
Nepriklausomas rajono laikraštis 2019 m. vasario 12 d., antradienis Nr. 12 (591)

Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Vasario 12-oji, 
antradienis, 

7 savaitė
Iki metų pabaigos liko 

322 dienos.
Saulė teka 7.50 val., 
leidžiasi 17.17 val. 

Dienos ilgumas 9.27val. 
Mėnulis – priešpilnis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

  Benediktas, Deimantė, 
Deimilas, Deimilė, Elmis, Eulalė, 

Eulalija, Mantas, Mantmina, 
Mantminas, Rainoldas, 

Reginaldas, Renalda, Renaldas. 
Rytoj: Algauda, Algaudas, 
Benigna, Benignas, Eisra, 
Kotryna, Loreta, Putaviras, 

Putviras, Ugnė, Ugnius.
Poryt: Gustautas, Gustautė, 

Gutautas, Gutautė, Lijana, Lilė, 
Lilijana, Saulė, Saulius, Valentas, 

Valentina, Valentinas, Valius, 
Vilmantas.

Dienos citata
„Viskas pigu, ką galima 
sutvarkyti už pinigus“ 

(E. M. Remarkas).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

2001 m. mokslininkai pirmą 
kartą paskelbė žmogaus gene-
tinio kodo seką.

2002 m. Jungtinių Tautų tri-
bunole Hagoje prasidėjo buvu-
sio Jugoslavijos prezidento Slo-
bodano Miloševičiaus teismas 
dėl Kroatijoje ir Kosove įvykdytų 
nusikaltimų žmoniškumui bei 
1991-1995 metais Bosnijoje 
vykdyto genocido.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1939 m. Vatikane mirė popie-
žius Pijus XI, savo valdymo laikais 
įkūręs Lietuvos bažnytinę pro-
vinciją (1926), lankęsis Lietuvoje, 
skyręs didelę sumą pinigų Kauno 
jėzuitų gimnazijai atstatyti.

Post 
scriptum

Iš sniego košės neišvirsi.

Senamiesčio progimnazijos merginos – Lietuvos čempionės!

Rokiškio Senamiesčio progimnazijos kvadrato žaidėjos laimėjo visus finalo susitikimus.                                                                                                                                                 „Rokiškio Sirenos“ nuotr.

4 p.

Šimtadienio šventėje žiūrovai leipo juokais, 
vaidyba ir dekoracijos stebino profesionalumu

3 p.
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„Rokiškis – kultūros sostinė 2019“: renginys – tik popieriuje?
2019-ieji metai Rokiškiui –

ypatingi metai. Miestas tapo Lie-
tuvos kultūros sostine. Nors nau-
joji kultūros sostinė įnauguruota 
buvo tik prieš porą mėnesių, ta-
čiau galime teigti, kad miestas 
sparčiai „apšyla kojas“: sausį 
buvo suplanuoti 3 renginiai, va-
sarį - 6, o šiltuoju metu renginių 
laukia ir dar daugiau.

Vasario 5 dieną vyko pirmasis 
„Šviesos vingių“ renginys – Ro-
kiškio rajono savivaldybėje buvo 
atidaryta pradinių klasių mokinių 
darbų paroda „Piešiu Lietuvą“.

Kitas renginys, įrašytas išspaus-
dintoje kultūros sostinės programo-
je, prasidėti turėjo vasario 8 dieną. 
Ledo skulptūrų ir šviesų festiva-
lis „Pasaka“ prie Rokiškio krašto 

muziejaus miestelėnus bei miesto 
svečius turėjo džiuginti visą savait-
galį iki pat vasario 10-osios. Kurią 
dieną? Aišku. Kur? Supratome. O 
kelintą valandą? Tokios informaci-
jos nei spausdintame leidinyje, nei 
internetinėje kultūros sostinės sve-
tainėje rasti nepavyko.

Programoje prie renginio įrašy-
ta vieta „Prie Krašto muziejaus“. 
Tačiau susisiekus kontaktais, nu-
rodytais muziejaus oficialioje sve-
tainėje, apie renginį detalesnės 
informacijos išgauti nepavyko. 
Paskambinus kultūros sostinės in-
ternetiniame portale nurodytais 
kontaktais pasakyta: „Renginys 
neįvyks“. Internete pranešimo apie 
atšauktą renginį rasti taipogi nepa-
vyko.

Monika MEILUTĖ

Savivaldos rinkimai – ant nosies: 
rasti komisijų pirmininkus sunku, apskųstas vienas komitetas

Iki savivaldos rinkimų – mažiau 
nei mėnuo. Apylinkių komisijas for-
muoti buvo itin sunku, vienos vis dar 
trūksta. Šiemet, kaip niekad sunkiai 
sekėsi ieškoti komisijų pirmininkų – 
gyventojų nemotyvuoja atlyginimas, 
„valdo“ baimė prisiimti atsakomybę. 
Apie tai ir apie kitus aktualius klau-
simus kalbamės su Rokiškio rinkimų 
apygardos komisijos pirmininke Dai-
nora MINEIKIENE (nuotr.).

– Ar Rokiškio rinkiminės apygar-
dos visos apylinkių komisijos jau su-
komplektuotos?

– Šiuo metu yra formuojamos pa-
skutinės apylinkių komisijos. Kai 
kurių apylinkių pirmininkai buvo iš-
rinkti, o komisijos sukomplektuotos 
ankščiau. Tačiau šiai dienai mums 
dar trūksta Pakriaunių apylinkės, nes 
pagal įstatymą komisija turi būti su-
daryta iš 5 narių. Šiuo metu jau esame 
išsiuntę prašymą teisingumo ministrui 
dėl Pakriaunių apylinkės komisijos 
pirmininko delegavimo. Jei sulauksi-
me teisingumo ministro patvirtinimo, 
Pakriaunių apylinkės komisija taipogi 
bus suformuota.

– Ar sunku buvo rasti norinčiųjų 
dirbti rinkiminių komisijų apylin-
kėse?

– Labai sunku. Šiemet labai trūko 
pirmininkų. Į komisijos narius žmo-
nės ateina, bet prisiimti atsakomybę ir 
tapti komisijos pirmininkais žmonės 
bijo. Ankščiau gausaus pirmininkų 
„lietaus“ taipogi nesulaukdavome, ta-
čiau trūkdavo 8-9 pirmininkų, o šiemet 
skaičius išaugo iki 15. Baimę tapti pir-
mininku tikriausiai įtakoja tai, jog pir-
mininkas turi atlikti tikrai labai daug 
darbų ir tuo pačiu ant savo pečių nešti 
didžiulę atsakomybę – juk tai yra labai 
rimtas darbas.

Yra dar keletas niuansų: nors pagal 
darbo kodeksą darbdavys savo darbuo-
toją, kuris yra komisijos pirmininkas, 
turėtų leisti išvykti iš darbo rinkimų 
klausimais, tačiau darbdaviai linkę sa-
kyti „ne“ – juk pirmininkas gauna atly-
ginimą, kodėl darbdavys jį turėtų leisti 
į „kitą darbą“? Žiūrint iš kitos pusės, 
atrodo, kad tokį darbą galėtų lengvai 

dirbti Darbo biržoje (dabar – Užimtu-
mo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos – aut. past.) „stovin-
tis“ asmuo – juk  laiko jam tikrai ne-
trūksta. Tačiau jei asmuo iš Darbo bir-
žos gauna kompensacijas ar išmokas, 
tapus komisijos pirmininku visi mokė-
jimai nutraukiami. Kadangi gaunamos 
išmokos yra didesnės nei pirmininko 
atlyginimas, žmonės šio darbo linkę 
atsisakyti.

– Kiek šiemet skirta lėšų rinkimų 
organizavimui?

- Iš viso Rokiškio rajono savival-
dybei, pirmajam turui, skirta 63926,92 
eurų. Mūsų, Rokiškio rinkiminei apy-
linkei skirta 11356,05 eurų, kitoms 
apylinkėms  - 52570,87 eur. Į šiuos 
pinigus yra įskaičiuota viskas: trans-
porto, telefono, Sodros, kanceliarinės 
išlaidos, atlyginimai. 

– Ar komisijų darbuotojai paten-
kinti savo atlygiu?

- Po naujųjų metų keitėsi darbo ap-
mokėjimo sistema. Tai rodo, kad padi-
dėjo komisijos pirmininkų ir narių va-
landinis užmokestis. Dabar paprastam 
apylinkės komisijos nariui mokama 
4,33 eur, pirmininkui – 5, 41 eur už va-
landą. Užmokestis išlieka toks pat jei 
dirbama savaitgaliais. Vyriausios rin-
kimų komisijos pirmininkui priklauso 
kiek didesnis užmokestis – už valandą 
jam tenka 6,71 eur. Nors atrodo, kad 
padidėjus užmokesčiui uždirbama 
daugiau, tačiau atskaičiavus mokes-
čius pastebima, kad „į rankas“ paten-
ka ta pati suma kaip ir ankščiau, todėl 

užmokesčio padidėjimas motyvacijos 
dirbti nesukėlė.

– Kada rajono rinkėjai sulauks 
rinkėjo kortelių?

– Rinkėjų kortelės turi būti išda-
lintos iki vasario 23 dienos. Svarbu 
žinoti, kad rinkėjo kortelė gali būti įtei-
kiama tik asmeniškai arba perduodama 
artimam, kartu gyvenančiam asmeniui 
– žmonai, vyrui, vaikui. Namuose 
reikiamo asmens neradęs rinkimų ko-
misijos narys gali palikti tik kvietimą 
dalyvauti rinkimuose – tokį pranešimą 
galima perduoti kaimynui ar įmesti į 
pašto dėžutę.

Dabar rinkėjo kortelė nebėra tokia 
svarbi, jos nebūtina atsinešti į rinkimus 
– pakanka asmens tapatybės patvirti-
nančio dokumento: kortelės arba paso. 
Todėl rinkėjo kortelės nesulaukę rinkė-
jai gali drąsiai eiti į rinkimus ir be jos.

– Nebeliko vadinamojo balsavi-
mo paštu. Kaip bus užtikrinta sene-
lių, neįgaliųjų, ligonių teisė balsuoti?

– Anksčiau tokį balsavimą vykdė 
paštas. Dabar tuo rūpintis turi apylin-
kės, į kurių teritoriją patenka senelių 
globos namai ir panašios įstaigos. Ži-
noma, toms apylinkėms teks daugiau 
darbo, pavyzdžiui šiemet didžiausias 
krūvis bus Senamiesčio apylinkei – 
jai priklauso Šv. apaštalo evangelisto 
Mato parapijos senelių globos namai, 
ligoninė. Jie vykdys „balsavimą paš-
tu“, tik keičiasi tas, kad tą vykdys nebe 
paštas, o patys apylinkės komisijos 
nariai.

–Prasidėjo aktyvi rinkiminė agi-

tacija. Kokių skundų sulaukėte?
– Sulaukėme skundų dėl vieno 

komiteto reklamų – jos nebuvo pa-
žymėtos kaip politinė reklama bei 
nebuvo nurodytas lėšų šaltinis. Ko-
mitetą įspėjome ir pastebime, kad 
reikalai tvarkosi.

– Ar jau yra nubaustų politikų už 
netinkamą rinkiminę agitaciją? Už 
kokius pažeidimus jie nubausti?

– Buvo duoti tik perspėjimai su ter-
minais, iki kurių jie turi „susitvarkyti“ .

– Rajono gyventojų skaičius, Sta-
tistikos departamento duomenimis, 
yra 29 tūkst. su trupučiu. Rinkėjų 
sąrašuose įrašyta 27 tūkst. rinkėjų. 
Akivaizdu, kad rajone yra kiek dau-
giau, nei 2 tūkst. vaikų iki 18 metų, 
neturinčių teisės balsuoti. Kaip są-
rašuose atsiranda „mirusios sielos“?

– Sąrašus formuojame ne mes. Są-
rašai ateina iš Vyriausiosios rinkimų 
komisijos. Yra sąrašuose ir tų, kurie 
balsuoti negali, nes turi, pavyzdžiui, 
psichinę ligą, tačiau tokių žmonių nėra 
daug.

– Kaip aktyviai rinkimuose daly-
vauja jaunimas?

– Drąstiškų pokyčių nepastebė-
jau, visuomet ateidavo ir ateina jaunų 
žmonių. Visada yra tų, kurie sulaukia 
pilnametystės ir ateina balsuoti. Gal-
būt situacija kiek sudėtingesnė kalbant 
apie studentus – palikę gimtąjį miestą 
jie nustoja domėtis rajono reikalais. 
Tačiau galiu teigti, kad jauni žmonės 
yra aktyvūs.

Monika MEILUTĖ

Gaisre žuvo 
pandėlietis

Partrenkė girtą 
vyrą ir pasišalino

Šeštadienį kilus gaisrui Rokiš-
kio rajone žuvo vyras, pranešė 
policija. Nelaimė įvyko 22 val. 38 
min. Pandėlyje. Užgesinus gais-
rą name, viduje rastas apdegęs 
1944 metais gimusio vyro kūnas. 
Gaisro priežastis nustatinėjama.

Sekmadienio naktį Rokiškyje 
sužalotas girtas pėsčiasis, jį kliu-
dęs automobilis paspruko.

Apie 1 val. Respublikos gatvė-
je nenustatytos markės automo-
bilio vairuotojas, vairuodamas 
automobilį, kliudė pirmoje eismo 
juostoje buvusį neblaivų Rokiškio 
gyventoją, gimusį 1987 metais, 
pranešė policija.

Automobilis iš eismo įvykio 
vietos pasitraukė.

Pėsčiajam sulaužyta kairės ko-
jos kulkšnis, sumuštas kairys ke-
lias, nubrozdinta galva.

Jam nustatytas 2,05 promilės 
girtumas.

Vasario 7 d. 1:53 val. neblai-
vus (1,37 prom. girtumas)  vyras 
(gim. 1969 m.), gyv. Rokiškio r., 
Lukštų k., Lukštų g., pranešė, kad 
prieš jį smurtavo neblaivus (1,79 
prom. girtumas) sugyventinės 
sūnus (gim. 1975 m.). Įtariamasis 
sulaikytas.

Smurtavo 
sugyventinės sūnus

Vasario 9 d. 16 val. pastebėta, 
kad išPandėlio sen., Kurklaičių I k., 
esančios negyvenamos sodybos, 
kurti priklauso vyrui (gim. 1985 
m.) išdaužus medinio lango stiklą 
patekta į namą, pavogtas dujų 
balionas, dujinė viryklė, vandens 
šildytuvas, hidroforas, išlaužyti 
ir suversti namuose buvę įvairūs 
namų apyvokos daiktai. Taip pat 
išlaužus garažo užraktą iš garažo 
pavogta žoliapjovė ir įvairūs įran-
kiai. Nuostolis tikslinamas.

Panevėžio VPK inform.

Apvogė sodybą
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Šimtadienio šventėje žiūrovai leipo juokais, 
vaidyba ir dekoracijos stebino profesionalumu

Abiturientai pradėjo skaičiuoti 
dienas – iki pirmojo egzamino jiems 
liko 100 dienų. Dar 100 dienų mo-
kyklos suole, dar 100 dienų klasės 
draugų apsuptyje. Šio gražios, jau-
trios, bet tuo pačiu ir džiaugsmingos 
šventės proga Juozo Tumo-Vaižgan-
to gimnazijos vienuoliktokai dvy-
liktokams surengė tradicija tapusią 
šventę – šimtadienį.

Kaip ir kasmet – 
stebino originalumu
Vienuoliktokai mokyklą palikti be-

siruošiantiems dvyliktokams kasmet 
rengia didžiulį pasirodymą. Ankščiau 
– mokyklose, dabar – Rokiškio kultū-
ros centre. Kasmet rengiamos šventės 
išsiskiria originalumu, atskleidžia, 
galbūt, dar nežinomus mokinių ta-
lentus, o žiūrovus priverčia krūpčioti 
nuo vis daugiau ir daugiau naudojamo 
ironijos kiekio, juoktis iš įžvalgų apie 
mokinius bei mokytojus, bei ploti, 
ploti, ploti…

Šie metai – ne išimtis. Vienuolikto-
kai dvyliktokams parengė itin origina-
lų pasirodymą, kuris renginio dalyvius 
nukėlė į virtualią erdvę, iš kurios, kaip 
buvo žadama, sugrįš visi. Renginio 
pradžioje buvo prašoma salę palikti 
tiems, kurie bijo būti įžeisti ar išjuok-
ti – kaip pranešė iš garsiakalbių sklin-
dantis balsas salę paliko vienas asmuo. 
Aišku, tai – tik pasirodymo dalis.

Aidintis juokas 
ir jautrumo akimirka
 Didžiosios salės scenoje vyko pa-

moka. Tačiau į suolus susėdę mokiniai 
nesulaukė mokytojos. Iš suolo pakilo 
vienas, antras. Vėliau trečias, ketvirtas 
mokinys. Kol galiausiai klasėje liko du 
mokiniai. Iš garsiakalbių sklindantis 
balsas jiems pasiūlė pažaisti… žaidi-
mą. Virtualioje erdvėje. Jiems tereikia 
pereiti 12 lygių, kurie bus tik pramoga. 
Juk po to viskas grįš į senas vėžes. Ti-
kriausiai.

Virtualios realybės akinius užsidė-
jusi pagrindinė spektaklio veikėja kar-
tu su bendraklasiu persikėlė į vis kitus 
pasaulius, kuriuose, įvykdę tam tikras 
misijas, iš tos “šalies” veikėjų turėjo 
išgauti raktą, padėsiantį patekti į toli-
mesnį lygį.

Kiekviename lygyje buvo visko: 
automobilių lenktynių, spurgomis ap-
sirengusių merginų šokių, šokių pamo-
kų, repo vakarų, policijos komisariato 
akimirkų, kovų su piratais, vienuolių 
šokių ir dar daug, daug visko. Žino-
ma – ne veltui. Visur buvo paminėti 
labiausiai „pasižymėję“ mokiniai, pa-
brėžtos klasių auklėtojų ydos bei juoką 
keliantys įpročiai. Jau nuo pat pirmo-
sios scenos salė leipo juokais bei ne-
gailėjo aplodismentų. Žiūrovus žavėjo 
ir profesionaliai parengtos dekoraci-
jos: apšvietimas, projekcijos, aktorių 
apranga.

Renginio metu nepamirštas ir il-
gaamžio mokyklos direktoriaus Ge-
dimino Matiekaus atminimas – sce-
noje užgesus šviesoms, o šypsenas 
pakeitus nostalgiškoms emocijoms 
scenoje sužibo dešimtys žvakučių. 
Tarp trikampiu išsirikiavusių mo-

kinių rankose nešinių žvakeles iš 
didžiulės juodos erdvės pasigirdo 
trumpas palinkėjimas dvyliktokams 
ir skatinimas perduodamą raktą pa-
naudoti tinkamai. Šią jautrią akimir-
ką salėje vyravo absoliuti tyla, o vie-
nuoliktokams paliekant sceną juos 
išlydėjo ovacijos.

AČIŪ, AČIŪ, AČIŪ...
Renginio vedėjams perėjus visus 

lygius į salę sugužėjo visi pasirodymo 
dalyviai sudainuoti paskutinei dainai. 

Jų atliekamą dainą, sukurtą pagal Mari-
jono Mikutavičiaus kūrinį „Pasveikinkit 
vieni kitus“, lydėjo dvyliktokų, jų tėvų 
ir draugų aplodismentai ir garsus, ke-
lias dešimtis kartų abiturientų kartotas 
AČIŪ.

Išeinantys pasirodymo svečiai negai-
lėjo liaupsių reginio kūrėjams, o nuosta-
bios dekoracijos ir neįtikimai profesio-
nali vaidyba atmintyje gyvuos dar ilgai 
– juk beveik dvi valandos pilnai salei 
žmonių praėjo beveik nepastebimai.

Monika MEILUTĖ
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INFORMACIJA APIE ATRANKOS IŠVADĄ 
DĖL ROKIŠKIO RAJONO PANEMUNĖLIO 
GELEŽINKELIO STOTIES GYVENVIETĖS 

PAVIRŠINIO VANDENS SUTVARKYMO IR SU 
JUO SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS 

REKONSTRAVIMO POVEIKIO APLINKAI 
VERTINIMO

1. Planauojamos ūkinės veiklos užsakovas – Rokiškio rajo-
no savivaldybės administracija, Respublikos g. 94, Rokiškis, (8 
458) 71 420, el.p. savivaldybe@post.rokiskis.lt.

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas-  Rokiškio ra-
jono Panemunėlio geležinkelio stoties paviršinio vandens su-
tvarkymo ir su juo susijusios infrastruktūros rekonstravimas

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta -  Rokiškio rajonas, Pa-
nemunėlio seniūnija, Panemunėlio geležinkelio stoties gyven-
vietė.

4. Atsakingos institucijos –  Aplinkos apsaugos agentūros 
priimta Atrankos išvada dėl Rokiškio rajono Panemunėlio ge-
ležinkelio stoties gyvenvietės paviršinio vandens sutvarkymo 
ir su juo susijusios infrastruktūros rekonstravimo poveikio 
aplinkai vertinimo 2017-11-17 Nr. (28.5)-A4-1189, kad  pla-
nuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas nepriva-
lomas.

5. Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūki-
nę veiklą galima Rokiškio rajono savivaldybės administracijo-
je, Respublikos g. 94, 606 kab., tel. (8 458) 51686. 

6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima teikti per 
20 darbo dienų nuo šio pranešimo paskelbimo  Aplinkos Ap-
saugos agentūros Taršos integruotos prevencijos ir poveikio 
aplinkai vertinimo skyriui,  A. Juozapavičiaus g. 9, LT- 09311 
Vilnius. Tel.: 8 706 62043.

7. Su atrankos išvada ir atrankos dokumentais išsamiau su-
sipažinti galima  per 10  darbo dienų nuo šio pranešimo pa-
skelbimo  Aplinkos Apsaugos agentūros Taršos integruotos 
prevencijos ir poveikio aplinkai vertinimo skyriuje,  A. Juoza-
pavičiaus g. 9, LT- 09311Vilnius. Tel.: 8 706 62043 

Užs. 0751

Senamiesčio progimnazijos merginos – 
Lietuvos čempionės!

Vasario 9-ąją Rokiškio Sena-
miesčio progimnazija tapo Lietu-
vos moksleivių žaidynių kvadrato 
finalinių varžybų šeimininke. Dėl 
čempionių titulo su pajėgiomis var-
žovėmis rungėsi šios progimnazijos 
merginų komanda. Tik patį pirmą-
jį susitikimo kėlinį su mažeikiškė-
mis šiek tiek buksavusios trenerio 
Valdo Savicko auklėtinės parodė 
klasę – užtikrintai įveikė visas tris 
varžovių komandas ir laimėjo šalies 
čempionių titulą. Seimo nario Rai-
mundo Martinėlio įsteigtas prizas 
geriausiai varžybų žaidėjai taip pat 
liko Rokiškyje – trofėjumi savo na-
mus papuoš Senamiesčio progim-
nazijos komandos lyderė Orinta 
Navikaitė. 

Trenerių pasitarime – 
gripo pėdsakai
Senamiesčio progimnazijai Lie-

tuvos moksleivių žaidynių finalai – 
įprastas dalykas: šios mokyklos moks-
leiviai garsėja kvadrato bei „Drąsūs, 
stiprūs, vikrūs“ varžybų pasiekimais. 
Kaip sako mokytojai, vien jau patekti 
į finalininkų ketvertą – didžiulė garbė 
ir pasiekimas, tačiau rokiškėnams to 
negana: jis siekia tik aukščiausių tiks-
lų. Taigi, komanda intensyviai rengėsi 
varžyboms. 

Tačiau ne visuomet trenerių ir žai-
dėjų svajonėms lemta išsipildyti. Tą 
savo kailiu pajuto mergaičių koman-
da iš Alytaus. Ją išretino ligos: teko 
iš paraiškos išbraukti susirgusias žai-
dėjas. Ir joje beliko lygiai aštuonios 
žaidėjos, įrašytos į išankstinę paraiš-
ką. O štai atsarginę žaidėją trenerė į 
paraišką įrašė ranka: ją įtraukti teko 
skubiai. Ar bus leista žaisti šiai mer-
gaitei, atsiklausta Lietuvos mokslei-
vių žaidynių vyriausiojo teisėjo. Jo 
verdiktas sutapo su finalinių kvadrato 
varžybų vyriausiojo teisėjo Edmun-
do Ščiuplio verdiktu. O jis skambėjo 
taip: jei likusių trijų komandų vado-

vai sutiks, mergaitei bus leista žaisti. 
Tačiau spręsti Alytaus komandos li-
kimo, kaip sportininkai juokauja „už 
dokumentų stalo“ varžovai nepanoro: 
vienbalsiai nusprendė mergaitei leisti 
žaisti. Kaip jie patys sakė: šiandien ši 
problema kilo Alytaus komandai, o 
kitąmet gripas gali išretinti ir bet kurią 
jos varžovų komandą.

Ištraukę burtus, kurie buvo pateikti 
„Rokiškis – Lietuvos kultūros sostinė 
2019“ programėlėse, varžybų daly-
viai išskubėjo į Juozo Tumo-Vaižgan-
to Senųjų Rūmų salę varžyboms.

Geriausiai žaidėjai – prizas
Čia Kūno kultūros ir sporto centro 

komanda žaismingai pristatė šventės 
svečius – daugelis jų vienaip ar kitaip 
susiję su sportu. Autoritetinga arbitrų 
komanda iškilmingoje rikiuotėje iš 
anksto išdalino atminimo prizus su 
„Rokiškis – Lietuvos kultūros sosti-
nė“ simbolika bei rėmėjo „Rokiškio 
Sūris“ dovanas – sūrelius. Jos atiteko 
kiekvienai žaidėjai.

O štai dėl Seimo nario Raimundo 
Martinėlio prizo – firminio „Mikasa“ 
kamuolio – žaidėjoms teko pakovo-
ti. Jį įteikti pažadėję varžybų arbitrai 
kruopščiai rinko geriausią žaidėją. 
Favoritės, kurių talentas matyti plika 
akimi, buvo dvi: rokiškėnė Orinta Na-

vikaitė ir Mažeikių komandos lyderė.

Pirmieji krito lyderiai
Pirmosios žaisti išbėgo Širvin-

tų ir Alytaus komandos. Žaidimas, 
kaip sakant, vyko į vienerius vartus: 
stipresnės buvo širvintiškės. O štai 
rokiškėnių ir mažeikiškių dvikovą pa-
tyrę kvadrato ekspertai iš karto įver-
tino kaip lyderių dvikovą. Pirmoje 
susitikimo pusėje buvo stipresnės ma-
žeikiškės. Mūsiškėms šiek tiek trūko 
greičio ir tikslumo. Tačiau, pasirodo, 
mūsų merginoms tereikėjo suvaldy-
ti jaudulį ir „prisišaudyti“. Du likę 
susitikimo kėlinukai parodė, kas čia 
tikrieji šeimininkai. Mūsiškės greitu 
puolimu tiesiog užvaikė mažeikiš-
kes. Mažeikių ir Širvintų dvikovoje 
triumfavo mažeikiškės. Taigi, pasi-
tvirtino patyrusių kvadrato trenerių 
prognozė, kad mažeikiškės buvo sti-
priausios varžovės. Įgiję dar daugiau 
pasitikėjimo savimi, trenerio V. Sa-
vicko auklėtinės nušlavė nuo kelio ir 
Širvintų, ir Alytaus komandas. Taigi 
Senamiesčio progimnazijos direktorė 
Saulė Kazinavičienė pelnytai didžia-
vosi savo komanda ir priėmė kolegų 
sveikinimus. O geriausios žaidėjos 
prizas atiteko mūsiškių komandos ly-
derei Orintai Navikaitei.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

„Sodra“ žada vasarį 
laiku išmokėti pensijas

Sausį daliai žmonių laiku ne-
gavus pensijų, „Sodra“ žada, kad 
vasarį visi pensininkai pinigus 
gaus laiku – iki 26-tos dienos. 

Didžioji dalis gyventojų, gau-
nančių pensijas į banko sąskaitą, jų 
sulauks vasario 11-13 dienomis, o į 
namus jos bus atneštos 9 ir 12–13 
dienomis, pranešė „Sodra“. Vasa-
rio 10-oji, kai paprastai išmokamos 
pensijos, šiemet yra sekmadienis. 

Kai kurios bendrovės pensijas 
atneš jau šeštadienį, vasario 9 dieną.

Praėjusią savaitę pensijų išnešio-
jimą Vilniuje ir Kaune iš privačios 
įmonės „Bastaras“ perėmęs Lietu-
vos paštas teigia, kad iki penktadie-
nio ryto Vilniuje išnešiota 85 proc. 
likusių neišnešiotų pensijų, o Kau-
ne - 68 procentai. 

Anot pašto atstovės Vaidos Bu-
drienės, pensijų dar negavo žmonės, 
kurių nepavyko rasti namie. Jų pašti-
ninkai ieškos kiekvieną savaitę. 

Lietuvos paštas praėjusią savaitę 
laikinai perėmė įmonės „Bastaras“ 

įsipareigojimus pristatyti pensijas 
Vilniuje bei Kaune, kur jų laiku – 
iki sausio 26 dienos – negavo keli 
tūkstančiai pensininkų. Todėl sutar-
tis su „Bastaru“ buvo nutraukta.  

Vasarį pradedamos mokėti ir vi-
dutiniškai 20 eurų priemokos ma-
žiausių – iki 238,45 euro – pensijų 
gavėjams. Jos skiriamos senatvės 
pensijos, netekto darbingumo, in-
validumo pensijų gavėjams.

Nuo sausio daliai senjorų pen-
sijas į namus pristato ne Lietuvos 
pašto darbuotojai, o „Sodros“ kon-
kursus laimėjusios įmonės. „So-
dros“ teigimu, gyventojai, kuriems 
pensiją atneša naujos bendrovės, 
bet jie nori ją atsiimti pašto sky-
riuje, turėtų pateikti prašymą „So-
drai“ arba Lietuvos paštui. Be to, 
pensijas raginama gauti ir į banko 
sąskaitą.

Naujienų agentūros BNS in-
formaciją atgaminti visuomenės 
informavimo priemonėse bei in-
terneto tinklalapiuose be raštiško 
UAB BNS sutikimo draudžiama.
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ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

DĖL APDOVANOJIMO MERO PADĖKOS RAŠTAIS
POTVARKIS

2019 m. vasario 7 d. Nr. MV-4
Rokiškis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 4 dalimi ir Ro-
kiškio rajono savivaldybės apdovanojimų komisijos 2019 m. vasario 6 d. protokolu Nr. 2,

a p d o v a n o j u savivaldybės mero padėkos raštais Lietuvos valstybės atkūrimo dienos 
proga: 

Vaigą ČEČYTĘ – Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos mokinę, už Pasaulio jaunių sam-
bo imtynių čempionate iškovotą trečiąją vietą ir Rokiškio vardo garsinimą pasaulyje;

Gitą ČEČIENĘ – Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro trenerę, už Vaigos Čečytės, 
laimėjusios Pasaulio jaunių sambo imtynių čempionate trečiąją vietą, parengimą; 

Brigitą ČEPONYTĘ – Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos mokinę, Rokiškio jaunimo 
reikalų tarybos narę, už savanorystės puoselėjimą, aktyvią projektinę ir visuomeninę veiklą;

Zitą JURGELIONIENĘ – viešosios įstaigos Rokiškio rajono ligoninės bendrosios praktikos 
slaugytoją, už kvalifikuotą ir ilgametį nepriekaištingą darbą, pareigingumą, atsidavimą profe-
sijai neskaičiuojant darbo valandų, iniciatyvumą, nuolatinį žinių gilinimą, naujų technologijų 
įvaldymą, aktyvų dalyvavimą studentų mokyme, nuoširdų bendradarbiavimą su pacientais ir 
kolegomis;

Viliją JOČIENĘ – Juodupės miestelio bendruomenės narę, už aktyvų dalyvavimą Juodupės 
miestelio visuomeniniame gyvenime, nuoširdų, neatlygintiną darbą Juodupės miestelio ben-
druomenei;

Vandą KILIENĘ – Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Kriaunų seniūnijos Lašų seniū-
naitijos seniūnaitę, už Lašų kaimo bendruomenę telkiančią veiklą, aktyvų dalyvavimą visuomeni-
niame gyvenime, nepriekaištingą Lašų seniūnaičio pareigų atlikimą;

Saulių LAMPICKĄ – Lietuvos tautodailininkų sąjungos narį, už indėlį kuriant Liongino Šepkos 
parką ir medžio drožybos sklaidą Lietuvoje ir užsienyje;

Lietuvos skautijos, Panevėžio krašto, Rokiškio ,,Jurgio Kairio“ skautų draugovę (vadovė Ele-
onora Baršienė) – už nuoširdų rūpestį, saugant Lietuvos karių ir savanorių, kritusių už mūsų 
Tėvynės laisvę, atminimą;

Nijolę MATEIKIENĘ – Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoją 
ugdymui, už sklandų ir kūrybišką ugdymo proceso organizavimą bei įvairų muzikinių projektų 
rengimą ir kuravimą;

Giedrą MARKEVIČIENĘ – Rokiškio kultūros centro moterų choro vadovę, už chorinio žanro 
puoselėjimą Rokiškio rajone bei 10-ties metų kūrybinį darbą Rokiškio kultūros centro pirmos 
kategorijos moterų choro veikloje;

Jeleną SEIBUTIENĘ – viešosios įstaigos Rokiškio rajono ligoninė operacinės medicinos seserį, 
už kvalifikuotą ir ilgametį nepriekaištingą darbą, pareigingumą, atsidavimą profesijai neskaičiuo-
jant darbo valandų, iniciatyvumą, nuolatinį žinių gilinimą, naujų technologijų įvaldymą, aktyvų 
dalyvavimą studentų mokyme, nuoširdų bendradarbiavimą su pacientais ir kolegomis;

Algirdą SEIBUTĮ – UAB ,,Alfa idėjos“ direktorių, už nesavanaudišką, nuoširdų ir neatlygintiną 
darbą Obelių krašto žmonėms;

Mindaugą ŠEDĮ – Žiobiškio kaimo bendruomenės narį, už aktyvią sportinę veiklą ne tik 
vietos bendruomenėje, bet ir atstovaujant Rokiškio kaimiškąją seniūniją tarptautinėse sporto 
varžybose;

Andrių ŠUKĮ – Kamajų šv. Kazimiero parapijos kleboną, Duokiškio šv. Onos ir Salų šv. Kryžiaus 
parapijos administratorių, už aktyvią, inovatyvią, edukacinę sielovadinę veiklą Rokiškio dekanato 
parapijose, Rokiškio rajono ir šalies visuomenei, perteikiant šiuolaikiniu būdu pastoracinius prin-
cipus nūdienos aplinkai ir kuriant strateginius bei aktualius švietėjiškus projektus, edukacines 
programas;

Aureliją TRASYKĘ – Rokiškio mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ ir Rokiškio rajono Juodupės 
gimnazijos muzikos mokytoją, už kūrybiškumą, pedagoginį profesionalumą, aukštus pasieki-
mus, ruošiant mokinius rajoniniams, respublikiniams konkursams, Rokiškio vardo garsinimą Lie-
tuvoje ir tarptautiniu lygmeniu;

Daivą URBONAITĘ – viešosios įstaigos Rokiškio rajono ligoninės bendrosios praktikos slau-
gytoją, už kvalifikuotą ir ilgametį nepriekaištingą darbą, pareigingumą, atsidavimą profesijai ne-
skaičiuojant darbo valandų, iniciatyvumą, nuolatinį žinių gilinimą, naujų technologijų įvaldymą, 
aktyvų dalyvavimą studentų mokyme, nuoširdų bendradarbiavimą su pacientais ir kolegomis.

Potvarkis per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai, 
skundą (prašymą) paduodant jos buveinėje Vilniuje (adresas – Žygimantų g. 2, Vilnius), Lietuvos 
Respublikos iki teisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras Antanas VAGONIS
Užs. 0748

INFORMACIJA APIE ATRANKOS IŠVADĄ 
DĖL ROKIŠKIO RAJONO ČEDASŲ, SALŲ 

MIESTELIŲ  IR LAILŪNŲ KAIMO  VIETOVIŲ PA-
VIRŠINIO VANDENS SUTVARKYMO 

IR SU JUO SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS 
REKONSTRAVIMO POVEIKIO APLINKAI 

VERTINIMO
1. Planauojamos ūkinės veiklos užsakovas – Rokiškio rajono 

savivaldybės administracija, Respublikos g. 94, Rokiškis, (8 458) 
71 420, el.p. savivaldybe@post.rokiskis.lt.

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas-  Rokiškio rajo-
no Čedasų, Salų miestelių ir Lailūnų kaimo vietovių paviršinio 
vandens sutvarkymo ir su juo susijusios infrastruktūros rekons-
travimas

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta -  Rokiškio rajonas, Ro-
kiškio kaimiškoji, Kamajų ir Pandėlio seniūnijos, Čedasų, Salų 
miesteliai ir Lailūnų kaimas.

4. Atsakingos institucijos –  Aplinkos apsaugos agentūros 
priimta Atrankos išvada dėl Rokiškio rajono Čedasų , Salų mies-
telių ir Lailūnų kaimo vietovių paviršinio vandens sutvarkymo ir 
su juo susijusios infrastruktūros rekonstravimo poveikio aplin-
kai vertinimo 2017-11-22Nr. (28.5)-A4-12107 kad  planuoja-
mai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5. Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūki-
nę veiklą galima Rokiškio rajono savivaldybės administracijoje, 
Respublikos g.94, 606 kab., tel. (8 458) 51686. 

6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima teikti per 
20 darbo dienų nuo šio pranešimo paskelbimo  Aplinkos Ap-
saugos agentūros Taršos integruotos prevencijos ir poveikio 
aplinkai vertinimo skyriui,  A. Juozapavičiaus g. 9, LT- 09311Vil-
nius. Tel.: 8 706 62043.

7. Su atrankos išvada ir atrankos dokumentais išsamiau su-
sipažinti galima  per 10  darbo dienų nuo šio pranešimo pa-
skelbimo  Aplinkos Apsaugos agentūros Taršos integruotos 
prevencijos ir poveikio aplinkai vertinimo skyriuje,  A. Juozapa-
vičiaus g. 9, LT- 09311Vilnius. Tel.: 8 706 62043 

Užs. 0750

Žuvusių darbo vietoje mažėja
Pernai darbe mirė 36 žmonės 

– vienu mažiau, nei 2017-aisiais. 
Valstybinė darbo inspekcija (VDI) 
informuoja, kad žūčių darbe nuo-
sekliai mažėja: 2016-aisiais mirė 45, 
2015-aisiais – 44; 2014 metais – 56 
žmonės.

Inspekcija pastebi, kad priešingai, 
nei ankstesniais metais, pernai mirtinų 
nelaimingų atsitikimų darbe pavyko 
išvengti žemės ūkio, vandens tieki-
mo, nuotekų valymo, atliekų tvarky-
mo įmonėse. Taip pat žūčių ir sunkių 
sužalojimų darbe sumažėjo statybos 
sektoriaus  (pernai žuvo 6) didmeninės 
ir mažmeninės prekybos (2 mirtys) 
įmonėse. Sunkiai sužalotųjų taip pat 
sumažėjo miškininkystėje (7 atvejais).

Išaugo mirtinų nelaimingų atsitiki-
mų skaičius apdirbamosios gamybos 
įmonėse (9 mirtys), administracinės 
ir aptarnavimo veiklos (padaugėjo 
4 atvejais), profesinės, mokslinės ir 
techninės veiklos (didėjo 2 atvejais) 
įmonėse.

Darbo inspekcija atkreipia dėmesį, 
jog nepaisant inspektorių prevencinio 
darbo, apie trečdalis nelaimingų atsiti-
kimų, pasibaigusiu darbuotojų žūtimi 

ar sunkiais sužalojimais, įvyksta dėl 
kritimo iš didelio aukščio, apie penk-
tadalis žuvusių buvo mirtinai sužaloti 
užgriuvus kroviniams ar birioms me-
džiagoms, dešimtadalį traumavo vei-
kiantys įrenginiai.

Inspekcijos Nelaimingų atsitikimų 
ir profesinių ligų skyriaus vedėjas Sau-
lius Balčiūnas sako, kad statistika vis 
dar rodo didesnę nelaimingų atsitikimų 
riziką trumpai įmonėse dirbantiems as-
menims: apie 40 proc. mirtinai ir sun-
kiai sužalotųjų įmonėje stažas –  viene-
ri metai. Didžioji dalis tokių žuvusiųjų 
dirbo statybos įmonėse.

Bemaž stabilus išlieka ir žuvusių ar 
sunkiai sužalotų darbuotojų skaičius, 
kurie darbe buvo neblaivūs: pernai 
buvo 14 tokių atvejų, 2017 metais – 13, 
2016 metais – 16 atvejų.

Dažniausiai inspektorių nustatomi 
pažeidimai įmonėse – darbuotojai dir-
ba nesaugiose darbo vietose, nėra ap-
rūpinti reikiamomis asmeninėmis ap-
saugos priemonėmis, leidžiama dirbti 
neišmokytiems, neinstruktuotiems 
darbuotojams, taip pat nekontroliuoja-
ma, kaip darbuotojai laikosi nustatytų 
reikalavimų.

BNS inform.

Apklausa: ar dalyvausite savivaldybių tarybų  rinkimuose?
2019 metų savivaldybių tarybų 

rinkimai - ant nosies: jie vyks jau 
kovo 3 dieną. Beveik suformuotos ir 
Rokiškio rinkiminės apygardos apy-
linkių komisijos - liko sulaukti tik 
Teisingumo ministro patvirtinimo dėl 
Pakriaunių komisijos pirmininko.

„Rokiškio Sirena“ nusprendė pasi-

domėti, ar rokiškėnai dalyvaus Rokiš-
kio rajono savivaldybės tarybų rinki-
muose?

Anoniminėje apklausoje galite su-
dalyvauti paspaudę nuorodą: https://
www.facebook.com/RokiskioSirena/
posts/2034034146693240

„Rokiškio Sirenos 
inform.
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BUITINĖ TECHNIKA

• Elektrinę siuvimo mašiną CAIKA 
134. Kaina 155 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Vokiškus ledukų gamybos 
aparatus, tinka namams ir 
kavinėms. Gamina 3 dydžių 
ledukus-pirštelius. Kaina 50 Eur. 

Tel. 8 670 27 742. Rokiškis
• Naujus, galingus, baltos spalvos, 
vokiškus gartraukius. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 670 27 742. Rokiškis
• 28 l talpos kepimo krosnelę už 
35 Eur ir 80 l talpos krosnelę su 
griliumi už 65 Eur. Naujos. 
 Tel. 8 670 27 742. Rokiškis
• Veikiantį Beko šaldytuvą. Aukštis 
175 cm. Kaina 50 Eur.  

Tel. 8 676 56 262. Rokiškis
• Sovietinių laikų vaflinę. 
 Kaina 15 Eur. Tel. 8 646 49 930. 
Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju vienerių metų 
sterilizuotą katytę. Rami, miela, 
juodai baltos spalvos. Tvarkinga: 
visus reikaliukus daro į dėžutę su 
kraiku. Tel. 8 618 06 692.  
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Kambarines berniuko šlepetes. 
Vienos 34, kitos 31 dydžio. Kaina 5 
Eur. Tel. 8 637 04 057.  
Rokiškis
• Žalią moterišką žieminę striukę 
su gobtuvu. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Juodą naują ilgą moterišką 
žieminę striukę su gobtuvu. Kaina 
65 Eur. Tel. 8 621 86 262.  
Rokiškis
• Naują, nenešiotą Optio firmos 
nėščiosios diržą. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Geros būklės Lacoste laisvalaikio 
batelius. 39 dydis. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Drabužius merginai. XS-S 
dydžiai. Už viską 10 Eur. Džinsai 
nauji, prailgintu liemeniu. 
Megztinis ir palaidinė - dėvėti.  
Tel. 8 614 43 636. Rokiškis
• Naujus 39 dydžio sportinius 
batelius, naujus 39-40 dydžio 
batelius ir 40 dydžio avėtus 
ilgaaulius (blauzdos apimtis apie 
37cm.). Kaina 8 Eur.  
Tel. 8 614 43 636. Rokiškis

• Sidabrinę grandinėlę, 925-osios 
prabos. Kaina 31 Eur.  
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
• Mažai devėtus natūralaus 
avikailio vyriškus kailinius. Dydis 
50-IV. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Aktyvias garso kolonėles, USB, 
radiją. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 670 27 742. Rokiškis
• Naują vokišką retro stiliaus 
radiją. USB, SD kortelė, kasetės, 
plokštelių grotuvas. DVD gedimas. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 670 27 742. 
Rokiškis
• Naują plokštelių grotuvą. Yra 
USB, radijas. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 670 27 742. Rokiškis
• Naudotus radijo imtuvus Ural-5 
ir Išim-003. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Kolonėles. Veikia puikiai, o 
pačios kolonėlės atrodo kaip 
naujos. Pirktos iš 1A.lt, garantija 
galioja dar pusantrų metų. 
Svoris 4.1 kg. Garso galia 24 W. 
Dažnių diapazonas 20-70 Hz. Yra 
magnetinis ekranavimas. Signalo/
triukšmo santykis 85 dB. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 603 38 303.  
Rokiškis
• Kolonėlės. Naudotos apie mėnesį, 
todėl jokių defektų nėra ir atrodo 
kaip naujos. Bendroji galia 12 W. 
Pirktos iš 1A.lt, garantija galioja iki 
2020 m. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 603 38 303. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Draskykę kačiukui. Kaina 12 Eur. 
Tel. 8 611 52 763. Rokiškis
• Telyčaitę. Atsivesta sausio 28 
dieną. Tel. 8 614 22 922.  
Rokiškis
• Porelę mėlynųjų kalakutų, 
praėjusių metų gegužės mėn. 
ritimosi. Tel. 8 682 37 547. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo turiu TR1, TR2, 
SM kategorijas, taip pat turiu ir B 
kategorijos vairuotojo pažymėjimą. 
Turiu darbo mini krautuvu ir mini 
ekskavatoriumi patirties.  
Tel. 8 688 08 221. Rokiškis
• Galiu prižiūrėti sodybą ir gyventi 
joje. Tel. 8 609 50 503.  
Rokiškis
• Ieškau santechniko darbo, esu 
plataus profilio specialistas.  
Tel. 8 609 50 503. Rokiškis
• 28 m. tvarkingas, turintis patirties 
ūkio darbuose vyras ieško darbo. 
Traktorininko teisių neturiu. Esu 
atsakingas, darbštus, sąžiningas. 
Tel. 8 629 83 901. Rokiškis
• Ieškau traktorininiko darbo, turiu 
TR1, TR2 kategorijų vairuotojo 
pažymėjimus. Esu dirbęs miškuose, 
esu įgijęs mechanizatoriaus 
specialybę. Tel. 8 624 53 501. 
Rokiškis
• Tvarkingas, negeriantis vaikinas 
su antra puse ieško traktorininko 
darbo arba gali dirbti ūkyje prie 
gyvulių. Turi visų kategorijų 
vairuotojo pažymėjimą. Darbas, 
pageidautina su apgyvendinimu. 
Tel. 8 626 31 293. Rokiškis
• Ieškau darbo, turiu TR1, TR2 
kategorijų teises, taip pat šiek 
tiek darbo ūkyje patirties. Esu 
įgijęs šaltkalvio, suvirintojo 
ir automobilių mechaniko 
specialybes. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 693 20 501. Rokiškis
• Ieškau darbo miške.  
Tel. 8 609 43 304. Rokiškis
• Ieškau darbo, turiu TR2, B, C, 
CE kategorijas. Tel. 8 625 81 278. 
Rokiškis
• 26 metų vyras ieško bet kokio 
darbo. Tel. 8 626 31 285.  
Rokiškis
• Ieškau auklės darbo, galiu 
prižiūrėti vaikus. Tel. 8 608 42 849. 
Rokiškis
• Vyras ieško darbo. Galiu pjauti 
malkas, kapoti, padėti jas paruošti 
miške. Galiu dirbti statybose bei 
kitus darbus. Tel. 8 672 86 131. 

Rokiškis
• 26 m. vyras ieško papildomo 
darbo savaitgaliais.  
Tel. 8 648 49 430. Rokiškis
• Ieškau darbo ūkyje su 
apgyvendinimu, traktorininko teisių 
neturiu, bet greitai mokausi. Turiu 
ūkio darbų patirties.  
Tel. 8 629 83 901. Rokiškis
• 28 metų vaikinas ieško darbo. 
Turiu vairuotojo B kategorijos 
pažymėjimą. Turiu neįgalumą.  
Tel. 8 625 32 037. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingas vairuotojas darbui 
savivarčiu Vilniuje. Be žalingų 
įpročių ir su patirtimi.  
Tel. 8 686 97 344. Rokiškis
• Siūlome darbą baldininkui 
- montuotojui. Gaminami 
nestandartiniai baldai.  
Tel. 8 624 03 782. Rokiškis
• Ieškome moters, norinčios ir 
galinčios prekiauti turguje apatiniu 
trikotažu. Tel. 8 612 84 258. 
Rokiškis
• Ieškome paukščių skerdiko/-ės. 
Tel. 8 686 95 244. Rokiškis
• Ieškome langų, durų montuotojų. 
Būtina patirtis. Tel. 8 624 03 782. 
Rokiškis

KITA

• Pusines malkas kaladėlėmis, 
vežame po 2,5 m.  
Tel. 8 602 87 040. Rokiškis
• Geros kokybės šieną rulonais. 
Kamajų seniūnija.  
Tel. 8 615 70 749. Rokiškis
• Metalinį seifą su kodu ir rakteliu. 
Matmenys 310x200x200. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 682 38 705. 
Rokiškis
• Įvairių matmenų naudotus 
reklaminius tentus.  
Tel. 8 610 01 593. Rokiškis
• Metalinį seifą. Kaina 135 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Sausas atraižas. Vežu nedidelius 
kiekius, 2,5 m. Tel. 8 602 87 040. 
Rokiškis
• Naudotus buitinius dujų balionus. 
Tel. 8 686 42 522. Rokiškis
• Šiaudų rulonus.  
Tel. 8 627 34 750. Rokiškis
• Šildymo katilą (buržuiką).  
Kaina 95 Eur. Tel. 8 608 41 444. 
Rokiškis
• Oro kompresorius 3 vnt. po 40, 
75 ir 80 Eur. Tel. 8 620 28 050. 
Rokiškis
• Du skirtingus, pusiau hermetinius 
šviestuvus metaliniu korpusu, E-27. 
Kaina 6 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Trifazį dviejų tarifų elektros 
skaitiklį Atikas. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Sausas lapuočio malkas. 
Smulkios, apie 30 cm ilgio.  
Kaina 20 Eur. Tel. 8 640 42 901. 
Rokiškis
• Pramoninį šviestuvą su DRL-250 
lempa. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

• Kontaktinį manometrą, darbo 
ribos 0–1,6 atm. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Du pramoninius dienos šviesos 
šviestuvus. Kaina 6 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Vandens kaitinimo elementus 
(tenus) 230 V, po 2 kW. Yra 8 vnt. 
Kaina 5 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• 8 vnt. elektros šildymo lempų 
po 500 W. Patronas E40. Tinka 
viščiukams, paršiukams ir kt. 
šildyti. Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Elektros apskaitos skydo dėžę, 
matmenys 65x50x25 cm.  
Kaina 12 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Trifazį nuolatinės srovės, galingą, 
patikimą suvirinimo aparatą VD-
306. Pridedu laidus su elektrodų 
laikikliu ir magnetinį paleidėją. 
Kaina 260 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Naujus, įvairius klausos aparatus. 
Siunčiu, nuo 40 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Beržinės malkos kaladėmis, 
supjautos atsižvelgiant į jūsų 
pageidaujamą ilgį. Tartis iš 
anksto, kiekis nesvarbus. Visos 
malkos parduodamos ir kainos 
skaičiuojamos erdviniais metrais. 1 
erdv. m lygus 0,72 kub. m. 1 kub. . 
lygus 1,39 erdv. m. Laukiame Jūsų 
užsakymų, vežame visur.  
Tel. 8 604 86 441. Rokiškis
• Naujas vietines signalizacijas 
pastatams po 20 Eur; elektrošokus 
apsaugai po 40 Eur; automobilio 
vaizdo registratorius po 30 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus prietaisus žiurkėms, 
pelėms, tarakonams naikinti.  
Kaina 12 Eur. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis
• Naujus įvairius klausos aparatus 
ir kraujospūdžio matuoklius. Kaina 
nuo 50 Eur. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis
• Šieną rulonais iš pastogės. 
Atvežu. Tel. 8 671 89 551.  
Rokiškis
• Sausas skaldytas malkas iš 
pastogės. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Tena sauskelnes suaugusiems, M 
dydis. Yra 7 vnt. po 28 sauskelnes. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 620 93 481. 
Rokiškis
• Sausas, skaldytas mišrias malkas. 
Tel. 8 623 95 685. Rokiškis
• Nedaug naudotą, tvarkingą, 
itališką suvirinimo aparatą 
Europa 175. Maitinimas iš 220 V 
vienfazio arba 400 V trifazio tinklo, 
suvirinimo srovė reguliuojama, 50-
175 A. Sveria apie 20 kg.  
Kaina 85 Eur. Tel. 8 674 22 216. 
Rokiškis
• Nerūdijančio plieno alaus 
statines, 32 cm, ilgis 50 cm. 
Senovines arklines roges,  geros 
būklės staliuką, senovinius radijo 
aparatus Latvija ir Minsk.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Visiškai naują elektroninę 
cigaretę. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 678 05 029. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Amd Athlon 64 X 2. RAM 2 GB. 
Kietasis diskas 150 GB. Windows 
7. Klaviatūra. Monitorius skystųjų 
kristalų, 15 colių įstrižainės.  
Kaina 46 Eur. Tel. 8 675 00 301. 
Rokiškis
• Nešiojamąjį kompiuterį Asus, 
15,6 colių ekranas, Windows 7 
operacinė sistema. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 646 49 930. Rokiškis
• Planšetę Lenovo Tab 10. Nauja. 
Dėl kainos galima tartis. Galimas 
keitimas. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 626 40 488. Rokiškis
• Aušintuvą. Naudotas, bet viskas 
veikia tvarkingai. Į kitus miestus 
nesiunčiu. Aušintuvo specifikacijos 
:149.3x151x123mm., PWM 
controlled, 600~1500 RPM.  
Kaina 10 Eur. Tel. 8 603 38 303. 
Rokiškis
• Monitorių Samsung, 19 colių 
įstrižainės. Tel. 8 648 41 007. 
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UAB DIZAJA – atestuota įmonė, atliekanti pas-
tatų inžinerinių sistemų projektavimo, montavimo 
darbus , priims į darbą:

Santechnikus-montuotojus, 
vėdinimo sistemų montuotojus.

Neemigruok į užsienį – dirbk Lietuvoje!

Mes siūlome:
Puikias darbo sąlygas vienoje sparčiausiai au-

gančių įmonių;
Konkurencingą „vilnietišką“ atlyginimą, darbą 

naujai statomose pastatuose.
Darbas Vilniuje , Kaune.
Atvykimą  arba apgyvendinimą apmokame.

Tel 8-650 32522  biuras@dizaja.lt

Rokiškis
• Monitorių Acer, 19 colių 
įstrižainės. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Nešiojamąjį kompiuterį Dell su 
Windows 7 operacine sistema.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Ekologišką medų, galiu atvežti. 
Kaina 4 Eur. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• Ekologinis ūkis - ekologiškas 
bulves. Atveža. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• Įvairių veislių valgomąsias bulves. 

Galiu atvežti. Tel. 8 601 26 960. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Geros būklės Samsung Galaxy S6 
Edge. Puikiai veikiantis telefonas. 
Komplekte dėžutė, dokumentai, 
greito įkrovimo kroviklis ir USB 
laidas. Atsakau į sms. Kaina 135 
Eur. Tel. 8 647 88 088.  
Rokiškis
• Samsung Galaxy Come Prime 
mobilųjį telefoną. Kaina 65 Eur. 
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Samsung Galaxy S8. Juodas, 
visiškai sukomplektuotas, 

tvarkingas. Kaina 280 Eur.  
Tel. 8 624 90 501. Rokiškis
• Nokia 2077C mobilųjį telefoną. 
Kaina 8 Eur. Tel. 8 606 41 340. 
Vilnius
• Idealios būklės Samsung Galaxy 
S6 Black Sapfire. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 628 37 400. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Namą Rokiškio centre. Įvesta 

elektra, galimybė prisijungti prie 
miesto vandentiekio, kieme yra 
šulinys. Šildymas kietuoju kuru. 
Žemės 6 a. Namui reikia remontas. 
Parduodamas be tarpininkų. Kaina 
8999 Eur. Tel. 8 675 55 189. 
Rokiškis
• Apie 80 kv. m namą su baldais 
ir buitine technika Sodų g. 
Namo vidus ir išorė kapitaliai 
suremontuoti, įvestos nuotekos, 
vandentiekis, atnaujinta elektra. 
Šildomas malkomis, 2 aukšte 
įrengta mansarda, yra pavėsinė, 4 a 
žemės. Tel. 8 655 23 526.  
Rokiškis

• 2 kambarių butą Rokiškyje, 
Aukštaičių g., 2 aukšte, mūriniame 
name. Geras išplanavimas, didelis 
balkonas, erdvi virtuvė. 2 langai 
pakeisti. Rami vieta, langai į pietų 
pusę. Tel. 8 611 20 442.  
Rokiškis
• Tris žemės ūkio paskirties 
sklypus Rokiškio raj., Juodupės 
sen., Neršionių k. Du iš jų ribojasi, 
bendras plotas 8,66 ha. Kaina 
25000 Eur. Tel. 8 681 78 323. 
Rokiškis
• Šviesų, šiltą, tvarkingą 1 
kambario butą su balkonu 3 aukšte, 
yra dalis baldų, vonia ir tualetas 
neremontuoti. Tvarkinga laiptinė, 
Vilties g. Kaina 14000 Eur.  
Tel. 8 613 53 235. Rokiškis
• Mūrinį sodo namelį. Bendras 
plotas 32 kv. m, yra elektra, 
kanalizacijos išėjimo vamzdis. 
Naujas šulinys. Rūsys nedidelis. 
Uljanavos k., Šilelio 1-oji g. 3. 
Sklypo nr. 85. Norint susiekti 
rašykite sms, perskambinsiu. 
Kaina 6000 Eur. Tel. 8 628 84 162. 
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
• 52 a sklypą Juodupės sen. su 
senu rąstiniu namu, mūriniu 
ūkiniu pastatu. Yra šulinys, 15 a 
tvenkinys, didelė pavėsinė. Graži ir 
rami vieta. Kaina 11000 Eur.  
Tel. 8 605 81 899. Rokiškis
• Labai šiltą, šviesų 1 kambario 
butą. 37 kv. m, su balkonu. Blokinis 
namas, 5 aukštas, Panevėžio g. 
Tvarkinga laiptinė. Butui reikia 

remonto. Kaina 12700 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• 2 kambarių butą Aukštaičių g., 
52 kv. m. 5 aukšte. Mūrinis namas, 
geras išplanavimas, erdvi virtuvė, 
plastikiniai langai (tik balkono 
– ne). Suremontuota laiptinė, 
draugiški kaimynai. Kaina 17500 
Eur. Tel. 8 600 98 909.  
Rokiškis
• 2 kambarių butą 5 aukšte, 
Jaunystės g. Butas kapitaliai 
suremontuotas. Tel. 8 614 18 645. 
Rokiškis
• Garažą prie buvusio DNB banko. 
7 korpusas, pietinė pusė. 
 Tel. 8 614 66 272. Rokiškis
• Mišką 1,0550 ha ir žemę 1,5500 
ha. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 675 40 534. Rokiškis
• Garažą Pagojėje. Kaina sutartinė. 
Yra rūsys, trifazė elektros 
instaliacija, duobė automobilio 
tvarkymui. Tel. 8 675 40 534. 
Rokiškis
• Garažą Panevėžio g., Rokiškyje, 
prie Norfos prekybos centro.  
Tel. 8 618 13 406. Rokiškis
• Sodybą ant Vyžuonos upės kranto 
Rokiškio raj., Viršilų k. Žemės 3,5 
ha su pastatais ir pamatais. Kaina 
10500 Eur. Tel. 8 686 94 620. 
Rokiškis
• Sodybą su 20 ha žemės 
Aukštakalnių k. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Namą Juodupėje. Yra ūkinis 
pastatas, pirtis, garažas su duobe, 
trifazė elektra, už kelio tvenkinys. 
Geri kaimynai, netoli miškas.  
Tel. 8 686 20 472. Rokiškis
• 2,3 ha žemės sklypą Skapiškyje. 
Tel. 8 692 74 224. Rokiškis
• Medinį namą Kamajuose. Kaina 
11000 Eur. Tel. 8 696 09 860. 
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06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, 
Lietuva
09:20 Senis 
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 4 
11:15 Aukštuomenės 
daktaras 1 
12:00 Nacionalinė paieškų 
tarnyba 
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena,
 Lietuva
16:30  Ponių rojus 
17:30 Žinios. 
18:00 „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gyvenimas
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Mano mama gamina 
geriau! 

22:30 Dviračio žinios
23:00 Paskutinė karalystė 2 
00:00 LRT radijo žinios
00:10 Štutgarto kriminalinė 
policija 4 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vakaras su Edita
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 Specialus tyrimas 
05:00 Ponių rojus

05:15 Apsukrios kambarinės
06:10 Televitrina
06:25 Aladinas
06:55 Simpsonai
07:55 Prieš srovę 
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
19:30 Gero vakaro šou
20:30 Prakeikti
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Teta Helena
00:20 Skubi pagalba
01:15 Iš Los Andželo į Vegasą
01:40 Apsukrios kambarinės
02:30 Ekstrasensai tiria
04:00 Skubi pagalba
04:50 Iš Los Andželo
 į Vegasą
05:15 Apsukrios kambarinės

06:05 Mano gyvenimo šviesa 
07:35 Tomas ir Džeris 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
09:05 Monikai reikia meilės 
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 
14:55 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 Žiemos spąstuose
00:20 Juodasis sąrašas 
01:15 Skundikas

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 Tautos tarnas 
21:30 Voratinklis
23:35 Nakties sargyba
01:25 Didžiojo sprogimo teorija 
02:05 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai

06.30 „Pasaulis iš viršaus“
07.00 Skinsiu raudoną rožę
07.30 Krepšinio pasaulyje
08.00 „Sandoris” 
09.00 „Gurovo bylos. 
Medžioklė“ 

10.00 „Širdies plakimas“ 
11.10 „Mentalistas“ 
12.20 „Inspektorius Luisas. 
Žaizdos.“ 
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
21.00 Ant bangos
22.00 Reporteris
22.55 „Mes europiečiai“
23.00 Nuoga tiesa
00.30 Čempionai
01.05 „Albanas“ 
02.10 „Kelrodė žvaigždė“ 
03.00 „Svarbiausia - įstatymas“ 
03.50 „Šeimininkė“ 
04.35 „Albanas“ 
05.20 „Gyvybės langelis“
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06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, 
Lietuva
09:20 Senis 
10:25 Štutgarto 
kriminalinė policija 4 
11:15 Aukštuomenės 
daktaras 2 
12:00 Gyvenimas 
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Ponių rojus 
17:30 Žinios. 
18:00 „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Specialus tyrimas 
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Gimę tą pačią dieną 

22:30 Dviračio žinios
23:00 Babilonas Berlynas 
01:10 Štutgarto kriminalinė 
policija 4 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Gimę tą pačią dieną 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 „Kas ir kodėl?" 

05:15 Apsukrios kambarinės
06:10 Televitrina
06:25 Aladinas
06:55 Simpsonai
07:55 Gero vakaro šou 
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 Farai
20:30 Prakeikti
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 "Kažkas skolinto" 
01:05 Trys dienos nužudyti
03:05 Teta Helena
05:10 Svotai

06:05 Mano gyvenimo šviesa 
07:35 Tomas ir Džeris 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
09:05 Monikai reikia meilės 
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 
14:55 Dvi širdys 
16:30 Labas vakaras, Lietuva

17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:00 Monikai reikia meilės 
21:30 Žinios
22:30 Troja
01:40 Žiemos spąstuose
03:05 Alchemija. VDU karta
03:35 RETROSPEKTYVA

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 Tautos tarnas 
21:00 Mirties apsuptyje
23:05 Voratinklis
01:05 Didžiojo sprogimo 
teorija 
01:45 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi

06.10 TV parduotuvė
06.30 „Pasaulis iš viršaus“
07.00 Vantos lapas
07.30 Kitoks pokalbis 
08.00 „Sandoris” 
09.00 Ant bangos
10.00 „Širdies plakimas“ 
11.10 „Mentalistas“ 
12.20 „Inspektorius Luisas. 

Nemėjos liūtai“ 
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
21.00 Ne spaudai
22.00 Reporteris
22.55 „Mes europiečiai“
23.00 Adomo obuolys
00.00 „Gluchariovas“ 
01.05 „Albanas“ 
02.10 „Kelrodė žvaigždė“ 
03.00 „Svarbiausia - įstatymas“ 
03.50 „Inspektorius Luisas. 
Didysis darbas“ 
04.35 „Albanas“ 
05.20 „Gyvybės langelis“
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15 06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis 
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 4 
11:15 Aukštuomenės 
daktaras 
12:00 Vasario 16 d. Lietuvos 
laisvės kovos sąjūdžio tarybos 
deklaracijos paskelbimo 
70-mečio minėjimas. 
12:30 Karinės paslaptys 
13:00 Vartotojų kontrolė 
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Ponių rojus 
17:30 Žinios. 
18:00 „Kas ir kodėl?"
18:30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba

19:30 Beatos virtuvė 
20:30 Panorama
21:00 „Aš – dalis Tavęs"
23:10 Nesaugus prieglobstis
01:10 Štutgarto kriminalinė policija 4 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Gimę tą pačią dieną 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 „Kas ir kodėl?“ 
03:30 Ryto suktinis 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba 
05:00 Ponių rojus

05:10 Svotai
06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:55 Farai 
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 "Atlantida. Prarastoji 
imperija" 
21:20 "Legenda apie Heraklį" 
23:10 Žmogus žmogui – vilkas" 
01:20 "Legenda apie Heraklį" 
02:55 Kažkas skolinto
05:00 Svotai

06:05 Mano gyvenimo šviesa 
07:35 Tomas ir Džeris 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 
09:05 Monikai reikia meilės 
09:40 Namai, kur širdis 
10:25 KK2
10:55 Valanda su Rūta

12:00 Mano likimas 
13:00 Gyvenimo daina 
14:00 Aukštakulnių kerštas 
14:55 Dvi širdys 
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Bus visko
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Sumažinti žmonės
23:40 Smagus pasivažinėjimas
01:35 Penktadienis, 13-oji

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 NKL čempionatas. Molėtų 
"Ežerūnas" - Kauno "Žalgiris-2"
20:00 Amerikietiškos imtynės 
22:00 Snaiperis 3
23:50 Mirties apsuptyje
01:40 Didžiojo sprogimo teorija 

06.10 TV parduotuvė
06.30 „Pasaulis iš viršaus“
07.00 Čempionai
07.30 Skinsiu raudoną rožę
08.00 „Nuostabūs gyvūnų pojūčiai“ 
09.00 Nuoga tiesa
10.30 10 min iki tobulybės su Jurijumi
10.45 Čempionai
11.20 Adomo obuolys
12.20 „Inspektorius Luisas. 
Nemėjos liūtai“

13.30 TV parduotuvė
13.45 „Miškinis“ 
14.55 „Gluchariovas“ 
16.00 Reporteris
16.30 Kitoks pokalbis 
17.00 „Gyvybės langelis“ 
18.00 Reporteris
18.55 „Gluchariovas“ 
20.00 Reporteris
20.30 Kitoks pokalbis 
21.00 „Prokuroras“ 
22.00 Reporteris
23.00 Ant bangos
00.00 „Gluchariovas“ 
01.05 „Albanas“ 
02.10 „Kelrodė žvaigždė“ 
03.00 „Svarbiausia - įstatymas“ 
03.50 „Inspektorius Luisas. Didysis 
darbas“ 
04.35 „Albanas“ 
05.20 „Gyvybės langelis“ 
06.10 „Pasaulis iš viršaus“
06.35 Krepšinio pasaulyje 

Rokiškis
• 3 kambarių butą 5 aukšte, 64,5 
kv. m. Gera vieta, reikalingas 
remontas. Kaina 17800 Eur.  
Tel. 8 609 75 812. Rokiškis
• 15 ha žemės sklypą Kavoliškyje. 
Tel. 8 656 54 506. Rokiškis
• Namą Rokiškyje, šalia 
geležinkelio stoties su mūriniais 
ūkiniais pastatais ir garažu. Šalia 
namo 16 a žemės valda. Geras 
susisiekimas, šalia maisto prekių 
parduotuvė. Dėl kainos galima 
derėtis. Kaina 22000 Eur.  
Tel. 8 678 54 302. Rokiškis
• 4 ha žemės sklypą Panemunėlio 
sen., Rukšių k., prie magistralinio 
žiedo. Tel. 8 695 69 495.  
Rokiškis
• 2 kambarių butą Sėlyneje. Yra 
žemės. Arba keičiu į 1 kambario 
butą Rokiškyje. Tel. 8 631 63 742. 
Rokiškis
• Tvarkingą 2 kambarių butą 
Panevėžio g. Tel. 8 634 88 847. 
Rokiškis

NUOMA

• Jauna pora  skubiai ieško 
buto arba namo dalies nuomai. 
Butas gali būti 1 kambario.  
Esame negerentys, be žalingų 
įpročių, dirbantys. Norėtume 

nuomuodamiesi sudaryti nuomos 
sutartį, galime sumokėti depozitą. 
Laiku mokame mokesčius bei 
nuomą. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 645 54 704. Rokiškis
• Išsinuomočiau 1 kambario butą 
mikrorajone ilgesniam laikui su 
daliniais baldais. Esu dirbantis.  
Tel. 8 635 65 134. Rokiškis
• Ieškau 2 kambarių buto su baldais 
nuomai. Siūlyti visus variantus.  
Tel. 8 621 26 658. Rokiškis
• Tvarkinga, dirbanti šeima skubiai 
ieško 1,5-2 kambarių buto nuomai, 
ilgam laikui. Tel. 8 623 20 459. 
Rokiškis
• Šeima skubiai ieško 2 kambarių 
buto nuomai. Tel. 8 621 52 675. 
Rokiškis
• Išsinuomočiau garažą Pagojėje. 
Tel. 8 600 81 496. Rokiškis
• Tvarkinga, dirbanti šeima ieško 
buto ilgalaikei nuomai mikrorajone. 
Tel. 8 656 33 169. Rokiškis
• Išnuomoju 1 kambario butą. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 618 71 775. 
Rokiškis

PASLAUGOS

• Nemokamai valome krūmais 
ir medžiais apaugusias pievas. 
Medieną išsivežame.  
Tel. 8 618 11 063. Utena

• Įmonė pjauna miškus, iki 200 
kub. m. Tel. 8 606 89 237. 
Rokiškis
• Atlieku visus santechnikos 

darbus. Vandentiekio, kanalizacijos 
montavimas, šildomų grindų, 
katilinių įrengimas.  
Tel. 8 626 41 425. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Prašome padovanoti jaunai šeimai 
šaldytuvą, taip pat labai reikalingas 
čiužinys dvigulei lovai.  
Tel. 8 645 54 704. Rokiškis
• Prašome padovanoti jaunai 
šeimai mikrobangų krosnelę, labai 

reikalinga, būtume labai dėkingi. 
Tel. 8 645 54 704. Rokiškis
• Prašome padovanoti miegamą 
kampą ar dvigulę lovą jaunai 
šeimai su mažais vaikais.  
Tel. 8 645 54 704. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Gultuką-pastatomą kėdutę Fisher 
Price - Atogrąžų miškų draugai. 
Tinka kūdikiams nuo gimimo iki 9 
kg svorio. Spalvinga, patvari, yra 
saugos diržiukai. Nuimamas lankas 
su žaisliukais, medžiagą galima 
skalbti. Yra vibracijos funkcija, 
skirta raminti kūdikį.  
Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Fisher Price žaislą. Groja 
skirtingos muzikytės, mirksi 
švieselės. Yra trys pakabinami 
žaisliukai. Žaislo viršus sukiojasi, 
trys skirtingos padėtys.  
Būklė labai gera. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 615 16 534.  
Rokiškis
• Kūdikio lovytės baldakimą - balta 
elegancija ir baldakimo laikiklį. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 615 16 534. 
Rokiškis
• Geros būklės lavinamąjį kilimėlį. 
Kaina 7 Eur. Tel. 8 615 16 534. 
Rokiškis
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• Vaikišką automobilinę kėdutę. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 624 69 717. 
Rokiškis

PERKA

RASTA\PAMESTA

• Prie Fifi parduotuvės pamesta 
USB laikmena. Radusiam 
atsilyginsiu. Tel. 8 616 96 402. 
Rokiškis
• Rokiškio autobusų stoties 
mašinų aiškštelėje rastas vyriškas 
vestuvinis žiedas.Tel. 8 685 12 728. 
Rokiškis
• Nepriklausomybės aikštėje rasti 
raktai. Tel. 8 687 27 396.  
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Enchel gamintojo elektrinį sniego 
valytuvą. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 610 77 145. Rokiškis
• Trimerius iš Danijos. Kaina 85 
Eur. Tel. 8 610 77 145.  
Rokiškis
• Mažai naudotą, idealios būklės 
grandininį pjūklą Husqvarna 40. 2,2 
kW. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 605 01 656. Kupiškis
• Mažai naudotą Stihl MS 260C 
grandinį pjūklą. Aliuminis 
korpusas, šildoma rankena, 
automatinis įtempėjas. Savo kainų 
nesiūlykite. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 605 01 656.  
Kupiškis
• Naujus benzininius grandininius 
pjūklus iš Danijos po 60 Eur ir 
elektrinius po 50 Eur.  
Tel. 8 610 77 145.  
Rokiškis
• Naują grandininį pjūklą Erman 
HM5201. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 645 49 558.  
Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO-
PREKĖS

• Infraraudonųjų spindulių 
kostiumą už 800 Eur, Vokietijoje 
pagamintą Body Roll masažuoklį 
už 890 Eur. Tel. 8 698 08 693. 
Panevėžys
• Sniego paspirtuką, skubiai.  
Kaina 19 Eur. Tel. 8 611 09 005. 
Rokiškis
• Uosinį biliardo stalą 
(uždengiamas). Tel. 8 699 58 377. 
Rokiškis
• Naujus žvejybos tinklus. Siunčiu. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Medžio apdirbimo stakles ir 
diskinius pjūklus.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Kampų pjovimo įrangą, kelių 
dydžių ir galios. Kaina nuo 40 Eur 
iki 90 Eur. Įvairūs Falke įrankiai 
iš Danijos. Tel. 8 610 77 145. 
Rokiškis
• Plytelių pjovimo staklytes.  
Kaina 35 Eur. Tel. 8 610 77 145. 
Rokiškis
• 84 cmx205 cm dydžio šarvo 
duris. Rankena dešinėje pusėje. 
Su viena spyna. Pilnas kompletas. 
Spalva iš abiejų pusių šv. ąžuolas. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 624 03 782. 
Rokiškis
• Daniškas Falke medžio pjovimo 
stakles. Diskinis ir kampų pjovimo 
pjūklas, 1800 W, 5500 aps/min. 
Susilanksto, labai patogios vežiotis. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 610 77 145. 
Rokiškis
• Naujus arba mažai naudotus, 
daniškus perforatorius. Galia nuo 
800 iki 1500 W. Kaina nuo 40 
Eur. iki 85Eur. Tel. 8 610 77 145. 
Rokiškis
• Naujas, daniškas medžio pjovimo 
stakles. 2000 W, 5500 aps/min. 
Sulankstomos, lengva transportuoti, 
vartomos į diskinį arba kampų 
pjovimo pjūklą. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 610 77 145. Rokiškis
• Skardą lankstiniams, dengta 
plėvele, lygi. Plotis 75 cm, ilgis 50 
m, storis 0,45 mm. Rulone 37 kv. 
m. Spalva pilka (RAL7016), ruda 
(RAL8017). Kaina 3 Eur.  
Tel. 8 622 11 330. Rokiškis
• Norvegišką krosnelę Jotul 4 
su naujais, apšiltintais kaminais. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 672 73 326. 
Rokiškis
• Rusiškus koklius ir visas 
metalines dalis, reikalingas 
krosniai. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 646 06 785. Rokiškis
• Klijuojamą sienų dangą, smėlio 
spalvos, apie 10 kv. m. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Trifazį pramoninį suvirinimo 
aparatą VD306. Veikiantis. Yra visi 
kabeliai. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 685 60 593. Kaunas
• Spygliuočių bei lapuočių vidaus 
dailylentes. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Lauko dailylentes.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Statybinę medieną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Medieną stogo darbams.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Seat Alhambra 2004 m., 1,9 
l, TDI, 96 kW. Tepalai ir filtrai 
pakeisti prieš 4000 km. Naujas 
sankabos komplektas su smagračiu. 
Puikiai važiuojantis, tvarkingas 
automobilis, nieko daryti nereikia. 
Kaina 2350 Eur. Tel. 8 675 46 056. 
Zarasai
• 7 bėgių sulankstomą dviratį. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 674 32 521. 
Rokiškis
• VW Polo 1998 m., 1,7 l, 
dyzelinas, 44 kW. TA iki 
2019.11.19. Techniškai tvarkingas 
automobilis. Kaina 450 Eur.  

Tel. 8 610 65 823. 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, tvarkinga. 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
• VW Golf 4 universalą. Daug 
dalių pakeistos naujomis. Domina 
keitimas į kitą automobilį. Kaina 
1450 Eur. Tel. 8 645 60 405. 
Rokiškis
• 1996 m. Audi A4 universalą. 1,9 
l, TDI, 81 kW. El. langai, ABS, 
klimato kontrolė, naujai perrinkta 
visa važiuoklė, geros padangos, 
akumuliatorius. TA iki 2021.01.30. 
Kaina 1150 Eur. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• 1995 m. VW Passat universalą. 
Pasibaigusi TA. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 687 56 716. Rokiškis
• 1999 m. Ford Focus 1,8 l, TDI, 66 
kW. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 628 37 400. Rokiškis
• 2012 m. Volvo S60 2,5 l, 
benzinas, automatinė pavarų dėžė. 
Tvarkingas, visiškai paruoštas 
eksploatacijai. Kaina 8400 Eur.  
Tel. 8 673 00 274. Rokiškis
• Fiat Ulysse 1998 m., 2,1 l, TD, 
80 kW. Veliūrinis salonas, 6 vietos, 
žalios spalvos. Pakeisti filtrai, 
tepalai, dirželiai, pompa, kaladėlės. 
Kaina 800 Eur. Tel. 8 620 28 050. 
Rokiškis
• Motorolerį Malaguti F15. 2007 
m., TA iki 2020 m., visiškai 
perrinktas variklis. Galima derėtis. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 600 62 900. 
Rokiškis
• Chrysler Voyager 1999 m., 2,5 
l, 85 kW, dyzelis. Ką tik atlikta 
TA, galioja iki 2020.12.22. Geros 
padangos, yra kablys. Kaina 950 
Eur. Tel. 8 646 97 389.  
Rokiškis
• Forld Galaxy 2007 m., 2 l, 
103 kW, dyzelinas. Tvarkingas 
automobilis. Maža rida, tik 270 000 
km. Iš Austrijos. Kaina 3600 Eur. 
Tel. 8 619 32 390. Rokiškis
• Volvo V50 2009 m., 2 l, dyzelis, 
100 kW. Tvarkingas automobilis, 
maža rida, tik 240 000 km. Iš 
Austrijos. Kaina 3500 Eur.  
Tel. 8 619 32 390. Rokiškis
• VW Passat 1991 m., 1,8 l,  
66 kW, benzinas, universalas, 
raudonos spalvos, TA iki 2020.07. 
Kaina 550 Eur. Tel. 8 614 20 695. 
Rokiškis
• Audi A4 1996 m., 1,9 l, TDI, 81 
kW, TA iki 2020.11, universalas. 
Kaina 690 Eur. Tel. 8 612 67 305. 
Rokiškis
• VW Passat 1,9 l, TDI, 96 kW.  
Tel. 8 612 67 305. Rokiškis
• Ford Mondeo 200 1m., TA iki 
2020 m. 85 kW, 2 l. Kaina 430 Eur. 
Tel. 8 682 15 510. Rokiškis
• 1998 m. Opel Astra 1,7 l, TD, 50 
kW. Universalas, tamsiai žalias, 
ABS, liukas, kablys, sutvarkyta 
važiuoklė, TA iki 2019.11. Kaina 
650 Eur. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Audi A4 universalą 1996 m., 1,9 
l, TDI, 81 kW. Tida 309669km. 
El. langai, ABS, klimato kontrolė, 
naujai perrinkta važiuoklė, geros 
padangos, akumuliatorius. TA iki 
2021.01.30. Kaina 1200 Eur.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• VW Passat B5 1,9 l, 81 kW, 
universalas. Klimato kontrolė, 
šildomos sėdynės, autopilotas, 
geros žieminės padangos, lieti 
ratlankiai. Ekonomiškas, geras 
automobilis. Rankinis laiko, 
krosnelė šildo, užsiveda, traukia 
puikiai. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 619 32 390. Zarasai

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• 2003 m. Opel Zafira 2 l, DTI, 
74 kW dalimis. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• R13, R14, R15 ratus su 
padangomis, ratlankius.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis

• VW Golf 3 1998 m., 1,9 l, TD, 
universalą dalimis. T 
el. 8 675 47 620. Rokiškis
• Audi B4 Avant 1,9 l, TDI, 66 kW. 
dalis. Tel. 8 603 87 554.  
Rokiškis
• Dalimis Citroen C5 universalą 
2002 m., 2,2 l, HDI. Starterį, 
dinamą, galinį dangtį, bamperius, 
duris ir kt. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• 1998 m. Opel Vectra 2 l, 60 
kW. dalimis. Turbiną, priekinius 
žibintus, veidrodėlius, kablį ir kt. 
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Automobilio garso aparaturą. 
Groja ir veikia gerai. Su tulpėmis. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 675 05 247. 
Rokiškis
• Hyundai i 10 2015 m., 57 kW 
sankabos diską ir diskatorių. Rida 
53702 km. Geros būklės.  
Kaina 75 Eur. Tel. 8 675 24 721. 
Rokiškis
• Opel Astra 2000 m., DTI, 2 l, 74 
kW, dalimis. Tel. 8 651 12 780. 
Rokiškis
• Naują dujinį galinį amortizatorių 
tinkantį Audi A4 1995 m. – 2001m. 
Kaina 12 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• 1998 m. Audi A4 B5 vairo 
kolonėlę, greičių dėžę, sankabą. 
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Dalimis 1998 m. Volvo V40 
universalą. 1,9 l, TD. Variklis, 
starteris, radiatorius, spynutė, 
galinis dangtis ir kt.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Pilką, nesudėvėtą automobilio 
Audi A3 saloną. Švarus, nesutrintas 
kilimas. Yra visos plastmasės. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 616 35 640. 
Rokiškis
• Padangas 195/65 R15 Semperit. 
Protektoriaus gylis 6 mm. Taip 
pat ratlankius, tinkančius Opel 
automobiliams, 5 skylių ir VW Golf 
4. Galima kartu su padangomis 
arba atskirai. Tel. 8 616 35 640. 
Rokiškis
• 2000 m. Opel Vectra 2 l, 74 kW, 
dalimis. Tel. 8 655 08 291.  
Rokiškis
• Dalimis Toyota Corolla 2006 m., 
2 l, dyzelis, 66 kW.  
Tel. 8 623 17 772. Rokiškis
• Dalimis Opel Zafira 2005 m., 92 
kW, 2,2 l, dyzelis.  
Tel. 8 623 17 772. Rokiškis
• Padangas. Kaina 14 Eur.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Opel ratus. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 674 31 328. Rokiškis
• R17 ratus, penkių skylių, 112, 
centrinė skylė 57,1. Kaina 180 Eur. 
Tel. 8 624 58 017. Rokiškis
• Audi A4 B5 dalis. Sedanas, 
benzinas. Atsakau į sms. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 647 88 088.  
Rokiškis
• Audi 100 C4 Avant 2,5 l, TDI, 
85 kW, dalimis. Tel. 8 671 51 396. 
Rokiškis
• VW Vento dalimis. Dyzelis.  
Tel. 8 687 56 716. Rokiškis
• Dalimis Audi B4 2 l, benzinas, 85 
kW ir VW Golf 3 1,9 l, 66 kW.  
Tel. 8 612 74 047. Rokiškis
• VW Golf 4 vairą su oro pagalve. 
Naujai persiūtas. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 644 49 927. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Televizorių Šilelis su 
skaitmeniniu imtuvu. Kaina 85 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Išmanųjį televizorių Sony. 
Įstrižainė 108 cm. Yra garantija, 
dokumentai. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 672 86 131. Rokiškis
• Plokščiaekranį televizorių Philips, 
20 colių įstrižainės.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Naudotą traktoriaus DT-74 kuro 
baką. Arklinį plūgą. Mažas akėčias, 
22 cm diametro skriemulį.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• T-40 alkūninį veleną. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 650 68 045.  
Rokiškis
• Geros būklės arklinį šiaudų-šieno 
vartytuvą. Kaina 150 Eur.  

Tel. 8 682 60 638. Rokiškis
• Priekalą. Ilgis 72 cm, aukštis 28 

cm. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 674 90 632. Rokiškis

Pirmą kartą atvirai vykdoma 
nepriklausomų rinkimų 
stebėtojų registracija

Prasidėjo pirmoji atvira 
registracija piliečiams, no-
rintiems tapti nepriklauso-
mais rinkimų stebėtojais. 
Nuo šių metų rinkimų įsta-
tymuose numatyta galimy-
bė stebėtojus deleguoti ne 
tik politinėms partijoms, 
bet ir nevyriausybinėms 
organizacijoms. Visuomeni-
nė organizacija „Baltosios 
pirštinės“ vykdo nepriklau-
somą rinkimų stebėjimą ir 
šiemet ketina stebėjimui 
parengti didžiausią skaičių 
nepriklausomų stebėtojų, 
kurie turės galimybę neša-
liškai stebėti visus rinkimų 
etapus.

Norintys stebėti išanksti-
nį balsavimą savivaldybėse, 
specialiuose punktuose ar na-
muose, taip pat balsavimą rin-
kimų dieną apylinkėse ir balsų 
skaičiavimą, privalo gauti Vy-
riausiosios rinkimų komisijos 
išduodamus stebėtojo pažy-
mėjimus. Todėl, pirmiausiai, 
turės išklausyti „Baltųjų pirš-

tinių“ organizuojamus moky-
mus bei susipažinti su rinkimų 
taisyklėmis.

Nepriklausomais stebėto-
jais registruotis kviečiami pil-
namečiai Lietuvos Respubli-
kos piliečiai, nepriklausantys 
politinėms partijoms, nedir-
bantys politinio pasitikėjimo 
postuose ar rinkimų štabuose.

Registracija vyksta inter-
netu iki vasario 18 dienos: 
https://goo.gl/forms/GdsAs-
6DD3RPaW0Th2

Savanoriai stebėtojai balsa-
vimo metu užtikrinta įstatymų 
ir kitų teisės aktų laikymąsi, 
tikslų rinkimų komisijų darbą, 
fiksuoja galimus pažeidimus 
ir apie juos informuoja atsa-
kingas institucijas.

Visuomeninė organizacija 
„Baltosios pirštinės“ yra pir-
moji ir vienintelė nepolitinė 
rinkimų stebėjimo organiza-
cija Lietuvoje, siekianti užti-
krinti skaidrius rinkimus bei 
stiprinti pilietinę visuomenę.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

Skelbiamas tradicinis 24-asis 
mokinių konkursas „Ką žinai 
apie Lietuvos kariuomenę“

Konkursas „Ką žinai apie 
Lietuvos kariuomenę“ jau 24-tą 
kartą kviečia dalyvauti aukštes-
niųjų klasių mokinius, kurie do-
misi krašto saugumo ir gynybos 
aktualijomis, Lietuvos valstybės 
ir Lietuvos kariuomenės istorija. 
Konkurso dalyviai ne tik turės 
puikią galimybę pasitikrinti savo 
žinias, dar labiau praplėsti aki-
ratį, susipažinti su kariuomenės 
gyvenimu iš arčiau, įgyti naujų 
draugų, bet ir pasivaržyti dėl 
vertingų prizų.

 Konkursą organizuoja Krašto 
apsaugos ministerija kartu su Lie-
tuvos kariuomene. Konkurso par-
tneris – Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerija, akademinis partneris – 
Kauno technologijos universitetas.

 Šiais metais konkurso finalas, į 
kurį pateks tik 30 geriausias žinias 
atrankiniuose etapuose parodžiu-
sių mokinių, vyks balandžio 18 
d. Rukloje, Kunigaikščio Vaidoto 
mechanizuotajame pėstininkų ba-
talione. Finalo transliaciją bus ga-
lima tiesiogiai stebėti per socialines 
medijas.

Konkursas tradiciškai vyksta 
trimis etapais. Mokiniai dalyvauja 

pirmajame etape savo mokykloje 
ar gimnazijoje. Geriausius moki-
nius mokytojai užregistruoja antra-
jam atrankiniam konkurso etapui. 
Šiame etape dalyviai spręs testą 
internetu, po kurio ir paaiškės kon-
kurso finalininkai. Registruoti mo-
kinius į konkurso antrąjį atrankinį 
etapą kviečiame iki 2019 m. kovo 
4 d. Iš vienos mokyklos galima už-
registruoti ne daugiau trijų dalyvių.

Visą informaciją apie konkursą 
„Ką žinai apie Lietuvos kariuome-
nę“ rasite Krašto apsaugos minis-
terijos interneto svetainėje https://
bit.ly/2kR4nAr.Pasiteirauti galite 
telefonu (8 5) 278 5216 arba el. p. 
mokiniukonkursas@kam.lt.

Konkursas „Ką žinai apie Lietu-
vos kariuomenę“ organizuojamas 
nuo 1995 m. siekiant paskatinti 
mokinius domėtis Lietuvos kariuo-
mene, taip pat atkreipti dėmesį į 
kariuomenės vaidmenį Lietuvos 
valstybės raidoje, diskutuoti apie 
dabartinės kariuomenės veiklą, įvy-
kius, aktualijas. Idėja organizuoti šį 
konkursą gimė Krašto apsaugos 
savanorių pajėgose (tuometinės 
Savanoriškosios krašto apsaugos 
tarnybos (SKAT) štabe).

KAM inform.
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Rinkimų duomenis VRK ketina viešai skelbti šimtą metų
Vyriausioji rinkimų ko-

misija (VRK) nustatė šim-
to metų terminą, per kurį 
skelbs rinkimų duomenis – 
rezultatus su pirmumo bal-
sais, politinės kampanijos 
dalyvius, kandidatų pareiški-
nius dokumentus, aukotojus.

Šimtas metų viešumo įra-
šytas šią savaitę patvirtintame 
Asmens duomenų tvarkymo 
VRK tvarkos apraše. Tam 
buvo pritarta bendru sutarimu.

Projekte siūlytas trumpesnis 
30 metų terminas, o Teisingu-
mo ministerija rinkimų duome-
nis siūlo skelbti dar trumpiau 
– dešimt metų kandidatų ir au-
kotojų duomenis, o šimtą metų 
– pačius rezultatus.

Įstatymai bei kiti dokumen-
tai dėl kandidatų ir rinkimų 
duomenų skelbimo keičiami 
dėl pernai pavasarį sugriežtin-
tų Europos Sąjungos asmens 
duomenų apsaugos taisyklių.

VRK darbuotojų parengta-
me duomenų tvarkos apraše 
siūlyta juos viešinti 30 metų, 
tačiau prieš tai pasisakė visi 
posėdyje šiuo klausimu dis-
kutavę komisijos nariai, ir 
bendru sutarimu terminas pa-
didintas iki šimto metų.

Liberalų sąjūdžio dele-
guotas VRK narys Maksimas 
Reznikovas teigė, kad ir šimto 
metų terminas yra per trum-
pas, nes rinkimų rezultatai 
savo esme yra ne asmens, o 
valstybės istorijos duomenys.

„Pagal reglamentą turi būti 
nurodyti metai, bet man kaž-
kaip šventvagiškai skamba, 
kad rinkimų rezultatus skel-
biame šimtą metų. Šimtas 
metų yra labai mažai valsty-
bės istorijoje ir šitie duome-
nys nėra asmens duomenys, 
jie yra valstybės istorija, ko-
kie buvo rinkimų rezultatai“, 
– pažymėjo M. Reznikovas.

„Mes turime manyti, kad 
po 150 metų bus Lietuvos 
valstybė, bus politologai, ku-
rie norės domėtis tais daly-
kais. Jei kam nors reikia, kad 
būtinai būtų metai įrašyti, 
duokim Lietuvos valstybei ne 
šimtą metų gyventi, o tūkstan-
tį“, – kalbėjo komisijos narys.

Konservatorių atstovas 
VRK Vilius Semeška teigė 
negalintis pritarti pasiūly-
tiems terminams, nes tuomet 
jau greitai tektų paslėpti nepri-
klausomybę atkūrusios Lietu-
vos rinkimų duomenis.

„Visada pasisakiau, kad 
kandidatų duomenys ir rin-
kimų rezultatai turi būti skel-
biami jei ne nuolatos, tai ge-
rokai ilgiau. 30 metų mes jau 
turime savo nepriklausomybę, 
tai realiai tuoj naikinsime re-
zultatus, kurie buvo 1994 ar 
1996 metais. Mano siūlymas 
įrašyti šimto metų terminą, 
o vėliau žiūrėsime“, – sakė 
V. Semeška. Komisijos narė 
Olga Kilkinova tvirtino, kad 

VRK nustačius ilgesnį duo-
menų skelbimo terminą tai 
būtų signalas Seimui, kurį iš 
Teisingumo ministerijos pa-
sieks kur kas trumpesni siūlo-
mi terminai.

„Palaikau pasiūlymą, jei 
įstatymų leidėjas šiuo metu 
konkretaus termino nenusta-
tė, o svarsto į mažesnę pusę, 
jei mes taip nustatysim, kaip 
ir patvirtinsim jo variantą, bet 
VRK gali irgi teikti siūlymus, 
ir jei mes patvirtintumėm di-
desnį, įstatymų leidėjas galbūt 
labiau įsiklausytų į mūsų ar-
gumentus“, – kalbėjo O. Kil-
kinova.

Pasak VRK vadovės Lau-
ros Matjošaitytės, nustatyti 

konkretų duomenų skelbimo 
terminą įpareigoja pernai įsi-
galiojęs ES Bendrasis duo-
menų apsaugos reglamentas 
(BDAR), nors situacija susi-
daro ir paradoksali.

„Anksčiau galiojančiame 
įstatyme buvo numatyta, kad 
VRK nuolat saugo ir skelbia 
pareiškiniuose dokumentuo-
se pateiktą informaciją, bet 
pradėjus taikyti BDAR nu-
spręsta, kad neterminuotai 
skelbti tokius duomenis nėra 
pagrindo“, – BNS sakė VRK 
vadovė.

„Diskutavome, kokį laiko-
tarpį galima skelbti kandida-
tų, gavusių balsų prezidento, 
Seimo, savivaldos, Europos 
Parlamento rinkimuose, duo-
menis ir nusprendėme, kad 
tokių duomenų skelbimas turi 
būti garantuotas šimtą metų, 
nes tai istoriniai duomenys, 
ir visuomenė turi teisę žinoti 
ir susipažinti kuo ilgesnį lai-
kotarpį“, – kalbėjo komisijos 
pirmininkė.

Pasak jos, pagal patvirtin-
tą aprašą praėjus šimtui metų 
VRK interneto svetainėje jau 
nebūtų galima skelbti rinkimų 
rezultatų, su jais būtų galima 
susipažinti nebent archyvuo-
se.  „Paradoksalu, bet šiandien 
taip ir būtų, aišku, yra išleista 
popierinių VRK leidinių, ir tie 
leidiniai bus saugomi bibli-
otekose, istoriniai duomenys 
liktų, bet visuomenė neturėtų 
galimybės su tuo susipažinti“, 

– sakė VRK pirmininkė.
Pasak VRK vadovės, jos 

pačios nuomone, praėjus tam 
tikram terminui galima užver-
ti kampanijos dalyvių, auko-
tojų ar pareiškinių dokumen-
tų duomenis, tačiau rinkimų 
rezultatai turėtų būti viešai 
prieinami „bet kada, po šimto 
metų, po tūkstančio“.

Teisingumo ministerija 
rudenį parengtomis rinkimų 
įstatymo pataisomis yra pa-
siūliusi dar trumpiau apriboti 
viešai prieinamą informaciją 
apie kandidatus rinkimuose. 
Jos dar nėra patvirtintos Vy-
riausybės.

Pagal ministerijos regis-
truotus įstatymų pakeitimus, 
VRK įvairius rinkimų duo-
menis – politinės kampanijos 
dalyvius, aukotojus, aukų su-
mas, kandidatus ir t. t. skelbtų 
dešimt metų.

Anot Teisingumo ministe-
rijos, siūlomais pakeitimais 
„siekiama užtikrinti šių asme-
nų teisės į asmens duomenų 
apsaugą ir visuomenės teisės 
žinoti balansą“.

Siūlomus pokyčius Teisin-
gumo ministerija taip pat aiš-
kina pernai pavasarį įsigalioju-
siomis sugriežtintomis Europos 
Sąjungos asmens duomenų ap-
saugos taisyklėmis.

Ministerijos parengtą įsta-
tymų pataisų pakeltą dar turės 
patvirtinti Vyriausybė, o vė-
liau dėl jo balsuos Seimas.

BNS inform.

Tyrimas: šauktiniai džiaugiasi vadais, ginkluote, bet norėtų geresnės technikos
Šauktiniai kariai yra paten-

kinti savo vadų kompetencija, 
ginkluote ir gyvenimo sąlygo-
mis, tačiau dalis jų pasigenda 
geresnės technikos ir maitini-
mo, rodo šią savaitę pristatyta 
apklausa. Seimo Nacionalinio 
saugumo ir gynybos komitetui 
(NSGK) pateiktame tyrime 
matyti, kad daugiau nei 80 
proc. pernai apklaustų šauk-
tinių yra patenkinti arba grei-
čiau patenkinti instruktoriaus 
ar skyriaus vado savo srities 
išmanymu.

80 proc. šauktinių yra paten-
kinti galimybe sportuoti, 79 proc. 
– patenkinti gyvenimo sąlygomis 
ir buitimi bei ginkluote.

Apklausos duomenimis, 
šauktiniai kariai taip pat paten-
kinti galimybėmis lankyti šeimą, 
apranga bei avalyne.

Devynis mėnesius kariuo-
menėje tarnaujantys jaunuoliai 
labiausiai norėtų geresnės tech-
nikos. Apklausos duomenimis, ja 
nėra patenkinti 48 proc. respon-
dentų, patenkinti – 46 procentai.

40 proc. šauktinių yra nepa-
tenkinti pinigine kompensacija 
ir kitomis socialinėmis garanti-
jomis, 56 proc. apklaustųjų jomis 
buvo patenkinti.

Tuo metu maitinimu buvo 
nepatenkinti 38 proc. šauktinių, 
o 59 proc. maistas kariuomenėje 

tiko. „Čia yra daug, kas antras 
nepatenkintas maitinimu“, – pa-
reiškė NSGK pirmininkas Vytau-
tas Bakas, reaguodamas į šiuos 
duomenis. Palyginti su 2016 me-
tais atlikta panašia apklausa, nors 
maitinimu patenkintų šauktinių 
skaičius išaugo 13 proc., krašto 
apsaugos ministras Raimundas 
Karoblis irgi teigė nesuprantantis 
dar tvyrančio nepasitenkinimo 
maistu.

„Atvirai tariant, nesuprantu 
tokio vertinimo asmeniškai“, – 
tvirtino ministras. Lietuvos ka-
riuomenė karių valgiaraščius pa-
keitė 2017 metais, juose atsirado 

tokių patiekalų, kaip lazanija ar 
mėsainiai.

„Dabar klausimas yra dėl įvai-
rovės – vieniems reikia cepelinų, 
kitiems reikia hamburgerių, bet  
viso asortimento nepadarysi“, – 
sakė R. Karoblis. Trečdalis pernai 
apklaustų šauktinių nurodė, kad 
po tarnybos norėtų tapti kariais 
profesionalais.

Kitos pernai atliktos apklau-
sos duomenimis, profesinės karo 
tarnybos kariai labiausiai yra 
patenkinti santykiais su vadais, 
galimybėmis palaikyti fizinę for-
mą, socialinėmis garantijomis, 
bendra atmosfera padaliniuose ir 

einamomis pareigomis.
Daugiausiai nepasitenkinimo 

kariams kelia prastos galimybės 
derinti tarnybą ir šeimos gyveni-
mą, galimybės tobulėti, gyveni-
mo sąlygos per pratybas ir skati-
nimo priemonės.

Krašto apsaugos ministras 
sakė, kad pastaraisiais metais sie-
kia didinti karių atlyginimus ir di-
dinti socialines garantijas. „Tikrai 
ačiū Seimui už supratimą, kad 
buvo priimtas algų padidinimas 
30 proc. iki 2020 metų. Grafikas 
yra sudarytas ir jis veikia“, – teigė 
R. Karoblis. Pasak jo, šiuo metu 
siūloma, kad karjeros nesiekian-

čių karių atlyginimai taip pat 
nuosekliai augtų, nepriklausomai 
nuo laipsnio. Ministerija taip pat 
planuoja samdyti daugiau socia-
linių darbuotojų darbui su kariais 
regionuose.

Karių apklausa taip pat paro-
dė, kad kuo ilgiau jie tarnauja, tuo 
labiau galvoja apie išėjimą į at-
sargą. Pavyzdžiui, apie tarnybos 
pabaigą svarstė beveik 44 proc. 
ketverius metus kariuomenėje 
tarnavusių žmonių. Dažniausios 
to priežastys – nesutarimai su tie-
sioginiu vadu, sunkumai derinant 
tarnybą ir šeiminį gyvenimą, per 
mažas atlyginimas.

Tuo metu išėjusiems į atsargą 
kariams sunkiausia susirasti nau-
ją darbą, jie susiduria su finansi-
nėmis problemomis, sunkumais 
pritaikyti kariuomenėje įgytas 
žinias civiliniame gyvenime, 
rodo apklausa.„Man įdomu: po 
šitų tyrimų, kas toliau? Ar į juos 
atsižvelgiama planuojant veiklas 
strateginiame, taktiniame lygme-
nyje?“ – per Seimo komiteto po-
sėdį kalbėjo V. Bakas.

R. Karoblis tvirtino, kad pro-
blemas siekiama spręsti, bet vie-
na ministerija to nepadarys. „Tai 
ir Vyriausybės klausimai, ir visų 
institucijų“, – sakė ministras.

Karių apklausas atliko Ge-
nerolo Jono Žemaičio Lietuvos 
karo akademija.

BNS inform.

Gal Šv. 
Valentino dienai 
norėtumėte ... 
tarakono?

Pamirškite šokoladą, gėles ar 
romantišką vakarienę. Zoologi-
jos sodas JAV Teksaso valstijoje 
viengungiams siūlo galimybę pa-
vadinti tarakoną buvusio sutuok-
tinio ar sutuoktinės vardu ir Šv. 
Valentino dieną jį sušerti surikatai. 

Akciją „Baik mane nervin-
ti!!!“ paskelbęs El Paso zoologi-
jos sodas tvirtina, kad tarakonas – 
puiki Šv. Valentino dienos dovana 
siekiantiesiems užmiršti buvusius 
santykius. „Akcija“, kurios metu 
„buvusiųjų“ vardais pavadinti 
tarakonai bus sušerti surikatoms, 
vasario 14 dieną bus tiesiogiai 
transliuojama zoologijos sodo 
„Facebook“ puslapyje.    Pasak 
sodo darbuotojų, surikatoms ti-
kriausiai bus patiekti šnypščian-
tys Madagaskaro tarakonai.  „Jie 
tikrai šnypščia. Tai labai dideli ta-
rakonai, nors ir ne patys didžiausi. 
Savo zoologijos sode juos iš tiesų 
veisiame ir jais šeriame gyvūnus,“ 
– sakė zoologijos sodo edukacijos 
specialistė Sarah Murphy.

BNS inform.
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

Netektis pasibeldė į jūsų artimųjų, draugų, kaimynų namus? Negalite 
jų aplankyti ir užjausti asmeniškai? Mes siūlome jums pagalbą – pareikškite 
užuojautą „Rokiškio Sirenos“ puslapiuose. Nuoširdaus palaikymo ir pagarbos 
žodžiai visam laikui liks laikraščio puslapiuose. Siūlome šia galimybe 
pasinaudoti veltui: tereikia ateiti į „Rokiškio Sirenos“ redakciją, jos reklamos 
priėmimo vietas ar atsiųsti užuojautos tekstą elektroniniu paštu.

Norite įamžinti velionio atminimą, jo prasmingus darbus? „Rokiškio Sirena“ 
pasirengusi padėti: pagal jūsų pateiktus duomenis padėsime parašyti ir 
išspausdinsime nekrologą už priimtiną kainą. Pasinaudokite galimybe pagerbti į 
Amžinybę išėjusius brangius žmones.

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimąAVINAS. Lau-

kia naujas gyveni-
mo etapas. Tvar-
kysite svarbius 

finansinius reikalus, itin svar-
bi bus pinigų tema. Palanku 
tvarkyti svarbius dokumentus, 
sudaryti reikšmingas sutar-
tis. Pradėti projektai užtruks, 
tačiau turės ilgalaikes pers-
pektyvas, neš praktinę naudą. 
Savaitės pradžia – dėkingiau-
sias metas. Gali pasitaikyti 
traumų, gedimų.  Skubėdami 
ar neapdairiai elgdamiesi ga-
lite susižeisti, patirti nuosto-
lių. Savaitės viduryje bus itin 
daug veiksmo, nemažai laiko 
teks praleisti kelyje, tikėtinos 
naujos pažintys, įdomūs pa-
siūlymai. O savaitės pabai-
goje dominuos šeimos, buiti-
niai reikalai.Tinkamas laikas 
kraustytis, puoselėti namus.

JAUTIS. Ak-
tyvus metas, rei-
kės veikti. Ryžto 
netrūks, ypač an-

troje savaitės pusėje. Aktu-
alūs busfinansinio saugumo 
klausimai. Savaitės pradžioje 
palanku investuoti, įsigyti 
brangius, kokybiškus daiktus. 
Venkite impulsyvaus išlaida-
vimo, ypač savaitės pabaigo-
je. Tikėtini perspektyvūs pa-
siūlymai, susiję su profesine 
veikla, galimos sėkmingos 
komandiruotės. Stabilizuosis 
meilės reikalai. Skirkite lai-
ko savo įvaizdžiui atnaujinti. 
Tinka pradėti sveikatinimosi, 
gražinimosi procedūras.

D V Y N I A I . 
Vyraus melancho-
liškos nuotaikos. 
Bus sunku moty-

vuoti save veiksmams, van-
giai atliksite būtinus darbus. 
Norėsis atsiriboti, dažniau pa-
būti vienumoje. Puikus laikas 
apmąstymams, savianalizei, 
dvasiniam tobulėjimui. Savai-
tės viduryje grįš jėgos, tapsite 
daug veiklesni, ryžtingesni.  
Palanku spręsti finansines 
problemas, gali ateiti piniginė 
pagalba. Staiga užsimanysite 
puoštis, atnaujinti įvaizdį – bū-
tinai taip ir padarykite! Savai-
tės pabaigoje netrūks romanti-
kos.

VĖŽYS. Di-
džiąją savaitės dalį 
dėmesio reikalaus 
artimieji, namai. 

Kils daug puikių idėjų kaip pa-
gerinti buitį, norėsis puoselėti, 
gražinti savo aplinką. Palankus 
metas atsinaujinti. Svarbiau-
sius, atsakingiausius ir dau-
giausia kantrybės reikalaujan-
čius darbus planuokite savaitės 
pradžioje. Tinka tvarkyti pini-
ginius reikalus. Savaitės vidu-
ryje atsiras daugiau sumaišties, 
tapsite gana nervingi. Susilai-
kykite nuo svarbesnių sprendi-
mų, nepasiduokite pagundoms, 
kurių netrūks. Didelė tikimybė 
suklysti, apsigauti. Savaitės 
pabaigije daugiau laiko skirki-

Astrologinė prognozė savaitei
te savo poreikiams, atkreipkite 
dėmesį į savo emocinę būseną.

LIŪTAS. Vy-
raus optimistinės 
nuotaikos. Deja, 
jau savaitės pabai-

goje suprasite, kad ne visoms 
svajonėms ir sumanymams 
lemta išsipildyti. Iki savai-
tės vidurio pavyks nemažai 
nuveikti, ypač sėkmingai 
tvarkysite dalykinius reika-
lus. Planuokite svarbiausius 
susitikimus, atsakingiausius 
darbus. Atsargiau vertinkite 
naujai gautus pasiūlymus. Se-
kite savo mintis ir jausmus, 
venkite destruktyvaus elgesio. 
Savaitės pabaiga pakankamai 
paini, geriausia šį laiką skirti 
poilsiui, savianalizei, buvimui 
su artimais žmonėmis. 

M E R G E L Ė . 
Daugiau laiko at-
sipalaiduoti. Sa-
vaitės pradžioje 

palanku tvarkyti praktinius 
reikalus, siekti finansinės nau-
dos. Tinka tartis dėl geresnių 
sąlygų, didesnio atlygio. Len-
gvai susitarsite su autoritetais, 
geras laikas tvarkyti ar teikti 
svarbius dokumentus. Gali-
te sulaukti kvietimų keliauti 
– sutikite! Savaitės vidurys 
labai aktyvus – visos mintis 
suksis apie darbus ir profesi-
nius pasiekimus. Gali įvykti 
svarbūs susitarimai. Vidinis 
pasaulis bus gana audringas, 
daugiau dėmesio skirkite savo 
emocijų analizei. Savaitės 
pabaigoje laukia smagios ro-
mantiškos  pažintys.

S VA R S T Y -
KLĖS. Ypač sė-
kmingas laikas 
u ž s i i m a n t i e m s 

nekilnojamuoju turtu ar keti-
nantiems jį pirkti ar parduoti. 
Seksis verslininkams, ban-
kininkams, meno atstovams. 
Tinka skolinti ir skolintis pini-
gus, investuoti, ypač savaitės 
pradžioje. Būsite neįprastai 
praktiški, gebėsite tiksliai 
įvertinti daikto vertę ar naujo 
projekto perspektyvą. Savai-
tės viduryje palanku keliauti, 
vykti į dalykines komandiruo-
tes, galite užmegzti naudingus 
ryšius, sudaryti pelningus san-
dorius. Daug svarbių įžvalgų 
ir suvokimų laukia einančių 
tobulėjimo keliu. Savaitės 
pabaiga dinamiška, galimi sti-
presni konfliktai namuose.

S K O R P I O -
NAS. Valykitės 
nuo destruktyvių 
minčių ir jausmų, 

kurių netrūks. Daugiau įtam-
pos galima tikėtis santykių 
sferoje, ypač pirmosiomis sa-
vaitės dienomis. Tačiau nau-
jai užsimezgusios pažintys 
bus patvarios, turės ilgalaikes 
perspektyvas. Iki savaitės vi-
durio palanku tvarkyti svar-
bius dokumentus, taip pat 
finansinius reikalus. Būsite 
priklausomi nuo aplinkybių, 

kitų žmonių. Savaitės pabai-
goje atsipalaiduoti, papramo-
gauti. Svarbu paisyti saiko, 
kitaip rizikuojate iššvaistyti 
nemažai pinigų.

ŠAULYS. Ne-
bus didesnių įvy-
kių ar permainų. 
Savaitės pradžioje 

tvarkysite buitinius reikalus. 
Geras laikas sveikatinimosi, 
gražinimosi procedūroms, di-
etai pradėti. Savaitės viduryje 
palanku tvarkyti reikšmin-
gesnius dalykinius reikalus, 
planuoti svarbius susitikimus. 
Puikiai seksis kanceliarinė 
veikla, lengvai pavyks susi-
tarti su reikiamais žmonėmis. 
Vieniši Šauliai turės ne vieną 
progą romantiškoms pažin-
tims. Savaitės pabaigoje ven-
kite nesusipratimų dėl finansų, 
ypač sprendžiant bendro biu-
džeto klausimus.

OŽIARAGIS.
Savaitės pradžia 
– ypač sėkminga. 
Pradėkite atsakin-

giausius darbus. Itin palanku 
tvarkyti finansinius, praktinius 
reikalus, sudaryti svarbius 
sandorius. Puikiai seksis reali-
zuoti kūrybinius sumanymus, 
taip pat geras metas reklamai, 
prezentacijoms, svarbiems 
pokalbiams su autoritetais. 
Savaitės viduryje paskęsite 
buitiniuose rūpesčiuose, ta-
čiau jie bus malonūs, turėsite 
progą atsinaujinti. Atsikraty-
kite nebereikalingų daiktų ir 
įsigykite ką nors naujo. Ne-
numokite ranka į organizmo 
siunčiamus signalus, skirkite 
pakankamai dėmesio savo sa-
vijautai. 

VA N D E N I S . 
Nemažai laiko 
suės buitiniai rū-
pesčiai, spręsite 

šeimynines problemas. Dė-
mesio skirkite vaikams ir 
mylimiems žmonėms, pasirū-
pinkite jų poreikiais. Savaitės 
vidurys – ypač aktyvus. Jei 
tinkamai išnaudosite energiją, 
galite itin daug nuveikti. Len-
gvai provokuosite konfliktus, 
nuo kurių patys ir nukentėsite. 
Verta usilaikyti nuo didesnių 
investicijų, galimi finansiniai 
nuostoliai.

ŽUVYS. Sa-
vaitės pradžioje 
bus nemažai ben-
dravimo, daugiau 

laiko praleisite kelyje. Palanku 
tvarkyti svarbius dokumentus, 
spręsti finansinius klausimus. 
Nuo savaitės vidurio praside-
da itin sėkmingas periodas – 
suskubkite išnaudoti dosnias 
progas. Perspektyvūs, pel-
ningi dalykiniai susitarimai, 
perspektyvu pradėti naujus 
projektus. Puikiai eisis reika-
lai, susiję su nekilnojamuoju 
turtu. O šeimyniniai santykiai 
kels nemažai įtampos – Tačiau 
nenusiminkite, iki savaitės pa-
baigos viskas išsispręs.

VSD su istorikais sukūrė dokumentinį filmą apie žvalgybą
Valstybės saugumo depar-

tamentas (VSD) su kino pro-
fesionalų ir istorikų komanda 
sukūrė dokumentinį filmą 
„Šešėlių frontas“.

Jame pristatomos svarbiau-
sios tarpukario Lietuvos žval-
gybos pareigūnų operacijos, 
priešų pinklės sužlugdyti vals-
tybę, mažai žinomi žvalgybos 
didvyriai ir nematyti archyvi-
niai vaizdai, pranešė VSD.

Dokumentinėje kino juostoje 
atskleidžiami tarpukario vals-
tybės žvalgybinio darbo užku-
lisiai.

„Filmas nuosekliai ir atsa-

kingai kurtas ilgiau nei metus, 
o kūrybinei komandai talkino 
net penki istorikai, puikiai iš-
manantys Lietuvos žvalgybos 
istoriją“, – teigiama VSD pra-
nešime.

Anot jo, „Šešėlių frontas“ 
įdomus ne tik tuo, kad į jį su-
dėta daug nematytų archyvinių 
fotografijos kadrų ir filmuotos 
medžiagos iš Lietuvos tarpuka-
rio laikotarpio, bet ir tuo, kad 
panaudota modernioji kino ani-
macija.

Ją kūrė dailininkas Gedimi-
nas Skyrius, iliustravęs ne vieną 
knygą ir kūręs animacijas įvai-
riems audiovizualiniams pro-

duktams, žaidimams.
„Jungdami archyvinius do-

kumentus, gyvus istorikų pa-
sakojimus ir iliustracijas sukū-
rėme unikalų kino produktą. 
Kūrybiniame procese ieškojo-
me įvairių galimybių ir naudo-
jome modernias technikas tam, 
kad filmas taptų artimas ir su-
prantamas daugeliui. Animacija 
šiam filmui suteikia ir gero dra-
matizmo prieskonio. Lietuvoje 
kol kas tai – pirmasis toks kino 
filmas, tiek iliustracijų, tiek is-
torinės temos atžvilgiu“, – sakė 
vienas filmo kūrėjų Martynas 
Mickėnas.

BNS inform.
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ANEKDOTAI
teisingumo ministras, kamera turi 
būti švarutėlė.

– Ačiū Dievui, pagaliau ir jį 
pasodinote.

***
Visiškai girtas vyrukas eina 

gatve. Užlipa ant banano žievės, 
paslysta ir krenta ant užpakalio. 
Paskui atsikelia, apsičiupinėja ir, 
išsigandęs, taria:

– Suskilo... Per pusę...
***

– Brangusis, tavo baltiniai 
dabar visiškai balti.

- Žinai, brangioji, man jie 
labiau patiko, kai buvo languoti...

***
Vyras su žmona parduotuvėje. 

Žmona:
– Pasverkite 10 kilogramų 

kepeninės dešros.
Pardavėja:
– Kam jums tiek daug?
Žmona:
– Šuniui.
Vyras:
– Kokiam dar šuniui? Mes juk 

neturime šuns?!
– Tik nepradėk vėl loti!

***
Vyras ateina pas magą ir 

prašo jį išvaduoti nuo jau 20 metų 
besitęsiančio prakeiksmo. Magas 
klausia:

–Ar galite man tiksliai pasaky-
ti prakeiksmo tekstą?

– Skelbiu jus vyru ir žmona...
***

Skambutis 4 val. ryto:
– Alio, pas jus avinų banda 

neprabėgo?
– O tu ką, atsilikai?

***
Tėvas priekaištauja sūnui:
– Kaip tu gali ieškoti gy-

venimo draugės internete? Tai 
neatsakinga ir amoralu!

– O kaip tu su mama susipa-
žinai?

– Normaliai, aš ją išlošiau 
kortomis.

***
Mokytoja:
– Mieli mokiniai, šiandien 

mūsų rašinio tema: „Motinos 
įvaizdis SMS žinutėse.“

***
– Ar Austrijos sostinė Viena?
– Tai ne, Dvi.

***
– Žemė! Žemė! – džiugiai 

šūkteli po laivo katastrofos 
išsigelbėjęs keleivis, brisdamas 
į krantą.

– Mėsa! Mėsa! –džiaugiasi 
tenykščiai žmogėdros, lįsdami iš 
pakrantės krūmų.

***
Tarptautinė konferencija, 

kaip sumažinti skurdą.
– Economy, just economy, – 

reziumuoja pranešėjas.
– Ikonomis, tai ikonomis, – 

užsirašė kaimyninės valstybės 
atstovai.

***
– Putinas sakė, kad Rusijos 

armija bus aprūpinta puolamąja 
ir gynybine ginkluote, kurios 
neturi kitų šalių kariuomenės.

– A... Jis ir vėl apie moteris ir 
vaikus, už kurių nugarų slėpsis 
mandagūs „žalieji žmogeliu-
kai“...

Orų prognozė vasario 12-14 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos

Vasario 12 d. Naktį +1
Dieną 0

ŠV, 
7-13 m/s

Naktį ir rytą krituliai, 
plikledis. Dieną 
vėjuota.

Vasario 13 d. Naktį -4
Dieną 0

ŠV, 
2-7 m/s

Plikledis.

Vasario 15 d. Naktį  -2
Dieną +1

ŠV,
2-6 m/s

Plikledis.

Kaubojus savo svečiui apro-
do ūkį. Jie nueina į tvartą, o ten 
ką tik gimė asiliukas. Svečias 
teiraujasi:

– Kodėl gyvulio tokios 
drėgnos akys?

Kaubojus atšauna:
– O tu neverktum, jei pama-

tytum, kad tavo tėvas asilas?
***

Kalbasi plikis ir raudonplau-

kis.
Vienas sako:
– Tau blogai – Dievas plaukų 

nedavė.
Kitas sako:
– Davė, bet buvo raudoni, tai 

ir neėmiau.
***

Žmona priekaištauja vyrui:
– Mestum rūkęs! Ar žinai, ką 

galėtume nusipirkti už pinigus, 

kuriuos tu išleidi cigaretėms?
– Žinau. Tu – kailinius, o aš – 

nieko.
***

Mokytojas mokiniui:
– Jei būčiau tavo tėvas, dabar 

gautum į kailį.
Mokinys nusijuokia:
– Klystate. Jei būtumėt mano 

tėvas, tai dabar plautumėt indus.
***

Anūkas klausia močiutės:
– Ar tiesa, močiute, kad 

popiežius Pranciškus liepia už 
kiekvieną blogą darbą atsilyginti 
geru?

– Taip, anūkėli, tiesa.
– Močiute, tada duok man 10 

eurų, aš tavo akinius sulaužiau.
***

Vyras klausia žmonos:
– Brangioji, nežinai, kiek metų 

gyvena ožiai?
– Ne, mielasis, o ką, tu blogai 

jautiesi?
***

Prasilenkia dvi planetos:
– Kaip reikalai?
– Blogai. Panašu, jog pas 

mane mąstančių būtybių užsi-
veisė.

– Niekai, aš tuo jau persirgau. 
Penki, blogiausiu atveju – septyni 
tūkstantmečiai ir praeina. Šiek 
tiek pakarščiuosi, jei užkratas 
sugebės iki termobranduolinės re-
akcijos susiprotėti. O jei gydysies 
, tai dar antikos stadijoje prasidės 
remisija. Aš profilaktiškai po tris 
asteroidus tūkstantmečiui suvar-
toju po kiekvieno ledynmečio ir 
jokių problemų.

***
Muitinės kontrolės postas 

Amsterdamo oro uoste:
– Koks jūsų apsilankymo 

Olandijoje tikslas?
– Parūkyt žolės.
– Taip ir užrašysime: įžymių 

vietų lankymas.
***

Kalėjimo direktorius kaliniui:
– Klausykite, kai ryt čia atvyks 
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Skelbimai priimami:
www.rokiskiosirena.lt

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

DIREKTORIUS
Simonas Tuska
info@rokiskiosirena.lt
ŽURNALISTĖ
Monika Meilutė
Tel. 8 633 11 311
monika@rokiskiosirena.lt

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

REKLAMOS SKYRIUS
Justina Kesylytė
Tel. 8 666 76 777
reklama@rokiskiosirena.lt
BUHALTERĖ
Ramutė Buckuvienė
Tel. 8 618 08 915

AUGALAI
BALDAI

penktadieniais
Tiražas 676 egz.
Laikraščio elektroninės versijos  
tiražas 2678 egz.

Redakcija už skelbimų, reklamos ir 
užsakomųjų straipsnių turinį neatsako

• Gražius dirbtinius medelius.  
Tel. 8 600 08 175. Rokiškis
• Gėlių puokštę. Kaina 12 Eur.  

Tel. 8 674 40 808. Rokiškis

• Naudotų natūralios odos baldų 
komplektą 2+1. Geros būklės. 

Kaina 200 Eur. Tel. 8 615 58 902. 
Rokiškis
• Fotelį - lovą. Kaina 72 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Tvarkingą sofą - lovą. Kaina 125 
Eur. Tel. 8 685 42 153.  
Rokiškis
• Fotelį - lovą, 140 cm pločio. 

Kaina 87 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Naudotą lovą su 160 cm pločio 
čiužiniu. Yra dėžė patalynei. 
Kaina 175 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Medinę lovą be dėžės su 140 cm 
pločio čiužiniu. Kaina 165 Eur.  

Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Virtuvės spinteles. 60 cm 
pastatomą ir pakabinamą kartu už 
52 Eur, 80 cm su kriaukle už 42 
Eur, pakabinamą 40 cm už 21 Eur. 
Kaina 52 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Rašomąjį stalą. Kaina 20 Eur.  

Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• Svetainės kampą su 2 pufais. 
Galima miegoti 2 suaugusiems, 
būklė gera. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 609 75 812. Rokiškis
• Medžio masyvo apvalų, 
prailginamą šviesios spalvos stalą. 
Geros būklės. Tel. 8 620 20 762. 
Rokiškis
• TV staliuką. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis


