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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Sausio 25-oji, 
penktadienis, 

4 savaitė
Iki metų pabaigos liko

340 dienų.
Šv. Pauliaus atsivertimas, 
Pusiaužiemis, Kirmėlinė,

Vilniaus pagarsinimo diena.
Saulė teka 8.22 val., 
leidžiasi 16.40 val. 

Dienos ilgumas 8.18 val. 
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Jaunutis, Jomantas, Paulė, 
Paulius, Povilas, Viltenė, 

Viltenis, Viltė, Viltys, Viltonas, 
Žiedė.

Rytoj: Daugis, Eigilė, Justas, 
Rimantas.

Poryt: Aventinas, Ilona, 
Jogunda, Jogundas, Jogvilas, 
Jogvilė, Mainotas, Mainotė, 

Natalis, Vytenis.

Dienos citata
„Kas sutvardo save, yra stipresnis 

už miestų užkariautojus“ 
(E. Hemingvėjus).

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1778 m. kapitonas Džeimsas 
Kukas atrado Havajus, kuriuos 
pavadino Sendvičo salomis.

Šiandien 
Lietuvos 
istorijoje

1878 m. Turkijos garlaivis 
tapo pirmuoju laivu, kurį pa-
skandino torpeda. Ją paleido 
Rusijos karo laivas. 

1919 m. įkurta Tautų Sąjun-
ga, dabartinių Jungtinių Tautų 
pirmtakė.

1924 m. Prancūzijos Šamoni 
vietovėje prasidėjo pirmosios 
žiemos olimpinės žaidynės.

Post 
scriptum

Grožiu sotus nebūsi.

Rokiškio dvaro kieme „šepkiška“ eglė nebestovės

2 p.

Adolfo Ramanausko-Vanago garbei – 
keliaujanti paroda Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijoje

2 p.

Laurynas Mackus stato rekordinius 
sniego senius. 

„Rokiškio Sirenos“ nuotr.

Kazliškyje apsigyveno
įspūdingi sniego seniai

5 p.

„Pandėlio balsiukai“ žiba 
ir mažose, ir didelėse scenose

Sesės Kristina (kairėje) ir Gabija Citavičiūtės Kazliškio žiūrovus sužavėjo ne tik išskirtiniu talentu, bet ir nuoširdumu. Gabiją sekmadienį išvys LNK žiūrovai projekte „Lietuvos balsas. Vaikai“.

4 p.

Kvadrato aikštelėje 
stipriausi juodupėnai

5 p.



2 psl.2019-01-25

Nepriklausomas rajono laikraštis

LRTK prašys išimti iš 
„Youtube“ rusų televizijos 
įrašą, šmeižiantį partizanus

Lietuvos radijo ir televizijos 
komisija (LRTK) prašys išimti 
iš internetinė svetainės „Youtu-
be“ rusų televizijos „Rossija 24“ 
įrašą, šmeižiantį Lietuvos parti-
zanus. Šiame reportaže buvo pa-
rodyta ir 1941 m. birželio 25-ąją 
Panevėžyje nužudyto iš Rokiškio 
kilusio gydytojo Antano Gudo-
nio palaikų, prie kurių palinku-
si jo žmona Janina, nuotrauka. 
Nuotrauka parodyta kontekste 
esą tai nacių ir jų talkininkų lie-
tuvių  aukos nuotrauka. Apie tai 
„Rokiškio Sirena“ rašė praėjusį 
penktadienį. 

Kaip BNS sakė LRTK pirminin-
kas Mantas Martišius, šį sprendimą 
komisija trečiadienį priėmė įverti-
nusi Seimo konservatorių Lauryno 
Kasčiūno ir Audroniaus Ažubalio 
kreipimąsi.

M. Martišius BNS teigė, kad 
dėl Seimo narių minimos laidos 
tyrimas nebuvo pradėtas, kadan-
gi medžiaga nebuvo retransliuota 
Lietuvai skirtai auditorijai, o buvo 
patalpinta „Youtube“ svetainėje.

„Svetainė „Youtube“ nepatenka 
į mūsų reguliavimo lauką. Bet ko-
misija, kaip juridinis asmuo, grei-
čiausiai kreipsis į „Youtube“ prašy-
dama informaciją išimti tą kanalo 
medžiagą. Nežinome, kaip jie elg-
sis – gali sutikti, gali nesutikti“, – 
BNS sakė M. Martišius.

Minimame televizijos žinių re-
portaže rodoma šių metų sausio 
13-ąją Seime vykusi Laisvės pre-
mijos įteikimo partizanams cere-
monija, tvirtinama, kad jie „kovojo 
Hitlerio pusėje“, teigiama, kad jie 
nužudė „tūkstančius taikių gyven-
tojų“.

Jis teigia, kad komisija rado 
kitą, skunduose neminimą „Rossija 
24“ medžiagą – reportažą, taip pat 

rodytą sausio 13-ąją. 
„Nuspręsta dėl šios paskleistos 

informacijos pradėti tyrimą: ją iš-
versti, vertinti istoriškai. Ši infor-
macija susijusi su Sausio 13-ąja, 
partizanais. Yra vienas epizodas, 
kuris gali būti įvertintas kaip pažei-
džiantis įstatymus ir keliantis grės-
mę“, – sakė jis.

Tai – jau antrasis tyrimas dėl 
šios televizijos. Anksčiau M. Mar-
tišius minėjo, jog komisija aiški-
nasi dar vieną epizodą, kai kanalas 
galėjo skleisti karą ir neapykantą 
kurstančią informaciją.

LRTK taip pat nusprendė pradė-
ti  tyrimą dėl kito kanalo – „PBK 
Lietuva“. Gautame skunde nurodo-
ma, kad šiuo kanalu rodytoje žinių 
laidoje „Vremia“ („Laikas“) apie 
Sausio 13-osios dalyvius yra juos 
įžeidžiančios, menkinančios infor-
macijos.

Komisija žada kviestis PBK at-
stovus, kad šie paaiškintų situaciją.

„Sprendimai priklausys nuo jų 
paaiškinimų“, – sako LRTK vado-
vas.

Nacionaliniai ir europiniai tei-
sės aktai numato skirtingas proce-
dūras dėl ES ir trečiosiose šalyse 
registruotų kanalų – jei televizija 
registruota ne Europos Sąjungo-
je, galioja paprastesnės pažeidimų 
nagrinėjimo procedūros ir LRTK 
gali greičiau priimti sprendimus 
dėl laikino retransliacijų ribojimo. 
LRTK teigimu, tai galioja Rusijo-
je registruotai „Rossija 24“. „PBK 
Lietuva“ valdanti įmonė registruo-
ta Latvijoje.

Lietuva kai kurioms rusiškoms 
televizijoms dėl karo ir neapykan-
tos kurstymo yra taikiusi maksima-
lius vienerių metų retransliacijos 
šalyje apribojimus.

„Rokiškio Sirenos“ ir 
BNS inform.

Rokiškio dvaro kieme „šepkiška“ eglė nebestovės
Daugelio rokiškėnų bei mies-

to svečių nuostabą kėlė Rokiškio 
krašto muziejaus kieme vis dar 
tebestovinti kalėdinė eglė. Sausio 
23 dieną eglutė „paliko“ dvaro 
kiemą.

Didžiosios šventės – Šv. Kalė-
dos, Naujieji metai – baigėsi. Pra-
ėjo ir sausio 6 dieną minimi Trys 
karaliai reiškiantys, kad šventinė 
dvasia, kartu su didžiuoju šventės 
atributu – eglute, turi iškeliauti. 

Šventinius sveikinimus keitė nau-
jienos apie tai, kur dėti nebereika-
lingas kalėdines eglutes, mirgėjo 
antraštės, kad tinkamai nepasirū-
pinusių eglučių likimu laukia bau-
dos. Tačiau Rokiškio miesto eglė 
ir toliau puošė dvaro kiemą.

Šiandien Verslo klubas infor-
mavo, kad išskirtinė, remiantis 
Liongino Šepkos drožinių moty-
vais sukurta eglė Rokiškio kraš-
to muziejaus kieme nebestovės. 
„Muziejus pasilieka eglutės puoš-

menas, atributus – grandines, eglės 
viršūnę, paukštelius, – komentavo 
Rokiškio miesto vietos veiklos 
grupės vadybos pirmininkė/admi-
nistratorė Joana Jazdauskaitė, – 
Eglę sudarė daugybė sukaltų bei 
surištų eglinių lentų, todėl pati 
eglės konstukcija buvo išardyta 
nesunkiai“.

Kam eglei pagaminti sunaudo-
ta mediena bus panaudota kol kas 
nežinoma.

Monika MEILUTĖ

Velykalnio kaimynystė – saugiausia
Sausio 22 dieną vykusio Rokiš-

kio rajono policijos komisariato 
2018 metų ataskaitos metu apdo-
vanota saugiausia rajono seniū-
nija. Šis titulas atiteko Velykalnio 
bendruomenei. Jiems padovano-
ta moderni vaizdo stebėjimo ka-
mera (M. Meilutės nuotr.).

Žingsnis po žingsnio
Kaip teigė Velykalnio bendruo-

menės pirmininkas Stasys Mekšė-
nas, visa bendruomenė be galo 
džiaugiasi, jog jų pastangos įrengti 
sveikos gyvensenos oazę pasitei-
sina. „Džiugu, kad tokiais mažais 
žingsneliais pasiekėme tai, ką turi-
me dabar. Tai reikalavo labai daug 
darbo, daug pastangų, daug laiko. 
Tačiau pastangos atsipirko,“ – ko-
mentavo S. Mekšėnas.

Velykalnio bendruomenės pir-
mininkas pasakojo, kad saugios 
kaiminystės link buvo žengta prieš 
bene dešimtmetį – tuomet Visuo-
meninės tarnybos prie policijos 
komisariato susirinkimo metu buvo 
iškeltas klausimas dėl nerūkymo 
zonos Velniakalnio teritorijoje. 
„Procesas užtruko ne mėnesį ir ne 
du. Galiausiai rūkymo zona buvo 
įvesta, o mes iškėlėme kitą – alko-
holio nevartojimo zonos klausimą, 
kuris taipogi buvo patvirtintas,“ – 
džiaugėsi S. Mekšėnas.

Norėjo įsigyti patys
Ne naujiena, kad Velniakalny-

je esantį sporto ir pramogų kom-
pleksą saugo tik patys bendruo-
menės nariai. Tačiau pirmininko 
S. Mekšėno teigimu, apie vaizdo 
stebėjimo kameros įsigijimą buvo 
svarstoma ilgai. „Klausimas dėl 
vaizdo kameros buvo svarstomas. 
Tarėmės su bendruomenės nariais, 
kalbėjome su saugos komandomis. 
Tačiau problema išsisprendė – po-
licijos pareigūnų įteikta kamera tu-
rėtų aprėpti visą Velykalnio terito-
riją,“ – komentavo bendruomenės 
pirmininkas.

S. Mekšėnas pridūrė, kad vaiz-
do stebėjimui skirta kamera turi ir 

naktinio matymo režimą.

Įsitraukia ir jaunimas
Velykalnio bendruomenės pir-

mininkas džiaugėsi, kad bendruo-
menės jaunimas ėmėsi iniciaty-
vos kameros įrengimo klausimais. 
„Džiaugiuosi, kad prie bendruo-
menės apsaugos prisideda ir jauni-
mas. Jie patys domisi, kaip įrengti 
kamerą, tariasi, kur galima gauti 
reikiamą įrangą, bokštelį kameros 
prijungimui. Juk jaunimas apie 
technologijas už mane supranta 
daugiau,“ – juokėsi S. Mekšėnas.

Pirmininkas pridūrė, kad jauni-
mo iniciatyva bendruomenė ruo-
šiasi pirkti padovanotai kamerai 
priedą – tai užtikrintų raiškesnį ir 
kokybiškesnį vaizdą. „Svarstome 
ir apie antros kameros įsigijimą, 
jei pirmoji neaprėptų visos erdvės. 
Tuomet būtų užtikrintas visos teri-
torijos saugumas, – sakė S. Mekšė-
nas, - O kuomet vaizdo stebėjimo 
kameros bus įdiegtos visame Ro-
kiškio mieste, bandysime įsilieti į 
tą patį tinklą. Tik dar nežinome, ar 
vaizdo stebėjimas internetinėje er-
dvėje bus prieinamas visiems“.

Vandalizmo atvejai – reti 
Nors Velniakalnyje įrengtoje 

sporto oazėje nei stebėjimo kame-
rų niekada nebuvo, nei budinčiųjų 
prižiūrėtojų, S. Mekšėnas patikino, 
kad vandalizmo atvejų sulaukta tik 
kelių.

„Žinoma, vandalų sulaukėme, 
tačiau jų buvo tikrai ne daug. Ta-
čiau kaltininkai buvo surasti, buvo 
kalbėta su jais, su jų tėvais, o žala 
atlyginta. Visko pavyko išvengti 
geranoriškai, be teismų pagalbos,“ 
– džiaugėsi S. Mekšėnas.

Vienu iš pirmųjų vandalizmo 
atvejų S. Mekšėnas įvardijo tualetų 
ir dušų patalpos apgadinimą. Di-
delės šventės sporto erdvėse metu 
jaunuoliai buvo įsilaužę ir į be prie-
žiūros paliktas palapines. „Tikriau-
siai norėjo kažką pavogti, nežinau,“ 
– sakė S. Mekšėnas. Pirmininkas 
įvardijo ir kelis viešosios tvarkos 
pažeidimus, tačiau patikino, kad 
visi kaltininkai buvo išaiškinti pa-
dedant policijos pareigūnams. Už 
apgadintus daiktus „veikėjai“ atly-
gino geranoriškai, viešosios tvar-
kos pažeidėjams buvo išrašyti įspė-
jimai arba administracinės baudos.

Velykalnio bendruomenė nuošir-
džiai dėkoja Rokiškio rajono poli-
cijos komisariatui už bendradarbia-
vimą.

Monika MEILUTĖ

Startuoja XV Rokiškio 
rajono seniūnijų žaidynės!

Dūmų detektoriai gelbėja turtą ir gyvybes
Sausio 21-osios naktį Rokiškio ra-

jone Juodupės seniūnijoje esančiame 
Raišių kaime, Darbininkų g. 5-ame 
name apie pirmą valandą nakties kilo 
gaisras. Laiku suveikęs dūmų detekto-
rius išgelbėjo šeimininkės gyvybę, nes 
naktį atsibudusi moteris iš pradžių 
nesuvokė, iš kur sklinda dūmų kva-
pas, manė, kad kažkas dega kieme, tik 
išgirdusi dūmų detektoriaus signalą 

puolė gelbėtis.

2018 metų gaisrų statistika rodo, kad 
nuolatinis priminimas pasirūpinti savo 
gyvenamosios aplinkos gaisrine sauga 
duoda teigiamų rezultatų, Pernai Pane-
vėžio apskrityje gaisruose žuvo 5 žmo-
nės, o 2017 metais kilę gaisrai nusinešė 
net 17 žmonių gyvybes. Šiemet Panevė-
žio ugniagesiai vėl vykdys gaisrų pre-

vencijos akciją „Gyvenkime saugiai“, 
lankys gyventojus, konsultuos saugios 
gyvensenos klausimais, apžiūrės jų šil-
dymo įrenginius, elektros instaliaciją, 
aiškins apie dūmų detektorių įrengimo 
prievolę, padės įrengti dūmų detekto-
rius.

Panevėžio apskrities 
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos

 inform.
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Adolfo Ramanausko-Vanago garbei – keliaujanti
paroda Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijoje

Sausio 23 dieną Rokiškio Juozo 
Tumo-Vaižganto gimnazijos „Ro-
muvos“ padalinyje iškilmingai ati-
daryta keliaujanti paroda „Adolfas 
Ramanauskas-Vanagas gyvenime, 
kovoje ir dokumentuose“. Parodą 
eksponuoti žadama visose Lietuvos 
mokyklose.

Į parodos, kurią į Rokiškį atvežė 
Obelių laisvės kovų muziejaus va-
dovas Valius Kazlauskas, atidarymą 
rinkosi gausūs mokinių būriai. Ka-
dangi "Romuvos" aktų salė renovuo-
jama, iškilminga atidarymo šventė 
vyko gimnazijos pirmo aukšto foje. 
Mokinių ir mokytojų dėmesį atkreipė 
didžiuliai stendai su A. Ramanaus-
ko-Vanago biografija, nuotraukomis, 
o tarp stendų įrengtame didžiuliame 
projektoriaus ekrane mokiniai viską 
išvydo gyvai trumpų filmukų pavida-
lu: stebėjo iškilmingas pernai metais 
vykusias partizanų vado laidotuves, 
subtiliai pateiktą partizano gyvenimo 
istoriją.

Mokiniams bei mokytojams susi-
pažinus su Vanagu iš arčiau, žodį tarė 
gimnazijos istorijos mokytoja Dijana 
Meškauskienė. „2018 metai buvo Va-
nago metai – tai šimtosios jo gimimo 
metinės. Labai džiugu, kad galiausiai 
buvo rasti jo palaikai, o pernai metų 
spalio 6 dieną jis iškilmingai buvo 
palaidotas Vilniaus Antakalnio kapi-
nėse,“ - nuoširdžiai pasakojo D. Meš-
kauskienė. Mokytoja pridūrė, kad 
praėję metai mūsų istorijai svarbūs ir 
tuo, jog lapkritį A. Ramanauskui-Va-
nagui buvo suteiktas  valstybės vado-
vo vardas, nes nuo 1954 lapkričio 26 
dienos iki pat jo mirties 1957 lapkri-
čio 29 dienos buvo aukščiausias tuo 
metu likęs gyvas Lietuvos valstybės 
pareigūnas ir kovojančios su oku-
pacija Lietuvos valstybės vadovas. 

„Džiaugiasi širdis, kad visgi teisin-
gumas sugrįžta, kad teisingumas 
triumfuoja ir, kad šis taurus didvyris 
palaidotas kaip valstybės vadovas,“ - 
sakė D. Meškauskienė.

Kartu su keliaujančia paroda mo-
kinius aplankė ir 96-ešerių metų am-
žiaus mūsų rajono partizanas Kostas 
Siniauskas. Senolis džiaugėsi, kad 
turi progą pabūti ir pabendrauti su 
jaunimu. Garbingas svečias teigė, 
jog daugžodžiauti nesiruošia, tik nori 
mokinius supažindinti su dainomis, 
kurias tuomet dainuodavo Lietuvos 
laisvės gynėjai. „Būdami partizanais 
mes dainas dainavome. Būdavo įvai-
rių lietuvių liaudies dainų, partizaniš-
kų pasisakymų, mūsų kurtų giesmių. 

Galbūt dabar jos jau pasenę, nebesu-
prantamos, tačiau norėčiau, kad jas 
bent būtumėte girdėję,“ – trumpai iš-
bėrė K. Siniauskas ir užtraukė dvi par-
tizanų dainuotas dainas, kurias senolis 
ir šią dieną mokėjo atmintinai.

Parodos atidarymą vainikavo 
„Romuvos“ padalinio budėtojas 
Eugenijus pakvietęs visus kartu su-
dainuoti dainą. Gimnazijos mokinių 
prezidentė svečiams įteikė dovanė-
les, o renginį vedusi istorijos moky-
toja D. Meškauskienė renginį užbai-
gė žodžiais, jog labai svarbu viskuo 
domėtis, viską žinoti, nes „žinojimas 
– mūsų imunitetas, kuris mus daro 
stipresniais“.

Monika MEILUTĖ

Parodos fragmentas.

Partizanas Kostas Siniauskas.

Moksleiviai dainavo partizanų dainas.                                                                 M. Meilutės nuotr.

Neįgaliųjų sporto klubo „Olimpija“ vadovas:
„Rokiškėnai sportuoti tingi, varžybose dalyvauti nenori“

2019 metų projektui „Neįga-
liųjų socialinė integracija per 
kūno kultūrą ir sportą“ finan-
suoti Rokiškio rajono neįgaliųjų 
sporto klubui „Olimpija“ šiemet 
skirta 4497 eurai. Didžiąją dalį 
lėšų – 3,5 tūkst. eurų skyrė ne-
įgaliųjų reikalų departamentas, 
o likusiuas – Rokiškio rajono 
savivaldybė. Nors neįgaliųjų įsi-
traukusių į sporto veiklas rajone 
nėra daug, tačiau ar puspenkto 
tūkstančio – pakankami pinigai 
neįgaliųjų integracijai?

Didžioji dalis – nuomai
Kaip teigia ilgametis vieninte-

lio rajone neįgaliųjų sporto klubo 
„Olimpija“ vadovas Vidmantas Pi-
libaitis, neįgaliųjų integracijai per 
kūno kultūrą ir sportą yra skiria-
mas beveik toks pat finansavimas. 
„Kasmet gauname apie 4,5 tūks-
tančių eurų. Kartais kiek mažiau, 
kartais – daugiau. Tačiau negaliu 
teigti, kad tiek lėšų projekto vyk-
dymui pakanka,“ – komentavo va-

dovas.
V. Pilibaičio teigimu, gautos 

lėšos naudojamos neįgaliųjų iš-
vykoms į sporto varžybas, tačiau 
didžiąją dalį finansavimo tenka at-
seikėti už patalpų nuomą. „Vyksta-
me į rajonines ir respublikines var-
žybas, kurioms stipriai ruošiamės. 
Tačiau svarbu nepamiršti, jog iš tų 
pačių lėšų tenka mokėti atlygini-
mą treneriui ir nuomos mokestį už 
patalpas, kurios, deja, net nėra tin-
kamai pritaikytos neįgaliesiems: 
patekti į Senamiesčio progimna-
zijos patalpas neįgaliesiems tenka 
įveikti 15 laiptelių, patalpose nėra 
ventiliacijos,“ – dėstė sporto klubo 

vadovas pridurdamas, kad patal-
pomis tenka dalintis su Rokiškio 
jėgos trikovės komanda.

Sportuoti... tingi
Atrodo, kad klube verda gyve-

nimas – jam priklauso 33 nariai. 
Tačiau V. Pilibaitis patikino, kad 
nors klube prisiregistravusių na-
rių skaičius nėra mažas, tačiau 
didžioji dalis sportuoti ir integruo-
tis tiesiog…. tingi. „Kalbu ne tik 
apie senjorus, bet ir apie jaunimą. 
Ankščiau salės būdavo pilnos, visi 
užsiimdavo įvairiausiomis veiklo-
mis tiek treniruoklių salėse, tiek 
lauke. Dabar visi tingi judėti, į 

treniruotes renkasi vangiai. Jiems 
geriau prie televizoriaus sėdėti. O 
juk judėjimas yra labai svarbus,“ – 
piktinosi pašnekovas.

Panaši problema ir su varžybo-
mis. Nors narių sąraše – per trisde-
šimt, vykti į varžybas niekas neno-
ri. „Treniruotės vyksta tris kartus 
per savaitę: pirmadienį, trečiadienį 
ir penktadienį. O savaitgaliai skirti 
varžyboms, į kurias gavę kvietimą 
būtinai važiuojame. Deja, tačiau 
varžybų dalyvių skaičius tesiekia 
dešimt narių. Kartais jų būna dar 
mažiau,“ – komentavo V. Pilibaitis.

Judėti – būtina
Kaip teigė 15 metų gyvuojančio 

sporto klubo vadovas, kasmet klu-
be vykdomos nuolatinio pobūdžio 
veiklos: stalo teniso užsiemimai, 
žaidimas “bočia”. Daug laiko ski-
riama ir bendro fizinio pasirengimo 
pratimams naudojant turimus treni-
ruoklius bei įrangą: bėgimo takelį, 
slidinėjimo treniruoklį, štangas.

„Atsižvelgdamas į žmonių no-

rus rengiu lengvosios atletikos tre-
niruotes, didinu bendrą fizinį pasi-
rengimą, mokau žaisti stalo tenisą. 
Ir štangas kilnojame. Ir ne veltui 
– juk pasiruošę keliaujame į sporto 
varžybas kituose rajonuose. Galiu 
pasidžiaugti, kad tiek rajoninė-
se, tiek respublikinėse varžybose 
mums sekasi gan neblogai – daž-
nai užimame prizines vietas,“– pa-
sakojo V. Pilibaitis.

Nors V. Pilibaičio teigimu fi-
zinę negalią turintys asmenys 
sportuoti nenori arba tingi, tokia 
tendencija vyrauja ne tik mūsų 
rajone. Didžiuosiuose miestuose 
gyvuoja po kelis neįgaliųjų sporto 
ir kūno kultūros klubus, kol rajo-
nuose jų tėra vienas kitas. “Esame 
tarp aktyviausių klubų – Ukmer-
gės, Visagino. Tačiau norėtųsi, jog 
į mūsų gretas prisijungtų daugiau 
žmonių. Sportuoti su fizine nega-
lia tikrai galima ir tikrai reikia. Tik 
nereikia tingėti,” – pokalbį užbai-
gė V. Pilibaitis.

Monika MEILUTĖ
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Gamintojų grupėms problemas spręsti lengviau

Smulkiesiems ūkininkams įsteigus  gamintojų grupes ir  bendradarbiaujant didėja  jų 
konkurencingumas bei produkcijos pridėtinė vertė.                                   Dariaus Šypalio nuotr.

Smulkiųjų ir vidutinių ūkių pro-
blemos gali būti lengviau sprendžia-
mos plečiant kooperaciją bei stei-
giant gamintojų grupes. Siekiantys 
bendradarbiauti ir taip didinti savo 
konkurencingumą bei produkcijos 
pridėtinę vertę ūkininkai raginami 
dalyvauti Lietuvos kaimo plėtros 
2014–2020 m. programos (KPP) 
priemonėje „Gamintojų grupių ir 
organizacijų įsisteigimas“ pagal vei-
klos sritį „Gamintojų grupių ir or-
ganizacijų įsisteigimas žemės ūkio 
sektoriuje“. 

Paramą gaus 5-erius metus 
Kai remiama gamintojų grupių 

veiklos pradžia, gali didėti susi-
jungusių gamintojų – ūkininkų, 
žemės ūkio bendrovių – konkuren-
cingumas. Ūkiai, ypač vidutiniai ir 
smulkūs, dalyvaujantys kooperati-
niais pagrindais įsteigtų gamintojų 
grupių veikloje, veikia efektyviau, 
gauna didesnes pajamas, gali ge-
resnėmis sąlygomis investuoti, 
diegti inovacijas, reaguoti į rinkos 
pokyčius. Gamintojų grupių ar or-
ganizacijų įsisteigimas bei veiklos 
plėtra sudaro sąlygas ir papildo-
moms darbo vietoms kurti, spręsti 
socialines problemas. 

Pretendentas į paramą gali būti 
juridinis asmuo, Juridinių asmenų 
registre įregistruotas ne anksčiau 

kaip 2014 m. sausio 1 d. ir sudary-
tas iš ne mažiau kaip 10 fizinių ir (ar) 
juridinių asmenų, vykdančių žemės 
ūkio veiklą, atitinkantis keliamus rei-
kalavimus bei verslo plano pagrindu 
oficialiai pripažintas gamintojų grupe 
(organizacija). Atrenkant paraiškas, 
prioritetas teikiamas pareiškėjams, 
sudarytiems iš ekologinės gamybos 
ir gyvulininkystės ūkių, taip pat pa-
reiškėjams, kuriuose yra daugiau 
dalyvių – fizinių ir (ar) juridinių as-
menų. Paramą galima gauti 5-erius 
metus, ir ji mažėja – už pirmuosius, 
antruosius, trečiuosius, ketvirtuosius 
ir penktuosius veiklos (verslo plano 

įgyvendinimo) metus neturi viršyti 
atitinkamai 10, 9, 8, 7 ir 6 procentų 
metinės parduotos produkcijos ver-
tės tais metais. Didžiausia galima 
viešosios paramos suma už vienerius 
veiklos (verslo plano įgyvendinimo) 
metus visais atvejais negali viršyti 
100 tūkst. eurų. Maksimali paramos 
suma naujai įsisteigusiam stambiam 
žemės ūkio kooperatyvui, parengu-
siam veiklos planą ir pripažintam 
gamintojų grupe ar organizacija 
per 5-erius metus, gali sudaryti 500 
tūkst. eurų. Konkreti galima paramos 
suma priklauso nuo per kooperatyvą 
parduotos produkcijos vertės. 

Priemonė skirta palengvinti tik 
gamintojų grupių (organizacijų) že-
mės ūkio sektoriuje įsisteigimą.

Susijungę ūkininkai
tampa aktyvesni   
Priemonė skirta palengvinti tik ga-

mintojų grupių (organizacijų) žemės 
ūkio sektoriuje įsisteigimą, taip pat 
įgyvendinti Europos Sąjungos kaimo 
plėtros politikos prioritetą ir šią tiksli-
nę sritį: skatinti maisto tiekimo gran-
dinės organizavimą, įskaitant žemės 
ūkio produktų perdirbimą ir rinkoda-
rą, gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą 
žemės ūkyje: pirminės produkcijos 
gamintojų konkurencingumo didini-
mą geriau juos integruojant į žemės 
ūkio ir maisto produktų grandinę per 
kokybės sistemas, žemės ūkio pro-
duktų pridėtinę vertę, skatinant vietos 
rinkas ir trumpas tiekimo grandines, 
gamintojų grupes ir organizacijas bei 
tarpšakines organizacijas.

Priemonės „Gamintojų grupių ir 
organizacijų įsisteigimas“ veiklos sri-
tis „Gamintojų grupių ir organizacijų 
įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje“ 

tiesiogiai prisideda prie nurodytos 
tikslinės srities įgyvendinimo, ka-
dangi remiama juridinių asmenų, 
įskaitant kooperatines bendroves ir 
kooperatyvus, kuriuos įsteigė žemės 
ūkio veiklos subjektai – ūkininkai 
ar žemės ūkio bendrovės – veiklos 
pradžia; juridinis asmuo pripažįsta-
mas gamintojų grupe (organizacija) 
verslo plano pagrindu tik tuo atve-
ju, jei vykdoma veikla yra Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo I 
priede nurodytų produktų, išskyrus 
žvejybos ir akvakultūros produktus, 
prekyba ir (ar) rinkodara; priemonė 
prisideda prie Europos Sąjungos 
kompleksinio tikslo – inovacijų 
kūrimo, diegimo ir sklaidos – įgy-
vendinimo. Susijungę į gamintojų 
grupes ar organizacijas, ūkininkai 
ir kiti gamintojai tampa aktyvesni, 
labiau diegia inovacijas, sėkmingiau 
prisitaiko prie naujų technologijų 
bei naujos besikeičiančios aplinkos, 
labiau tarpusavyje dalijasi patirtimi, 
turi geresnes galimybes naudotis 
praktinėmis, mokslinėmis ir techni-
nėmis žiniomis.
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„Pandėlio balsiukai“ žiba ir mažose, ir didelėse scenose
Sekmadienį LNK laidos „Lie-

tuvos balsas. Vaikai“ žiūrovai 
rokiškėnai turės už ką sirgti. 
Didžiulę atranką praėjusi į ete-
rį pateko „Pandėlio balsiukų“ 
solistė Gabija Citavičiūtė. Ją 
„Pandėlio balsiukų“ vadovė Vil-
ma Likienė atvira: iš gausaus 
per tris dešimtmečius išugdytų 
talentų būrio Gabija patenka į 
stipriausių, ryškiausių ketver-
tuką. Ir tol, kol visi nekantriai 
lauks žinios, ar dainuojant jau-
najai mūsų krašto atstovei, at-
sisuks šio projekto komisijos 
nariai, Gabija, jos sesė ir kiti 
„Pandėlio balsiukų“ talentai, 
žibantys didelėse scenose, tarp-
tautiniuose konkursuose, „ne-
brokyja“ ir mažų savo pačių ra-
jono salių. Savo meilę muzikai 
rodydami ne tik profesionalams, 
bet ir savojo rajono žmonėms.

Kazliškėnai plojo stovėdami
„Pandėlio balsiukų“ koncertas 

buvo jauki įžanga prieš Kazliš-
kio seniūno Algirdo Kulio metinės 
ataskaitos teikimą. Nedidelė saly-
tė artipilnė dar gerokai prieš kon-
certo pradžią. Ir scenoje pasirodęs  
„Pandėlio balsiukų“ kolektyvas 
vos telpa nedidelėje salėje. Viena 
po kitos skamba jau pamėgtos dai-
nos. Ir naujovės. V. Likienė prasi-
tarė, kad „balsiukai“ vos prieš porą 
savaičių ėmė repetuoti jiems labai 
patikusią, Lietuvos radijo stočių hi-
tuose sparčiai populiarėjančią Lino 
Adomaičio dainą „Vandenynai“. 
Ją sudainuoti – nemenkas iššūkis: 
juk reikia ją pritaikyti ne solistui, 

o ansambliui. Ir štai jaukioje salėje 
daina skamba tobulai. Salė klausėsi 
jos be žado, o nutilus muzikai žiū-
rovai plojo stovėdami.

Jaunasis kolektyvas ne tik nuo-
latos atnaujina savo repertuarą, bet 
jau ruošiasi ir rimtiems iššūkiams: 
jau pateikta paraiška dalyvauti sa-
kralinės muzikos konkurse, kuris 
vyks gegužę. „Atrodytų, lyg ir lai-
ko daug. Tačiau vien išmokti kūri-
nius neužtenka. Reikia juos įrašyti, 
nusiųsti komisijai“, – apie pasiren-
gimo konkursams virtuvę pasakojo 
V. Likienė. 

Ji užsiminė, kad prie kolektyvo 
sėkmės daug prisideda ir rėmėjai: 
jų skirta parama padeda dalyvauti 
konkursuose, siekti aukštumų. „Tai 
– uždaras ratas. Be rėmėjų nepa-

siektume gerų rezultatų. Jei nepa-
siektume gerų rezultatų, kažin ar 
būtume įdomūs rėmėjams“, – kal-
bėjo V. Likienė.

Iš kur rasti talentų?
Pandėlys – nedidelis miestas. 

Kaip jame ir jo apylinkėse rasti 
tiek daug talentų. Į tai atsakė pati 
kolektyvo vadovė:  „Kai prieš ke-
turis metus pas mus atėjo Liepa, 
jai sunkiai sekėsi pataikyti į natas. 
O štai dabar ji dainuoja ypatingus 
kūrinius“. Ir iš tiesų Liepa puikiai 
atliko vieną populiariausių Andrea 
Bocelli kūrinių „Time to say goo-
dbye“. Vadovė V. Likienė prisipa-
žino, kad klausant Liepos, virpėjo 
širdis. Ir „Pandėlio balsiukų“ sė-
kmės receptas: ne nugraibyti talen-

tingųjų grietinėlę, o dirbti, dirbti 
dirbti su tais vaikais, kurie nori 
dainuoti, kuriems žiba akys. O tada 
matyti ir darbo rezultatai. 

Atrodytų, kad „Pandėlio balsiu-
kai“ – grynai damų kolektyvas. Ta-
čiau uždegančia daina apie karius 
žiūrovus žavėjo ir vyrukai. 

Pro tankų atrankų rėtį
Apie „Pandėlio balsiukų“ jauną-

ją žvaigždę G. Citavičiūtę V. Likie-
nė kalba atvirai: jai duota visko: ir 
klausos, ir balso, ir didžiulio talen-
to. Lietuvos scenai Andrių Apšegą, 
Ingridą Kažemėkaitę išugdžiusi 
menininkė sako: Gabija viena iš 
keturių pačių didžiausių jos atrastų 
talentų.

Kaip seksis šiai jaunai solistei 

projekte „Lietuvos balsas. Vaikaiׅ“, 
žiūrovai sužinos sekmadienio va-
karą. Tačiau paslapties užsklandą 
V. Likienė šiek tiek atskleidė. Da-
lyvauti projekte buvo pateikta 1200 
paraiškų. Po jų svarstymo nubyrė-
jo daugiau nei pusė pretendentų. 
Į akląsias perklausas tebuvo pa-
kviesta 60. Taigi, vien jau patekti į 
televizijos eterį yra didžiulė sėkmė. 
O V. Likienė prasitarė, kad sekma-
dienio vakaru G. Citavičiūtės ke-
lias projekte nepasibaigs.

Apie tai, kokią pagarbą jaunoji 
atlikėja jaučia savo rajono žmo-
nėms, liudija ir tai, kad Kazlišky-
je ji koncertavo po ligos. Kartu su 
sese Kristina jos atliktas kūrinys 
skambėjo nuostabiai.

„Rokiškio Sirenos“ inform.
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Kreipimasis į PASPC darbuotojus, 
rajono gyventojus ir tarybos narius

Siekis, kad konkursai būtų skai-
drūs ir sąžiningi – sukėlė senosios 
nomenklatūros pasipriešinimą, to-
dėl privalau Jums, gerbiami rajono 
žmonės, viską paaiškinti.

Kai grupė rajono tarybos narių 
suprato, kad negali paveikti mero 
nurodymais, kokius ir į kokias 
vietas skirti savus žmones, kad 
nebegalima laimėti konkursų ne-
sąžiningai, nušalino mano pava-
duotoją, patarėją ir administracijos 
direktorių, taip bandydami įves-
ti tiesioginį valdymą ir nušalinti 
merą. Nepavyko. Atstovėjau savo 
žmones ir rajoną.

Danguolė Kondratenkienė buvo 
socialdemokratų paruošta užimti 
taip vadinamos poliklinikos vado-
vo postą. Supratusi, kad sąžiningai 
to padaryti negalės, nes vyks kon-
kursas, nutarė tapti administracijos 
direktoriaus pavaduotoja. Įspėjau, 
kad tapusi politinio pasitikėjimo 
pareigūne negalės būti pavaldžios 
įstaigos direktore, įspėjau, kad 
negali pati vadovauti tiems, kurie 
organizuos konkursą, tačiau man 
buvo pameluota, kad ji darys poli-

tinę karjerą ir kandidatuos į LR Sei-
mą. Patikėjau, bet buvau apgautas. 
Jai pavaldūs juristai neišdrįso pasa-
kyti, kad pražūtinga eiti į konkursą 
direktoriaus pareigoms užimti. Pri-
ėmusi tokį sprendimą, Danguolė 
Kondratenkienė VTEK komisijos 
sprendimu buvo pripažinta padariu-
si nusižengimą ir negalėjusi daly-
vauti konkurse. Už tai buvo atleista 
iš nesąžiningai užimtų pareigų.

Esu atsakingas gyventojams už 
sprendimus, kurios priimu, priva-
lau teisingai atstovauti mūsų žmo-
nių interesams ir laikytis valstybės 
įstatymų. Visi prašymai, kad kaip 

nors „sukombinuočiau“ Danguo-
lės Kondratenkienės palikimą 
darbe yra bandymas daryti povei-
kį ir  paminti teisingumą, bandy-
mas sugrąžinti į Rokiškį nomen-
klatūrinį valdymą, kai sąlygas 
diktuoja kuopelė partinio elito, 
veikiamo turtuolių. Ir pabaigai 
norėčiau pacituoti rajono tarybos 
nario Algio Kazulėno mintį: ,,Iš 
ne teisės, teisė negimsta“. Šian-
dien nebijau rajono žmonėms 
pažiūrėti į akis, mes už skaidrią, 
sąžiningą politiką.

 Rokiškio rajono meras 
Antanas VAGONIS 
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Kazliškyje apsigyveno 
dar nematyti įspūdingi 
sniego seniai

Keliaudama pro Kazliškį „Ro-
kiškio Sirena“ aptiko neįprastų ir 
įspūdingų sniego senių besmege-
nių karalystę.

Storulio sniego senio autoriaus 
Sirenai neteko pakalbinti, o štai apie 
įspūdingo, net 5 metrų besmegenio 
statymą papasakojo pats jo autorius 
Laurynas Mackus: „Prieš porą metų 
pastačiau 4 metrų aukščio snie-
go senį, todėl šiemet nusprendžiau 
pastatyti dar didesnį. Pagrindiniai 
pagalbininkai buvo mano draugė 

Deimantė Varkalytė ir traktorius, 
bet kurio nebūčiau pasiekęs viršu-
nės. Traktoriumi, tiksliau - keltuvu, 
kėlėme sniego kamuolius vieną ant 
kito“. 

Sniego senio autorius Sirenai pa-
sakojo, kad reikėjo labai daug pa-
stangų ir dar daugiau sniego. Seniui 
nulipdyti prireikė net 3 valandų. Ar 
kitais metais bandys statyti dar di-
desnį sniego senį Laurynas Mackus 
dar dvejoja: „Galvoju apie tai, bet 
manau, kad būtų labai sunku“.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

„Maximos“ parduotuvėse – 
specialus dėmesys 
savo krašto duonai

Duonos receptai ir kepimo 
tradicijos skirtinguose Lietu-
vos regionuose – vis kitokios. Su 
11 lietuviškų tiekėjų, kepančių 
ir tiekiančių duonos gaminius, 
bendradarbiaujantis lietuviškas 
prekybos tinklas „Maxima“ savo 
parduotuvių duonos lentynose iš-
skyrė specialias vietas regioninei, 
tik tame krašte kepamai duonai. 
Nuo šiol kiekvienoje „Maximos“ 
parduotuvėje Lietuvoje klientai 
gali rasti šviežios, čia pat kepa-
mos duonos ir jos gaminių.

„Pastebėjome, kad skirtingų re-
gionų gyventojai vertina ir dažniau 
renkasi būtent savo krašto kepyklų 
produkciją. Klientai sako, kad vie-
tiniai duonos gaminiai, dažnai pa-
gaminti pagal autentiškas to krašto 
tradicijas, jiems skanesni. O įsigy-
dami savame krašte kepamą duoną, 
klientai palaiko vietinius gaminto-
jus. Todėl atsižvelgdami į duonos 
kepyklų bei mūsų parduotuvių išsi-
dėstymą visoje Lietuvoje, atnauji-
nome duonos ir jos gaminių pasi-

rinkimą visose mūsų parduotuvėse. 
Asortimentą suformavome taip, jog 
kiekvienoje parduotuvėje būtų ga-
lima rasti būtent tame krašte kepa-
mos ir klientų vertinamos duonos 
bei jos gaminių“, – dalinasi Vilma 
Drulienė, „Maximos“ komercijos 
vadovė.

Ji pateikia pavyzdžių. Taura-
gėje „Jūsų krašto duona“ ženklu 
pažymėtose lentynose „Maximos“ 
klientai ras šiame krašte gerai žino-
mos „Molupio“ kepyklos gaminių: 
„Gimtinės“ duoną, tamsią „Kazy-
tės“ duoną, tamsią bemielę duoną 
riekelėmis ir „Bajoriukų L“ batoną. 
Rokiškio gyventojai gali mėgautis 
„Lašų duonos“ produkcija: „Ry-
gos“ duona, juoda „Aldutės“ duo-
na, „Batonėliu“, „Vaniline“ pyne, 
„Grikių“ batonu ir duona „Jums“. 
O Prienų „Maximose“ šio krašto 
kepėjų tradicijas palaiko „Garlia-
vos duona“, siūlanti „Senolių“ duo-
ną, „Mildutės“ duoną, „Mildutės“ 
duoną su grūdais ir naminę 100% 
ruginę duoną be mielių.

BNS inform.

Kvadrato aikštelėje stipriausi juodupėnai
Savaitgalį Juodupės gimna-

zijos mokykla tyloje neskendėjo 
– gimnazijos sporto salėje aidėjo 
kvadrato entuziastų šūksniai.

Šeštadienį, sausio 19 dieną Ro-
kiškio rajono Juodupės gimnazijo-
je vyko 2018-2019 mokslo metų 
Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo 
vietovių mokyklų 2006 m. gimimo 
ir jaunesnių mergaičių ir berniukų 
tarpzoninės kvadrato varžybos.

Mergaitės kovojo su Radvi-
liškio r. Pociūnėlių pagrindinės 
mokyklos ir Pasvalio r. Saločių 
A. Poškos pagrindinės mokyklos 

komandomis. Po dramatiškos ko-
vos laimėjo Juodupės gimnazijos 
komanda (nuotr.).

Berniukai kovojo su Pasvalio 
r. Pumpėnų gimnazijos ir Radvi-

liškio r. Baisiogalos gimnazijos 
komandomis. Pergalė taipogi 
atiteko varžybų šeimininkams – 
Juodupės gimnazijos komandai.

„Rokiškio Sirenos“ inform.
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Rokiškio rajono savivaldybės admi-
nistracija skelbia konkursą Rokiškio tu-
rizmo ir tradicinių amatų informacijos 
ir koordinavimo centro direktoriaus 
pareigoms užimti (pareigybės lygis – 
A2, terminuota darbo sutartis iki grįš 

direktorius iš vaiko priežiūros atostogų).
 Išsamesnė informacija Rokiškio rajono sa-

vivaldybės interneto svetainėje adresu http://www.
rokiskis.lt. 

Užs. 0740

AUGALAI

• Kompozicijas su gyvais 
kaktusiukais. Kainos 15-18 Eur. 
Tel. 8 678 05 029. Rokiškis

BALDAI

• Rašomąjį stalą. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• Labai geros būklės televizoriaus 
staliuką. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• Miegamąjį minkštą kampą.  
Tel. 8 627 68 940. Rokiškis
• Kampą su miegamaja dalimi ir 
išskleidžiamą fotelį.  
Tel. 8 627 68 940. Rokiškis
• Naudotą geros būklės sofą-lovą. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 682 33 581. 
Rokiškis
• Nedidelę lenkišką sekciją. 
Kaina 130 Eur. Tel. 8 609 74 010. 
Rokiškis
• Dvi medines drabužių kabyklas 
už 10 Eur ir naudotą medinį stalą 
ant ratukų už 20 Eur.  
Tel. 8 622 12 755. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju BEKO šaldytuvą.  
Galiu atvežti. Tel. 8 647 98 633. 
Šakiai
• Tvirtą 3 durų spintą, senesnio 
modelio. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Pašiltintus odinius batus.  
Kaina 18 Eur. Tel. 8 611 52 763. 
Rokiškis
• Kuprinę berniukui. Geros 
kokybės, yra pakietinta nugarėlė 
stuburui. Kaina 18 Eur.  
Tel. 8 611 52 763. Rokiškis
• Naujus, su etiketėmis, L dydžio 
kailinius. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 678 05 029. Rokiškis
• Juodus odinius moteriškus 
sportinius batelius iš Vokietijos. 
Lenktu padu, 40 dydis.  
Kaina 37 Eur. Tel. 8 621 86 262. 
Rokiškis
• Dvi pižamas berniukui, 74 
ir 80 dydžio. Nešiotos, bet 
nesuplyšusios. Tel. 8 699 40 040. 
Rokiškis
• 92 dydžio šiltą striukę berniukui. 
Nešiojo žiemą, buvo patogu turėti 
kai nesinorėjo dėvėti kombinezono. 
Buvo pirkta nenauja, todėl 
pasitrynusios rankovės. Rankovės 
labai patogios. Turi atšvaitus tiek 
priekyje, tiek nugaroje. Labai 
patogus gobtuvas. Kaina 8 Eur.  
Tel. 8 699 40 040.  
Rokiškis
• Raudoną proginę suknelę,  
34-36 dydžio. Suknelės ilgis nuo 
kaklo iki pat tiulio galo 87 cm, 
krūtinės apimtis ~75cm, liemens 
apimtis ~65cm. Tampri medžiaga. 
XS, 34 dydis. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 695 25 276.  
Rokiškis
• Naujus paauksuotų papuošalų 
komplektus. Įeina: žiedas, 
grandinėlė, pakabukas, auskarai. 
Nejuoduoja, galima maudytis, 
miegoti su jais. Nesukelia alergijos. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 678 05 029. 
Rokiškis
• 42 (8) dydžio aukštakulnius batus 
(tinka 41 dydžiui). Avėti 1 kartą, 
kaina 12 Eur. Ir juodus odinius 
batelius. 41 dydis, kaina 7 Eur.  
Tel. 8 621 79 183. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Televizoriaus stiprintuvą 
Samsung. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Namelį kačiukui. Kaina 11 Eur. 
Tel. 8 611 52 763. Rokiškis
• 2,5 mėn. mopsiuką. Paskiepytas, 
nukirmintas. Jei kyla daugiau 
klausimų, skambinkite nurodytu 
telefonu. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 679 48 133. Rokiškis
• Mėsinius paršelius.  
Tel. 8 603 55 526. Rokiškis
• Šuns apykaklę nuo lojimo, kad 
atpratintumėte šunį loti, kada 
nereikia, ar kai jūsų nėra namuose. 
Yra septyni intensyvumo lygiai. 
Ankaklis veikia su 6 V 4LR44 
baterija. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 602 88 998. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Moteris ieško darbo. Gali 
prižiūrėti senukus Rokiškyje ar 
Juodupėje. Tel. 8 674 92 741. 
Rokiškis
• 28-erių metų tvarkingas vyras 
ieško darbo su gyvenama vieta. 
Darbo miške nesiūlyti. Turiu 
įvairios darbo patirties. Esu 
negeriantis. Nevairuoju. Greitai 
mokausi. Tinka ir kiti rajonai. 
Tel. 8 629 83 901. Rokiškis
• Ieškau santechniko darbo, esu 
plataus profilio specialistas.  
Tel. 8 609 50 503. Rokiškis
• Ieškau gydytojo odontologo 
padėjėjos darbo. Turiu 7-erių 
metų patirtį. Dvejus metus dirbau 
šeimos klinikoje, registratore. Esu 
komunikabili, sąžininga, tvarkinga. 
Mėgstu tobulėti, bei naujus 
iššūkius, esu imli naujovėms.  
Tel. 8 627 61 357. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Siūlomas darbas miškavežio 
vairuotojui. Privalumas – 
mokėjimas dirbti manipuliatoriumi. 
Tel. 8 687 33 067. Rokiškis
• Ieškomas vyresnio amžiaus 
žmogus gyventi ir dirbti ūkyje 
su gyvuliais, prižiūrėti sodybą. 
Reikalavimas - mokėti vairuoti 
traktorių. Domina tik rimti žmonės, 
Rokiškio raj. Tel. 8 643 12 971. 
Rokiškis
• Pagalba reikalinga 87 metų 
senoliui. Senukas sunkiai vaikšto 
(su roliatoriumi). Reikia padėti 
palaikyti kūno higieną, padėti 
apsirengti, nusirengti, maudytis. 
Slaugos tarnyba atvyksta apmauti 
ir numauti kompresines kojines. 
Maisto gaminti nereikia.  
Tel. 8 694 16 123. Visaginas
• UAB Daivida ieško vairuotojo 
- vadybininko. Darbo pobūdis: 
produkcijos išvežiojimas po 
Lietuvą, mikroautobuso vairavimas, 
prekių pasikrovimas ir iškrovimas. 
Tel. 8 686 94 750. Rokiškis
• Ieškomi darbuotojai Vokietijoje, 
vairuotojų pozicijoje su C, C1 arba 
CE kategorijomis. Apgyvendinimas 
suteikiamas, nuomos kaina 250Eur/
mėn. Detalesnė informacija 
telefonu. Tel. 8 678 51 101. 
Rokiškis
• Reikalingas šaltkalvis (-ė) 
gamybinės įrangos priežiūrai ir 
remontui. Būtina mokėti virinti. 
Visos soc. garantijos. Darbo vieta 
Panemunėlio gel. st., Rokiškio 
raj. Bandomuoju laikotarpiu 650 
Eur atskaičius mokesčius, po 
bandomojo - 700 Eur.  
Tel. 8 612 26 202. Rokiškis
• 40 m. moteris ieško papildomo 
darbo vakarais arba savaitgaliais. 

Domina tik rimti pasiūlymai.  
Tel. 8 656 88 167. Rokiškis
• Įmonei, teikiančiai buhalterines 
paslaugas kitoms įmonėms, 
reikalinga buhalterė. Privalumai: 
išsilavinimas buhalterinis, 
darbo patirtis ne mažiau dviejų 
metai, buhalterinės programos 
Stekas-apskaita patirtis ir geri 
kompiuteriniai įgūdžiai.  
Tel. 8 682 66 155. Rokiškis
• Siūlome darbą automobilių 
šaltkalviui - remontuotojui.  
Darbas su krovininiu transportu. 
Tel. 8 687 33 067. Rokiškis
• UAB Daivida reikalingas(-a) 
sandėlio pamainos vedėjas (-a), 
kuris koordinuotų ir kontroliuotų 
sandėlio darbuotojų darbą, atliktų 
produkcijos, esančios sandėlyje, 
realizacijos laiko sekimo ir 
markiracijos kontrolę, tikrintų 
grąžintą produkciją ir kt.  
Tel. 8 686 94 750. Rokiškis
• UAB Ramundas GM reikalingas 
pagrindinis lentelių rūšiuotojas 
(-a). Darbo vieta - Dirbtuvių  g. 
13, Obeliai, Rokiškio raj. Visos 
socialinės garantijos.  
Tel. 8 612 26 202. Rokiškis
• Siūlome darbą miškavežio 
vairuotojui. Tel. 8 687 33 067. 
Rokiškis

KITA

• Geros būklės metalinę krosnį. 
Tinka garažams. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 605 95 039. Rokiškis
• Šieną rulonais iš pastogės.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Metalinį seifą. Kaina 135 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius. 50 vnt. 
Kaina 0,7 Eur/vnt.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Įvairius medinius padėklus.  
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• Buitinius dujų balionus.  
Kaina 15 Eur. Tel. 8 675 13 781. 
Kupiškis
• Metalines statines nuo alvyvos po 
200 l. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• Lapuočių malkas kaladėlėmis. 
Tel. 8 629 19 468. Rokiškis
• Naują oro kompresorių Stanlei, 
50 l. Kaina 99 Eur.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Naują elektroninę cigaretę 
su dėžute ir viskuo, kas įeina į 

komplektą. Sidabrinės spalvos. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 678 05 029. 
Rokiškis
• Orinį šautuvą. Būklė gera.  
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Pjūklus ir ašį. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Sauskelnes Tena Slip Maxi Large 
(100-150 cm). Didelis dydis ir 
didžiausias sugeriamumas.  
Kaina 10 Eur. Tel. 8 616 13 735. 
Rokiškis
• Pigiai naujas, faneruotas duris. 
Vienos su stiklais, kitos aklinos. 
Spalva tamsiai ruda. Dėl kainos 
galima tartis. Tel. 8 682 31 259. 
Rokiškis
• Naujus vandens maišytuvus. 
Mažesnio kaina 25 Eur, didesnio – 
35 Eur. Tel. 8 627 77 127.  
Rokiškis
• Gerą, galingą suvirinimo aparatą 
300 A. Trifazis, virinama su balionu 
ir be jo. Yra ir jungtis virinimui 
elektrodais. 10 m kabelis, 3,5 m 
virinimo rankovė. Kaina 255 Eur. 
Tel. 8 605 01 656. Kupiškis
• Naudotą gerą pirties krosnelę. 
Kaina 210 Eur. Tel. 8 687 27 396. 
Rokiškis
• Pramoninį šviestuvą su 
gyvsidabrinių garų lempa. 250 W. 
Kaina 18 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Sausas skaldytas malkas. 
Smulkios, apie 30 cm ilgio.  
Kaina 20 Eur. Tel. 8 640 42 901. 
Rokiškis
• Du veidrodžius, matmenys 100 
cmx 52 cm. Kaina 7 Eur.  
Tel. 8 685 06 891. Rokiškis
• Oro kompresorių. 2 cilindrų, 
sunkus. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Naujus medinius šulinį ir 
pavėsinę. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Mažai naudotą suvirinimo 
aparatą. Virina gerai, vienfazis. 
Pirktas Švedijoje, mokėta 250 Eur. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 605 01 656. 
Kupiškis
• Diskinį pjūklą malkoms pjauti. 
Tel. 8 681 66 152. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Mažai naudotą nešiojamą 
kompiuterį ASUS, geros būklės. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 638 38 740. 
Rokiškis
• Ekrano įstrižainė 15,6 colių, 
LED. Procesorius I3 2.4 GHz 3 
MB cache. Operatyvinė atmintis 
RAM 4 GB. Kietasis diskas HDD 
500 GB. Integruota vaizdo plokštė 
Intel HD Graphics 3000. CD-ROM, 
DVD-RW. Baterija laiko gerai. 
Kompiuterio būklė 9/10.  
Kaina 120 Eur. Tel. 8 647 87 668. 
Rokiškis
• Stalinį kompiuterį su monitorium. 
Amd Athlon 64 3500+. RAM 2 GB. 
Kietasis 250 GB. Vaizdo plokštė 
256 MB. Windows 7. Monitorius 
skystųjų kristalų, 17 colių.  
Kaina 55 Eur. Tel. 8 675 00 301. 
Rokiškis
• Geros būklės nešiojamą 
kompiuterį. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 647 87 668. Rokiškis
• Gerai veikiantį nešiojamą 
kompiuterį Lenovo T61. Nauja 
baterija. Tel. 8 683 06 559. 
Rokiškis
• Veikiantį nešiojamą kompiuterį 
Dell D630. Viskas veikia.  
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Allview firmos planšetę. Kaina 
derinama. Mažai naudota, su dėklu. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 648 70 031. 
Rokiškis
• Mini GPS sekiklį, naudojamą 
palydovinei paieškai. Trūkumas - 
pamestas dangtelis. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 601 79 088. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Ekologinis ūkis, ekologiškas 
bulves. Atvežame.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Ekologišką medų.  
Tel. 8 687 27 076. Rokiškis
• Medų. 15 kg kibirą už 1,5 Eur/kg. 
Kibiriukais po 1 kg už 2 Eur/kg. 
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis

• Ekologišką medų, galiu atvežti. 
Kaina 4 Eur. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• Įvairių veislių valgomąsias 
bulves. Galiu atvežti.  
Tel. 8 601 26 960. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Samsung Galaxy A8 2018 
m. Pridedu du dėkliukus. 
Uždėtas grūdintas stiklas, pilna 
komplektacija. Domina keitimas. 
Kaina 280 Eur. Tel. 8 677 64 751. 
Rokiškis
• Radijo stoteles po 3 Eur. 
Pakraunamus elementus su 
krovikliu po 5 Eur.  
Tel. 8 601 79 088. Rokiškis
• Sony M5 aqua. Telefonas idealios 
būklės, visada buvo nešiojamas 
dėkle ir buvo uždėtas apsauginis 
stiklas. Tad būklė 10/10. Telefonas 
visiškai sukomplektuotas: kroviklis, 
ausinės ir dėžutė. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 625 41 061. Rokiškis
• Puikiai veikiantį, labai 
geros būklės telefoną CAT 
S60 su termokamera. Dėžutė, 
spartusis įkroviklis, ekranas su 
apsaugine plėvele, yra papildomų 
programėlių. Galiu pridėti 
hermetinių dėkliukų.  
Kaina 240 Eur. Tel. 8 686 57 118. 
Rokiškis
• Mobilųjį telefoną Huawei 
ALE-L21. Įskilęs stikliukas, 
naudotis netrukdo. Kaina 28 Eur. 
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Geros būklės, vieno asmens 
naudotą Nokia 301. Pilnas 
komplektas, nenaudotos naujos 
ausinės, visos knygelės, dėžutė. 
Baterija laiko ilgai. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• Samsung Galaxy Come Prime 
telefoną. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Samsung Galaxy S7 Edge 32 GB. 
Puikios būklės, pilnas komplektas. 
Atsakau į žinutes. Kaina 179 Eur. 
Tel. 8 647 88 088. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Tvarkingą, šiltas ir jaukų 
2 kambarių butą Taikos g., 
renovuotame name (su baldais). 
4 aukštas, renovacijos paskola 
išmokėta. Šarvo durys, rakinama 
laiptinė. Kaina 19000 Eur.  
Tel. 8 676 47 739. Rokiškis
• Šviesų, jaukų 4 kambarių butą 
renovuotame name, Rokiškio 
raj., Juodupės mstl. Butas pilnai 
įrengtas. Parduodamas su dalinais 
baldais. Yra rūsys. Tualetas 
sujungtas su vonia. Svetainė 
sujungta su virtuve. 80 kv. m. 
Pirmasis aušktas iš keturių.  
Kaina 25000 Eur.  
Tel. 8 678 55 817. Rokiškis
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Parduotuvė
„Virgintėja“

OBELIAI! J. Zaukos g.

Prekių
 išpardavimas
NUOLAIDOS NUO

30-50 proc.
DAUGELIUI

PREKIŲ

2019.02.01 10 val. Krapiškio k., Obelių sen., Rokiš-
kio r., numatomi žemės sklypo Nr. 7301/0001:158 
geodeziniai matavimai. Kviečiame dalyvauti mata-
vimuose gretimo žemės sklypo Nr. 7301/0001:14 
savininkus. 

Matavimus atliks 
R. Barono žemėtvarkos darbų įmonė: 

Taikos g. 5, Rokiškis; tel. 8-458-68144,
 mob. 8-683-55319, el. p. j.keliuotis@gmail.com

• Gyvenamąjį namą Degsnių 
k. Du ūkiniai pastatai, garažas, 
pirtis, tvenkinys, erdvus kiemas. 
Draugiški kaimynai. Papildomas 
tel. nr. +3670 61418577.  
Kaina 30000 Eur. Tel. 8 699 12 
576. Rokiškis
• Ekonomišką 2 kambarių butą 
renuovuotame name, Taikos g., 
pirmame aukšte. 50kv. m. Butui 
reikalingas remontas. Renovacija 
sumokėta. Kaina 21200 Eur. T 
el. 8 600 98 909. Rokiškis
• Suremontuotą 2 kambarių butą 
Panevėžio gatvėje.  
Tel. 8 634 88 847. Rokiškis
• 3 kambarių butą Panevėžio g., 
pirmame aukšte. Tinka komercijai, 
yra įėjimas iš gatvės pusės.  
Tel. 8 600 26 451. Rokiškis
• 2 kambarių butą Taikos g. 5. 
5 aukštas, butas suremontuotas, 
virtuvė su montuojamais baldais, 
naujas vonios ir tualeto remontas. 
Domina keitimas. Kaina derinama 
vietoje. Kaina 17000 Eur.  
Tel. 8 618 82 446. Rokiškis
• Mūrinį sodo namelį Uljanavos 
k. 6 a sklypas, naujas šulinys. 
Namelio plotas apie 40 kv. m. 
Kaina 6500 Eur. Tel. 8 628 84 162. 
Rokiškis
• Sodybą su 60 a sklypu ir jame 
esančiu 15 a tvenkiniu, labai 
ramioje, gražioje vietoje, 15 km. 
nuo Rokiškio, Juodupės sen.  
Kaina 11000 Eur.  
Tel. 8 605 81 899. Rokiškis
• Sodybą nusikelti. Namas rąstinis, 

6 mx15 m, stogas dengtas čerpėmis. 
Papiškių k., Rokiškio raj.  
Tel. 8 629 19 468. Rokiškis
• Administracines patalpas 
Rokiškio centre, J. Gruodžio g. 37, 
antrajame aukšte. Kaina 48 Eur. 
Tel. 8 699 46 862. Rokiškis
• 12 ha žemės skypą Ziboliuose. 
Skambinti po 16 val.  
Tel. 8 687 42 440. Rokiškis
• Mūrinį namą Rokiškio mieste. 
Tel. 8 620 71 468. Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties sklypą 
Kamajų apylinkėse. Apie 15 ha 
sklypas su sodyba. Sodybą galima 
pirkti atskirai. Tel. 8 620 71 468. 
Rokiškis
• 19 a, 21 a, 24 a, 39 a, 42 a namų 
valdos sklypus už miškų urėdijos, 
prieš kolektyvinius sodus. Sklypai 
atidalinti, atlikti geodeziniai 
matavimai, įvesta elektra, 
servitutinis kelias.  
Tel. 8 657 75 999. Rokiškis
• Namą su sklypu Respublikos g. 
Galima gyventi iš karto. Du kitus 
tvarkingus sklypus, tinkančius 
naujo namo statybai ir komercinei 
veiklai. Sklypų plotas 14,32 a, 
teritorija aptverta, su visomis 
komunikacijomis. Kaina 20000 Eur. 
Tel. 8 655 31 429. Rokiškis
• Žemės skypą sodybai prie Sartų 
ežero. Plotas 60,9 a, projektuojamo 
namo plotas 113,2 kv. m. Sklypas 
vos už 500 m nuo Sartų ežero. 
Su parengtais namo projektais ir 
išduotu statybos leidimu.  
Kaina 6500 Eur. Tel. 8 655 31 429. 

Rokiškis
• 3 kambarių namą Dariaus ir 
Girėno g., tinkantį gyventi iš karto. 
Poilsiui įrengta pirtis. 65 kv. m, 
sklypas 6,15 a, teritorija aptverta. 
Elektra trifazė, vanduo šulinio 
su hidroforu (galima prisijungti 
miesto), kanalizacija miesto.  
Kaina 39000 Eur. Tel. 8 655 31 
429. Rokiškis
• Pelningai dirbančią ir skolų 
neturinčią įmonę, su patvirtintu 
Europos sąjungos pinigais 
finansuojamu projektu.  
Kaina 180000 Eur.  
Tel. 8 677 19 819. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą 25 km nuo 
Rokiškio. Tel. 8 623 71 021. 
Rokiškis
• Namuką su sklypu Topolių g. Yra 
daliniai patogumai.  
Tel. 8 682 42 137. Rokiškis
• Medinį gyvenamą namą su kitais 
statiniais, Juodupės g. Miesto 
komunikacijos, 1975 m. statybos. 
Tel. 8 610 10 342. Rokiškis
• Erdvų 2 kambarių butą. 54 kv. m, 
mūrinis namas, 1 aukštas, P. Širvio 
g. Butui reikalingas remontas. 
Kaina 17400 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Medinį namą su 18 a sklypu 
Rokiškyje, Draugystės g. Name 
miesto vandentiekis ir kanalizacija. 

Rami vieta, netoli turgus, autobusų 
ir geležinkelio stotys. Ramūs ir geri 
kaimynai. Skambinti nuo 18 val. 
Kaina 26000 Eur.  
Tel. 8 605 81 090. Rokiškis
• Butą Rokiškyje, Aukštaičių g. 2 
aukštas, geras išplanavimas.  
Tel. 8 611 20 442. Rokiškis
• 2 kambarių butą renovuotame 
name, Taikos g., 3 aukšte.  
Tel. 8 686 68 852. Rokiškis

NUOMA

• Šeima skubiai ieško 2 kambarių 
buto nuomai. Tel. 8 629 60 025. 
Rokiškis
• Tvarkinga, dirbanti šeima ieško 
1,5-2 kambarių buto nuomai, ilgam 
laikui. Tel. 8 623 20 459. Rokiškis
• Ieškau garažo Rokiškyje arba 
Kavoliškyje nuomai.  
Kaina 50000 Eur.  
Tel. 8 675 57 885.  
Rokiškis
• Tvarkingas, negeriantis asmuo 
išsinuomotų namą, namo dalį 
ar butą Bajoruose. Gali būti už 
priežiūrą, galiu remontuoti.  
Galima ir sms. Tel. 8 629 83 901. 
Rokiškis
• Ieškau garažo. Reikalinga, kad 
durų aukštis būtų ne mažesnis nei 
2,5 m. Kaina 50 Eur.  

Tel. 8 606 02 944. Rokiškis
• Šeima išsinuomotų namą, namo 
dalį ir pan. Rokiškyje.  
Tel. 8 670 94 076. Rokiškis
• Ieškau 1 kambario buto ar namo 
dalies nuomai. Tel. 8 623 71 021. 
Rokiškis
• Tvarkingas, dirbantis jaunuolis 
ieško buto trumpam laikotarpui 
(2-3 mėnesiams). Reikia, kad būtų 

spinta, dušas, skalbimo mašina, 
šaldytuvas, jei įmanoma - lova. 
Nuomos kaina sutartinė.  
Tel. 8 670 58 332. Rokiškis
• Pora be žalingų įpročių ieško 1-2 
kambarių buto nuomai.  
Tel. 8 634 19 755. Rokiškis
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28 06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, 
Lietuva
09:15 Senis 
10:20 Štutgarto kriminalinė 
policija 4 
11:10 Aukštuomenės 
daktaras
12:00 Beatos virtuvė 
13:00 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 Vartotojų kontrolė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios

23:00 Genijus. Pikasas
24:00 LRT radijo žinios
00:10 Štutgarto kriminalinė 
policija 4 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Savaitė 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 „Kas ir kodėl?“ 
03:30 Dviračio žinios 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Vartotojų kontrolė
05:00 Seserys 

6:10 Televitrina 226 
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
06:55 Simpsonai 
07:55 Svajonių sodai 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Meilės žiedai 
12:00 Svotai 
13:00 Pažadėtoji 

15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Namas 
20:30 Moterys meluoja 
geriau 
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Tamsos baikeris. 
Keršto demonas 
23:50 Kaulai 
00:50 Mikė 
01:40 Rouzvudas 
02:30 Ekstrasensai detektyvai 
03:30 Kaulai 
04:20 Mikė 
05:10 Rouzvudas

06:05 "Mano gyvenimo 
šviesa" 
07:35 "Tomas ir Džeris"  
08:00 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" 

08:55 Apdovanojimai "Žmonės 
2019" 
12:05 "Mano likimas" 
13:00 "Gyvenimo daina" 
14:00 "Aukštakulnių kerštas" 
15:00 "Dvi širdys" 
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 "Paveldėtoja 2" 
21:00 "Monikai reikia meilės" 
21:30 Žinios
22:30 Gelbėjimo misija 2. 
Mirtinas pavojus 
00:05 "Juodasis sąrašas" 
01:00 Taiklus šūvis

07:15 "Vaikai šėlsta"  
07:40 "Stoties policija" 
08:40 "Sudužusių žibintų 

gatvės" 
09:40 "Įteisintas faras" 
10:40 "Gelbėtojai - 112" 
11:35 "Ekstrasensų mūšis" 
13:40 "Stoties policija" 
14:40 "Sudužusių žibintų 
gatvės" 
15:45 "Įteisintas faras" 
16:50 "Gelbėtojai - 112" 
18:00 Info diena
18:35 "Mentalistas" 
19:30 "Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius" 
20:30 "Varom!" 
21:00 Pranaši pozicija 
22:50 Elvis ir Niksonas 
00:35 "Antrininkas" 
01:35 "Kortų namelis" 

06.10 TV parduotuvė
06.30 Kitoks pokalbis su D. 
Žeimyte
07.00 „24/7“

08.00 „Pražūtingi smaragdai“ 
09.00 „Namas su lelijomis“ 
10.00 „Šėtono medžioklė“ 
11.10 „Albanas“ 
12.20 „Svarbiausia - įstatymas“ 
13.30 TV parduotuvė
13.45 „Miškinis“ 
14.55 „Gluchariovas“ 
16.00 Reporteris
17.00 „Gyvybės langelis“ 
18.00 Reporteris
18.50 „Mes europiečiai“
18.55 „Gluchariovas“ 
20.00 Reporteris
20.55 „Namas su lelijomis“ 
22.00 Reporteris
22.55 „Mes europiečiai“
23.00 „Gluchariovas“ 
00.00 „Svarbiausia - įstatymas“ 
01.05 „Albanas“ 
02.10 „Kelrodė žvaigždė“ 
03.00 „Moterų daktaras“ 
03.50 „Neišsižadėk“ 
04.35 „Albanas“ 
05.20 „Mentų karai. Odesa“
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26 06:00 Himnas

06:05 Nacionalinė 
ekspedicija „Dniepru per 
Ukrainą" 
07:00 Hani ir Nani 
08:30 Karinės paslaptys
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
12:00 Ypatinga misija 
12:55 Metų laikai 
13:50 Džesika Flečer 6 
15:25 Klausimėlis.lt
15:45 Žinios. 
16:00 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Žinios. 
18:00 Teisė žinoti
18:30 Vakaras su Edita
19:30 Stilius
20:30 Panorama
20:52 Sportas

21:00 „Eurovizija 2019"
23:00 Vyriškas auklėjimas 
00:40 Greiti ir įsiutę 4 
02:25 Ypatinga misija 
03:10 Metų laikai 
04:00 Teisė žinoti 
04:25 Džesika Flečer 6 

06:15 Televitrina 
06:30 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą 
07:00 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 
07:30 Aladinas 
08:00 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą 
08:30 Kempiniukas Plačiakelnis 
09:00 Virtuvės istorijos 
09:30 Gardu Gardu
10:00 Svajonių ūkis 
10:30 Daktaras Dolitlis 5: Lakis 
keliauja į Holivudą!

12:10 Heida
14:25 Meilė keliauja laiku. 
Smaragdas
16:45 Ekstrasensų mūšis 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Auklė
21:20 Bado žaidynės. Strazdas 
giesmininkas. 
00:05 Atstumtasis
01:50 Deadpool
03:45 Už priešo linijos: 
Kolumbija 

06:30 Tomas ir Džeris 
06:55 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas 
07:20 Keista šeimynėlė 
07:45 Neramūs ir triukšmingi 
08:10 Riterių princesė Nela 
08:35 Tomo ir Džerio 
pasakos 
09:00 Ogis ir tarakonai 

09:20 Jūros komanda
11:10 Prezidento duktė
13:15 Roko mokykla
15:30 Įsimylėti per dvi
 savaites
17:30 Bus visko
18:30 Žinios
19:30 Šrekas 2
21:15 Suvaidink mano žmoną
23:35 Ekstraktas
01:15 Itališkas apiplėšimas

06:15 Varom! 
07:30 Vaikai šėlsta 
08:29 „Top Shop“ televitrina
08:45 Sveikatos ABC t
elevitrina
09:00 Galiūnų varžybos. 
Lietuvos rinktinė-Pasaulio 
rinktinė
10:00 Nutrūkę nuo grandinės 
10:30 Keturios stichijos

11:40 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai 
12:40 Gordonas Ramzis. Iki 
pragaro ir atgal
13:40 Ekstrasensų mūšis 
16:00 Amžiaus nusikaltimai 
17:00 Betsafe–LKL. Šiauliai - 
Neptūnas
19:30 Muzikinė kaukė
22:00 Elvis ir Niksonas
23:45 Šmėklų namai
01:20 Gyvi numirėliai

06:15 „Pasaulis iš viršaus“
06:40 Kitoks pokalbis 
07:04 TV parduotuvė
07:20 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje. Lazdynų Pelėda“
07:55 „Pasaulis iš viršaus“
08:30 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi
08:45 Skinsiu raudoną rožę

09:30 Vantos lapas
10:00 Skonio reikalas
10:30 Kitoks pokalbis su 
D.Žeimyte
11:00 „Detektyvas Morsas“ 
13:00 „Šeimininkė“ 
15:10 „Geriausios nardymo vietos“
15:35 TV parduotuvė
16:00 Žinios
16:20 Čempionai
16:50 TV Europa pristato. 
"Lietuvos gelmių istorijos"
17:25 „Neišsižadėk“ 
18:00 Žinios
18:30 „Neišsižadėk“
20:00 Žinios
20:25 „Gurovo bylos. Medžioklė“
22:00 Žinios
22:30 „Gurovo bylos. Medžioklė“
23:10 „Mentų karai: Kijevas. 
Kobros bučinys“ 
00:40 „Gurovo bylos. Trys dienos“
02:10 „Merdoko paslaptys“ 
03:40 „Kelrodė žvaigždė“
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27 06:00 Himnas
06:05 Beatos virtuvė
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis.lt
08:00 Gyventi kaime 
gera. Veikime kartu
08:30 Ryto suktinis 
09:00 Brolių Grimų 
pasakos. Karalius 
Strazdabarzdis 
10:00 Gustavo 
enciklopedija 
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Atšiaurioji Kanada 
12:55 Delfinų dinastija
13:50 Puaro. Ponios 
Makginti mirtis 
15:25 Klausimėlis.lt
15:45 Žinios. 

16:00 Istorijos detektyvai
16:45 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“
17:30 Žinios. 
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės
21:30 Laisvės kaina. 
Disidentai
22:35 Teresės nuodėmė 
00:25 Merkurijaus kodas 
02:15 Atšiaurioji Kanada. 
Ledynų pakrašty 
03:10 Delfinų dinastija 
03:55 Klausimėlis.lt 
04:20 Puaro. Ponios Makginti 
mirtis 

06:15 Televitrina 
06:30 Čipas ir Deilas skuba į 

pagalbą 
07:00 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 
07:30 Aladinas 
08:00 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą
08:30 Mamyčių klubas 
09:00 Kulinarinis detektyvas 
09:30 Penkių žvaigždučių 
būstas 
10:00 Pasaulis pagal 
moteris 
10:30 Svajonių sodai
11:30 Šuniukas žvaigždė
13:15 Daktaras Dolitlis 3
15:10 Pašėlęs Raselas
17:00 Havajai 5.0 
18:00 Raudonas kilimas 
18:30 TV3 žinios
19:30 X Faktorius 
22:30 Drakono kardas
00:40 Bado žaidynės. Strazdas 
giesmininkas. 
03:00 Atstumtasis

06:30 Tomas ir Džeris 
06:55 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas 
07:20 Keista šeimynėlė 
07:45 Neramūs ir triukšmingi 
08:10 Riterių princesė Nela 
08:35 Pirmyn į kosmosą
10:10 Muzikinė kaukė
12:45 Mis Slaptoji agentė
14:55 Ledynmetis
16:40 Ne vienas kelyje
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Lietuvos balsas. Vaikai
21:30 Taiklus šūvis
23:35 Sapnų demonai
01:25 Suvaidink mano žmoną

06:30 Galiūnų varžybos. Lietuvos 

rinktinė-Pasaulio rinktinė
07:30 Keturios stichijos 
08:30 Tauro ragas
09:00 Sveikatos kodas
10:00 Nutrūkę nuo grandinės 
10:30 Keturios stichijos 
11:40 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai 
12:40 Gordonas Ramzis. Iki 
pragaro ir atgal
13:40 Ekstrasensų mūšis 
16:00 Nusikaltimų miestas 
16:30 Čepas meta
17:00 Betsafe–LKL. Juventus - 
Žalgiris
19:30 Žandaras Niujorke
21:40 Antrininkas 
22:45 Kortų namelis 
23:50 Sunku nužudyti
01:35 Šmėklų namai

07:04 TV parduotuvė

07:20 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje. Elza - žvalgybininkė 
Marcelė Kubiliūtė“
07:55 „Gluchariovas“ 
10:00 Šiandien kimba
11:00 „Detektyvas Morsas“ 
13:00 „Bitininkas“ 
16:00 Žinios
16:20 Krepšinio pasaulyje 
17:15 Skinsiu raudoną rožę
18:00 Žinios
18:30 „Inspektorius Luisas. Liūdesys. 
20:00 Žinios
20:25 „Inspektorius Luisas. Liūdesys.“ 
21:00 „24/7“
22:00 Žinios
22:30 „Detektyvas Morsas“ 
00:00 „Svarbiausia - įstatymas“ 
01:05 „Albanas“ 
02:10 „Kelrodė žvaigždė“ 
03:00 „Moterų daktaras“ 
03:50 „Neišsižadėk“ 
04:35 „Albanas“
05:20 „Mentų karai. Odesa“ 
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29 06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:15 Senis 
10:20 Štutgarto kriminalinė 
policija 4 
11:10 Aukštuomenės 
daktaras 
12:00 Stilius 
13:00 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 (Ne)emigrantai 
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija „Dniepru per 
Ukrainą“
22:30 Dviračio žinios
23:00 12 beždžionių 2 

23:45 Klausimėlis.lt 
24:00 LRT radijo žinios
00:10 Štutgarto kriminalinė 
policija 4 
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Istorijos detektyvai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 „Kas ir kodėl?“ 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 (Ne)emigrantai 
05:00 Seserys

05:10 Rouzvudas 
06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai 
07:55 Namas  
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Meilės žiedai 
12:00 Svotai 
13:00 Pažadėtoji  

15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Prieš srovę 
20:30 Moterys meluoja geriau 
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Tobulas ginklas 
23:45 Kaulai 
00:45 Mikė 
01:35 Rouzvudas 
02:25 Ekstrasensai detektyvai 
03:20 Kaulai 
04:10 Mikė 
05:05 Rouzvudas

06:05 "Mano gyvenimo šviesa" 
07:35 "Tomas ir Džeris" 
08:00 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" 
09:05 "Rimti reikalai" 
09:40 "Namai, kur širdis" 
10:25 KK2 
10:55 Nuo... Iki... 

11:25 "Paveldėtoja 2" 
12:00 "Mano likimas" 
13:00 "Gyvenimo daina" 
14:00 "Aukštakulnių kerštas"
15:00 "Dvi širdys" 
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 "Paveldėtoja 2" 
21:00 "Monikai reikia meilės" 
21:30 Žinios
22:30 Ikaras 
00:05 "Juodasis sąrašas" 
01:00 Gelbėjimo misija 2. Mirtinas 
pavojus

07:15 "Vaikai šėlsta"  
07:40 "Stoties policija"
08:40 "Sudužusių žibintų gatvės" 
09:40 "Įteisintas faras" 
10:45 "Gelbėtojai - 112" 
11:45 "Mentalistas" 

12:45 "Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius" 
13:40 "Stoties policija" 
14:40 "Sudužusių žibintų 
gatvės" 
15:45 "Įteisintas faras" 
16:50 "Gelbėtojai - 112" 
18:00 Info diena
18:35 "Mentalistas" 
19:30 "Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius" 
20:30 "Varom!" 
21:00 Superaudra Siatle 
22:50 Pranaši pozicija 
00:40 "Gyvi numirėliai" 
01:35 "Velniški Stivo Ostino 
išbandymai"

06.10 TV parduotuvė
06.30 Skonio reikalas
07.00 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi
07.10 Skinsiu raudoną rožę
08.00 „Pražūtingi smaragdai“ 

09.00 „Namas su lelijomis“ 
10.00 „Šėtono medžioklė“ 
11.10 „Mentalistas“ 
12:20 „Albanas“ 
13.30 TV parduotuvė
13.45 „Miškinis“ 
14.55 „Gluchariovas“ 
16.00 Reporteris
16.30 Lietuva tiesiogiai
17.00 „Gyvybės langelis“ 
18.00 Reporteris
18.50 „Mes europiečiai“
18.55 „Gluchariovas“ 
20.00 Reporteris
20.30 Lietuva tiesiogiai
20.55 „Namas su lelijomis“ 
22.00 Reporteris
22.55 „Mes europiečiai“
23.00 „Gluchariovas“ 
00.00 „Šėtono medžioklė“ 
01.05 „Albanas“ 
02.10 „Kelrodė žvaigždė“ 
03.00 „Moterų daktaras“ 
03.50 „Mentalistas“ 
04.35 „Albanas“
05.20 „Mentų karai. Odesa“

PREKĖS VAIKAMS

• Vaikiškas pačiūžas. Avėtos kelis 
kartus. Reguliuojamo dydžio, nuo 
30 iki 33. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 615 43 395. Rokiškis
• Gražų lavinamąjį kilimėlį su 
penkiais pakabinamais žaisliukais, 
trimis skirtingomis melodijomis. 

Yra čežančių ir cypsinčių detalių. 
Trūkumas - pablukęs. Kaina 5 Eur. 
Tel. 8 613 53 235. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Ieškau nepasiturinčiai 
daugiavaikei šeimai spintos, 
komodos, lovos ir kitų baldų. 
Šeima gyvena skurdžiai, reikalinga 

visapusiška pagalba.  
Tel. 8 646 24 760. Rokiškis
• Prašau padovanoti mikrobangų 
krosnelę. Tel. 8 646 31 140. 
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Pamesta tapatybės kortelė, D.N. 
Tel. 8 646 80 608. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Jonsered grandininį pjūklą, 3 
kW, iš Švedijos. Dingęs tepimas, 
bus užsikišusi šlangutė. Užsiveda 
ir veikia gerai, kompresija gera. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 684 20 231. 
Kupiškis
• Stihl 210 iš Švedijos. Kuriasi ir 

veikia gerai. Kaina derinama.  
Kaina 95 Eur. Tel. 8 684 20 231. 
Kupiškis
• Stihl 170-180 grandininį pjūklą. 
Kuriasi ir dirba gerai.  
Jei nesidėrėsite, tokį pat 
padovanosiu dalims. Kaina 85 Eur. 
Tel. 8 605 01 656.  
Kupiškis

• Stihl 029 Professional, 2,9 kW, 
grandininį pjūklą. Mažai naudotas, 
be jokių defektų ar nubrozdinimų. 
Įsitikinsite pamatę. Kaina galutinė. 
Kaina 170 Eur. Tel. 8 605 01 656. 
Kupiškis
• Aukšto slėgio plovimo įrenginį. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 624 39 429. 
Rokiškis
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PAŽINTYS

PASLAUGOS

• Remontuoju automobilių 
važiuokles bei atlieku kitus 
smulkius automobilių remonto 
darbus žemesne kaina. Išrašau 
saskaitas faktūras.  
Tel. 8 692 11 327. Rokiškis
• Malkų ruošos ir aplinkos 
tvarkymo paslaugos. Nedideliais 
kiekiais pjaunu medžius privačiame 
miške - ištraukiu, skersuoju, 
skaldau, transportuoju. Taip 
pat formuoju gyvatvores, geniu 
vaismedžius, tvarkau aplinką -  
kasu sniegą. Tel. 8 605 26 260. 
Rokiškis
• Pjaunu malkas benzopjūklu 
kliento namuose. Kaina 3 Eur/ktm. 
Tel. 8 675 03 048. Rokiškis
• Atlieku apdailos, santechnikos, 
elektros remonto darbus, darau 
langų, durų apdailą po montavimo. 

Tel. 8 675 29 775. Rokiškis
• Valau elektrinius buitinius 
prietaisus: virykles, gartraukius, 
dulkių siurblius - taisau.  
Tel. 8 601 79 088. Rokiškis

PERKA

• Perku butą, namą ar namo dalį 
išsimokėtinai. Tel. 8 621 85 790. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• VW Passat 1995 m., 1,9 l, 66 kW. 
Kaina 550 Eur. Tel. 8 610 12 318. 
Rokiškis
• Geros būklės VW Passat 1995 
m. Neseniai atlikta TA. Su rimtu 
pirkėju kaina derinama. 
 Kaina 720 Eur. Tel. 8 655 22 301. 

Rokiškis
• Audi 80 1991 m., benzinas, 
1,6 l, TA iki 2020.04. Lieti ratai, 
žieminės geros padangos. Kaina 
350 Eur. Tel. 8 601 62 206. 
Rokiškis
• VW Golf 3 1996 m., 81 kW. 
Sankabos gedimas. Kaina 400 Eur. 
Tel. 8 687 23 089. Rokiškis
• Citroen Xsara Picasso 2003 m., 
85 kW, benzinas, TA iki 2020 m. 
Kaina 550 Eur. Tel. 8 686 98 391. 
Rokiškis
• Sidabrinės spalvos Audi 80 B4 
universalą. Variklis 1,9 l, TDI, 66 
kW. Tiek variklis, tiek pavarų dėžė 
dirba gerai. Turi rūdžių. Yra TA iki 
2019.04. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 613 21 715. Rokiškis
• 1993 m. Audi 80 B4 universalą, 
sidabrinės spalvos. Variklis 1,9 l, 
TDI, 66 kW. Važiuoklė tvarkinga, 
variklis, greičių dėžė dirba gražiai. 
Trūkumai: įšilus pulsuoja kuro 
siurblys, rūdys ant sparnų, sugedęs 
bagažinės mechanizmas.  
Kaina 300 Eur. Tel. 8 613 21 715. 
Rokiškis
• Mazda 626 2 l, 74 kW, dyzelinas. 
Užsiveda, važiuoja, naudojama 
kiekvieną dieną. TA iki 2019.07. 
Kaina derinama, domina keitimas. 
Kaina 600 Eur. Tel. 8 621 40 386. 
Kupiškis
• Ford Mondeo. Yra TA.  
Kaina 200 Eur. Tel. 8 652 50 478. 
Kupiškis
• Citroen C-Elysee. 2016 m., 
benzinas, mechaninė pavarų dėžė. 
Kaip naujas, rida 70 000 km. 
Pirktas naujas, yra serviso knygelė, 
2 komplektai ratų. TA dvejiems 
metams. Tepalai, filtrai pakeisti 
oficialioje atstovybėje prieš mėnesį. 
Kaina 6500 Eur. Tel. 8 605 20 911. 
Kupiškis
• Opel Vectra universalą. Domina 
keitimas. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 647 90 501. Kupiškis
• Opel Zafira 2001 m., dyzelis, 2 l, 
74 kW, TA iki 2020.07.  
Kaina 1250 Eur. Tel. 8 615 74 947. 
Rokiškis
• Ford Focus 1,8 l, TDI.  
Kaina 350 Eur. Tel. 8 622 46 706. 

Rokiškis
• 2003 m. Opel Zafira, 2 l, dyzelis, 
TA. Kaina 1450 Eur.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• VW Passat B5 1999 m., 81 kW, 
dyzelis, TA iki 2021 m.  
Tel. 8 670 37 379. Rokiškis
• Puikų šeimyninį automobilį 
Toyota Avensis. Prieš 5 m. 
parvarytas iš Švedijos, važinėjo 
moteris. Techniškai tvarkingas, 
turi šiokių tokių defektų. Nemažai 
privalumų. 500 Eur, nenuleisiu, bet 
kaina tikrai derinama. 2 l, 108 kW, 
benzinas, 2004 m. Kaina 2300 Eur. 
Tel. 8 609 44 322. Rokiškis
• VW Passat B5 1999 m., 81 kW, 
TA iki 2021. Tel. 8 670 37 379. 
Rokiškis
• 2004 m. Opel Zafira. 2,2 l, 92 kW, 
dyzelis, TA iki 2021.01.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Renault Espace 3. Dyzelinas, 
2,2 l, 83 kW, TA iki 2019.06. 
Kaina 700 Eur. Tel. 8 647 47 306. 
Rokiškis
• Mercedes Benz A160. Benzinas, 
TA iki 2019.03. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 647 47 306. Rokiškis
• Renault Espace 3 1999 m., 
dyzelinas, 2,2 l, 83 kW. TA iki 
2019.06. Tel. 8 647 47 306. 
Rokiškis
• VW Passat 1,9 l, TDI, 66 kW, 
sedaną. TA iki 2020.02.  
Kaina 1100 Eur. Tel. 8 622 41 485. 
Rokiškis
• VW Passat B5. 1,9 l, TDI, 66 kW. 
TA iki 2020.02. Kaina 1100 Eur. 
Tel. 8 622 41 485. Rokiškis
• Tvarkingą VW Passat automobilį. 
2000 m., 1,9 l, 85 kW. TA iki 
2019.07. Daugiau informacijos 
telefonu. Kaina 1150 Eur.  
Tel. 8 625 59 922. Rokiškis
• 2003 m. Opel Zafira 74 kW, TA. 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• VW Passat B4 1995 m., 
universalas, 1,9 l, dyzelis, TA, 
tvarkingas. Kaina 920 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Audi A4 B5 1997 m., universalas, 
TA, tvarkingas. Kaina 1450 Eur. 
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Audi 80 B2 1986 m., 1,8 l, 
benzinas/dujos, TA, tvarkinga. 
Kaina 520 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• Seat Alhambra 1998 m., TA 
iki 2019.09. Kaina ne galutinė. 
Kaina 900 Eur. Tel. 8 610 40 802. 
Rokiškis
• 1997 m. Seat Ibiza 1,9 l, TDI, 66 
kW. 4 durų, nėra TA. Kaina 220 
Eur. Tel. 8 674 92 644.  
Rokiškis
• Peugeot 307. 2003 m., 2 l, HDI, 
hečbekas, 4/5 durų, 66 kW. TA iki 
2019.08. Geros žieminės padangos, 
ekonomiškas automobilis. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina 580 Eur. Tel. 8 626 73 889. 
Rokiškis
• Audi 80 1992 m. sedaną. 2 l, 
66 kW., benzinas/dujos. TA iki 
2019.06. Pakeisti diržai, tepalai, 
vandens pompa, riebokšliai. 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 687 59 821. 
Rokiškis
• 2000 m. Volvo S80 2,5 l, TDI, 
103 kW. Automatinė pavarų dėžė, 
bėgius jungia sklandžiai, variklis 
vedasi ir diba gerai, kėbulas 
tvarkingas, naujos padangos, 
multimedija, daug privalumų. TA 
iki 2020.06.17. Kaina 1370 Eur. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• 1996 m. Honda Civic. 4 durys, 
nedidelė rida, nėra TA, 1,4 l, 
benzinas, kėbulas nesupuvęs. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 698 04 622. 
Rokiškis
• Seat Alhambra 1998 m., 1,9 l, 
TDI, 81 kW. TA 1,5 m. Kėbulo 
defektai. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 623 41 555. Rokiškis
• Volvo V70, 1996 m., 2,5 l, 
dyzelis, universalas, 103 kW, TA iki 
2020.06. Yra privalumų.  
Kaina 850 Eur. Tel. 8 612 26 517. 
Rokiškis
• VW Sharan 1996 m., 1,9 l, 
dyzelis, 66 kW. TA iki 2020.07, yra 
privalumų. Kaina 950 Eur.  
Tel. 8 687 49 303.  
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Padangas 250/55 R16 M+S, 
205/60 R16 M+S, 215/55 R16 
M+S, džipui 235/70 R15 M+S, 
275/60 R15, 255/60 R15.  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• Seat R15 dangtelius.  
Kaina 10 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Gerą variklį, Audi A4 1,8 l. 
Starterį, dinamą, duris, sankabą, 
vairo kolonėlę, kablį.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Turbinas 1999 m. Opel Vectra 60 
kW. 1998 m. Volvo V40 1,9 l 1996 
m. Audi A4 1,9 l, 81 kW. 1995 m. 
Audi B4 1,9 l, 66 kW.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Lietus ratus R15 4x100 su 
vasarinėmis padangomis. Padangų 
likutis apie 5 mm. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 625 41 061. Rokiškis
• Naują Ford Galaxy vairo traukės 
antgalį. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 622 46 706. Rokiškis
• Opel R15 originalius ratų 
gaubtus. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 622 46 706. Rokiškis
• Ford Galaxy rekaro sėdynes. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 622 46 706. 
Rokiškis
• Žiemines padangas R15 185/65, 
5x112 su VW Passat B5 diskais. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 622 46 706. 
Rokiškis
• Opel Astra 2000 m., DTI, 74 kW, 
dalimis. Tel. 8 651 12 780.  
Rokiškis
• BMW R16 ratlankius už 60 Eur. 
Padangas R15 4vnt., protektoriaus 
gylis 7 mm, už 80 Eur.  
Tel. 8 612 67 305. Zarasai
• Ford Sierra priekinius ir galinius 
žibintus, greičių dėžę.  
Tel. 8 687 27 076. Rokiškis
• Ford Scorpio priekinius ir 
galinius žibintus, dureles.  
Sedanas. Tel. 8 687 27 076. 
Rokiškis
• Peugeot 605 2,1 l, TD, sedaną 
dalimis. Tel. 8 687 27 076.  
Rokiškis
• Gražius R16 Borbet lietus ratus 
4x108. Tinka Ford Focus bei Audi 
automobiliams. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 605 31 514. Rokiškis
• Lietus ratlankius R16, R17, R18, 
5x112. Tinka Audi A4, A6. Ir lietus 
orgininalius BMW R16 ratlankius. 
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• R17 VW ratlankius 5/112. 
Kaina 130 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Peugeot Partner galinį dangtį.  
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• Geros būklės VW Golf 2 
raudonos spalvos galinį dangtį su 
stiklu. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• Renault automobilį visą arba 
dalimis. Yra TA. Tel. 8 608 76 889. 
Rokiškis
• VW Golf 3 žibintus.  
Kaina 40 Eur. Tel. 8 675 05 247. 
Rokiškis
• Lietus ratlankius R15 ir gaubus 
ant skardinių R15 ratlankių.  
Tel. 8 610 70 183. Kupiškis
• VW Passat B5 dalimis.  
Kaina 11 Eur. Tel. 8 655 11 416. 
Rokiškis
• 1999 m. Seat Ibiza 1,9 l, SDI. 
2000 m. VW Golf 1,9 l, TDI, 66 
kW 2000 m. Opel Astra 2 l, DTI, 
74 kW. 2002 m. Mercedes Benz S 
klasės 320, automatinė pavarų dėžė, 
benzinas/dujos, 3,2 l. Yra ir kitokiu 
markių dalių. Jei neatsiliepsiu, 
perskambinsiu. Tel. 8 642 79 495. 
Rokiškis
• 2000 m. Opel Vectra 2 l, 74 kW, 
dalimis. Tel. 8 655 08 291.  
Rokiškis
• Renault Espace 3. Be variklio. 
Dalimis. Tel. 8 647 47 306. 
Rokiškis
• VW Passat B4 dalimis. 
Bamperiai, kablys, dujų balionas 
su TA, durys, liukai, ABS, el. langų 
pakėlėjai ir t.t. Tel. 8 623 24 274. 
Rokiškis
• Geros būklės žiemines dygliuotas 
padangas 205/55 R16, 4 vnt. 
Likutis 6 mm. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
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• 2003 m. Opel Zafira 2 l, DTI, 74 
kW, dalimis. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• Dėvėtas padangas. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Audi A4 B5 dalis. Sedanas, 
benzinas. Atsakau į sms.  
Kaina 10 Eur. Tel. 8 647 88 088. 
Rokiškis
• Gerą kuro siurblį 1,9 l, TDI, 66 
kW. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 688 77 844. Rokiškis
• Naudotas padangas. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• R13, R14, R15 ratus su 
padangomis, ratlankius.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• VW Passat B5 1,9 l, 81 kW, 
dalimis. Yra ir daugiau detalių. 
 Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• VW Passat 1992 m., dyzelis.  
Tel. 8 628 83 314. Kupiškis
• Ford Transit 2004 m., 2 l, dyzelinį 
kuro siurblį. Tel. 8 628 83 314. 
Kupiškis
• Mercedes Benz 1996 m., 2,2 l, 70 
kW. Odinį saloną.  
Tel. 8 628 83 314. Kupiškis
• 1999 m. Seat Ibiza 1,9 l, SDI; 
2000 m. Opel Astra 2 l, dyzelis, 74 
kW. 2000 m. VW Golf 1,9 l, TDI, 
66 kW. Tel. 8 674 92 644.  
Rokiškis
• Metalinius ratlankius. 5 skylių, 
tarpai tarp skylių 112 mm. Tinka 
VW Passat B5, VW Sharan.  
Yra padangos 195/65 M+S 15colių. 
Kaina 95 Eur. Tel. 8 624 39 429. 
Rokiškis
• Originalius MB ratlankius, 
padangos Michelin 205/55, 5 
skylių 112/66.6. Padangos M+S, 
likutis 5 mm. Kaina 90 Eur už 
visą komplektą. Tel. 8 692 26 516. 
Rokiškis
• Greičių dėžę tinkančią 1,9 l, TDI, 
VW Golf, Audi A3, Škoda Octavia. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 616 35 640. 
Rokiškis
• Audi B4 1,9 l, TD, 55 kW  ir 2 
l, greičių dėžę. Tel. 8 616 35 640. 
Rokiškis
• Opel Zafira R15 skardinius 
ratlankius. Nesurūdiję, nelankstyti. 
Tel. 8 616 35 640. Rokiškis
• 1998 m. VW Sharan 1,9 l, TDI, 
66 kW. Tel. 8 606 14 217.  
Rokiškis
• Audi A3 1999 m., 1,9 l, TDI, 
dalimis. Pigiai. Važiuoklės dalys 
tinka ir VW Golf IV, Škoda 
Octavia. Tel. 8 616 35 640. 
Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO-
PREKĖS

• Tik vieną kartą naudotą švedišką 
retro stiliaus kelioninį lagaminą - 

firma Release, Exliuziv modelis. 
Aukščiausios kokybės ruda, tikra 
oda, užsegimas užtrauktuku ir 
diržu. Keturi ratukai apačioje ir 
papildomas diržas transportavimui. 
Kaina 77 Eur. Tel. 8 685 06 891. 
Rokiškis
• Kalnų slidžių batus Salamon.  
41 dydis. Snieglentės batus, 42 
dydis. Vaikiškas pačiūžas nuo 27 
iki 37 dydžio. Tel. 8 682 38 705. 
Rokiškis
• Naują pavėsinę 3 mx3 m.  
Kaina 120 Eur. Tel. 8 675 13 781. 
Kupiškis
• Vaikiškus šalmus po 1 Eur.  
Tel. 8 601 79 088. Rokiškis
• Lagaminus: žalias naujas, 15 Eur, 
pilkas be ištraukiamos rankenos,  
5 Eur. Tel. 8 601 79 088. 
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Naujas išilginio pjovimo stakles 
. Kaina 99 Eur. Tel. 8 625 04 387. 
Rokiškis
• Naują kreizą malkoms pjauti, 
2200 W. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 610 77 145. Rokiškis
• Naujas daniškas Falke medžio 
pjovimo stakles. 1800 W, 5500 
aps./min. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 610 77 145. Rokiškis
• Naują Falke perforatorių.  
Danija, 1250 W. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 610 77 145. Rokiškis
• Naują Falke perforatorių.  
Danija, 1500W. Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 610 77 145. Rokiškis
• Įvairius daniškus Falke įrankius. 
Tel. 8 670 27 742. Rokiškis
• Nedaug naudotą, tvarkingą, 
itališką suvirinimo aparatą 
Europa 175. Maitinimas iš 220 V 
vienfazio arba 400 V trifazio tinklo, 
suvirinimo srovė reguliuojama,  
50-175A. Sveria apie 20 kg.  
Kaina 85 Eur. Tel. 8 674 22 216. 
Rokiškis
• Medžio apdirbimo stakles ir 
diskinius pjūklus.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Milwaukee akumuliatorinius 
suktukus. Tel. 8 625 04 387. 
Rokiškis
• Vidaus ir lauko dailylentes.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Įvairaus pjovimo statybinę 
medieną. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Naudotas geras duris su stakta. 
Aukštis 1,8 m, plotis 0,6 m.  
Kaina 55 Eur. Tel. 8 687 27 396. 
Rokiškis
• Įvairią pjautą statybinę medieną. 
Tel. 8 610 06 145. Rokiškis
• Trifazį, nuolatinės srovės 

suvirinimo aparatą VD-306. 
Pridedu laidus su elektrodų 
laikikliu ir magnetinį paleidėją. 
Kaina 260 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Suvirinimo aparatą TIG Kemmpi. 
Inventeris 250 AM. Kaina 450 Eur. 
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Trifazį suvirinimo aparatą. 
Kabelis 10 m. Virinimo rankovė 3,5 
m. Kaina 255 Eur.  
Tel. 8 605 01 656. Kupiškis
• Pjautą medieną stogui.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Vidaus ir lauko dailylentes.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Gerai veikiantį televizorių Vidos. 
Galima derėtis. Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 689 65 516.  
Rokiškis
• Televizorių Samsung. Naujesnis 
modelis, plokščias ekranas, 52 cm 
įstrižainės, naujas pultas.  
Kaina 25 Eur. Tel. 8 622 46 706. 
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• MTZ-50 dureles, MTZ-80 
mažosios kabinos kaires bei 
didžiosios kabinos kaires dureles, 
kitas MTZ dalis. Yra ir MTZ kuro 
bakų. Tel. 8 622 69 546.  
Rokiškis
• Arklinę šienapjovę. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 675 13 781.  
Kupiškis
• MTZ su buldozeriu, starterinis, 
kaina 1350 Eur. T-25 (pupsą), 
važiuojantis, be registracijos, kaina 
999Eur. Tel. 8 641 57 036.  
Kupiškis
• MTZ-82 dalimis: variklį, tiltus, 
kabiną ir kt. Tel. 8 641 57 036. 
Kupiškis
• Traktorių MTZ-82. Eksportinis, 
geros techninės būklės. Visą arba 
dalimis. Kaina 5500 Eur.  
Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• MTZ „puskačius“, 2 vnt. MTZ 
dangčius, 2 vnt. MTZ-50 kabiną 
dalimis, dureles, stiklus, grindeles, 
kuro baką. Tel. 8 622 69 546. 
Rokiškis
• Presą. Visa informacija telefonu. 
Kaina 1500 Eur. Tel. 8 621 00 091. 
Rokiškis
• T-40 kabinos stiklus, prietaisų 
skydelį, žibintų reguliatorius 
(kronšteinus). Tel. 8 616 35 640. 
Rokiškis

Niujorke mirė menininkas J. Mekas
Savo namuose eidamas 

97-uosius Niujorke trečia-
dienio rytą mirė žinomas 
menininkas, filmų kūrėjas 
Jonas Mekas. Apie jo mirtį 
BNS patvirtino jo bičiulis, 
buvęs Vilniaus meras Ar-
tūras Zuokas. 

„Šįryt, savo namuose 
Niujorke, Brukline mirė Jo-
nas Mekas. Su juo buvo jo 
šeimos nariai“, – BNS sakė 
A. Zuokas.

„Jono Meko dydžiui api-
būdinti nėra mato vieneto. 
Labai gaila, kad toks žmo-
gus išėjo į tolimesnę kelio-
nę, bet jo mintys, darbai, 
įkvėpimas, entuziazmas, 
darbai, kūryba yra, bus ir iš-
liks visiems laikams“, – apie 
menininką kalbėjo jis.

Lietuvos nacionalinės 
kultūros ir meno premijos 
laureatas, poetas ir publi-
cistas, J. Mekas yra vienas 
žinomiausių XX amžiaus 
lietuvių menininkų, geriau-
siai žinomas dėl savo kino 
eksperimentų, dar vadina-
mas avangardinio kino pra-
dininku.

Sausio pradžioje „The 
New York Times“ J. Mekas 
sakė pernelyg daug negal-
vojantis apie mirtį, nes Lie-
tuvoje augo šalia dviejų ka-
pinių ir todėl mirtį suvokia 
kaip įprastą dalyką.

„Tai labai normalus perė-
jimas. Kas yra už tos linijos, 
štai kur prasideda paslaptis, 
kur tampa įdomu“, – porta-
las nytimes.com cituoja J. 
Meką.

Vilniaus savivaldybė iš 
menininko yra įsigijusi Jur-
gio Mačiūno „Fluxus“ ko-
lekciją. Vilniuje veikia Jono 
Meko vizualiųjų menų cen-

tras.
1922 metų gruodžio 24 

dieną Semeniškėse, Biržų 
rajone, gimęs J. Mekas dau-
giau nei 50 metų gyveno ir 
dirbo Niujorke. Būdamas 
22-iejų, 1944-aisiais jis trau-
kėsi į Vakarus, Vokietijoje, 
Elmshorne pateko į karo be-
laisvių stovyklą. Pasibaigus 
karui, perkeltas į vadina-
mąsias „dipukų“ stovyklas, 
1946-1948 studijavo Mainzo 
universitete studijavo filoso-
fiją ir romanistiką. 

1949 m. pabaigoje kartu 
su broliu Adolfu emigravo 
į Jungtines Valstijas (JAV), 
apsistojo Niujorko Bruklino 
rajone, kur nufilmavo pir-
muosius vaizdus iš savo ir 
kitų lietuvių emigrantų gy-
venimo.

1954 metais kartu su bro-
liu pradėjo leisti „Film Cul-
ture“ žurnalą, po ketverių 
metų Niujorko laikraštyje 
„Village Voice“ jis įkūrė fil-
mų skyrelį, pavadintą „Mo-
vie Journal“.

J. Mekas pradėjo įvairius 
avangardinio kino festiva-
lius, šeštajame dešimtmety-
je aktyviai įsitraukė į kino 
kritikos diskursą, publikavo 
savo tekstus įvairiuose JAV 

žurnaluose, vėlesniais me-
tais sukūrė vieną didžiausių 
pasaulyje amerikiečių avan-
gardinio filmo archyvų.

J. Mekas bendravo ir kūrė 
su daugybe JAV kultūros, 
populiariosios kultūros gar-
senybių – Andy Warholu, 
Johnu Lenonu, Yoko Ono, 
Salvadoru Dali, Jurgiu Ma-
čiūnu. J. Meko filmai pelnė 
ir tebepelno gerų įvertinimų 
ir aukštų apdovanojimų tarp-
tautiniuose festivaliuose. 

Niujorke pas jį stažavo-
si šiuo metu gerai žinomi 
Lietuvos kino režisieriai – 
Algimantas Maceina, Julius 
Žižliauskas-Ziz, Arūnas Ma-
telis, Audrius Stonys, Artū-
ras Jevdokimovas, Vytautas 
V. Landsbergis.

Kūrėjas 1995-aisiais yra 
pelnęs Lietuvos nacionalinę 
kultūros ir meno premiją, 
2003-iaisiais apdovanotas 
ordino „Už nuopelnus Lietu-
vai“ Didžiuoju kryžiumi.

Jo gimtajame Semeliš-
kių kaime 2017 metais ati-
dengtas akmuo su skrybėle, 
skirtas paminėti menininko 
95-metį.

Meninikas bus laidojamas 
Semeliškių kaime.

BNS inform.
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PARODOS:
Viešojoje bibliotekoje.
„Raštas, neregiams atvėręs langą (Luji Brailiui - 210)“.
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
Spaudinių parodos:
Akcijos „Knygų Kalėdos“ metu padovanotos knygos bibliotekai.
„Tu gali būti kuo tik nori, tačiau būk atsargus“, skirta britų rašytojo Melvino 

Burgesso 60-osioms gimimo metinėms.
„SkaitMENINIS muziejus.
„Renkame 2018 metų knygą“.
Rekomenduojama literatūra tėvams „Kaip auginti žmogų“.
RENGINIAI: 
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
Sausio 25 d. 14 val. –  kūrybinių darbelių studijos „Naminukai“ užsiėmimai. 
Sausio 25 d. 15 val. – edukaciniai užsiėmimai, skirti Lego konstruktorių ir 

robotikos rinkinių pristatymui ir konstravimui.
Sausio 25 d. 15 val. – „ IT Team“ būrelio užsiėmimų diena.
Sausio 29, 30 d. 10 - 12 val. – teatralizuoti garsiniai skaitymai „Renkame 

geriausią 2018 m. knygą vaikams“. 
Sausio 29-30 d. 15 val.  –  interaktyvadieniai:  „Būk smalsus, būk sumanus“, 

Interaktyvaus stalo ir X-BOX žaidimai, užsiėmimai su 3D spausdintuvu vaikams 
ir jaunimui.

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 atminimą

Nuoširdžiai užjaučiame Žemės ūkio skyriaus 
vyriausiąją specialistę Iriną Barauskienę dėl motinos mirties.

 Rajono savivaldybės administracija

Keleiviai pernai į lėktuvus Lietuvoje mėgino 
įsinešti šovinių, ginklų, narkotikų

Keleiviai pernai į lėktu-
vus šalies oro uostuose mė-
gino įsinešti šovinių, narko-
tikų, taip pat šaltųjų ginklų.

Lietuvos oro uostų su-
darytame pavojingiausių 
objektų, kuriuos keleiviai 
mėgino įsinešti į lėktuvus, 
sąraše – koviniams veiks-
mams tinkamas peilis, kuo-
ka, kokainas, taip pat spe-
cialiąsias tarnybas sukėlęs 
kovinės granatos muliažas.

Lietuvos oro uostų saugos 
ir saugumo veiklos koordi-
natorius Ričardas Martinai-
tis teigia, kad tarp neleistinų 
radinių – nemažas kiekis šo-
vinių, ketinti keleivio vežti 
į Turkijos Antalijos kurortą 
pernai rugpjūtį.

Anot pranešimo, dar vie-
nas draudžiamas objektas, 
kurį pernai prieš Kalėdas 
vienas keleivių į lėktuvo sa-
loną norėjo įsinešti Vilniaus 
oro uoste – senovės karių 

ginkluotę primenanti kuoka.
„Šios kuokos išvaizda 

gali sukelti šypseną, tačiau 
bandymus skraidinti pana-
šius daiktus vertiname labai 
rimtai. Kaip ir 2-oje sąrašo 
vietoje atsidūrusį maišelį 
kokaino. Ketinimai nelega-
liai vežtis ginklus, šaudme-
nis bei narkotines medžia-
gas gali baigtis baudžiamąja 
atsakomybe“, – perspėja R. 
Martinaitis.

Valstybės įmonės atstovai 
kaip rimčiausią incidentą 
vertina pernai birželį vieno 
keleivio iš Norvegijos ran-
kiniame lagamine aptiktą 
„granatą“ – kaip paaiškė-
jo vėliau, tai buvo norvego 
įsigytas lietuvių menininko 
Sauliaus Vaitiekūno meno 
kūrinys. Aptikę radinį, sau-
gumo darbuotojai su polici-
jos pareigūnais buvo evaka-
vę keleivių terminalą.

Pasak R. Martinaičio, 
dažniausiai keleiviai susidu-

ria su nežinia, kaip skraidin-
ti įprastus daiktus: saugumo 
taisyklės neleidžia rankinia-
me bagaže skraidinti peilių 
ir žirklių, jei jų geležtės – 
ilgesnės nei 6 centimetrų. 
Tuo metu įrenginių ličio 
baterijos gali būti skraidina-
mos tik rankiniame bagaže. 
Taisyklės taip pat visiškai 
draudžia skraidinti lėktuvais 
stipresnius nei  70 laipsnių 
alkoholinius gėrimus.

Keleiviams patariama pa-
sidomėti taisyklėmis prieš 
skrendant, o jei draudžiamų 
vežti daiktų šie negali per-
duoti lydintiems artimie-
siems, kai kuriuos, pavyz-
džiui, kosmetiką ar maistą, 
galima paaukoti į „Maisto 
banko“ dėžę.

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

Pramonė Lietuvoje pernai augo 5 proc. iki 22,6 mlrd. eurų
Pramonės produkcijos gamyba 

ir pardavimai Lietuvoje per 2018 
metus  palyginamosiomis kainomis 
padidėjo 5,1 proc. iki 22,6 mlrd. 
eurų.

Nepašalinus darbo dienų skai-
čiaus įtakos, metinis pramonės augi-

mas buvo 4,8 proc., pranešė Statisti-
kos departamentas.

Kasybos ir karjerų bei apdirba-
moji gamyba per metus, pašalinus 
darbo dienų skaičiaus įtaką, padidėjo 
5,2 proc., vien apdirbamoji gamyba 
– 5,4 proc., o be naftos produktų ga-
mybos – 7 procentais.

Vien gruodį, palyginti su lapkri-
čiu, pramonės gamyba ir pardavi-
mai, pašalinus sezono ir darbo dienų 
skaičiaus įtaką, augo 1,2 proc. iki 1,9 
mlrd. eurų (nepašalinus – smuko 7 
proc.), o palyginti su 2017-ųjų gruo-
džiu – padidėjo 4,9 proc. (1 proc.).

BNS inform.

C. Ronaldo išvengė įkalinimo už mokesčių 
vengimą, bet turės sumokėti milžinišką baudą

Turino futbolo klubo „Juven-
tus“ žvaigždei Crisiano Ronaldo 
pavyko išvengti įkalinimo baus-
mės, tačiau Ispanijos teismas nu-
rodė futbolininkui sumokėti 3,57 
mln. eurų baudą už sukčiavimą 
mokant mokesčius, kai žaidė Ma-
drido klube „Real“.

Teismas skyrė sportininkui dve-
jų metų laisvės atėmimo bausmę, 
bet ji iš karto buvo sušvelninta iki 
365 tūkst. eurų baudos. Ši suma pri-
dėta prie kitos jam skirtos 3,2 mln. 
eurų baudos, sakoma nuosprendyje.  
Teismo atstovas sakė neturintis in-
formacijos, ar ši suma bus sumuo-
jama su 18,8 mln. eurų, kurios C. 
Ronaldo sutiko sugrąžinti Ispanijos 
mokesčių valdybai pagal birželį pa-
siektą jos susitarimą su futbolininko 
teisininkais.

Nuo praėjusių metų Italijos 
čempionų klube „Juventus“ žai-
džiantis C. Ronaldo atvyko į Madri-
dą dalyvauti maždaug 40 minučių 
užtrukusiame teismo posėdyje. 

„Jaučiuosi labai gerai“, – sakė 
penkis kartus geriausiu Europos 
futbolininku pripažintas C. Ronaldo 
išėjęs iš teismo rūmų žurnalistų mi-

niai, susirinkusiai prie teismo pasta-
to šiaurės rytinėje Madrido dalyje.

Davęs keletą autografų, jis išva-
žiavo juodu automobiliu.  Teismas 
anksčiau atsisakė patenkinti žaidėjo 
prašymą ir leisti dalyvauti teisme 
pasinaudojant vaizdo ryšiu arba 
leisti jo automobiliui įvažiuoti į teis-
mo rūmus, kad būtų išvengta žurna-
listų dėmesio. Į teismą 33 metų C. 
Ronaldo atvyko dėvėdamas saulės 
akinius ir juodas kelnes su juodu 
golfu. Jis šypsojosi laikydamas už 
rankos savo draugę Georgina Ro-
driguez.

Madrido prokurorai tyrimą dėl 
C. Ronaldo pradėjo 2017 metų bir-
želį ir tų pačių metų liepą futboli-
ninką apklausė.

„Niekada nieko neslėpiau ir net 
neketinau vengti mokesčių“, – kal-
bėjo C. Ronaldo tuomet teisme. 
Sportininko pareiškimą perdavė 
jam atstovaujanti sporto agentūra 
„Gestifute“. Pasak prokurorų, C. 
Ronaldo naudojosi bendrovėmis, 
įstaigtomis mažais mokesčiais gar-
sėjančiose jurisdikcijose – Merge-
lių Salose ir Airijoje, kad išvengtų 
mokesčių Ispanijoje, kuriuos turėjo 
sumokėti Ispanijai iš pajamų, gautų 

už įvaizdžio naudojimą nuo 2011 
iki 2014 metų. Futbolininko advo-
katai tvirtino, kad Ispanijoje gali-
ma skirtingai interpretuoti, kas yra 
ir kas nėra mokesčių objektas. Jie 
kategoriškai neigė, kad jų klientas 
kaip nors bandė išvengti mokesčių. 
Tačiau vėliau C. Ronaldo  advoka-
tai ir Ispanijos mokesčių rinkėjai 
sudarė susitarimą, pagal kurį fut-
bolininkas pripažino savo kaltę dėl 
keturių mokesčių vengimo atvejų.

Šis susitarimas leido C. Ronaldo 
išvengti dalyvavimo ilgoje teismo 
procedūroje, galėjusioje pakenkti jo 
įvaizdžiui. Be to, futbolininkas ga-
lėjo sulaukti griežtesnės bausmės.

C. Ronaldo yra ne pirmas futbo-
lininkas, sulaukęs Ispanijos mokes-
čių inspekcijos dėmesio.Barselonos 
žaidėjui ir buvusiam C. Ronaldo 
varžovui Lioneliui Messi 2016 me-
tais už vengimą mokėti mokesčius 
teismas nurodė sumokėti 2 mln. 
eurų baudą ir skyrė 21 mėnesio lais-
vės atėmimo bausmę. Vėliau lais-
vės atėmimo bausmė buvo pakeista 
252 tūkst. eurų bauda – po 400 eurų 
už kiekvieną jam skirtos laisvės atė-
mimo bausmės dieną.
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

Žvejoja du draugai. 
Jonas įsmuko į eketę. 
Petras pašaipiai klausia:

– Tai ką, įlūžai?
– Visai ne. Mane, kaip 

kelininkus, žiema užklupo 
netikėtai. Besimaudantį...

***
Įmonė sugalvojo joje 

dirbančioms damoms 
padovanoti Kalėdoms 
dovanų – kosmetikos 

Orų prognozė sausio 25-28 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Sausio 25 d. Naktį -13

Dieną - 8
R, 
2-6 m/s

Vietomis plikledis.

Sausio 26 d. Naktį -12
Dieną -10

R,
2-7 m/s

Dieną pasnigs, 
plikledis. 

Sausio 27 d. Naktį  -11
Dieną -7

PR, 
2-6 m/s

Vietomis plikledis.

Sausio 28 d. Naktį -7
Dieną -0

PR,
2-6 m/s

Plikledis. 
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Rokiškis

priemonių. Buhalterinėje 
apskaitoje šios išlados buvo 
įrašytos kaip „fasado ir 
iškabos remonto priemonė“.

***
Šiandien mūsų viršininkas 

visus sukvietė į kabinetą ir 
įdėmiai išklausė telefonų 
melodijas, kurios signalizuoja 
apie jo skambutį. Širdis jaučia: 
premijų šiemet nebus.

***

Reaguodama į artėjančios 
krizės grėsmę vyriausybė 
išplėtė valgomų grybų sąrašą.

***
Motina moko dukrą 

gimdymo palatoje:
– O tu pakentėk šiek tiek. 

Pagalvok, pavyzdžiui, kaip 
ežienės vaikus vedasi.

***
Kiekviename iš mūsų 

miega genijus. Toks jausmas, 

kad jis kasdien miega vis 
giliau.

***
– Kuo jūs gydote depresiją?
– Tai kad ji pas mane 

neserga.
***

– Jei tamsta nesuprantate, 
ką aiškinu, aš jums pirštais 
parodysiu. Ar aiškiai vidurinįjį 
matote?

***
– Brangusis, iki vestuvių 

tu man taksi užsakinėjai, o 
dabar liepi miesto autobusu 
važiuoti.

– Taip yra todėl, kad aš 
tavimi labai didžiuojuosi, 
mano gražuole. Suprask 
gi: taksi tave mato tik 
vienas vairuotojas, o miesto 
autobuse – kelios dešimtys 
keleivių.

***
Iš mokyklinio rašinėlio: 

„saulėlydžiu grožėtis galima 
valandų valandas“.

***
Skambutis:
– Alio.
– Ir tau alio, gerasis 

žmogau.
***

Nevykėlis savižudis 
nuriedėjo Pizos bokštu.

***
Kalbasi du vyrai:
– Mano žmona pikta kaip 

šuo.
– Betgi tai didelis 

privalumas!
– Kaip suprasti?
– Va įsivaizduok, tau įgriso 

meilužė. Imk ir užsiundyk ant 
jos žmoną.

***
– Gerbiamasis, nuogiems į 

banką negalima!
– O aš tik atiduoti paskolą 

atėjau!
***

Kaimyninės šalies 
žvalgybininkas Petrovas 
tobulai mokėjo penkias 
užsienio kalbas. Bet išsidavė 
jau metro, kai jam netyčia 
numynė koją.

***
Valstybės svajonė: 

absoliučiai sveikas, turtingas, 
sąžiningas pilietis. Kuris visą 
gyvenimą mokėjo mokesčius 
ir mirė tą rytą, kai turėjo išeiti 
į pensiją.

***
Vyriausiasis chirurgas bara 

jaunąjį kolegą:
– Kodėl jūs pasakėte tam 

vargšui paralyžuotam ponui 
iš penktosios palatos, kad jam 
koją nupjausite?

– Negi jis savo kojomis 
iš ligoninės pabėgo? O jūs 
sakėte, kad neišgydomas!

***
Mūsų krepšinio komanda 

žaidė taip baisiai, kad salę 
paliko ne tik žiūrovai, bet ir 
krėslai.

***

Petras, atėjęs į 
pasimatymą, suprato, kad 
būti punktualiu labai šalta.

***
Gulintį policininką pakėlė 

laipsniu: jis tapo šlagbaumu.
***

– Ar kaimynai 
nesiskundžia, kad jūs nuolat 
sieną gręžiate?

 – Nesiskundžia. Nes aš 
gręžiu naktį, kai visi miega.

***
Mokykloje:
– Maryte, koks 

veiksmažodžio „mylėti“ 
būsimasis laikas?

– Ištekėti, savaime aišku!
***

Skelbimas: „Meteorologijos 
stočiai reikalingi darbuotojai. 
Skaudantys sąnariai – 
privalumas“.

***
Vyras bara blondinę 

žmoną:
– Tu kodėl į baseiną 

mašina įvažiavai?
– Norėjau ją nuplauti.
– Ir kaip ketinai išvažiuoti?
– Būčiau vandenį išsėmusi.

***
Nusipiešiau ūsus ir 

nuėjau į darbą. Mane kvailiu 
išvadino moterys, kasdien 
piešiančios antakius.

***
Kiekvieno vyro gyvenime 

turi būti kažkas šviesaus. 
Pavyzdžiui, alus.

BUITINĖ TECHNIKA

• Šaldytuvą Snaigė.  
Tel. 8 626 79 566. Rokiškis
• Šaldytuvą Snaigė.  
Tel. 8 627 68 940. Rokiškis
• Blenderį, smulkintuvą, kokteilinę. 
1,7 l talpos, stiklinis, 600 W 

galingumas. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 648 35 808. Rokiškis
• Šaldytuvą Snaigė.  
Aukštis 150 cm, labai geros būklės.  
Kaina 20 Eur. Tel. 8 677 58 136. 
Rokiškis
• Naudotą, veikiančią Ardo 
skalbimo mašiną. Kaina 70 Eur. 

Tel. 8 610 05 917. Rokiškis
• Naują elektrinį židinį su 
nuotoliniu valdymu.  
Tel. 8 625 04 387.  
Rokiškis
• Automatinę skalbimo mašiną 
Electrolux, talpa 7 kg.  
Kaina 100 Eur. Tel. 8 605 25 460. 

Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną Podolsk 
su spintele. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 674 32 521.  
Rokiškis
• Veikiančią siuvimo mašiną.  
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Mažai naudotą mikrobangų 

krosnelę Sharp. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis
• Mikrobangų krosnelę Beko.  
Tel. 8 648 41 007.  
Rokiškis


