisvalaikį turiningai 
leisite sportuodami, lavinda-
mi vaikus ir pan. Savaitgalį 
padidės grėsmė susižeisti, 
apsinuodyti, patirti alerginę 
reakciją. Turbūt itin parūps 
įvaizdis, grožis.

VĖŽYS. Šią 
savaitę neblogai 
judės reikalai, su-
siję su mokslu, 

korespondencija, reklama, 
žiniasklaida. Galbūt apsisprę-
site dėl kelionės ar transporto, 
ryšių reikalų. Tikėtina pagun-
da keisti gyvenamąją vietą 
ar būstą, sąlygas, gerinti di-
zainą. Emocinį polėkį galite 
patirti dėl santykių su asme-
niu, kuriam esate neabejingi. 
Trokšite meilės, aistros, tik 
nebūtinai to sieksite tinka-
mais, padoriais būdais. Galbūt 
kaip tik dėl to meilės padangę 

Astrologinė prognozė ateinančiajai savaitei
trumpam užtemdys debesys. 
Laimei, sekmadienis jau žada 
malonių akimirkų.

LIŪTAS. Šią 
savaitę seksis 
bendrauti, pasi-
reikšti kūrybiškai 

ir intelektualiai. Galite gauti 
naudingą ir praktišką pata-
rimą, vertingą pasiūlymą. 
Nepraleisite progos užsi-
dirbti pinigų, net jei tai te-
būtų vienkartinė proga. Gali 
atsirasti netikėtų galimybių 
įsigyti ar parduoti nekilno-
jamojo turto. Viskas puiku, 
tik nesistenkite gauti to, kas 
jums nepriklauso. Savaitga-
liui prisiplanuosite įdomios 
veiklos, susitikimų ir pramo-
gų, tačiau tykos daug pavojų 
- galimos traumos, avarijos. 
Saugokitės ir ugnies, žaibo.

M E R G E L Ė . 
Šią savaitę spau-
dimą jausite tuo 
atveju, jei turite 

įsipareigojimų ir juos vilki-
nate. Tačiau meilės reika-
luose jums puikiai seksis. 
Turbūt sulauksite viliojamų 
pasiūlymų, komplimentų bei 
dėmesio ženklų iš aplinki-
nių. Neblogas metas įsigyti 
tai, ką seniai suplanavote, 
kam taupėte pinigus. Galbūt 
jums bus suteikta naudinga 
paslauga. Savaitgalį suin-
tensyvės kontaktai su gimi-
naičiais. Regis, gausite iš jus 
dominančio žmogaus laišką, 
pasiūlymą arba patys teiksite 
intriguojamus pasiūlymus. 
Labiau prižiūrėkite vaikus.

S VA R S T Y -
KLĖS. Šią savaitę 
su menu, kūryba 
susijusi veikla 

jums itin seksis. Kils neblo-
gų idėjų, jomis rasite ką su-
dominti. Tačiau gali atsirasti 
keisčiausių kliūčių, intrigų. 
Ką bedarytumėte, galvokite 
apie galimas pasekmes. An-
troje savaitės pusėje labai 
daug kas priklausys nuo jūsų 
nuotaikos ir elgesio su kitais 
žmonėmis. Vienaip situaciją 
paveiks jūsų pasitikėjimas sa-
vimi, draugiškumas, visiškai 
priešingai - kaprizingumas, 
šiurkštumas. Savaitgalį tikė-
tinas nesaikingumas valgant, 
geriant, siekiant meilės ir 
naudos. Siekite pusiausvyros.

S K O R P I O -
NAS. Savaitės 
pradžioje galite 
mėginti įsilieti į 

kolektyvinę ar visuomeninę 
veiklą, kokį nors judėjimą dėl 
viešo intereso, demonstruoti 
organizacinius sugebėjimus. 
Tuo pačiu gali paaiškėti, kad 
žmogus, kurį laikėte draugu 
ar gerbėju, turi kitokių, nei 
manėte, motyvų bei interesų. 
Neaiški situacija, apkalbos, 
negalėjimas apsispręsti ak-
tualiu klausimu gali sukelti 
nerimo. Vis dėlto tikėtinas 
romantiškas pasimatymas, 

šaunus renginys ar pobūvis. 
Savaitgalį saugokitės nepro-
gnozuojamų žmonių, agresi-
jos, ugnies, žaibo.

ŠAULYS. Sa-
vaitės pradžioje 
savo siekius steng-
sitės įgyvendinti 

bet kokiomis priemonėmis. 
Galbūt jums pavyks padidinti 
savo įtaką. Vis dėlto jūsų po-
puliarumą stipriai lems jūsų 
statusas ir pažintys. Planai, 
susiję su kelione, užsieniu, pu-
blikacijomis, mokslu, karjera, 
tam tikra prasme turėtų reali-
zuotis. Galite pajusti kai kurių 
kolegų, dalykinių partnerių, 
pažįstamų ypatingą dėmesį. 
Galbūt jie skatins jus veltis į 
avantiūras, leistis į nuotykius. 
Savaitgalį sunkiai atsispirsite 
abejotinoms pagundoms. Sau-
gokite savo ir kitų sveikatą.

OŽIARAGIS. 
Šią savaitę reika-
lai turėtų klostytis 
beveik taip, kaip 

pageidaujate. Galbūt gausi-
te svarbią žinutę iš užsienio 
ar mokslo įstaigos. Galimas 
pasiūlymas ar pasirinkimas, 
susijęs su kelione. Nusimato 
meilės pagundos. Jeigu norite 
padaryti gerą įspūdį patinkan-
čiam žmogui, labiau domė-
kitės juo, o ne galvokite vien 
apie save. Savaitgalį kažkoks 
pomėgis ar interesas skatins 
rizikingai elgtis. Pasisaugoki-
te traumų, labiau prižiūrėkite 
vaikus. Meilės reikaluose bū-
kite itin kantrūs, bendraukite 
be jokio spaudimo, žeminimo.

VA N D E N I S . 
Gali išsispręsti 
skolų, kreditavi-
mo klausimas arba 

pagaliau susigaudysite, kur ir 
kaip ieškoti sprendimo, kokius 
tarpininkus pasitelkti ir pan. 
Pasistenkite kuo atsakingiau 
elgtis su bendrais ir svetimais 
pinigais, nuosavybe. Regis, 
labai domins kelionės ir įžy-
mybės. Galbūt turėsite progą 
apsilankyti turiningame rengi-
nyje, pabendrauti su išsilavinu-
siu žmogumi, padaryti kitiems 
įspūdį. Savaitgalį tikėtini įdo-
mūs renginiai, kontaktai. Deja, 
nemaža nelaimingų atsitikimų, 
nuostolių tikimybė.

ŽUVYS. Ši sa-
vaitė turėtų būti 
rezultatyvi. Tačiau 
rūpesčių gali su-

kelti su šeimos nariais, vaikais 
susiję klausimai. Sugebėjimas 
suprasti bus didelė vertybė. 
Regis, gilinsitės į psichologi-
jos gelmes, stengsitės geriau 
pažinti dominantį asmenį. Tai 
išties seksis. Labai palengvės, 
jeigu grąžinsite skolą ar at-
gausite paskolintus pinigus/
daiktus. Savaitgalį turbūt kils 
noras priimti sprendimą dėl 
investicijų, kelionės ar san-
tykių. Verčiau šiuo klausimu 
neskubėkite. Iš užsienio galite 
sulaukti svečio ar žinios.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą 
Kriaunų pagrindinės mokyklos direktorei 

Stasei IDIENEI dėl motinos mirties.
Kriaunų seniūnijos kolektyvas

DOVANOJA

• Dovanojame dvi ožkytes.  
Tel. 8 630 00 215. Rokiškis
• Baltą kačiuką. Geriems žmonėms. 
Tel. 8 612 12 755. Rokiškis
• Kačiukus. Amžius – 1,5 mėn.  
Tel. 8 635 49 070. Rokiškis
• Dovanoju šuniukus.  
Tel. 8 688 26 049. Rokiškis
• Dovanoju smulkius akmenis 
ir betono nuolaužas, tinka kelio 
pagrindui, duobėms užpilti ir pan. 
Yra apie 7 t, patogus privažiavimas, 
sukrauta prie pat gatvės.  
Tel. 8 611 08 681. Rokiškis
• Naudotas baltas silikatines, 

raudonas (be slylučių) plytas, 
koklius. Pasiimti patiems.  
Tel. 8 655 07 179. Rokiškis
• Gerai veikiantį Samsung 
televizorių. Pasiimti patiems.  
Tel. 8 620 57 643. Rokiškis
• Atiduodam naudotą šiferį. 
Išsivežti patiems. Pandėlys.  
Tel. 8 698 85 642. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Naujas odines basutes 37 dydžio, 
naujus odinius batelius 39 dydžio. 
Kainos sutartinės.  
Tel. 8 608 79 096. Rokiškis
• Labai gražų ir kokybišką 
VEADONS laikrodį. Stikliukas 

atsparus pabraižymams, dirželis 
natūralios odos, užsegimas 
plieninis. Laikrodis rodo laiką, 
datą, savaitės dieną. Laikrodis 
įpakuotas dėžutėje. Kaina 52 Eur. 
Tel. 8 616 15 320. Kaunas
• Poliarizuotus akinius. Komplekte: 
akiniai, kietas ir minkštas dėklai, 
stiklų valymo servetėle, tarptautinė 
garantinė kortelė. Ir visa tai sudėta 
firminėje dėžutėje. Kaina 37 Eur. 
Tel. 8 616 15 320. Kaunas

Ieškokite Rokiškio 
prekybos centruose!
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

Kiekvienas gali 
būti Vikipedijos 
redaktoriumi. Čia aš 
jums kaip Austrijos-
Vengrijos imperatorius 
sakau.

***
Senukas lordas sėdi 

ant suoliuko. Pro šalį 
praėjo daili mergina. 
Lordas sako tarnui:

– Metju, paduokite, 
man, prašau, dantų 
protezus. Norėčiau 
damai įkandin švilptelt.

***
– Petrai, tu kur buvai? 

Mes visas lavonines 
apskambinom, ir visose 
sakė, kad tu – pas juos.

***
Norvegų 

mokslininkų Botageno ir 
Meduolinseno metodu...

***
Profesorius auklėja 

studentą:
– Ir kokia gi, kolega, 

jūsų bakalaurinio darbo 
tema?

– Kaip rėčiu vandenį 
nešti.

– Dovanokite, 
meldžiamasis. Argi toks 
pavadinimas skamba 
moksliškai. Turėtų 
būti taip: „Skysčių 
transportavimas induose 
perforuotu dugnu“.

– Tamsta 
profesoriau, o kaip 
skambėjo jūsų daktaro 
disertacijos tema?

– Muzikinių mygtukinių 
instrumentų bei šakninių 
prieskonių įtaka XVI-XVIII a. 
Rusijos teologinei minčiai.

– Kitaip sakant, o kokio 
krieno popui armonika?

***
Kalbasi du:
– Įsivaizduoji, žada steigti 

Skaitmeninių technologijų 
ministeriją.

– O kaip tada kitos 
ministerijos?

– Tos tikriausiai raidėmis 
išsivers.

***
Žmona skundžiasi draugei:
– Kaip aš nekenčiu vyro 

draugų! Jei tik galėčiau, visus 
apvesdinčiau!

***
Pamoka jaunimo mokykloje;
– Petriuk, pasakyk du 

įvardžius.
– Kas? Aš?

***
Sėdi kaubojus salūne. Prie 

jo prieina gatvės mergelė ir 
sako:

– Jei nori gerai 
pasilinksminti, tai aš – Betė!

– O jei aš nenoriu gerai 
pasilinksminti, tai kaip tada 
tave šaukti?

***
Šauktinis giriasi draugams:
– O mūsų vado laikrodis 

– net su aštuoniomis 
rodyklėmis! Dvi rodo 
tikslų laiką, o likusios – 
dezinformuoja priešus.

***
Korespondentas klausia 

eiliuotojo:
– O kodėl poetu netapote? 

Talento pritrūko?
– Ne. Kepenys per silpnos.

***
Mes su žmona 

nusprendėme, kad šiuolaikinį 
televizorių visai nesunku 
surinkti patiems... Šluotele ir 
semtuvėliu.

***
Duona – visko pagrindas. 

Įskaitant – dešreles ir kotletus.
***

Mergina sukinėjasi prieš 
veidrodį:

– Oi, kokia aš gražuolė. Ir 
kam aš tokia atiteksiu?

Mama:
– Kas jis bebūtų, duok 

Dieve jam proto, jėgų ir 
kantrybės!

***
Kalbasi du futbolo 

aistruoliai:
– Iki kelių vakar žiūrėjai 

futbolą?
– Iki keturių ryto.
– Bet juk futbolo rungtynės 

baigėsi pirmą?
– O alaus dar liko.

***
Kompiuterininko žmonos 

klausia:
– Ar jūsų vyras jus viliojo?
– Manyčiau, kad taip... 

Kompiuterį parodė.
***

Trys obuoliai pakeitė 
pasaulį. Pirmąjį Ieva davė 
Adomui, antrasis nukrito 
Niutonui ant galvos, o trečiąjį 
išrado Stivas Jobsas.

Orų prognozė gegužės 18-21 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Gegužės 18 d. Naktį +11

Dieną +19
Š, 
2-7 m/s

Dieną vietomis palis, 
kai kur perkūnija.

Gegužės 19 d. Naktį +11
Dieną +17

Š,
4-9 m/s

Gegužės 20 d Naktį  +8
Dieną +14

Š, 
3-8 m/s

 Dieną vietomis 
nedidelis lietus. Vėsu.

Gegužės 21 d. Naktį +9
Dieną +18

Š,
2-7 m/s

Ieškokite Rokiškio
 prekybos centruose!

AUGALAI

• Raudonus sudygusius jurginus. 
Tel. 8 696 09 281. Rokiškis
• Grikius, miežius.  

Tel. 8 662 27 088. Rokiškis
• Beicuotą salyklinių miežių 
sėklą PROPINO. Daigumas 90%. 
Supakuota didmaišiuose.  Kaina 
220 Eur. Tel. 8 615 15 141. 

Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas galėtų padovanoti  

baldus? Tel. 8 629 19 284.  
Rokiškis
• Gal kas padovanotų dviratį 
berniukui? Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 625 48 995. Rokiškis


