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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Vasario 26-oji, 
antradienis, 

9 savaitė
Iki metų pabaigos liko 

308 dienos.
Pavasario šauktuvės.
Saulė teka 7.19 val., 
leidžiasi 17.46 val. 

Dienos ilgumas 10.27 val. 
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
 Aleksandra, Aleksandras, 
Aleksas, Aleksė, Aleksius, 

Aleksys, Alė, Aurimė, 
Izabelė, Joginta, Jogintas, 

Jogintė, Sandra. 
Rytoj: Gabija, Gabrielius, 

Ginvilas, Fortūnatė, Fortūnatas, 
Leandras, Mandravas, 
Mandravė, Skirmantė.

Poryt: Draudvilas, Draudvilė, 
Osvaldas, Ramona, Ramonas, 

Roma, Romana, Romanas, 
Valdas, Vilgarda, Vilgardas, 

Vilgardė, Žygimantė.

Dienos citata
„Pasiekti dalykai netrukdo 

siekti dar nepasiektų“ 
(D. Kleinas).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1802 m. gimė prancūzų po-
etas ir rašytojas Viktoras Hugo. 
Garsiausias jo romanas - „Varg-
dieniai“.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1885 m. Tauragės apskrityje, 
Kutaliuose, gimė antrasis Lietu-
vos Prezidentas, Lietuvos nepri-
klausomybės akto signataras, 
vienas Lietuvos krikščionių de-
mokratų partijos steigėjų, agro-
nomas, Ūkininkų sąjungos stei-
gėjas ir pirmininkas Aleksandras 
Stulginskis. Mirė 1969 m.

Post 
scriptum

Darbas tavęs neišjuodins, 
kad ir juodu vadinsis.

Vilniaus knygų mugėje – rokiškėniški akcentai

Vilniaus knygų mugėje leidinį apie grafų Tyzenhauzų kultūrinį palikimą pristatė (iš kairės Irena Matelienė, Marijona 
Mieliauskienė, Dalia Varnaitė ir Vaclovas Kantarauskas.                                                    Rokiškio krašto muziejaus nuotr.

2 p.

Kriaunų bendruomenėje – 
darbų, planų ir siekių gausa

Kriaunų bendruomenės ataskaitinis susirinkimas: registruojasi Obelių, Kriaunų ir Aleksandravėlės klebonas, aktyvus bendruomenės narys Laimonas Nedveckas, šalia – Kriaunų bendruomenės 
pirmininkas – Eugenijus Driskius.                                                                                                                                                                                                                                              „Rokiškio Sirenos“ nuotr.

4-5 p.

Žaidimų popietė 
„IT vaikai Rokiškyje“

2 p.
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Smurtautojas ir auka – 
neblaivūs
Vasario 21 d. 21.37 val. neblaivi 
(2,99 prom. girtumas) moteris 
(gim. 1982 m.), gyv. Rokiškio 
r., pranešė, kad tądien 21.20 val. 
prieš ją smurtavo neblaivus (2,68 
prom. girtumas) sugyventinis 
(gim. 1980 m.). Įtariamasis 
sulaikytas.

Apvogė sodybą
Vasario 21 d. 18.40 val. vyras 
(gim. 1969 m.), gyv. Rokiškyje, 
pranešė, kad tądien 18 val. iš nuolat 
negyvenamo sodybos, Rokiškio 
r., Kavoliškio k., Lauko g.., iš 
gyvenamojo namo pavogti šeši 
garso stiprintuvai, žemų dažnių 

garso kolonėlė, turistinis ketaus 
metalo, 18 l talpos puodas. Iš namo 
rūsio dingo vienfazis suvirinimo 
aparatas ir akumuliatorių 
pakrovėjas, iš garažo pavogtas 
hidraulinis keltuvas, iš pirties 
pavogta garso kolonėlė, garso 
stiprintuvas, grotuvas. Nuostolis – 
1 704 eurų.

Vairavo girtas
Vasario -23 12.04 val. Minkūnų 
k., Jūžintų sen., Rokiškio r., vyras 
(gim. 1958 m.), gyv. Rokiškio r., 
neblaivus ( 1,77 prom. girtumas), 
vairavo automobilį „VW Golf“. 
Įtariamasis sulaikytas. 

Panevėžio apskrities 
VPK  inform.

KRIMINALAI

Kovo pradžioje – 
maisto produktų siunta 
nepasiturintiesiems

Kovo 8-ąją maisto produktų 
siunta nepasiturintiesiems pa-
sieks stokojančius rajono gy-
ventojus. Pirmoji siunta – kukli, 
nes kol kas, kaip praneša rajono 
savivaldybė, dar nebaigti viešie-
ji pirkimai maisto produktams.

Paramos labiausiai nepasiturin-
tiesiems projekto tikslas – pagal-
ba maisto produktais ir higienos 
prekėmis labiausiai skurstantiems 
asmenims (higienos prekės da-
lijamos birželio, lapkričio arba 
gruodžio mėn.). Dėl minėtos pa-
ramos į seniūnijas gali kreiptis 
asmenys, kurių pajamos vienam 
šeimos nariui neviršija 1,5 vals-
tybės remiamų pajamų dydžio 
(VRP) (183 eurai), išimties atveju 
(ligos, nelaimės ir kt.) neviršija 

2,2VRP (268,40 eurai) ir pateikti 
prašymą, atitinkamas pažymas ir 
dokumentus.

Maisto produktų dalinimas la-
biausiai skurstantiems asmenims 
planuojamas nuo kovo 8-osios  
dienos (kovo 7-tą dieną seniūni-
jos maisto produktus pasiima iš 
sandėlio):

mėsos konservai (1 vnt., 0,4 kg);
sausi pusryčiai (1 vnt., 0,5 kg).
Vieno paketo svoris 0,9 kg.
Gausesni ir įvairesni maisto 

produktai labiausiai skurstančius  
asmenims  pasieks vėlesnių dali-
nimų metu (balandžio, birželio, 
rugpjūčio, spalio , gruodžio mėne-
siais), nes iš nuo pradėtas vykdyti 
maisto produktų viešas pirkimas.

„Rokiškio Sirenos“ 
ir rajono savivaldybės inform.

Vilniaus knygų mugėje – rokiškėniški akcentai

Rokiškio krašto muziejaus komanda: Dalia Kiukienė, Marijona Mieliauskienė ir muziejaus 
direktorė Nijolė Šniokienė Vilniaus knygų mugėje.                                Muziejaus archyvo nuotr.

 Rokiškio krašto muziejaus mu-
ziejininkai dalyvavo 20-ojoje Vil-
niaus Knygų mugėje. Muziejaus 
išleistus leidinius buvo galima rasti 
Lietuvos muziejų asociacijos stende. 

Taip pat buvo pristatytas Rokiš-
kio krašto muziejaus leidinys „Gra-
fų Tyzenhauzų kultūros kelias“. 
Be Rokiškio krašto muziejaus di-
rektoriaus pavaduotojos Marijonos 
Mieliauskienės ir Rokiškio rajono 
savivaldybės vyriausioji specialistės 
kultūrai Irenos Matelienės šią knygą 
pristatė Rokiškio Lietuvos kultūros 
sostinės 2019 ambasadoriai – Lie-
tuvos kulinarinio paveldo muziejaus 
vadovas Vaclovas Kantrauskas ir Vy-
riausybės kanceliarijos patarėja reli-
gijos klausimais Diana Varnaitė.

Rokiškio krašto muziejaus 
inform.

Žaidimų popietė „IT vaikai Rokiškyje“
IKT (informacinės ir komunika-

cinės technologijos) yra neatsiejama 
mūsų gyvenimo dalis – tai vienas iš 
iššūkių ir švietimui. Pedagogams svar-
bu sudaryti sąlygas vaikams sumaniai 
naudotis technologijomis ugdyme, 
skatinti juos ieškoti informacijos, pa-
žinti, mokytis programuoti ir kurti.

Šio iššūkio ėmėsi Rokiškio švie-
timo centras, rajono priešmokyklinio 
ugdymo mokytojų metodinis būrelis 
ir Kavoliškio mokykla-darželis. Suor-
ganizuotas pirmasis renginys su IKT 
priešmokyklinio ugdymo vaikams „IT 
vaikai Rokiškyje“, kuris įvyko Kavo-
liškio mokykloje-darželyje. Į šį renginį 
susirinko šešios priešmokyklinukų ko-
mandos iš Rokiškio lopšelių-darželių 
„Pumpurėlis“, „Varpelis“, Senamies-
čio progimnazijos, mokyklos-darželio 
„Ąžuoliukas“, Juodupės lopšelio-dar-
želio ir Kavoliškio mokyklos-darželio. 

Vaikai dalyvavo „Robotikos“ užsiė-
mime, programavo su robotukais „Blue-
bot“, žaisdami patys „tapo robotukais“, 
kuriuos „valdė“ draugai, „keliavo“ po 
žymias Rokiškio vietas, atliko progra-
mavimo užduotis ant specialių kilimė-
lių. Žaisdami „Sugedusį telefoną“ įsi-
tikino, kaip gali pasikeisti perduodama 
informacija. Žaidimų popietės pabai-
goje vaikai šoko patys, bendram šokiui 
programavo ir robotukus Blue-bot. O 
patys smalsiausi eksperimentavo  ir su 
„Makey Makey“ priemonėmis.

Renginio vedėjos Kavoliškio moky-
klos-darželio direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, laikinai einanti direktorės 
pareigas, Sonata Stoškuvienė ir „Ro-
botikos“ mokytoja Sandra Čibiskaitė 
džiaugėsi, kad pirmasis renginys buvo 
sėkmingas, o Rokiškio švietimo centro 
specialistė Rositos Lasienė, pritaria, kad  
renginio tikslas - naudojant informaci-
nėmis technologijomis: Blue-Boot, 
„Robotikos“ įrankius ir kt., ugdyti vaikų 
gebėjimą programuoti, skatinanti vaikų 
kūrybiškumą, aktyvumą, išradingumą 
plėtoti bendravimo ir bendradarbiavimo 
patirtį – buvo pasiektas ir kitais metais 
reikėtų pakartoti.

Visi dalyviai buvo apdovanoti Ro-
kiškio švietimo centro padėkomis bei 
organizatorių įsteigtomis saldžiomis 
dovanėlėmis.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Savivaldos rinkimai 
skaičiais: į vieną mandatą 
pretenduoja devyni 
kandidatai

Šią savaitę vyksiančiuose savi-
valdybių tarybų rinkimuose dėl 
vieno mandato varžysis devyni 
kandidatai. BNS pateikia svar-
biausius artėjančių savivaldos 
rinkimų skaičius:

MANDATAI. Vietos politikai 
varžysis dėl 1502 mandatų tarybo-
se, iš jų 60 – merų. Mažėjant gy-
ventojų skaičiui, šiemet renkama 
22 tarybos nariais mažiau nei per 
2015 metų rinkimus. 

KANDIDATAI. Iš viso rinki-
muose dalyvauja 13 tūkst. 662 kan-
didatai, iš jų dėl mero posto varžosi 
410. Rinkimuose kandidatų sąrašus 
kelia 14 partijų ir 90 visuomeninių 
rinkimų komitetų, sudaryta 14 par-
tijų koalicijų.

AMŽIAUS CENZAS. Šiuose 
rinkimuose pirmą kartą kandida-
tuoti gali 18 metų sulaukę asme-
nys. Ankstesniuose savivaldos 

rinkimuose amžiaus cenzas kandi-
datams siekė 20 metų.

TARYBOS. Didžiausią tary-
bą turės Vilniaus miestas (51), 
mažiausią – Neringa ir Birš-
tonas (15), vidutinio dydžio 
rajono tarybą sudaro 25 atsto-
vai. Dėl sumažėjusio gyvento-
jų skaičiaus mažėja Kupiškio, 
Molėtų, Telšių, Skuodo rajonų, 
Panevėžio miesto ir Pagėgių sa-
vivaldybių tarybos.

RINKĖJAI. Rinkėjų sąrašuo-
se įrašyti 2 mln. 458 tūkst. 121 
rinkėjas – 93 tūkst. mažiau nei per 
2015-ųjų rinkimus.

BIUDŽETAS. Surengti savi-
valdybių tarybų rinkimus kainuos 
apie 7,5 mln. eurų.

Naujienų agentūros BNS in-
formaciją atgaminti visuomenės 
informavimo priemonėse bei in-
terneto tinklalapiuose be raštiško 
UAB BNS sutikimo draudžiama.
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Debatai Kriaunose: kandidatams į merus – klausimai be reveransų

Debatų moderatorius Kriaunų bendruomenės pirmininkas Eugenijus Driskius ir septyni pretendentai į rajono mero postą: Robertas Baltrūnas, Tadas Barauskas, Andrius Burnickas, Ramūnas Godeliauskas, Vaius Kazlauskas, Dalia 
Lūžienė-Malijonienė bei Antanas Vagonis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     „Rokiškio Sirenos“ nuotr.

Kriauniškiai aktyvūs rin-
kėjai. Jie, norėdami objekty-
viai įvertinti visus kandidatus 
į rajono merus, sukvietė juos 
į bendruomenės susirinkimą 
improvizuotiems debatams. Ir 
klausimai juose buvo „ne apie 
grybus ir bites“, o apie kon-
krečius šio krašto žmonėms 
aktualius klausimus: Kriaunų 
varpo likimą, mokyklos pastato 
išnaudojimo bendruomenės rei-
kmėms klausimą. Nors debatai 
iš esmės vyko korektiškai, kai 
kas mėgino „pašpilkuoti“ opo-
nentus. O kiek iš tiesų politi-
kams rūpi šis kraštas, atskleidė 
iškalbingas faktas: nors pasilik-
ti bendruomenės susirinkime ir 
iš pirmų lūpų išgirsti bendruo-
menės aktualijas buvo kvies-
ti visi septyni kandidatai, šia 
proga pasinaudojo... vos trys: 
Robertas Baltrūnas, Andrius 
Burnickas ir Ramūnas Gode-
liauskas.

Pirmieji klausimai tradiciniai: 
kandidatų prisistatymas. Todėl 
„Rokiškio Sirenos“ skaitytojams 
pateikiame kandidatų (kalba netai-
syta, – aut. past.) atsakymus į bene 
aktualiausią bendruomenei Kriau-
nų varpo ir Kriaunų bažnyčios re-
monto projekto klausimą. 

Antanas Vagonis. Aš nežinau, ar 
atsiras tokia rajono taryba, kuri iš-
drįstų burnoti prieš bažnyčią? Ma-
nau, kad gal neatsiras. Pirmiausia 
mūsų bažnyčiai reikia sutvarkyti 
stogą. Kunigas labai aiškiai pasa-
kė, kad tai pirmas didžiausias už-
davinys. Jinai nėra įtraukta į Kul-
tūros paveldo objektų sąrašą? Tai 
reiškia, tai yra lengvesnis varian-
tas remontams, taip? Aš galvoju, 
kad visokiais būdais savivaldybė 
gali prisidėti ir prie šito projekto. 
Varpas turi būti ten, kur nuspręs 
Bažnyčia. Būkime pagarbūs nuo-
savybei. Suprantate, mes galime 
labai trypdami kojom, trepsėdami 
ir rėkdami pasakyti, mes norim to, 
ano ar šito. Kada baigėsi socialis-

tinė, tarybinė epocha, atsirado pa-
garba nuosavybei. Gerbkime nuo-
savybę. Mes jo kitaip nevadiname, 
jį vadiname Kriaunų varpu. Tai yra 
Bažnyčios varpas. Jeigu kunigas 
nuspręs, jeigu vyskupas nuspręs, 
kad tas varpas turi būti Obelių mu-
ziejuje, arba pas Valių, jisai bus 
pas Valių. Mes galime pykti-ne-
pykti, norėti, mes turime gerbti 
privačią nuosavybę. Čia ne se-
niūnas, kuris privalo tarnaut žmo-
nėm, suprantat? Jūs galite kreip-
tis, prašyti kunigo arba vyskupo, 
arba kreiptis tiesiai į vyskupą, ir 
jis atsakys jum, bet negali būti 
kažkokios tai piktos prievartos, ar 
panašių dalykų. Tai aš manau, kad 
bet kokia taryba ir bet kuris meras 
pritars šitiems projektams, gal net 
neverta čia ir daug diskutuot. 

Moderatorius Eugenijus Dri-
skius: Aš galiu daugiau infor-
macijos pateikti. Šiuo metu yra 
padarytas projektas, paprastojo 
remonto projektas bažnyčios sto-
gui, planas, brėžiniai, ir yra da-
roma sąmata. Ir jos rankose šiuo 
metu neturiu, bet žinau prelimi-
narius skaičius: tai bus virš 200 
tūkst. Eur, ir mums reikės galvoti, 
kur tuos pinigus gauti. Ir žinoma, 
kalbėjau, tuos fondus Norvegijos 
minėjau.

Antanas Vagonis. Ar šaukimai 
dar nepasibaigė?

Eugenijus Driskius: Jie dar 
neprasidėjo, bus metų gale. Bet į 
savivaldybę važiuosiu bet kokiu 
atveju. Ir kalbėsim šituo klausimu. 
Užtat jis ir keliamas.

Antanas Vagonis. Tai ką aš be-
galiu pasakyti?

Dalia Lūžienė-Malijonienė. Ta-
rybos narys nebuvau, bet apie šį 
klausimą skaičiau spaudoje. Pro-
blema yra. Labai gerai įvardino 
Antanas. Nieko jam neprieštarau-
siu.  Dėl to, kad kaip sakė, bažny-
čios nuosavybė. Ir aš manau, šituo 
klausimu aš lygiai taip pat pritar-
čiau.

Valius Kazlauskas. Kriaunų 
varpo tema man, kaip istorikui, 

yra labai aktuali. Jeigu aš būčiau at-
važiavęs pas jus prieš du metus, jūs 
tikrai mane mėtytumėt plytgaliais 
ir nesuprastumėt, ko iš manęs norit. 
Kriaunų varpas turi būti Kriauno-
se. Ir tai buvo mūsų pirminė stadija 
prieš du metus. Aišku, tos politinės 
intrigos, kokios virė tuo klausimu, 
kliuvo ir mum, kaip istorikam. Pri-
siminkit, kokie buvo spektakliai, 
kai aš sėdėjau pirmose eilėse, ir 
vaikšto žmonės ir rėkia „Tu Kriau-
nų varpą pavogei“. Tai yra labai 
jautri tema man kaip žmogui. Grįžti 
namie, ir tu nebeturi jokios tvirty-
bės. Va tau reikia atstovėt klausimą. 

Kriaunų klebonas Laimonas 
Nedveckas: Kriaunų klebonas atei-
na vos ne ant kelių, būkit geri, pri-
imkit, nes aš negaliu jo kitaip ap-
saugot. O tada maždaug visi šunys 
buvo lodomi ant jo.

Valius Kazlauskas. Ir va įsivaiz-
duokit, tu vienas namie šituo klau-
simu ir raštai, ir skundai, kurie ėjo 
ant manęs šiai dienai labai jautri, 
Kriaunų varpas turi būti Kriaunose, 
viskas aišku, vienašališkai, bet kaip 
tau tada atstovėt? Metų nominacija 
„Metų vagis“. Turėjau ateit atsiimt 
metų vagies nominaciją, ir kaip 
išaiškint tai pačiai bendruomenei. 
Vat šiandien gal likimas lėmė, kad 
iš tikrųjų kalbu, kad Kriaunų varpas 
turi būti Kriaunose, ir šiandien atsi-
rado žiburėlis vat kaip Eugenijus, 
aš jam su mielu noru. Kriaunų baž-
nyčia ir Kriaunų varpas. Turi būti 
Kriaunose. Turi būti krašto savastis 
ir mes turim jungt, Kriaunų savastį: 
etnografiją, ežerą, su kartu varpo 
klausimu. Laisvės kovų istorijos 
muziejų turim jungt su ta savas-
tim ir nuo Rokiškio toks turistinis 
maršrutas, jis turi keliauti tą savastį 
skatinant ir bendruomenę, ir jūsų 
identitetą. Tai vat gimsta bendruo-
menės: Obelių gimė bendruome-
nė, dabar ten atsirado aktyvumas, 
Kriaunose gimė taip pat bendruo-
menės aktyvumas, ir aš... Du metus 
taip nesakytumėt, kad čia kunigui, 
buvo dar vienos grupės interesai. 
Ir aš laimingas, kad atstovauju bū-

tent va tokiu momentu kandidatu 
į Rokiškio rajono merus. Ir esu 
laimingas, kad šiandien jūsų su-
eiga. Galiu raportuot, kad būda-
mas vienas, kartais prašydamas 
Laimono Nedvecko palaiminimo, 
atstovėjau šitą klausimą.

Ramūnas Godeliauskas. Kaip 
ir minėjau pradžioje, nemėgstu 
daug kalbėti. Norėčiau apie kon-
krečius darbus. Tai klausimas 
buvo, kuo prisidėtų savivaldybė? 
Prisidėjimas šiai dienai – jums 
būtų skirtas žmogus, žmogiškie-
ji resursai. Darbuotojas, specia-
listas Investicijų skyriaus, kuris 
padėtų jums ruošt, mint visus ta-
kus, kuriuos reikia, padėt sutvar-
kyti popierius, sekantis žingsnis 
– svarstymas prisidėjimo klausi-
mo. Tai konkretūs darbai iš savi-
valdybės ir mero pozicijos. Apie 
patį varpą – be abejo, kitų kalbų 
negali būt – pats esu giliai tikin-
tis žmogus, tad kur yra Bažnyčios 
turtas, ir turi būti. Ir, priedo, tai 
būtų dar vienas puikus maršrutas, 
taškas, dabar mačiau, yra penki 
maršrutai turistiniai, tai dar vie-
nas taškas, nuo kurio prasidėtų ar 
baigtųsi jūsų turistiniai maršrutai.

Andrius Burnickas. Esu susi-
pažinęs su ta situacija, klebono 
kvietimu teko lankytis pačioje 
bažnyčioje ir užlipti ten į viršų, ir 
padėtis stogo tikrai yra tragiška. 
Ir aš manau, kad jeigu yra gali-
mybė ir per valstybines lėšas, ir 
pritarčiau tai idėjai, tai vizijai, 
ir iš savivaldybės pusės, pateikt 
kaip investiciją, jeigu mes no-
rim, pastoviai kalbam turizmas, 
turizmas, norint didint Rokiškio 
turizmą, tai čia yra aiški vizija, 
aiškus punktas, kuris būtų viso 
šito regiono puošmena. Ir tikrai 
palaikyčiau šitai.

Tadas Barauskas. Blogiausia 
kalbėt pirmam ir paskutiniam, nes 
beveik viską mintis susako... Ga-
liu tiktai paantrinti savo kolegom, 
savivaldybės resursais, manau, 
prisidėsim kuris bebūsim meras, 
kad greičiau judėtų šitie popieriai, 

tikrai lauksim iš tų Norvegijos fon-
dų tų gerų žinių, kad mes gaunam 
tą pagrindinį finansavimą, manau, 
kad jeigu reikės prisidėti kažkiek 
papildomai, savivaldybei, irgi tos 
lėšos bus rastos. 

Robertas Baltrūnas. Yra pas mus 
Ragelių bendruomenė, yra taryba 
mūsų. Aš norėčiau paklausti, ar yra 
religinė bendruomenė Kriaunose? 
Kiek jinai jungia, reiškia, žmonių, 
kurie dar susirenka., būna giedoji-
mai įvairūs? Rageliuose yra, ren-
kasi žmonės, šneka poterius, ar čia 
Kriaunose yra? Turite? Puiku. Nes 
religinė bendruomenė skiriasi nuo 
pačios Kriaunų bendruomenės. Tai 
yra skirtingi du vienetai. O dėl var-
po, aš manau, turi spręst pati reli-
ginė bendruomenė. Kaip jai reikia. 
Ir ne kažkokie tarybos sprendimai, 
ne kažkokie, jei religinei bendruo-
menei reikės to, tai taip, turės pri-
tarimo. Bet tai turi spręsti religinė 
bendruomenė, nes tai – religinis 
turtas. 

Tai tik vienas iš daugelio klau-
simų, kurie buvo užduoti kandida-
tams debatuose. Išsamiau su visų 
jų atsakymais galėsite susipažinti 
„Rokiškio Sirenos“ vaizdo įraše. 
Jame taip pat išgirsite kandida-
tų požiūrį į senūnijų mažinimą, į 
Kriaunų seniūnijos likimą, kitus 
Kriaunų žmonėms aktualius klau-
simus. Be to, girdėsite kai kurių 
rajono tarybos narių pamąstymus 
apie Kriaunų bendruomenės vei-
klos perspektyvas, galimybes plė-
toti vietinį verslą, rajono tarybos ir 
savivaldybės galimybes prisidėti 
prie paramos bendruomenėms, jų 
verslumo skatinimo. 

Taip pat išgirsite ir Seimo nario 
Raimundo Martinėlio atsakymus 
į kriauniškiams aktualius klausi-
mus, tokius, kaip galimybė Kriau-
nose teikti tam tikras medicinines 
paslaugas. Detaliau: http://www.
rokiskiosirena.lt/naujiena/politi-
ka/kandidat-rokikio-rajono-me-
rus-debatai-kriaunose-videofoto.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.
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Kriaunų bendruomenėje – darbų, planų ir siekių gausa
Vasario 23-ąją kriau-

niškius ir aplinkinių kai-
mų gyventojus sukvietė 
Kriaunų bendruomenės 
susirinkimas. Su gausia ir 
įdomia programa, kurioje 
netrūko ir rimtų darbinių 
klausimų, ir smagių pra-
mogų. Paliesti ir svarbiau-
si klausimai, jau kelerius 
metus neduodantys ramy-
bės miestelio žmonėms: 
Kriaunų varpo, mokyklos 
likimas. Panašu, kad iš-
mintingai tvarkomi, šios 
Gordijaus mazgu laikytos 
problemos pamažu ima 
spręstis.

Kriauniškiai aktyvūs 
ir sumanūs
Prieš susirinkimą – me-

tas susiskaičiuoti. Bendruo-
menės vadovas Eugenijus 
Driskius pakvietė tylos mi-
nute pagerbti į Amžinybę 
išėjusius tris bendruomenės 
narius. Toliau – paprasta ari-
tmetika: bendruomenę pali-
ko 15 žmonių. Atrodytų, lyg 
ir nemažai. Tačiau papildė 
taip pat nemažai – dvylika. 
Taigi, bendruomenės narių 
skaičius, artėjantis prie de-
vynių dešimčių, ganėtinai 
stabilus. Ir šie nariai – ne 
sąrašiniai: į susirinkimą atė-
jo daugiau nei pusšimtis jos 
narių, keli negalėję dalyvau-
ti, raštiškai įgaliojo drau-
gus, šeimos narius balsuoti 
sprendžiant svarbiausius 
bendruomenės reikalus. Tai 
ženklas, kad kriauniškiams 
iš tiesų svarbi jų miestelio 
ne tik šiandiena, bet ir arti-
miausia ateitis.

Bendruomenės vadovas 
E. Driskius trumpoje atas-
kaitoje papasakojo, kiek 
daug nuveikta per gerą pus-
metį. Ir ataskaita trumpa ne 
dėl to, kad ten nėra ką pa-
sakoti. Atvirkščiai, pradėjus 
detaliau gvildenti nuveiktus 
darbus, ji užistęstų mažiau-
siai porą valandų. Nes pa-
sidžiaugti yra kuo: atsirado 
bendruomenės internetinė 
svetainė. Joje ir turistinių 
maršrutų aprašymai, ir pa-
sakojimas apie krašto lobį – 
Kriaunų varpą, ir šio krašto 
žmonių prisiminimai, ir gra-
žiausios bendruomenės gy-
venimo akimirkos. Žodžiu, 
ir saviesiems, ir krašto sve-
čiams čia yra kuo pasidomė-
ti ir pasigrožėti.

Kiti svarbūs dalykai: 
bendruomenė aktyvi, inicia-
tyvi. Ji mano, kad savomis 
jėgomis ir lėšomis galima 
padaryti daug, tačiau reikia 
ieškoti būdų papildyti ben-
druomenės gyvenimą įdo-
miomis iniciatyvomis, todėl 
tradicinius Dievo Apvaizdos 
atlaidus ketina sutikti gražia 
ir įdomia švente. Kuriai ren-
gia specialų projektą. 

Skaudulys 
pamažu sklaidosi
Panašu, kad pats didžiau-

sias Kriaunų bendruomenės 
skaudulys – Kriaunų varpo 
klausimas pamažu sprendžia-
mas. Varpas, nulietas, ma-
noma, dar pagonybės laikais 
– gali būti pats seniausias 
Baltijos šalių varpas. Šis lo-
bis, kuris pernai Vasario 16-
ąją Nacionaliniame operos ir 
baleto teatre domino šalies 
vadovus, natūralu, kad galė-
tų sudominti ir vagis. Juolab, 
kad mūsų kraštuose įvykdyta 
jau ne viena varpų vagystė. 
Tad nenuostabu, kad nesau-
gomoje Kriaunų bažnyčios 
varpinėje varpui buvo nesau-
gu. Ir tam, kad jis neiškeliau-
tų nežinomais keliais, buvo 
nuspręsta jį laikinai saugoti 
Obelių laisvės kovų istorijos 
muziejuje. Paiškėjo, kad šis 
varpas net nebuvo įtrauktas 
į Kultūros vertybių registrą. 
Dabar ši spraga klebono Lai-
mono Nedvecko pastangomis 
jau ištaisyta. 

Kriauniškiai ne kartą karš-
tai ginčijosi, kad varpas grįž-
tų į Kriaunas. Klebonas L. 
Nedveckas aiškino, kad jei 
varpą pakabintų atgal į var-
pinę, ten reiktų kraustytis ir 
jam pačiam – kitaip varpo ne-
apsaugosi. Eksponuoti ypa-
tingą sakralinę vertę turintį 
varpą Kriaunų muziejuje tarp 

Petro Griškevičiaus biusto ir 
raganų kolekcijos, vargu ar 
priimtina teologine bei kultū-
rine prasme.

Taigi, su vyskupo leidimu 
varpas laikinai iškeliavo į 
Obelius. Tačiau jam jau yra 
reali viltis grįžti. 

Tą susirinkimo dalyviams 
pakartojo ir E. Driskius, ir 
klebonas L. Nedveckas: vys-
kupo nuomone, varpas turi 
grįžti į Kriaunas. Bet tik į 
bažnytinę erdvę, būti naudo-
jamas liturginiams tikslams. 

Mat bendruomenės pirmi-
ninkas Eugenijus Driskius ir 
kiti iniciatyvūs kriauniečiai 
rado puikią išeitį, tenkinan-
čią ir Bažnyčią, ir miestelio 
visuomenę. Kadangi Kriaunų 
Dievo apvaizdos bažnyčios 
stogas yra katastrofinės bū-
klės, jį reiktų suremontuoti 
ir specialioje varpinėje pa-
kabinti varpą. Varpas būtų 
apsaugotas moderniausiomis 
technologijomis, nuolatos 
stebimas. Norintieji galėtų jį 
apžiūrėti. Ir, manoma, tokių 
norinčiųjų būtų tikrai daug. 

Ko negali
 „septyniąs babeląs“, 
gali aktyvi bendruomenė
Kaip juokavo E. Driskius, 

prieš bendruomenės susitiki-
mą viena kriauniškė klausė, 
ar realu tikėtis, kad bažny-
čios stogo remontui lėšų su-

rinktų „septyniąs babeląs“? 
Matyt turėta omenyje, kad 
kaip ir visose kaimiškosiose 
parapijose, tikinčiųjų gretos 
nėra gausios. Ir jiems patiems 
įmanoma įveikti tik einamuo-
sius bažnyčios priežiūros, bet 
ne kapitalinio stogo remonto 
klausimus. Akivaizdu, kad 
per 200 tūkst. Eur, kiek apy-
tikriai reiktų bažnyčios stogui 
suremontuoti, vien tikintieji 
rinktų ne vieną dešimtį metų. 
Tačiau aktyvūs bendruome-
nės nariai jau rado būdų pada-
ryti taip, kad remonto darbai 
taptų realiais. Jau parengtas 
projektas, kuris galėtų būti fi-
nansuojamas iš specialių nor-
vegų fondų. Metų pabaigoje 
planuojami šaukimai tam 
projektui, tačiau bendruome-
nės pirmininkas ir aktyvūs jo 
talkininkai jau dabar aktyviai 
veikia, kad šį projektą lydėtų 
sėkmė.

Vienas iš svarbiausių 
kriterijų, parenkant, ku-
rie projektai bus finansuo-
ti Norvegijos lėšomis – tų 
objektų įveiklinimas. Ir čia 
jau kriauniškiai padirbėjo iš 
peties. Jau dabar svetainėje 
kriaunos.lt turistams ir ra-
jono žmonėms siūlomi net 
penki maršrutai, įtraukiantys 
pačias gražiausias šio unika-
laus krašto vietas: Kriaunų 
bažnyčią, Bobriškio sentikių 
maldyklą – daugiau nei tris 

šimtus metų skaičiuojančią 
seniausią sentikių maldyklą 
Lietuvoje, Velikuškių II pilia-
kalnį, Dumblynės kaimo salą, 
kurioje 1962 m. surastas sėlių 
genties lobis (dabar Lietuvos 
nacionaliniame muziejuje re-
prezentuojantis sėlių gentį) ir 
dar daugybė kitų gražių, tur-
tingą praeitį turinčių vietų. 

Taigi, kriauniškiai nekan-
triai laukia šio projekto palai-
minimo ir bažnyčios remonto 
darbų pradžios.

Įveiklinti didžiulį pastatą
Kita kriauniškių galva-

sopė – Kriaunų mokyklos 
tolesnis likimas. Dabar joje 
ugdomi tik pradinukai ir 
įkimokyklinukai. Ir tų, ir tų 
dabar yra po vienuolika, tad 
viso Senamiesčio progimna-
zijos Kriaunų padalinį, gali-
ma sakyti, lanko 22 vaikai. 
Kodėl „galima sakyti“? Nes 
mokyklos antrajame aukš-
te įkurtas dienos centras. O 
štai jame lankytojų gretos 
jau kur kas gausesnės: čia 
praleisti laiko po pamokų 
užsuka ir progimnazijų, ir 
gimnazijų moksleiviai, grį-
žę į Kriaunas. Taigi, pasta-
tas gyvas.

Tačiau jis turi dar dau-
giau galimybių tarnauti apy-
linkių žmonėms. Planuota 
čia įkelti seniūniją, tačiau 
šis klausimas kol kas „kabo 

ore“. Dienos centrą ketina-
ma perkelti į suremontuotas, 
neįgaliesiems pritaikytas 
patalpas pirmajame aukšte. 
Ilgametė Kriaunų progimna-
zijos direktorė Stasė Idienė 
pristatė einamuosius planus, 
ką ketinama daryti moky-
klos laisvose patalpose. An-
tai puiki kompiuterių klasė 
bus išnaudojama suaugu-
siųjų kompiuterinio raštin-
gumo mokymams. Ir čia jau 
seniai nebekyla klausimų, o 
kam to reikia? Mat atokiuo-
se miesteliuose vis daugiau 
paslaugų keliasi į virtualią 
erdvę. Jau ir vyresnio am-
žiaus žmonėms tenka įveik-
ti technologijų baimę, nes 
kitaip būtų sunku sumokėti 
tam tikrus mokesčius, atlikti 
kitas svarbias veiklas. Taigi, 
projektas sutiktas džiugiai. 

Visgi ne virtualias, o pa-
prastas, žemiškas, tačiau 
taip reikalingas paslaugas 
priartinti prie kriauniškių 
skirtas dar vienas projek-
tas, kurio detalių S. Idienė 
neišduoda. Mat idėjos šiais 
laikais – brangiausias turtas. 
Tai bus socialinis projektas, 
kurio vertė – 85 tūkst. Eur ir 
jo dėka būtų įkurtos dvi dar-
bo vietos. Detaliau apie pro-
jektą S. Idienė žadėjo mielai 
papasakoti tuomet, kai jis 
jau bus „palaimintas“.

Į 5 p. 

Apie ambicingus ir labai svarbius projektus kalbėjo bendruomenės pirmininkas Eugenijus Driskius. Stasė Idienė bendruomenei pristatė su Kriaunų mokykla susijusius projektus.

Visus bendruomenės susirinkimo klausimus jos žmonės sprendė faktiškai vienbalsiai
Klaudijaus Driskiaus iniciatyva pasveikinti kunigą – Atgimimo šauklį Kriaunose sulaukė 
didelio palaikymo.
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Antanas Vagonis: Rokiškio rajonas – 
patraukli prekė

Politinė reklama

Politinė reklama

TREMTINIŲ VAIKAS. 
Antanas Vagonis – dabar-
tinis, 10 –asis, Rokiškio ra-
jono savivaldybės meras 
gimė 1963 m., rugsėjo 8 d., 
Kargandoje, Kazachstane, 
tremtinių šeimoje. Gimi-
nėje buvo ir miško brolių, 
todėl grįžęs į tėvynę buvo 
KGB sekamas ir persekio-
jamas.

SANITARAS. Iš rajono 
vadovo kabineto pirmo-
siomis savo darbo dieno-
mis išmėžė spintas su ap-
dulkėjusiais suvenyrais ir 
padėkos raštais.  

REFORMATORIUS. Me-
ras išgarsėjo kaip inovato-
rius ir reformatorius. Vie-
tos politikai, valdininkai, 
verslininkai aiškino jam, 
kaip dirbti, bet A. Vagonis 
turi savo viziją. Jis neva-
dina savęs politiku, teigia 
tiesiog stengiąsis dirbti 
maksimaliai gerai ir atsto-
vauti rajono žmonės.  

ALERGIŠKAS TINGI-
NIAMS IR DILETANTA-
MAS. Pasižymi tiesmu-
kumu. Aukštas pareigas 
užimančiam biurokratui 
neatleidžia melo, išsisu-
kinėjimo, visateisiškumo. 
Laimi mūšius su korum-
puotais sovietinio raugo 
politikais ir valdininkais. 
Pasamdęs auditą įrodė, 
jog ne vienas rajono vals-
tybės tarnautojas dyka-

duoniauja. „Reikia dirbti 
rajono labui dabar, o ne 
jaustis nusipelniusiu darbo 
„veteranu“, kuriam už nie-
ko veikimą valstybė privalo 
mokėti rentą“, – sako A. Va-
gonis.

NEVERKIA IR NEPRAŠO 
– SIŪLO. Į ministerijas va-
žiuoja ne maldauti, paverkti, 
o su pasiūlymais. Susitikime 
su „Lietuvos geležinkelių“ 
bendrovės vadovais kelei-
vinį traukinį Rokiškis–Šiau-
liai  pavadino š... produktu. 
„Maršrutas Rokiškis–Šiauliai 
– tas pats, kas būtų maršru-
tas nuo Rokiškio iki Skemų“, 
– rėžė meras. Dabar ben-
drovė ir Susisiekimo minis-
terija svarsto A. Vagonio 

pasiūlymą paleisti trau-
kinį maršrutu  Daugpi-
lis–Klaipėda, o A.Vagonis 
žada būti atkaklus. Naujas 
maršrutas prisidėtų prie 
regiono plėtros, duotų 
naudos ne tik Rokiškio ra-
jonui, pervežimo verslui, 
bet ir turizmui. 

NEBIJO ŠOKIRUOTI. 
Putliems savivaldybės 
administracijos darbuo-
tojams meras patarė ne-
sinaudoti liftu..., o pats 
pastebėtas savivaldybės 
koridoriais vaikštantis  ba-
sas. Basakojui merui va-
dovaujant, rajonas baigia 
atsikratyti milžiniškos sko-
lų kupros. Išlaidų kredito-
rinį sumažino  2,4 mln.

Politinė reklama bus apmokėta iš Antano Vagonio visuomeninio komiteto politinės 
kampanijos sąskaitos. Užs. nr. 0763

Rokiškio kraštui – sąrašas Nr. 23

Įsišaknijusios stagnacijos ledus Rokiškio rajone pajudino prieš 4 metus įvykę savival-
dybių tarybų ir tiesioginiai merų rinkimai. Iš atsakingų valdžios postų buvo „patrauk-
tas“ sovietinės nomenklatūros elitas. 

Buvusios santvarkos veikėjai lengvai nepasidavė, visur „prikamšę“ savų žmonių. Jie 
buvo pasiryžę net įvesti tiesioginį valdymą rajone. Tikslas – neišleisti iš savo rankų turėtų 
privilegijų bei įtakos sferų. Darė viską, kad nušalintų žmonių demokratiškai išrinktą merą. 

„Buvusiuosius“ tiesiog siutino mero sėkmė – ko tik imasi, viskas jam pavyksta. Valdi-
ninkus glumino, kad ne jie merui pateikia informaciją apie seniūnijų problemas, o meras 
pats išklauso žmonių. Užstrigę projektai buvo užbaigti, pensinio amžiaus įstaigų vadovai 
išėjo į užtarnautą poilsį, rajono savivaldybėje suklego jaunų valstybės tarnautojų balsai.

Mes ilgai svajojome turėti aplinką, kurioje gyventi gera. O metų metus išgyvenda-
vome  nesmagių akimirkų, kai ant scenos užlipus buvusiems merams padvelkdavo 
gūdžiu sovietmečiu, provincijos gūduma – nejuokingi nusikalbėjimai rodė ir senosios 
nomenklatūros neišprusimą. Suprasdami, kas vyksta, tarp namų sienų su artimaisiais 
apgailestavome, kad išrinktieji sau ir „saviems“ padalija postus, ir nieko čia nepakeisi... 

Bet staiga viskas pasikeitė, žmonėms išsirinkus šiuolaikišką merą – linksmą ir nuošir-
dų, teisingą ir drąsų, turintį planą ir valdantį žodį, klystantį ir nebijantį atsiprašyti. Nors 
jo nuoširdumas buvo pavadintas vaidyba, žmogiškumas – apsimetinėjimu, reiklumas 
– arogancija, o viešumas –  pasimaivymu, senosios nomenklatūros bandymai sukel-
ti perversmą išblėso. Daugumai žmonių atsivėrė akys. Rajono merą palaikė paprasti 
žmonės ir sąžininga žiniasklaida. Jis parodė ir rokiškėnams, ir visai Lietuvai, kaip reikia 
kovoti, ginant savo idėjas ir savo krašto žmonių interesus.

Todėl dabar mes, Antano Vagonio komiteto komanda, kviečiame visus kovo 3 d. at-
eiti į rinkimus ir balsuoti už sąrašą Nr. 23 ir Antaną Vagonį – kaip būsimą mūsų rajono 
vadovą. Mes turime galimybę įpareigoti merą pabaigti jo pradėtus darbus, pareikalauti 
atsakomybės ir kokybiškos veiklos. Jūsų sprendime – visų rokiškėnų ateitis. Kviečiame 
paraginti ir tuos, kurie buvo abejingi ir netikėjo pokyčiais.

Politinė reklama bus apmokėta iš Antano Vagonio visuomeninio komiteto politinės 
kampanijos sąskaitos. Užs. nr. 0764

Nuolaidos iki 70%!
Dar karštesnis sezono išpardavimas!

Maloniai laukiame Jūsų 
Vytauto g. 23A, Rokiškis

Kriaunų bendruomenėje – darbų, planų ir siekių gausa
Iš 4 p. 
Apie pinigus: 
net senoliai 
bendruomenei taupyti 
nenori
Kitas aktualus bendruome-

nės veiklos klausimas – finan-
sai. Be jų daug iniciatyvų taip 
ir liktų iniciatyvomis. Ir dau-
gelis kriauniškių buvo įsitiki-
nę, kad jų finansinis indėlis 
į bendruomenės veiklą būtų 
per kuklus – tik trys eurai me-
tams. Manoma, kad senoliai 
– labiausiai taupanti visuo-
menės dalis. Bet kriauniškės 
močiutės neigia šį įsišakniju-
sį stereotipą. Bendruomenės 
pirmininkas E. Driskius pra-
džiai siūlė ir stojimo, ir nario 
mokestį pradžiai suvienodinti 
iki 5 Eur. Kunigas L. Nedvec-
kas pasiūlė iš dirbančiųjų ir 
stojimo mokesčio ir kasmeti-
nio rinkti po 10 Eur, iš pen-
sininkų, daugiavaikių šeimų 
– po 5 Eur. Iš salės galo pasi-
girdo siūlymų rinkti po 7 Eur. 
Tačiau močiutės netruko ap-
skaičiuoti, kad net mokant 10 
Eur, kas  mėnesį bendruome-

nės veiklai neišeis ir po eurą. 
Todėl E. Driskiui pasiūlius 
kompromisinį variantą –  7 
Eur – susirininkimo dalyviai 
ėmė šaukti „dešimt, dešimt“. 
Taigi, vienbalsiai nuspręsta, 
kad Kriaunų bendruomenės 
iždą jos nariai pildys kasmet 

po 10 Eur.
Kitas svarbus reikalas – 

bendruomenės įstatų keitimas. 
Jie, kaip sakė E. Driskius, jau 
moraliai pasenę, juose yra 
juokingų terminų, tokių kaip 
„finansų tijūnas“. Kadangi įs-
tatų projektas buvo paskelbtas 
iš anksto, norintieji galėjo su 
jais susipažinti, tai didesnių 
diskusijų dėl jo nekilo. Tačiau 
naujieji įstatai priimti ne vien-
balsiai: dvi bendruomenės na-
rės susilaikė.

Rokiškio rajono bendruo-
menių asociacijos vadovė 
Irina Kalnietienė supažindino 
kriauniškius su kitų bendruo-
menių gyvavimo bei veiklos 
niuansais. 

Sveikinimas 
Atgimimo šaukliui
Po svarbių darbų – pro-

ga maloniems rūpesčiams. 
Kriauniškis Klaudijus Dri-
skius pristatė puikią inicia-
tyvą pasveikinti 1986-88 m., 
Atgimimo priešaušriu Kriau-
nose kunigavusį Algirdą 
Dauknį su 60-uoju gimtadie-

niu. Šį dvasininką miestelio 
žmonės prisimena su šiluma 
kaip Atgimimo šauklį, kuris 
jau tada ėmėsi drąsių inicia-
tyvų: organizavo mergaičių 
chorą, statė spektaklius, su 
kriauniškiais žaidė krepšinį, 
diegė laisvės daigus jų šir-
dyse. K. Driskiaus iniciaty-
va parašytą sveikinimą buvo 
kviečiami pasirašyti kriau-
niškiai, ir su jų parašais pra-
ėjusį sekmadienį sveikinimas 
įteiktas dvasininkui.

E. Driskius įteikė dovanas 
aktyviausiems Kriaunų ben-
druomenės žmonėms.

Po bendruomenės susiti-
kimo visi vaišinosi gardžia 
garsiąja Kriaunų koše, o po 
to žiūrėjo režisieriaus Jus-
tino Krisiūno sukurtą filmą 
„Širdys“ bei bendravo su jo 
autoriumi. 

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

Po svarbių klausimų – legendinė 
Kriaunų košė. 

„Rokiškio Sirenos“ nuotr.
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Perkančioji organizacija: Rokiškio ra-
jono savivaldybės administracija (kodas 
188772248, Respublikos g. 94, 42136 
Rokiškis).

Pirkimo objektas: Rokiškio mieste 
perkami 1 vieno kambario ir 1 dviejų 
kambarių butai; Obelių mieste - 1 vieno 

kambario butas; Juodupės miestelyje – 1 dviejų kam-
barių butas su visais komunaliniais patogumais. Butai 
su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, du-
šine), mediniuose ar karkasiniuose namuose bei butai, 
kurių nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 proc., nebus 
perkami.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų 

pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuo-
mos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo, 
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. 
gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų 
pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuo-
mos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“.

Paraiškos vertinimo kriterijai: kaina, buto techninė 
būklė ir energinio naudingumo klasė.

Pirkimo dokumentus galima gauti Strateginio pla-
navimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyriuje, 414 kab., 
Respublikos g. 94, Rokiškyje, arba rasti internete adresu 
www.rokiskis.lt naujienų skiltyje.

Informacija teikiama tel. (8 458) 71 429, mob. 8 616 
48 892, el. paštu v.gindviliene@post.rokiskis.lt.

Paraiškos  pateikimo vieta: Strateginio planavimo, 
investicijų ir viešųjų pirkimų skyrius, 414 kab., Respubli-
kos g. 94, Rokiškyje.

Paraiškos  pateikimo terminas: iki 2019 m. kovo 6 
d. 10.00 val.

Kalba, kuria turi būti parengta paraiška: lietuvių.
Paraiška pateikiama užklijuotame voke, ant kurio 

nurodomas parduodamo buto adresas, kontaktinio as-
mens vardas, pavardė ir telefono nr.

Pateikiami šie dokumentai:
1. Užpildyta paraiška; 
2. Nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
3. Kadastro duomenų bylos kopija;
4. Buto energetinio efektyvumo sertifikato kopija;
5. Notaro patvirtintas įgaliojimas, suteikiantis teisę 

asmeniui teikti paraišką ir derėtis dėl buto pardavimo 
(jei paraišką teikia ne pats savininkas arba kai butas 
nuosavybės teise priklauso keliems asmenims).

Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai, vyks 
2019 m. kovo 6 d. 10.30 val. Rokiškio rajono  savival-
dybės administracijos 203 kab., Respublikos g. 94, Ro-
kiškyje.

Užs. 0758

AUGALAI

• Raudonuosius dobilus (Vyčiai). 
Tel. 8 623 18 913. Rokiškis
• Ekologiškus rugius. 50 kg - 12 
Eur. Tel. 8 671 89 551.  
Rokiškis
• Dirbtinius medelius su netikrais 
vaisiais. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 678 05 029. Rokiškis

BALDAI

• Prieškambario spintą su antrasole, 
šviesios spalvos. 155 x242 x40 cm. 
Kaina 75 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Naują firminį čiužinį.  
Tel. 8 698 21 891. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju dviejų durų spintą. 
Plotis 100 cm, gylis 59.5 cm, 
aukštis 180 cm. Pasiimti patiems. 
Tel. 8 682 58 696. Rokiškis
• Vežimėlio lopšį.  
Tel. 8 624 69 717. Rokiškis
• Dovanojame katytę. Labai graži 
ir miela, Siamo veislės mišrūnė, 5 
mėn. amžiaus. Tel. 8 608 84 226. 
Rokiškis
• Miela katytė jau pasirengusi 
surasti naujus mylinčius 
šeimininkus. Valgo viską, 
nukirminta, daro į dėžutę, 
labai draugiška, miega kartu su 
žmogumi, mėgsta žaisti. Tikimės ką 
nors nudžiuginti nauja gyventoja. 
Tel. 8 682 81 180. Rokiškis
• Dovanoju vežimėlį 3 in 1. Su 
defektais. Skambinti nurodytu 
telefonu. Tel. 8 646 80 608. 
Rokiškis
• Atiduodu dvi pagalves 50x70 cm. 
Tel. 8 648 35 808. Rokiškis
• Už kavą ir saldainius dovanoju 
žiurkėnus, degu voveriukus, 
dekoratyvinius triušiukus  
Kupiškio mieste. Tel. 8 630 57 027. 
Kupiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Juodous odinius moteriškus 
sportinius batelius iš Vokietijos. 
Lenktu padu, 40 dydis. Kaina 37 
Eur. Tel. 8 621 86 262.  
Rokiškis
• Baltus odinius moteriškus 
sportinius batelius iš Vokietijos. 38 
dydis. Kaina 32 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. 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
• Striukę berniukui, 128 d. Kaina 5 
Eur. Tel. 8 611 52 763.  
Rokiškis
• Baltus moteriškus batelius. 
 Kaina 5 Eur. Tel. 8 626 40 488. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Stiprintuvą su kolonėlėmis.  
Kaina 38 Eur. Tel. 8 625 04 387. 
Rokiškis
• Veikiantį muzikinį centrą 
Samsung. FM radijas, CD, kasečių 
grotuvas. AUX jungtis.  
Kaina 40 Eur. Tel. 8 628 37 400. 
Rokiškis
• Naują 800 W kolonėlę. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 628 84 162. 
Rokiškis
• Naujus, įvairių spalvų radijo 

imtuvus. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 628 84 162. Rokiškis
• Dvi naujas kolonėles. 
 Kaina 50 Eur. Tel. 8 628 84 162. 
Rokiškis
• Naują, nešiojamą, pakraunamą 
kolonėlę. AUX, USB, Bluetooth ir 
t.t. Su ratukais. Kaina 115 Eur.  
Tel. 8 628 84 162. Rokiškis
• Dvi naujas koncertines kolonėles 
Wonyx. Bluetooth, AUX, USB, 
mikrofonas ir t.t. . Kaina 175 Eur. 
Tel. 8 628 84 162. Rokiškis
• Grotuvus Hitaschi, Toshiba ir 
televizorių. Būklę puiki.  
Kaina 15 Eur. Tel. 8 674 32 521. 
Rokiškis
• Garso sistemos komplektą: 
stiprintuvą Korvet, kolonėles 
Technic, tiunerį Pioneer.  
Kaina 50 Eur. Tel. 8 696 34 521. 
Kupiškis
• Kolonėles Edifier M2280. 
Naudotos apie mėnesį, todėl jokių 
defektų nėra ir atrodo kaip naujos. 
Bendras galingumas 12 W. Pirktos 
iš 1A.lt, garantija galioja iki 2020 
m. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 603 38 303. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• 3 metų merinosų veislės aviną. 
Tel. 8 605 36 575. Rokiškis
• Merinosų mišrūnų 7 mėn. 
avinukus ir avytę. Taip pat avis su 
ėriukais. Salos. Tel. 8 605 36 575. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Galiu prižiūrėti senukus pietų 
metu, 2-3 valandas.  
Tel. 8 676 08 744. Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo, galiu 
dirbti ūkyje. Turiu traktorininko 
teises, TR1 ir TR2 ir esu įgijęs 
automechaniko specialybę.  
Tel. 8 624 53 501. Rokiškis
• Ieškau mezgėjos, siuvėjos darbo. 
Tel. 8 620 81 862. Rokiškis
• Jaunas, atsakingas vaikinas ieško 
sargo darbo. Tel. 8 623 30 504. 
Rokiškis
• 26 m. vyras skubiai ieško bet 
kokio darbo. Tel. 8 626 31 285. 
Rokiškis
• 37 metų vyras ieško darbo.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• 28 metų tvarkingas vyras ieško 
bet kokio darbo su gyvenamąja 
vieta. Tel. 8 629 83 901.  
Rokiškis
• Rimtas, be žalingų įpročių vyras 
ieško darbo. Gali būti laikinas.  
Tel. 8 605 68 135. Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Galiu 
prižiūrėti senyvo amžiaus žmones. 
Esu sąžininga ir rimtai žiūriu į 
darbą. Tel. 8 624 34 833.  
Rokiškis
• Vyras ieško bet kokio darbo.  
Tel. 8 672 90 519. Rokiškis
• Ieškau buhalterės darbo. Darbo 
stažas 35 m. Galiu dirbti ir 
papildomai namuose.  
Tel. 8 626 81 551. Rokiškis
• Moteris gali slaugyti senjorus. 
Tel. 8 646 10 831. Rokiškis
• Ieškau darbo, galiu prižiūrėti 
vaikus arba sena žmogų. Turiu 
patirties. Tel. 8 625 24 087. 
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Nuo rugpjūčio 1 dienos bus 
reikalingas žmogus sultims spausti, 

dėl sąlygų kreiptis jau dabar.  
Tel. 8 698 23 751. Rokiškis
• Ūkininkui reikalinga buhalterė. 
Tel. 8 686 21 088. Rokiškis
• Ieškomos moterys dirbti 
Olandijoje pas ūkininką, 
skinti braškes ir žemuoges. 
Atlyginimas 7,75 Eur/val. į rankas. 
Apgyvendinimas suteikiamas 
nemokamas. Darbas 3 mėnesiam. 
Pradžia kovo 15 d.  
Tel. 8 678 51 101. Rokiškis
• Įmonei, teikiančiai buhalterines 
paslaugas kitoms įmonėms, 
reikalinga buhalterė, turinti 
buhalterinį išsilavinimą, bent dviejų 
metų darbo patirtį, buhalterinės 
programos Stekas-apskaita patirtį ir 
gerus darbo kompiuteriu įgūdžius. 
Tel. 8 682 66 155. Rokiškis

KITA

• Pusines medžio atraižas, atvežu. 
Yra ir sausų. Vežu nedidelį kiekį 
po 2 m. Yra ir pusinių malkų 
kaladėlėmis arba skaldytų.  
Tel. 8 602 87 040. Rokiškis
• Sausas lapuočio malkas. 
Smulkios, apvalios apie 30 cm 
ilgio. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 640 42 901. Rokiškis
• Storasienį metalinį vamzdį. Storis 
8 mm, skersmuo 630 mm.  
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• Tekinimo staklių griebtuvą.  
Kaina 29 Eur. Tel. 8 685 06 891. 
Rokiškis
• Daugiapjūkles medžio apdirbimo 
stakles, elektros variklius, 
svarstykles iki 200 kg.  
Tel. 8 687 89 378. Rokiškis
• Šieną rulonais, 4 vnt. Kazliškis. 
Tel. 8 620 42 134. Rokiškis
• Nebrangiai 10 šienainio rulonų. 
Pasiimti patiems. Tel. 8 623 67 046. 
Rokiškis
• Metalinį seifą. Kaina 135 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius. 50 vnt. 
Kaina 0,7 Eur/vnt.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Medžio apdirbimo stakles ir 
diskinius pjūklus.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Juodalksnio, beržo malkas 
supjautas kaladėlėmis arba 
rąsteliais po 2 m.  
Tel. 8 621 89 438. Rokiškis
• Malkas kaladėmis arba skaldytas. 
Yra ir atraižų. Tel. 8 624 90 330. 
Rokiškis
• Šienainio rulonus. Pasiimti 
patiems. Tel. 8 623 67 046. 
Rokiškis
• Labai gerai apšviečiančią, naują 
dienos šviesos lempą, tinka naudoti 
makiažui ar dar kam nors.  
Kaina 30 Eur. Tel. 8 628 84 162. 
Rokiškis
• Naują, 35 l talpos alui gaminti 
statinę. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 628 84 162. Rokiškis
• Naują imitacinį židinį - šildytuvą. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 628 84 162. 
Rokiškis
• Horizontalų pečių, 120x0,5. Ant 
kojų, didelės durys. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 674 32 521. Rokiškis
• Alaus statines, staliuką - stalviršis 

ąžuolo, kojos Singer siuvimo 
mašinos. Senovines arklines roges, 
arklinį vežimą, senovines radijas 
Latvija ir Minsk. Tel. 8 676 27 899. 
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
• Malkas kaladėlėmis arba 
skaldytas. Tel. 8 606 07 881. 
Zarasai
• Ramundas GM parduoda 
kokybiškus, be žievės ir kitų 
priemaišų, medienos pjuvenų RUF 
tipo briketus. Vienoje palėtėje 
960 kg. Paletės kaina 132 Eur. 
Atsiėmimas adresu: Miškininkų 
g. 10, Rokiškis. Papildomas tel. 
+370 61006480. Tel. 8 656 20 131. 
Rokiškis
• Naujas elektronines cigaretes. 
Juoda ir mėlyna. Galingos. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 678 05 029.  
Rokiškis
• Naujus medinius šulinį ir 
pavėsinę 3x3. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Geros būklės Xbox 360 žaidimus, 
nesuraižyti. Kaina 6 Eur.  
Tel. 8 679 88 428. Rokiškis
• Veikiantį nešiojamą kompiuterį 
Fujitsu Siemens. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 628 37 400. Rokiškis
• Asus kompiuterį. Viskas veikia, 
procesorius Intel Core 2 duo 4 GB. 
Tel. 8 655 12 035. Rokiškis
• Stalinį kompiuterį. I5 7600k 3.8 
GHz 7G, 16 GB RAM, motininė 
plokštė MSI M3, GTX 1060 6 GB, 
SSD 150 GB, HDD 250 GB, Wifi 
plokštė. Viskas puikiai veikia, 
naudotas po surinkimo apie 1,5 m. 
1 minusas - baisus korpusas.  
Kaina proto ribose derinama. 
Kaina 400 Eur. Tel. 8 629 44 324. 
Rokiškis
• Nešiojamą kompiuterį Asus. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis
• Monitorių Asus, 19 colių 
įstrižainė. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Asus Xonar AE 7.1. Veikia 
puikiai, jokių defektų nėra. Tai 
yra kokybiška vidinė garso korta. 
Pirkta iš 1A.lt, garantija galioja dar 
du metus. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 603 38 303. Rokiškis
• Radeon R7 370 Msi Gaming 4 
GB Edition. Veikia puikiai, buvo 
tvarkingai prižiūrėta. Yra dežė ir 
visi joje buvę daiktai. Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 603 38 303. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Kaimiškus kiaušinius valgymui 
ir perinimui. Tel. 8 605 26 260. 
Rokiškis
• Merinosų mišrunų ėriukų 
skerdieną. Mėsa neturi avims 
būdingo specifinio kvapo ir lajaus. 
6 Eur/kg. Tel. 8 605 36 575. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Telefonus: LG, mažai naudotas, 
60 Eur, Nokia, 3 vnt., veikiantys, 
50 Eur. Tel. 8 613 61 590.  
Rokiškis
• Puikiai veikiantį, geros būklės 
LG Q6. Versija su 3GB RAM ir 
32GB vidine atmintimi. Pilnas 
komplektas. Pridedu du dėklus. 
Kaina galutinė, atsakau į sms . 
Kaina 90 Eur. Tel. 8 647 88 088. 
Rokiškis
• Geros kokybės Samsung J7 
2016m. telefoną.  Pridedama 
3 įdėkliukai. Telefonas be 
subraižymų. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 626 09 333. Rokiškis
• Veikiantį telefoną Samsung 
Galaxy S6. Be defektų.  
Kaina 110 Eur. Tel. 8 628 37 400. 
Rokiškis
• Samsung Galaxy Come Prime 
telefoną. Kaina 65 Eur.  

Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Samsung Galaxy J7. Būklė 
tobula 9.5/10. Komplekte dėžutė, 
USB laidas, pakrovėjas, knygutės, 
Bluetooth JBL ausinės. Pirktas iš 
Telia salono. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 628 26 106. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Sintezatorių Bontempi. Geros 
būklės, daug programų.  
Kaina 80 Eur. Tel. 8 679 88 428. 
Rokiškis
• Pianiną Krasni Oktiabr, 
geros būklės, sureguliuotas. Jei 
neatsiliepiu rašykit sms.  
Kaina 120 Eur. Tel. 8 679 88 428. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Namą Čedasuose, Rokiškio 
raj., vanduo - šulinio, šildymas - 
stačiamalkė krosnis, už tvarto 28 
a dirbamos žemės, kuri ribojasi 
su Vyžuonos upe. Viduje reikia remonto, nes namas negyvenimas 
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jau ilgą laiką. Kaina dar derinama. 
Kaina 4500 Eur. Tel. 8 621 99 666. 
Rokiškis
• Skubiai 3 kambarių butą 
Kupiškyje, Kraštiečių mikrorajone. 
Kaina 23500 Eur.  
Tel. 8 614 73 188. Kupiškis
• 2 kambarių butą Jaunystės g., 5 
aukšte. 50,3 kv. m, suremontuotas. 
Tel. 8 640 36 031. Rokiškis
• 27 a skypą su mediniu namu 
Rokiškyje, šalia Juodupės g. 
Nuo pagrindinio kelio puikiai 
matomas ir pasiekiamas. Visos 
miesto komunikacijos. Labai geri 
kaimynai. Kaina 32000 Eur.  
Tel. 8 670 97 023. Rokiškis
• 3 kambarių butą Juodupėje. 
Yra centrinis šildymas, tačiau yra 
ir koklinė krosnis, kuri puikiai 
apšildo visą butą. Galima užkurti, 

kai išjungtas centrinis šildymas.  
Kaina dar derinama. Kaina 4500 
Eur. Tel. 8 672 73 455.  
Rokiškis
• Medinį namą su 18 a sklypu 
Rokiškyje, Draugystės g. Name 
miesto vandentiekis ir kanalizacija. 
Rami vieta, netoli turgus, autobusų 
stotis. Aplink geri kaimynai. 
Parduodamas be tarpininkų. Kaina 
22000 Eur. Tel. 8 605 81 090. 
Rokiškis
• Namą prie geležinkelio stoties. 
Tel. 8 601 49 181. Rokiškis
• Namą su sklypu Respublikos g. 
Galima gyventi iš karto. Du kitus 
tvarkingus sklypus, tinkančius 
naujo namo statybai ir komercinei 
veiklai. Sklypų plotas 14,32 a, 
teritorija aptverta, su visomis 
komunikacijomis. Kaina 17000 Eur. 
Tel. 8 655 31 429. Rokiškis
• Žemės skypą sodybai prie Sartų 
ežero. Plotas 60,9 a, projektuojamo 
namo plotas 113,2 kv m. Sklypas 
vos už 500 m nuo Sartų ežero. 
Su parengtais namo projektais ir 
išduotu statybos leidimu. Kaina 
5500 Eur. Tel. 8 655 31 429. 
Rokiškis
• Name yra įvestas vandentiekis 
ir kanalizacija. Namas šildomas 
centraline šildymo sistema, 
virtuvėje įrengta krosnis, vonioje 
yra kombinuotas vandens 
šildytuvas. Name įdėti plastikiniai 
langai. Didelis sklypas, yra sodas, 
garažas, ūkiniai pastatai, pirtis,. 

Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Jaukų nedidelį mūrinį namą 
Dariaus ir Girėno g., tinkantį 
gyventi iš karto. Poilsiui įrengta 
pirtis. 65 kv. m, sklypas 6,15 
a, teritorija aptverta. Elektros 
instaliacija trifazė, vanduo – šulinio 
su hidroforu (galima prisijungti 
miesto), kanalizacija miesto.  
Kaina 37000 Eur.  
Tel. 8 655 31 429. Rokiškis
• 9 ha žemės sklypą Bučiūnų k.  

Tel. 8 681 13 789. Rokiškis
• Tvarkingą, didelį, 47 kv. m  
garažą Pagojėje. Kaina 2700 Eur. 
Tel. 8 675 13 944. Rokiškis
• 18 ha žemės sklypą su mišku. 
Kaina 35000 Eur. Tel. 8 685 55 
567. Rokiškis
• 3 kambarių butą Juodupėje. Yra 
alternatyvus šildymas, patogumai. 
Galima derėtis. Kaina 5000 Eur. 
Tel. 8 672 73 455. Rokiškis
• Namą Obeliuose su ūkiniu 

pastatu. Yra vandentiekis, vietinė 
nuotekų sistema, centrinis 
šildymas. Reikalingas remontas. 
Kaina 10000 Eur.  
Tel. 8 673 38 801. 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
• 2 kambarių butą Rokiškyje, 
Aukštaičių g., 2 aukšte, 



8 psl. 2019-02-26

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

TR
EČ

IA
D

IE
N

IS
 0

2.
27

06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, 
Lietuva
09:20 Senis 
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 5 
11:15 Aukštuomenės 
daktaras 2 
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 5 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Stilius 
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 „Dniepru per Ukrainą" 
05:00 Ponių rojus

05:10 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
18:30 TV3 žinios 
19:30 Gero vakaro šou
20:30 Prakeikti 
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Jūrų pėstininkas. Užnugaris
23:50 Skubi pagalba 
00:45 Vaiduoklių ieškotojai 
01:35 Apsukrios kambarinės 
02:25 Ekstrasensai tiria 
03:50 Skubi pagalba
04:45 Vaiduoklių ieškotojai

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 Pagirios Tailande
00:30 Judantis objektas 
01:30 Gaudynės Šanchajuje

07:15 Vaikai šėlsta 
07:40 Stoties policija 
08:40 Sudužusių žibintų 
gatvės 
09:40 Nepataisomi 
10:45 Gelbėtojai - 112 

11:45 Mentalistas 
12:40 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 
13:35 Stoties policija
14:40 Sudužusių žibintų gatvės 
15:45 Nepataisomi 
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 Juodasis griaustinis
22:55 Laisvės kirtis
00:45 Didžiojo sprogimo teorija
01:25 Spec. būrys.  
Išlieka stipriausi 

05:20 „Gyvybės langelis“ 
06:10 TV parduotuvė
06:30 „Pasaulis iš viršaus“
07:00 Skinsiu raudoną rožę
07:30 Krepšinio pasaulyje 
08:00 Reporteris

09:00 „Gurovo bylos. 
Maitvanagiai“ 
11:10 „Viskas dėl tavęs“ 
12:20 „Bitininkas“ 
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 „Šėtono medžioklė“ 
03:50 „Šeimininkė“ 
04:35 „Albanas“ 
05:20 „Gyvybės langelis“
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28 06:00 Himnas

06:05 Labas rytas, 
Lietuva
09:20 Senis 
10:25 Štutgarto 
kriminalinė policija 5 
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 dien
22:30 Dviračio žinios

23:00 Babilonas Berlynas 
00:00 LRT radijo žinios
00:10 Štutgarto kriminalinė 
policija 5 
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

05:05 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 Sielonešė
00:20 Rezidenta
01:15 Vaiduoklių ieškotojai
01:40 Apsukrios kambarinės
02:30 Ekstrasensai tiria
04:00 Rezidentas 
04:50 Vaiduoklių ieškotojai 
05:10 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 Valanda su Rūta
21:00 Monikai reikia meilės 
21:30 Žinios
22:30 Pražūtingos gelmės
00:50 Judantis objektas 
01:45 Pagirios Tailande
03:25 Alchemija. VDU karta
03:50 RETROSPEKTYVA

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

09:40 Nepataisomi 
10:45 Gelbėtojai - 112 
11:45 Mentalistas 
12:40 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 
13:35 Stoties policija
14:40 Sudužusių žibintų gatvės 
15:50 Kobra 11 
18:00 Info diena
18:30 Betsafe–LKL. Nevėžis - 
Lietkabelis
21:00 Tylus įniršis
23:00 Juodasis griaustinis
00:55 Juodasis sąrašas 
01:45 Lemtingi skambučiai

05:20 „Gyvybės langelis“ 
06:10 TV parduotuvė
06:30 „Pasaulis iš viršaus“
07:00 Vantos lapas
07:30 Kitoks pokalbis 
08:00 Reporteris
09:00 Ant bangos

10:00 „Širdies plakimas“
11:10 „Viskas dėl tavęs“ 
12:20 „Bitininkas“
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 „Bitininkas“ 
02:10 „Kelrodė žvaigždė“ 
03:00 „Šėtono medžioklė“ 
03:50 „Spąstai Pelenei“ 
04:35 „Albanas“ 
05:20 „Gyvybės langelis“
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01 06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, 
Lietuva
09:20 Senis 
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 5 
11:15 Aukštuomenės 
daktaras 2 
12:00 (Ne)emigrantai
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 Dienos tema
21:30 Auksinis protas
22:50 Bastilijos diena 
00:20 Štutgarto kriminalinė 
policija 5 
01:05 Gyvenimas
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 Apsukrios kambarinės 
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 Ponas kūdikis
21:20 Vienas šūvis. Dvi kulkos
23:45 Abraomas Linkolnas. 
Vampyrų medžiotojas
01:45 Sielonešė 
03:50 Jūrų pėstininkas 
05:20 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 Ištroškę greičio
23:40 Tango ir Kešas
01:35 Šėtonas manyje
02:55 Pražūtingos gelmės

07:15 Vaikai šėlsta 
07:40 Stoties policija 
08:40 Sudužusių žibintų gatvės 
09:40 Kobra 11 
11:40 Reali mistika 
13:35 Stoties policija 

14:40 Sudužusių žibintų gatvės 
15:45 Nepataisomi 
16:55 Kobra 11 
18:00 NKL čempionatas. Jonavos 
"Sintek-Jonava" - Molėtų 
"Ežerūnas"
20:00 Amerikietiškos imtynės 
22:00 Susišaudymas
23:45 Tylus įniršis
01:40 Juodasis sąrašas 
02:30 Lemtingi skambučiai

05:20 „Gyvybės langelis“ 
06:10 TV parduotuvė
06:30 „Pasaulis iš viršaus“
07:00 Čempionai
07:30 Atliekų kultūra
08:00 Reporteris
09:00 Nuoga tiesa
10:30 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi

10:45 Čempionai
11:20 Adomo obuolys
12:20 „Bitininkas“ 
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 „Bitininkas“ 
02:10 „Kelrodė žvaigždė“ 
03:00 „Šėtono medžioklė“ 
03:50 „Spąstai Pelenei“ 
04:35 „Albanas“ 
05:20 „Gyvybės langelis“ 

mūriniame name. 53 kv. m. Geras 
išplanavimas, didelis balkonas, 
erdvi virtuvė. 2 langai pakeisti. 
Rami vieta, langai į pietų pusę. 
Kaina 19000 Eur.  
Tel. 8 611 20 442. Rokiškis
• 6 a sodą su bitininko nameliu 
Steponių k. Kaina 1100 Eur.  
Tel. 8 613 35 225. Rokiškis
• Sodybą Rokiškio raj., 
Bagdoniškio k. - Mykolo Riomerio 
gimtinėje. Graži vieta - kraštinė 
sodyba, netoliese Bagdoniškio 
dvaras. Sodyba jau kurį laiką 
negyvenama, reikalingas remontas. 
Kaina 4500 Eur. Tel. 8 616 98 958. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą bendrabutyje, 
Taikos g. 21, 1 aukšte, yra 
rūsys. Namas renovuotas, 
nedideli mokesčiai už šildymą 
ir komunalines paslaugas, nėra 
balkono. Butui reikalingas 
kapitalinis remontas, dėl kainos 
galima pasiderinti. Kaina 6300 Eur. 
Tel. 8 623 13 388. Vilnius

NUOMA

• Tvarkinga, dirbanti šeima labai 
ieško 1,5-2 kambarių buto nuomai, 
ilgam laikui. Tel. 8 623 20 459. 
Rokiškis

• Ieškome 2 kambarių buto nuomai, 
tvarkingai pagyvenusiai moteriai. 
Tel. 8 656 14 345. Rokiškis
• Šeima ieško 2 kambarių buto 
nuomai. Tel. 8 621 52 675. 
Rokiškis
• Išnuomojamas kambarys.  
Tel. 8 622 62 950. Rokiškis
• Išsinuomosiu žemės sklypą 
Rokiškio raj. Mokėsiu už 150 
Eur/ha. Taip pat ieškau pievų 
nusišienavimui. Tel. 8 633 70 907. 
Rokiškis

PASLAUGOS

• Atliekame dyzelininių 
mechaninių purkštukų remonto 
darbus, purkštuku patikrą stendu. 

Sureguliuojame purkštuko 
darbinį slėgi. Valome užstrigusius purkštukus. Suteikiame garantiją! 

Restauruojant purkštuką - 
ultragarsinis valymas nemokamai! 
Dirbame Rokiškyje.  
Tel. 8 612 87 715. Rokiškis

PAŽINTYS

PERKA
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• Perku rusiškus motociklus (Jawa, 
CZ, IŽ, Emka, Uralas ir t.t.). 
Taip pat perku techninius pasus, 
lopšelius, detales. Siūlykit viską 
- susitarsim. Tel. 8 621 72 836. 
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Baby Bjorn gultuką. Puikus 
pagalbininkas nuo pat kūdikio 
gimimo. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 670 54 703. Rokiškis
• Sūpuoklę kūdikiui. Pirkta nauja 
už 89 Eur, naudota tik keletą kartų. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Vaikišką lovytę, visiškai 
sukomplektuota. Čiužinukas, 
patalynė, apsaugos, baldakiumas 
(užuolaidėlė). Lovyte pirkta nauja 
ir praktiškai nenaudota, nes vaikas 
joje nemiegojo. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 603 62 884. Rokiškis
• Baby Bjorn gultuką. Naujo 
modelio, tinklelinės medžiagos, 
puikiai skalbiasi, nesipumpuruoja, 
su mediniu žaisliuku ir įpakavimo 
dežutėm. Puiki dovana kūdikiui. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 670 54 703. 
Rokiškis
• Vaikišką lovą - mašiną, be 
čiužinio. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 670 54 703. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Pamestas raktas Rokiškyje 
Nepriklausomybės aikštėje arba 
prie Rospo sporto klubo.  
Tel. 8 602 49 361. Rokiškis
• Vasario 13 dieną pamesti 
automobilio numeriai JNJ407. 
Galejo būti pamesti pačiame 
Rokiškyje arba kelyje Rokiškis-
Sėlyne arba pačioje Selynėje. 
Radusių prašome susisiekti.  
Tel. 8 682 38 705. Rokiškis
• Pamesti raktai su pakabuku. 
 Tel. 8 679 69 228. Rokiškis
• Rasti raktai. Tel. 8 673 82 836. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Trimerį - šakų genėtuvą. Kaina 90 
Eur. Tel. 8 625 04 387.  
Rokiškis
• Grandininį pjūklą Stihl MS181 
C-BE. Geros būklės, nauja lenta 
ir grandinė. Tel. 8 698 80 915. 
Rokiškis
• Benzininius ir elektrinius 
grandininius pjūklus iš Danijos. 
Tel. 8 610 77 145. Rokiškis
• Stumiamą žoliapjovę. Puikios 
būklės, kuriasi iš karto, yra žolės 
surinkėjas, Tekumse variklis. 
Pigiai. Kaina 65 Eur. 
Tel. 8 674 32 521. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO-
PREKĖS

• Pirties kepurę ir jos priedus. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 686 94 682. 
Rokiškis
• Naują karaoke įrangą su 
mikrofonais ir laidais. Visas 
šviečia, mirksi pagal muziką. 

Yra ekranas karaokei dainuoti. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 628 84 162. 
Rokiškis
• Naują, dar supakuotą dėžėje 
Airhockey žaidimo stalą.  
Kaina 90 Eur. Tel. 8 628 84 162. 
Rokiškis
• Naują treniruoklį - suoliuką. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 628 84 162. 
Rokiškis
• Odinį kombinezoną 
motociklininkui. 50-52 dydis, būklė 
puiki. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 674 32 521. Rokiškis
• LS2 šalmą. Kaip naujas. Kaina 50 
Eur. Kitą geros būklės šalmą už 20 
Eur. Tel. 8 628 87 687.  
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Atsparią vandeniui ploštę 
215x125 cm. Kaina 22 Eur.  
Tel. 8 620 55 819. Rokiškis
• Naujus arba mažai naudotus, 
daniškus perforatorius. Galia nuo 
800 W 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. 
Sulankstoma, lengva transportuoti, 
vartoma į diskinį arba kampų 
pjovimo pjūklą. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 610 77 145. Rokiškis
• Gegnes 5/15 cm, tąšus 15/15 m, 
colines lentas 2,5 cm storio. Visa 
mediena sausa. Tel. 8 610 06 145. 
Rokiškis
• Naują šilumos siurblį.  
Tel. 8 624 23 482. Rokiškis
• Kryžminių linijų lazerį. Pirktas 
naujas, automatiškai nustatomas, 
veikiantis. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 611 33 413. Rokiškis
• Naujus ir naudotus gipso glaisto 
šlifuoklius. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Vidaus ir lauko dailylentes.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Pjautą medieną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Volvo S80 2,5 l, TDI, 103 kW. 
Tvarkinga, TA iki 2020.06.17. 
Automatinė pavarų dėžė. Kaina 
1250 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• Vyrišką bėginį dviratį. Naujos 
padangos, aliuminio rėmas, 
priekiniai amortizatoriai, diskiniai 
stabdžiai. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• VW Sharan 1996 m., 1,9 l, 66 
kW, dyzelis, TA dar ilgam, daug 
privalumų. Kaina 950 Eur.  
Tel. 8 687 49 303. Rokiškis
• Audi A4 B5. 1,9 l, 81 kW, 
sedanas. TA iki 2020.11. Kaina šiek 
tiek derinama. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 626 57 202. Rokiškis
• 1996 m. VW Golf 3 universalą. 
TA iki 2019.10.20. Važiuoja ir 
traukia gerai. Tvarkinga greičių 
dėžė. Yra kablys, geros žieminės 
padangos. Kaina derinama vietoje. 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 620 80 170. 
Rokiškis
• Tvarkingą ir prižiūrėtą 2006 
m. Opel Vectra. 1,9 l, dyzelis, 
Automobilis be korozijos, naujas 
akumuliatorius, ką tik pakeisti 
filtrai, tepalai, važiuoklė tvarkinga, 
variklis geras, gerai užsiveda ir 

prie -20 laipsnių. TA 2 metams. 
Kaina 2560 Eur. Tel. 8 662 63 375. 
Anykščiai
• Renault Megane 2003 m., 1,5 
l, dyzelis, Automobilis užsiveda 
iš pusės raktelio pasukimo, dirba 
gražiai, pakeisti filtrai, tepalai, 
pagrindinis diržas su guoliais, 
kėbulas be rūdžių, menkų minusų 
turi. Važiuoklė gera, naujos 
padangos, akumuliatorius, TA iki 
2019.10. Kaina 960 Eur.  
Tel. 8 622 11 812. Anykščiai
• Motorinį dviratį Ryga.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Audi 80 1988 m., 1,8 l, benzinas, 
automatinė greičių dėžė. Kėbulas 
tvarkingas. TA iki 2019.12.15. 
Kaina 320 Eur. Tel. 8 615 65 652. 
Rokiškis
• 1998 m. BMW 320i. E46. 
Benzinas, iš Vokietijos.  
Kaina 900 Eur. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• Dviratį. Visos šviesos veikia, 
bėgiai, kojiniai stabdžiai, puikios 
būklės. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 674 32 521. Rokiškis
• Renault Megane 2000 m., 1,6 l, 
79 kW, benzinas/dujos.  
Tel. 8 626 53 651. Rokiškis
• Opel Astra, patekusi į eismo 
įvykį: įvažiuota į galą, bet 
techniškai tvarkinga. TA galioja iki 
2019.08. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 698 06 255. Klaipėda
• Tvarkingą, vokišką dviratį 7-12 
metų vaikui. Yra 3 vidinės pavaros. 
Kaina 75 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• VW Passat B4 1995 m., 
universalas, 1,9 l, dyzelis, TA, 
tvarkinga. Kaina 920 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
• Škoda Octavia 1999 m., 1,9 l, 
TDI, 81 kW. Hečbekas, TA iki 
2019.12. Kaina 950 Eur.  
Tel. 8 675 17 654. Rokiškis
• BMW 530D, E39 kėbule, 
FL modelis, 142 kW, geros 
komplektacijos, individualas 
(dvigubi langai, sudėtas mechaninis 
odinis rekaro salonas, didysis 
TV su visais blokais, liukas, du 
komplektai ratų). Kaina 2200 Eur. 
Tel. 8 627 26 622. Rokiškis
• Lengvojo automobilio priekabą 
170x150. Savos gamybos, yra 
dokumentai, nėra TA.  
Kaina 250 Eur. Tel. 8 674 32 521. 
Rokiškis
• VW LT50. Užsiveda, važiuoja 
puikiai. Pakeistas pagrindinis 
diržas, apynaujos padangos su C 
raide. Galiu atlikti TA apžiurą. 
Kaina 1350 Eur. Tel. 8 609 71 387. 
Rokiškis
• Mercedes Benz E220. 2006 m., 
90 kW., TA iki 2020.06. Dyzelis, 
automatinė pavarų dėžė. Kaina 
2700 Eur. Tel. 8 628 64 151. 
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 1100 Eur. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Škoda Octavia 1999 m., 
1,9 l, TDI, 81 kW. Hečbekas, 
kondicionierius, TA. Kaina 1050 
Eur. Tel. 8 675 17 654.  
Rokiškis
• Opel Astra po eismo įvykio. 2000 
m., 2 l, DTi, 74 kW. Visą arba 
dalimis. Tel. 8 620 78 254. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Audi 80 B4 1,9 l, TDI, 66 kW, 
dalimis. Yra daugiau dalių.  
Tel. 8 628 01 976. Rokiškis
• Opel Astra 2000 m., DTI, 2 l, 74 
kW, dalimis. Tel. 8 651 12 780. 
Rokiškis
• Dalimis 1998 m. Opel Vectra 
sedaną. Benzinas/dujos, 1,8 l.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• 2002 m. Citroen C5 2,2l., HDI, 
universalą dalimis: galinį dangtį, 
sparnus, duris, buferius, važiuoklę, 

starterį, dinamą ir kt.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Lietus ratus R16 4x100. Buvo 
uždėti ant Opel automobilio.  
Kaina 60 Eur. Tel. 8 626 92 205. 
Rokiškis
• R18 Volvo ratus. Kaina 160 Eur. 
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• 1998 m. VW Sharan 1,9 l, TDI. 
Tel. 8 606 14 217. Rokiškis
• VW Passat B5 dalimis. 1,9 l, 81 
kW. Yra ir daugiau detalių.  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Opel Astra 1999 m., ecotec 
variklis, 2 l, universalas.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• VW Passat B5, B3, VW Golf 2, 
VW Transporter, Opel, Mercedes, 
Renault Master, VW Sharan ir kitus 
automobilius dalimis.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• VW Golf 4 1999 m., 1.9 l, 
dyzelis, 81 kW, 2 durų.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• 2001 m. Mercedes Benz A170 
CDI dalimis. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• 2000 m. VW Golf 1,9 l, TDI, 66 
kW. Yra kablys. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• VW Sharan 1996 m., TDI, 66 kW. 
Tel. 8 644 49 927. Rokiškis
• Pavarų dėžę, tinkančią VW, Audi, 
Škoda 1,9 l, TDI. Tel. 8 616 35 640. 
Rokiškis
• Audi A3 saloną. Gražus, 
nesutrintas. Yra visos plastmasės. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 616 35 640. 
Rokiškis
• Gražų, nesurūdijusį Audi A3 
galinį dangtį. Tel. 8 616 35 640. 
Rokiškis
• Seat Alhambra dalimis, 1,9 l 
variklis, 66 kW, 1996 m.  
Tel. 8 674 23 854. Rokiškis
• Dalimis Audi A4 B5: vairo 
kolonėlę, greičių dėžę, sankabą. 
1998 m. Volvo V40 1,9 l, TD 
turbiną, vairo kolonėlę, variklį.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Dalimis 1997 m. Audi A4. 
Sedanas, benzinas. Opel Vectra 2 l, 
74 kW, universalas, yra kablys.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Moskvič 412 mažai naudotą 
variklį. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. 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.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Opel Zafira 2 l, DTI, 74 kW, 
dalimis. Tel. 8 619 11 054.  
Rokiškis
• Lietus ratus su padangomis 
215/55 R16 5x110 4 vnt. Tinka 
Opel Zafira, Vectra, Astra, Signum. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• Keturračio padangas R12. Kaina 
už visas keturias - 60 Eur.  
Tel. 8 628 87 687. Rokiškis
• Padangas R15 205/60. Kaip 
naujos, 2017 m., visų keturių kaina 
80 Eur. Ir R16 205/60 padangas, 
2016 m., labai geros būklės, už 80 
Eur. Tel. 8 628 87 687.  
Rokiškis
• Originalius Audi A6 R18 ratus 
su 2017 m., beveik naujomis 
padangomis. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 628 87 687. Rokiškis
• Originalius lietus ratlankius su 
padangomis BMW R16, labai 
geros buklės. Audi  A4, A6 lietus 
ratlankius R16, R17, R18.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Dalimis 2005 m. Ford Fiesta 
hečbeką. 1,4 l, TDI. 1999 m. 
Renault Laguna universalą, 1,9 l, 
TDI. Tel. 8 645 87 075.  
Rokiškis
• Padangas 205/55 R16 M+S, 
205/60 R16 M+S, 205/50 R16 
vasarines. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• Audi 100 C4 Avant 1995 m., 2,5 
l, TDI, 85 kW, dalimis.  
Tel. 8 671 51 396. Rokiškis
• Ford Transit skardinius ratlankius 
su padangomis 195/70 R15 C. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Dalimis Audi A6 2000 m., Audi 

A4 1998 m.,  VW Passat B5. Dalys 
pigios, išparduodami likučiai. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 628 87 687. 
Rokiškis
• Naują Mercedes Benz kuro filtrą. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 625 04 387. 
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Rusišką sėjamąją SZ 3.6, 
technologines vėžes. Kaina 600 
Eur. Tel. 8 606 07 881.  
Rokiškis
• Presą PRP 1,6. Sudėti nauji diržai. 
Tel. 8 623 55 834. Rokiškis
• Grėblį - vartytuvą Dobilas-3.  
Tel. 8 623 55 834. Rokiškis
• Kultivatorių, akėčias, plūgą, 
kaupiką. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• Kultivatorių 3 m pločio, kaina 
350 Eur. Šienapjovę 1,65 m pločio, 
350 Eur. Rinktuvą, 350 Eur.  
Tel. 8 686 93 436. Rokiškis
• Hidrofikuotą trijų korpusų plūgą. 
Tel. 8 687 89 378. Rokiškis
• Priekabą 2PTS-4. Dugnas 
nesupuvęs, be dokumentų. Galimas 
atvežimas. Dusetos. Papildomas tel. 
nr. +370 69955273. Kaina 400 Eur. 
Tel. 8 699 55 273. Rokiškis
• Traktorių MTZ-80. Viskas veikia, 
TA iki 2019.05. Galimas atvežimas. 
Dusetos. Papildomas tel. nr. +370 
69955273. Kaina 2050 Eur.  
Tel. 8 679 44 231. Rokiškis
• Keltuvą kabinamą prie traktoriaus 
galo, yra prikabinimas priekabai. 
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis
• 3 kultivatorius. Du kultivatoriai 
po 3 m ir vienas 4 m. Visa 
informacija telefonu.  
Tel. 8 693 11 337. Rokiškis
• Traktorių Jumz 6KL (darbinio 
veleno defektas) už 1900 Eur. Trašų 

barstytuvą už 70 Eur. Ekskavatorių 
Karpatec už 2200 Eur. Lenkišką 
šienapjovę už 180 Eur. Grėblį-
vartytuvą Dobilas 3 už 700 Eur. 
Tel. 8 682 28 909. Rokiškis
• Keičiu kombaino Niva kuro 
siurblį į T-25 arba MTZ kuro 
siurblį. Tel. 8 655 79 167. Rokiškis
• Priekabą su dokumentais.  
Tel. 8 628 56 657. Rokiškis
• T-150 K. Techniškai tvarkingas, 
1991 m. su originaliu varikliu. Visą 
už 2650 Eur arba dalimis. Dalių 
kainos sutartinės.  
Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• MTZ-82 variklį D-243. 1999 
m., labai mažai dirbęs, originalus, 
pilnos komplektacijos. Galima 
išbandyti užvedus. Kaina 1450 Eur. 
Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• Puikai dirbantį traktorių MTZ-85 
UK. Viskas veikia, geros padangos. 
Kaina 5250 Eur. Tel. 8 641 57 036. 
Kupiškis
• Tvarkingą traktorių Zetor 
8011-Ursus. Parvežtas iš Švedijos, 
techniskai tvarkingas, ilga bazė, 
stiprus, darbinis, pilnai mechaninis. 
Yra 2vnt. Kaina sutartinė. Galiu 
keisti į sunkvežimį. Kaina 3000 
Eur. Tel. 8 641 57 036.  
Kupiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Televizorių su skaitmeniniu 
imtuvu. Veikia puikiai.  
Kaina 35 Eur. Tel. 8 679 88 428. 
Rokiškis
• Veikiantį televizorių Beko. Yra 
valdymo pultas. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 628 37 400. Rokiškis
• Televizorių Šilelis su 
skaitmeniniu imtuvu. Kaina 85 Eur. 
Tel. 8 621 86 262.  
Rokiškis

Savivaldybių kalbininkai kritikuoja 
Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo atsisakymą

Savivaldybių kalbos tvar-
kytojai kritikuoja Valstybi-
nės lietuvių kalbos komisijos  
sprendimą atsisakyti Di-
džiųjų kalbos klaidų sąrašo.

„Savivaldybių kalbos tvar-
kytojai tam prieštarauja ir tei-
gia, jog (...) dabartinė padėtis, 
kuomet komisijos nutarimai 
pakeisti rekomendacijomis, 
yra didelis žingsnis atgal, pa-
taikavimas paviršutiniškumui, 
o kalbininkų darbas bus skir-
tas tik pačiai kalbos atstovų 
bendruomenei, bet ne visuo-
menei“, – rašoma Lietuvos 
savivaldybių asociacijos pa-
skelbtame pranešime.

Rekomendacinio pobūdžio 
sąrašu galima remtis atliekant 
šviečiamąją veiklą, tačiau kon-
trolei vykdyti daugeliu atvejų 
jo galios bus per menkos.

Jie teigia, kad prieš naiki-
nant esamą tvarką, reikėtų pa-
teikti aiškią viziją, kuo ji bus 
keičiama ir palikti laiko pasi-
rengti pokyčiams.

Savivaldybėms valstybinės 
kalbos vartojimo ir taisyklin-
gumo kontrolę numato Vietos 
savivaldos įstatymas.

Nutarimas, žinomas kaip 
Didžiųjų kalbos klaidų sąra-
šas, panaikintas vasario 1 die-
ną. Taip atsisakyta instrumen-
to, du dešimtmečius leidusio 
bausti už pagrindinių kalbos 
normų nesilaikymą.

VLKK atstovai pabrėžia, 
kad kai kurie kiti nutarimai, 
apibrėžiantys kalbos taisy-
kles, lieka, tačiau vartosena, 
anot VLKK pirmininko Au-
drio Antanaičio, bus paremta 
„taisyklėmis, o ne klaidomis“.

BNS inform.

Estijoje statybininkai gelbėjo šunį, 
o išgelbėjo ... vilką

Estijoje statybininkai pa-
tyrė nemažą sukrėtimą, kai 
sužinojo, kad iš užšalusios 
upės išgelbėjo ne šunį, o ... 
vilką.

Rando Kartseppas, Robinas 
Sillamae ir Erki Vali šalies lai-
kraščiui „Postimees“ pasakojo, 
kad dirbo prie Sindi užtvankos 
Estijos pietvakariuose, kai pa-
matė ledo masėje plaukiantį 
gyvūną.

Jie išgelbėjo apledėjusį gy-
vūną ir nuvežė jį į prieglaudą. 

Tačiau vienas medžiotojas vy-
rams pasakė, kad iš tiesų jie 
išgelbėjo ne šunį, o jauną maž-
daug metų amžiaus vilką, kuris 
patyrė šoką ir hipotermiją.

Jaunas vilkas po dienos at-
sigavo ir buvo paleistas į lais-
vę po to, kai jam buvo uždėtas 
antkaklis su GPS siųstuvu.

Skaičiuojama, kad Estijoje 
yra apie 200 vilkų. Pernai gam-
tosaugos organizacijos pilkąjį 
vilką išrinko Estijos nacionali-
niu gyvūnu.

BNS inform.
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D. Remeika: šernų 
maro pikas šiemet 
bus anksčiau

Lietuvoje sparčiai plintan-
čio afrikinio šernų maro piko 
šiemet laukiama šiek tiek anks-
čiau, nei praėjusiais metais, 
įspėja Valstybinės maisto ir ve-
terinarijos tarnybos vadovas. 

Darius Remeika sako, kad šie-
met maro, baigiančio apimti visą 
Lietuvą, piko tikimasi iki birželio 
pradžios. Iki to laiko, pasak jo, 
veterinarai turi apžiūrėti kiaulių 
laikytojų ūkius ir įsitikinti, ar šie 
naminiai gyvūnai laikomi sau-
giai.  „Šiais metais maro piko pra-
džia prasidės anksčiau, nes, tur-
būt, bus ankstyvesnis pavasaris. 
Tai susiję su atšilimu ir aukštesne 
temperatūra, todėl maras pasi-
rodo greičiau“, – Seimo Kaimo 
reikalų komitete sakė pareiškė D. 
Remeika.    

Tarnybos vadovo teigimu, ve-
terinarai kiaulių laikytojų ūkius 
turi patikrinti iki birželio pra-
džios, kada paprastai ir prasideda 
maro, kurį perneša šernai, piko 
pradžia.  

„Iki to laiko kiaulių turėtojus 
turime patikrinti, pakonsultuo-
ti kiek įmanoma, kad jie galėtų 
maksimaliai apsiginti nuo maro, 
jeigu yra koks (kiaulių laikytojas 
– BNS), kuris nesitvarko visiškai, 
jį (papildomai – BNS) pakontro-
liuoti tam, kad būtų kuo mažiau 
naminėse kiaulėse maro protrū-

kių, mažesnis poveikis visiems 
kiaulių turėtojams ir mėsos per-
dirbimo įmonėms“, – aiškino D. 
Remeika.  

Pasak jo, daugiausia, 1030 
kiaulių laikytojų ūkių yra Šakių 
rajone, o kai kuriuose rajonuose – 
tik po kelis. Iš viso, D. Remeikos 
duomenimis, veterinarijos ins-
pektoriams reikia patikrinti apie 
13 tūkst. kiaulių augintojų.  

Valstybinės maisto ir veterina-
rijos tarnybos duomenimis, Lie-
tuvoje 2019 metais maro kiaulių 
laikymo vietose nebuvo nustaty-
ta, tačiau toliau plinta tarp šernų: 
nuo metų pradžios liga patvirtinta 
102 vietose 146 šernams (75 nu-
gaišusiems ir 71 sumedžiotam).

Pastarąją savaitę Nacionali-
niame maisto ir veterinarijos rizi-
kos vertinimo institute ištyrus pri-
statytų šernų gaišenų ir skerdenų 
mėginius, maras buvo nustatytas 
3 nugaišusiems ir 4 sumedžio-
tiems šernams. 

Pernai maro protrūkių kiaulių 
laikymo vietose priskaičiuota 51, 
dėl to buvo sunaikinta beveik 23 
tūkst. kiaulių. 

Kiaulių maras Lietuvoje pra-
dėjo plisti 2013 metų pabaigoje, 
užkrėstiems šernams migruojant 
iš Baltarusijos. 2014 metais liga 
išplito ne tik Lietuvoje, bet ir La-
tvijoje, Estijoje bei Lenkijoje.

BNS inform.

Viešbučiai ir svečių 
namai pernai sulaukė 
11 proc. daugiau svečių

Pernai šalies apgyven-
dinimo įstaigos sulaukė 3,6 
mln. turistų – 11,3 proc. dau-
giau nei užpernai, iš jų užsie-
niečių – 1,7 mln., arba 10,2 
proc. daugiau.

Turistų iš Europos Sąjun-
gos (ES) šalių apgyvendinta 
1,04 mln. – 11,7 proc. daugiau, 
iš ne ES šalių – 701,7 tūkst. 
(7,9 proc. daugiau), pranešė 
Statistikos departamentas.

Pernai apgyvendinimo įs-
taigose daugiausia buvo turis-
tų iš Vokietijos – 214,1 tūkst., 
arba 12,3 proc. visų  užsie-
niečių. Svečiai iš kaimyninių 
šalių (Baltarusijos, Latvijos, 

Lenkijos, Rusijos) sudarė 690 
tūkst., arba 39,6 proc. visų už-
sieniečių.

Pernai nakvynių skaičius 
apgyvendinimo įstaigose sie-
kė 8,1 mln. – 9,9 proc. dau-
giau nei užpernai. Daugiausia 
nakvojo Izraelio turistai, ma-
žiausia – Pietų Korėjos turis-
tai.Pernai ketvirtąjį ketvirtį 
Lietuvoje apgyvendinta 743,3 
tūkst. turistų – 11,7 proc. dau-
giau nei 2017 metų ketvirtąjį 
ketvirtį. Turistų iš užsienio 
buvo 349 tūkst. – 10,1 proc. 
daugiau, vietos gyventojų – 
394,3 tūkst., arba 13,1 proc. 
daugiau.

BNS inform.

Klausomiausi Lietuvos atlikėjai– „Lilas ir 
Innomine“, S. Prūsaitis, V. Baumila, Dynoro

Klausomiausi tarptautinė-
se muzikos platformose pernai 
buvo grupė „Lilas ir Innnomi-
ne“, atlikėjas Dynoro, vaizdo įra-
šų platformoje „Youtube“ – Sau-
lius Prūsaitis, skelbia asociacija 
AGATA.

Lietuvos gretutinių teisių aso-
ciacija ketvirtadienį pranešė, jog 
Lietuvos radijo stotyse 2018-aisiais 
dažniausiai skambėjo atlikėjo Vai-
do Baumilos daina „Suknelė“.

„Lilas ir Innnomine“ albumas 

„Leisk man šlykštėtis“ pripažintas 
klausomiausiu tarptautinėse muzi-
kos platformose Spotify, Deezer, 
Apple Music ir kitose, dažniausiai 
grota lietuviška daina šiose platfor-
mose buvo Dynoro „In my mind“.

S. Prūsaičio daina „39“ plat-
formoje „Youtube“ pernai sulaukė 
didžiausio klausytojų iš Lietuvos 
susidomėjimo, lietuviškos muzikos 
platformoje pakartot.lt daugiausia 
kartų perklausyta grupės „G & G 
Sindikatas“ daina „Grįšiu vėlai“.
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Tūkstančiai Maskvoje dalyvavo eitynėse B. Nemcovui atminti
Keli tūkstančiai rusų se-

kmadienį dalyvavo eitynėse, 
surengtose paminėti ketvirtą-
sias Kremliaus kritiko Boriso 
Nemcovo nužudymo metines.

Eiliniai maskviečiai ir gerai 
žinomi opozicijos nariai, įskai-
tant ir Aleksejų Navalną, žy-
giavo Rusijos sostinės centru. 
Daugelis eitynių dalyvių nešė 
Rusijos vėliavas, B. Nemco-
vo portretus ir prieš Kremlių 
nukreiptus transparantus. Kai 
kurie žmonės skandavo šūkius 

prieš Rusijos prezidentą Vladi-
mirą Putiną.Policija skaičiuoja, 
kad eitynėse dalyvavo apie 6 
tūkst. žmonių. Tačiau opozici-
jos stebėtojai teigia, kad žmo-
nių buvo 10 tūkst.

„Kalbame apie šalies ateitį, 
kurią V.Putiną atima iš liau-
dies“, – agentūrai AFP sakė 
opozicijos politikas Ilja Jašinas. 
Jo teigimu, opozicijos rengia-
mose eitynėse dalyvauja vis 
daugiau jaunų žmonių.

B. Nemcovo mirties metinės 
buvo paminėtos ir Sankt Peter-

burge, kur renginyje prie Suo-
mijos geležinkelio stoties daly-
vavo maždaug 800 žmonių.

„Šiame renginyje dalyvauju 
kiekvienais metais. Deja, šalyje 
niekas nesikeičia, ir mes nega-
lime tylėti“, – agentūrai AFP 
sakė penkiasdešimtmetė Galina 
Apraksina.

Vienas iš arčiausių V. Putino 
kritikų B. Nemcovas buvo nu-
šautas netoli Kremliaus 2015 
metų vasario 27 d. 2017 metais 
dėl jo nužudymo teismas kaltu 
pripažino buvusį saugumo pa-

reigūną iš Čečėnijos ir skyrė 
jam 20 metų kalėjimo. Dar ke-
turi vyrai buvo pripažinto kal-
tais dėl jų vaidmens nužudyme.

Tačiau B. Nemcovo šeima ir 
sąjungininkai mano, kad tikrie-
ji nužudymo organizatoriai iki 
šiol yra nenubausti. Daugelis 
pirštu rodo į Maskvos remia-
mą Čečėnijos vadovą Ramzaną 
Kadyrovą ir patį Kremlių.

Mažesnio masto minėjimo 
renginiai vyko ir kituose Rusi-
jos miestuose.
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Las Vegasą pirmąkart per 82 metus nuklojo sniegas
Las Vegasas ketvirtadienį 

pajuto tikrus žiemiškus orus, 
miesto metropolinę zoną pir-
mą kartą nuo 1937 metų, kai 
buvo pradėta registruoti me-
teorologines sąlygas, gausiai 
nuklojus sniegui.

Nacionalinės meteorologi-
jos tarnybos (NWS) duomeni-
mis, McCarrano tarptautinia-
me oro uoste sniego sluoksnio 
storis 4 val. vietos (14 val. Lie-
tuvos) laiku pasiekė 2,5 centi-
metro.

Pasak NWS, Las Vegasą vė-
lai trečiadienį nuklojęs 1,3 cm 
gylio sniegas buvo pirmas toks 
įvykis per visą orų registravimo 
istoriją. Las Vegaso mokyklos 
ketvirtadienį buvo atidarytos, 
o Nevados greitkelių patrulia-

vimo tarnyba informavo, kad 
kai kuriose vietovėse aptikta 
sniego ir ledo, bet patvirtino, 
kad nebuvo uždaryta nė viena 
automagistralė. Penktadienį 
buvo prognozuotas snygis.
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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. Kel-

site ambicingus 
tikslus ir ryžtingai 
juos įgyvendin-

site. Paprastai impulsyvūs, į 
neapgalvotus veiksmus lin-
kę Avinai, bus daug ramesni, 
nuoseklesni, kantresni. Pir-
mosios savaitės dienos tinka 
strategijos kūrimui, tolesnių 
veiksmų planavimui. Nuo sa-
vaitės vidurio prasideda itin 
dinamiškas metas – laikas 
veikti, rodyti iniciatyvą. Pa-
lankus metas tolesnėms kelio-
nėms, juridiniams reikalams 
tvarkyti. Savaitės galas kiek 
įtemptas, galimi finansiniai 
nesusipratimai, neplanuotos 
išlaidos. Avinams energijos 
užteks visiems suplanuotiems 
užmojams pasiekti. 

JAUTIS. Sa-
vaitės pradžioje 
bus svarbūs po-
kalbiai, susitari-

mai, spręsis anksčiau kilusios 
problemos. Tinkamas metas 
tvarkyti reikalus, susijusius su 
mokesčiais, draudimu, kreip-
tis dėl paskolų. Galimos sė-
kmingos dalykinės komandi-
ruotės, vienkartiniai sandoriai. 
Ypač palankus metas dirban-
tiems prekybos, grožio srityse. 
Gali užsimegzti perspektyvios 
partnerystės. Savaitei įpusėjus 
tikėtina daugiau kliūčių ir ne-
susipratimų, problemos asme-
niniuose santykiuose. Verčiau 
pataupyti, nepalanku skolintis 
ar skolinti pinigus.

D V Y N I A I . 
Spręsis svarbūs 
finansiniai klausi-
mai. Jei kils abe-

jonių, būtinai pasitarkite, nes 
didelė tikimybė apsigauti, 
suklysti. Vyraus pavasarinės 
nuotaikos – norėsis puoštis, 
žavėti aplinkinius, netrūks 
flirto, romantikos. Antroje sa-
vaitės pusėje palanku keliauti, 
kreiptis į autoritetus, varstyti 
biudžetinių įstaigų duris. Sa-
vaitės gale laukia daug neįpa-
reigojančio bendravimo, turė-
site galimybę praplėsti akiratį, 
išmokti naujų dalykų.

VĖŽYS.  Ini-
ciatyvos ir noro 
netrūks, tačiau 
venkite persitem-

pimų, tausokite sveikatą. Sa-
vaitės pradžioje laiko skirkite 
planavimui. Palankus metas 
gražinimosi, sveikatinimosi 
procedūroms. Dėmesio parei-
kalaus asmeniniai santykiai, 
dažniau atsižvelkite į artimų 
žmonių poreikius. Savaitės vi-
durys labai painus, jei tik įma-
noma, verčiau susilaikyti nuo 
svarbių sprendimų, būtina ati-
džiai tikrinti ateinančią ir išei-
nančią informaciją. Savaitės 
pabaigoje įvykiai pareiklaus 
ryžtingų ir drąsių veiksmų, 
tačiau kaip įmanoma labiau 
venkite konfliktinių situacijų, 
nebūkite pernelyg agresyvus – 
nukentėsite pats.

Astrologinė prognozė savaitei
LIŪTAS. Sa-

vaitės pradžia 
ypač sėkminga. 
Atrodys, jog nėra 

jums neįveikiamų užduočių. 
Reikėtų protingai pasiskirstyti 
energiją, teisingai išsirikiuoti 
prioritetus, kad nepersitemp-
tumėte. Puikus metas kūrybi-
nei veiklai, ypatingai seksis 
politikams, verslininkams ar 
užimantiems vadovaujančias 
pareigas. Savaitės viduryje 
pavyks įgyvendinti svarbų 
projektą, būsite išties produk-
tyvūs, skinsite laurus profesi-
nėje veikloje. Puikios žinios 
ieškantiems naujų darbo pers-
pektyvų. O štai savaitės pabai-
ga jau apgaulinga. Tausokite 
sveikatą.

M E R G E L Ė . 
Spręsis konflik-
tinės situacijos-
Ieškokite naujų 

sprendimų, produktyvesnių 
darbo metodų, sėkmingesnių 
elgesio modelių. Daug ben-
drausite su artimaisiais, palan-
ku tvarkyti buitinius reikalus, 
tinkamas laikas kraustytis, 
atnaujinti, gražinti namus. 
Savaitės viduryje tikėtinos ro-
mantinio pobūdžio pažintys, 
malonios staigmenos. Puikus 
metas tartis dėl geresnių sąly-
gų ar didesnio atlygio. Savai-
tės pabaigoje seksis meno at-
stovams. Reklamuokite savo 
veiklą bei paslaugas, renkite 
prezentacijas.

S VA R S T Y -
KLĖS. Laukia 
svarbūs sprendi-
mai ir susitarimai, 

susiję su pinigais. Jausite 
nemažą spaudimą, tačiau 
sulauksite paramos, rasite 
tinkamą sprendimą. Puikus 
laikas dirbantiems prekybos 
sektoriuje – tikėtini pelningi 
sandoriai. Jei prireiks pagal-
bos, nedvejodami kreipkitės 
į bičiulius, šeimos narius. 
Savaitės vidurys ir pabaiga 
gana įtempti. Venkite sku-
botų, impulsyvių sprendimų. 
Būsite linkę pasiduoti emoci-
joms, galite smarkiai gailėtis 
dėl neapgalvotų veiksmų. Ti-
kėtini pokyčiai susiję su gy-
venamąja vieta, asmeniniais 
santykiais.

S K O R P I O -
NAS. Išnaudokite 
palankias progas. 
Palankus metas 

finansiniams reikalams tvar-
kyti, tartis, taikytis. Gali būti 
pasirašomi svarbūs dokumen-
tai. Norėsis puoštis, puoselėti 
išvaizdą, tapsite pastebimai 
mielesni. Galimos romanti-
nio pobūdžio pažintys darbo 
aplinkoje. Savaitės vidurys 
bus labai judrus, reikės daug 
bendrauti, tarpininkauti, ne-
mažai laiko praleisite kelyje. 
Galimos problemos, susiju-
sios su transporto priemonė-
mis, elektronikos įrenginiais. 
Savaitės pabaigoje palanku 

kreiptis į autoritetus, valsty-
bines įstaigas, tvarkyti mo-
kesčius. Savaitgalį daugiau 
laiko skirkite vaikams, šeimos 
nariams.

ŠAULYS. Ap-
gaulingas laikas, 
pervertinsite savo 
jėgas. Skeptiškai 

vertinkite pažadus, patys ven-
kite žadėti, įsipareigoti. Lanku 
apeikite avantiūras, intrigas – 
galite ilgam susigadinti savo 
gerą vardą. Dažniau ges tech-
nika, transporto priemonės, ti-
kėtini nesusipratimai su doku-
mentais, svarbia informacija. 
Ginčai turės tendenciją per-
augti į audringus skandalus. 
Savaitės viduryje labai norėsis 
reikštis, įrodinėti savo tiesas. 
Palankus laikas savianalizei, 
dvasiniam tobulėjimui. 

OŽIARAGIS.  
Bus tikrinama psi-
chologinė ištver-
mė bei profesinis 

pasirengimas. Susidursite su 
stipriais oponentais, galbūt  
teks nusileisti, prisitaikyti 
prie aplinkybių. Venkite im-
pulsyvaus bei agresyvaus el-
gesio – būtina strategiškai ap-
galvoti savo žingsnius. Galite 
susidurti su intrigomis, ap-
gaulėmis, manipuliacijomis – 
nebūkite naivūs ir neatsargūs. 
Antrąją savaitės pusę reikalai 
kiek taisysis, bus lengviau su-
kontroliuoti situaciją.

VA N D E N I S . 
Sėkmė priklausys 
tik nuo įdėtos ener-
gijos ir pastangų 

– nieko negausite veltui. Tel-
kite dėmesį dalykinei veiklai, 
daugiau bendraukite su nau-
dingais žmonėmis – tikėtini 
sėkmingi susitarimai. Palanku 
tvarkyti svarbius dokumentus, 
investuoti į transporto priemo-
nes. Savaitės viduryje prasidės 
dramos. Būsite linkę į kraštu-
tinumus, regis, laisvės tema 
taps pagrindine nesantaikos 
priežastimi. Staiga gali įsižieb-
ti nauji jausmai. Savaitės pa-
baigoje tikėtinos neplanuotos 
išlaidos. Savaitgalį gali apimti 
keistas nerimas - neužsisklęs-
kite nuo žmonių, pasidalykite 
savo išgyvenimais su artimu 
žmogumi.

ŽUVYS. Sek-
sis meninkams, 
v e r s l i n i n k a m s . 
Bendrausite su 

autoritetingais žmonėmis, 
gali užsimegzti perspekty-
vios dalykinio bei asmeninio 
pobūdžio partnerystės. Tin-
kamas metas derėtis dėl ge-
resnių sąlygų, tarpininkauti, 
tvirtinti susitarimus. Pavyks 
susitvarkyti reikiamus do-
kumentus. Palanku planuo-
ti darbines komandiruotes. 
Savaitės viduryje gyvenime 
atsiras daugiau chaoso, pai-
niavos, galimos didesnės 
piniginės įplaukos, galimai 
susijusios su užsieniu.

Tadžikistano prezidentas nebenori jį 
šlovinančių dainų, skelbia žiniasklaida

Tadžikistano autoritarinis 
lyderis Emomalis Rachmonas 
paragino atsisakyti jį šlovinan-
čių dainų, ketvirtadienį prane-
šė valstybinė televizija, šalyje 
stiprėjant 66 metų prezidento 
kultui. 

Ilgametis šalies vadovas E. 
Rachmonas „išreiškė susirūpi-
nimą“ dėl „perdėtos prezidento 
asmenybės reklamos muziki-
niuose vaizdo klipuose“, sako-
ma pranešime.

„Prezidentas nurodė Televi-
zijos radijo transliacijų komite-
to vadovybei vietoje to daugiau 
dėmesio skirti nenuilstamam gy-
ventojų darbui, reikšmingiems 

šalies pasiekimams ir unikaliai 
šios senos šalies gamtai“, – in-
formuojama pranešime.

Prezidentinis kultas yra norma 
buvusiose sovietinėse Centri-
nės Azijos valstybėse, kur nėra 
opozicijos arba nepriklausomos 
žiniasklaidos. Kaimyniniame 
Uzbekistane pareigūnai taip pat 
perspėjo neberašyti prezidentą 
Šavkatą Mirzijojevą šlovinančių 
muzikinių kūrinių.  Už popmu-
zikos pramonę atsakingos ir ją 
reguliuojančios valstybinės agen-
tūros vadovas šią savaitę pareiš-
kė, jog Š. Mirzijojevui „nereikia 
menininkų reklamos“, kai vienas 
atlikėjas išleido dainą „Asmenu-
kė su mano prezidentu“. 

Ši daina nuolat skambėjo 
populiariausiame šalies pramo-
giniame kanale, tačiau sulaukė 
uzbekų kritikos socialiniuose 
tinkluose. Turkmėnijoje – dar 
vienoje buvusioje sovietinėje 
Centrinės Azijos šalyje – buvęs 
odontologas Gurbanguly Ber-
dymuchamedovas įsakė parei-
gūnams ir žiniasklaidai liautis jį 
liaupsinus netrukus po to, kai at-
ėjo į valdžią 2006 metais. Tačiau 
ilgainiui jis nusileido ir sutiko su 
švelnesne asmenybės kulto ver-
sija, kuria mėgavosi jo pirmtakas 
ekscentriškasis diktatorius Sapar-
muratas Nijazovas, dažnai lygin-
tas su Šiaurės Korėjos vadovu.
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ANEKDOTAI
vaujančiam katinui į nasrus.

***
Jauno kompozitoriaus operos 

generalinė repeticija. Opera, 
švelniai tariant, nevykusi. Kaž-
kas iš repeticijos žiūrovų sako 
kompozitoriui:

– Pagrindinio vaidmens 
atlikėjas stengėsi, kaip galėjo. 
Gal vertėtų jam pasakyti porą 
šiltų žodžių?

Kompozotorius, priėjęs prie 
solisto, paspaudė jam ranką ir 
sako:

– Aš ant jūsų nepykstu.
***

Tik kaimyninėje valstybėje 
tai įmanoma. Buvo išleistas 
kompiuterinių žaidimų rinkinys: 
„Geriausi žaidimai jūsų įmonės 
biurui“.

***
Du vyrukai vedžioja šunis. 

Vienas sako:
– Tamstos butas, matyt, 

ankštokas.
– Kodėl taip manote?
– Jūsų šuo visai nedidelis, bet 

uodegą jis vizgina ne į šonus, o 
aukštyn-žemyn.

***
Eina vyrukas gatve, ir mato 

pagyvenusią damą.
– Močiut, ei, močiut, kaip iki 

ligoninės nueiti?
– Dar kartą pavadinsite mane 

močiute, ir greitoji nuveš!
***

Žurnalo „Meninis pirsingas“ 
žurnalistė, gatvėje apklausia 
praeivius. Paklaustas, kas la-
biausiai traukia moterį, praeivis, 

pažvelgęs į žurnalistės auskarus 
nosyje, lūpoje, liežuvyje sako:

– Kaip dėl kitų, tai nežinau, 
bet jus, ko gero, geriausiai 
trauktų magnetas.

***
Naujalietuvis duoda eurą 

išmaldos benamui:
– Tik žiūrėk, nepragerk!
Benamis: 
– Tikrai ne, pone. Aš už 

jį sanatoriją alkoholikams 
pastatysiu.

***
Į psichiatrijos ligoninę atbė-

go vyrukas. Direktorius klausia 
gydytojų, ko nori tas žmogus. 
Gydytojai atsako:

– Jis klausė, ar iš mūsų klini-
kos kartais nepabėgo pacientas. 
Nes kažkoks prietranka pasi-
plovė su šito vyruko žmona.

***
– Petrai, o kuo tu dirbi?
– Aš kovoju su žemės 

trauka.
– Tai tu lakūnas?
– Ne. Krovikas.

***
Manau, kad žadintuvas 

tiesiog pavydi mano santykių 
su lova.

***
Kas yra naujasis čiukčia? 

Ogi tas, su avietinės spalvos 
rogėmis ir elniais paauksuotais 
ragais.

***
Dievas duoda mums gali-

mybę pakeisti pasaulį, o mes 
net sienų apmušalus pakeisti 
tingime.

Orų prognozė vasario 26-28 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos

Vasario 26 d. Naktį 0
Dieną +6

ŠV, 
7-13 m/s

Dieną vėjuota.

Vasario 27 d. Naktį -1
Dieną +6

PV, 
2-7 m/s

Vasario 28 d. Naktį  +1
Dieną +7

V,
1-4 m/s

BUITINĖ TECHNIKA

Petras kovo 8-osios proga 
žmonai padovanojo svars-
tykles. Su gimtadieniu Petro 
žmona jam įteikė liniuotę.

***
Cigaretės kaip žmonės – tu 

jas mėgsti, jos tave užmuša.
***

Vyras padovanojo gėlių. 
Dabar svarstau: ar aš gerai 
elgiausi, o gal jis blogai elgėsi?

***
Gimtadieniai – naudingi 

sveikatai. Mokslininkai įrodė, 
kad ilgiausiai gyvena tie, kurie 
atšventė daugiausia savo gimta-
dienių.

***
Jei yra žuvis-kūjis, žuvis-pjū-

klininkas, tai kažkur turėtų būti ir 
žuvis-darbų vykdytojas.

***

Kai tu turi būsto paskolą, 
automobilį nusipirkai išperka-
mąja nuoma, ir dar ant kaklo dvi 
vartojimo paskolos, reklamos 
šūkis „Mūsų bankas – visada 
šalia“ skamba kaip grasinimas.

***
Kalbasi suvalkiečiai:
– Petrai, aš radau podėlyje 

blynus nuo pernykščių Užgavė-
nių. Kaip manai, gal paukščiu-

kams sulesinti?
– Aha. Geniams bus kaip tik.

***
Krokodilas pusvalandį 

apsimetinėjo rąstu ir stengėsi 
nejudėti. Nes Volkeris ant jo 
prisėdo atsikvėpti.

***
– Kaip jūs žiūrite į sportą?
– Paprastai su alumi ir bulvių 

traškučiais.
***

Drugeliai moterų pilve reika-
lauja meilės. Ir tik Marytės pilve 
gyvenančios kandys reikalauja 
kailinių.

***
Kuo sudėtingesnė situacija, 

tuo mažiau įkrauta telefono 
baterija.

***
Fortepijonu groti visai 

paprasta: reikia tik tinkamu laiku 
paspausti tinkamą klavišą.

***
Kadangi bažnyčios aukų 

dėžutė sekmadieniais vis būdavo 
apytuštė, netekęs kantrybės kuni-
gas per pamokslą pasakė:

– Aš žinau, kas su nedorais 
tikslais lankosi pas svetimą 
žmoną. Arba tas žmogus į aukų 
dėžutę įmeta penkis eurus, arba 
per kitas pamaldas jo pavardę 
paskelbsiu iš sakyklos. Po pa-
maldų jis aukų dėžutėje rado 155 
eurus penkių eurų kupiūromis, 
dviejų eurų monetą ir raštelį „Li-
kusius tris eurus aš rytoj atnešiu“.

***
Nėra didesnės pagundos 

pasaulyje, kaip įkišti pirštą žio-

PRAMOGŲ KAMPELIS

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

Leidžiamas antradieniais ir

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

Skelbimai priimami:
www.rokiskiosirena.lt

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

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

penktadieniais
Tiražas 680 egz.
Laikraščio elektroninės versijos  
tiražas 2593 egz.

Redakcija už skelbimų, reklamos ir 
užsakomųjų straipsnių turinį neatsako

• Puikų trintuvą-kokteilinę. 
Galingumas 700 W, talpa 1,7 
l, stiklinis. Tel. 8 648 35 808. 

Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną CAIKA 
134. Kaina 135 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Baltąs 180 cm aukščio šaldytuvą 
Bloomberg. Kaina 99 Eur.  

Tel. 8 607 07 842.  
Rokiškis
• Pakabinamą arba pastatomą 
elektrinį jutiminį šildytuvą.  
Kaina 60 Eur. Tel. 8 628 84 162. 
Rokiškis
• Naują virtuvės kombainą su garų 
puodu ir t.t. Kaina 80 Eur.  

Tel. 8 628 84 162. Rokiškis
• Virtuvinį kombainą. 4 funkcijos 
viename. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 628 84 162.  
Rokiškis
• Naują ledukų gaminimo aparatą. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 628 84 162. 
Rokiškis

• Tris naujus gartraukius, du po 90 
cm ir vieną 60 cm. Vienas stiklinis 
ir kitoks nei visi. Kainos 50 Eur, 
50 Eur ir 80 Eur. Tel. 8 628 84 162. 
Rokiškis
• Naują oro drėkintuvą Klarstein. 
Su pulteliu . Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 628 84 162. Rokiškis

• Naują duonkepį. Kaina 65 Eur. 
Tel. 8 628 84 162. Rokiškis
• Naują jutiminę kaitlentę 
Klarstein. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 628 84 162. Rokiškis
• Infraraudonųjų spindulių 
šildytuvus. 3 vnt., nauji. Šyla visas 
baltas priekis. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 628 84 162.  
Rokiškis
• Naują indaplovę Klarstein. 
Aukštis 43 cm, plotis 55 cm, gylis 
49 cm. Dar turiu vieną, dovanosiu 
dalims. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 628 84 162. Rokiškis
• Lenkišką 4 skylių dujinę viryklę 
su dujine orkaite. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 696 34 521.  
Kupiškis
• Šaldytuvą. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 684 01 520. Rokiškis
• Naują elektrinę orkaitę - krosnelę. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 625 04 387. 
Rokiškis


