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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Kovo 1-oji, 
penktadienis, 

9 savaitė
Iki metų pabaigos liko

305 dienos.
Saulė teka 7.12 val., 
leidžiasi 17.52 val. 

Dienos ilgumas 10.40 val. 
Mėnulis – delčia.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Alba, Albas, Albinas, Antanina, 
Antanė, Eudora, Lieda, Rusnė, 

Tulgaudas.
Rytoj: Dautara, Eitara, Eitaras, 
Eitarė, Eitas, Eitautas, Eitautas, 

Eitautė, Eitys, Elena, Helė, 
Helianta, Marcelinas.

Poryt: Daukantas, Gunda, 
Kunigunda, Nonita, Nona, 
Tulė, Tulgauda, Tulgaudas, 

Tulkanta, Tulkantas, Tulmina, 
Tulminas, Tulvirda, Tulvirdas, 

Tulvirdė, Uosis.

Dienos citata
„Pasaulis - laiptai, kuriais vieni 

lipa aukštyn, kiti – žemyn“ 
(Simonidas).

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1872 m. Jungtinėse Ameri-
kos Valstijose įsteigtas pirmasis 
pasaulyje nacionalinis parkas –
Jeloustounas.

1932 m. pagrobtas garsiojo 
aviatoriaus Čarlzo Lindbergo 20 
mėnesių amžiaus sūnus. Gegu-
žės mėnesį jis buvo rastas ne-
gyvas.

1954 m. JAV pasiskelbė Biki-
ni atole Ramiajame vandenyne 
susprogdinusios vandenilinę 
bombą.

Šiandien 
Lietuvos 
istorijoje

1581 m. įsteigtas Lietuvos 
vyriausiasis tribunolas.

Post 
scriptum

Sau – niekai, kitam – 
griekai.Kapų tvarkymas

wVisi betonavimo darbai
wPaminklų gamyba bei 
statymas
wBortelių, plokščių bei 
kitų granito gaminių 

Tel. 8-624 20487

montavimo darbai
wĮvairių rūšių skalda
wTrinkelių klojimas
wAugalų, kelmų 
šalinimas

DIRBAME VISOJE 
LIETUVOJE

KAPAVIEČIŲ 
TVARKYMAS

qKapaviečių 
tvarkymas ir priežiūra
qPamatų liejimas
qSenų paminklų 
atnaujinimas
qUžpylimas įvairių 
rūšių skaldele

PRIIMAME INDIVIDUALIUS 
NESTANDARTINIUS UŽSAKYMUS

TEL. 8-699 87957

ANTKAPIAI iš švediško ir kareliško akmens
PAMINKLŲ GAMYBA
Visi kapų tvarkymo darbai –
nuo kapavietės projekto iki viso jos įrengimo ir priežiūros.
Restauruojame senas kapavietes
DIRBAME VISOJE LIETUVOJE

TEL. (8-634) 55557
Užsakymus priimame punkte  prie Kalneliškių 
kapinių dešinėje pusėje

Išankstinis balsavimas – 
rokiškėnai tarp aktyviausiųjų

2 p.

„Grizlio“ klubas džiugino įspūdingu pasirodymu

Ant nugalėtojų pakylos aukščiausiojo laiptelio – Nojus Konstantinas Čypas. Šalia pakylos – nacionalinės kategorijos teisėja, „Grizlio“ komandos vadovė Ala Sketerienė.       Asmeninio archyvo nuotr.

Apie skaudžią nelaimę Pandėlyje: 
neturi dūmų detektoriaus – 
iki nelaimės vienas žingsnis

4 p.

2 p.
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Kovo 7 d. kviečiame seniūnijas į Miškiningų g. 1, nuo 8.30 val. at-
siimti paramą maisto produktais sunkiai besiverčiančioms šeimoms. 

Į paketų sudėtį įeina kiaulienos konservai (400 g) ir saldūs sausi 
pusryčiai (500 g).

Tenka apgailestauti, kad dėl tiekėjų pateiktų netinkamų pasiuly-
mų buvo nutrauktas ir iš naujo pradėtas vykdyti maisto produktų 
viešasis pirkimas. Dėl šios priežasties gausesni ir įvairesni produktai 
sunkiai besiverčiančius asmenis pasieks vėlesniu dalijimo metu (ba-
landžio, birželio, rugpjūčio ir spalio mėnesiais). 2019 metais maisto 
krepšelį sudarys 19 maisto produktų.

Išankstinis balsavimas – 
rokiškėnai tarp aktyviausiųjų

Vasario 27-28 d. vyko savival-
dybių tarybų rinkimų išanksti-
nis balsavimas. Rokiškėnai labai 
aktyvūs: vien tik vasario 27-ąją, 
Vyriausiosios rinkimų komisijos 
duomenimis, balsavo jau 668 rin-
kėjai. 458 jų balsavo rajono savi-
valdybėje, o 210 – spec. punkte. 
Susumavus vien tik per pirmąją 
išankstinio balsavimo dieną pa-
teiktų balsų skaičių, mūsų rajone 
savo valią jau išreiškė 2,46 proc. iš 
27146 sąraše esančių rinkėjų.

Lietuvoje bendras balsavusiųjų iš 
anksto procentas yra 1,42. Absoliu-
tūs išankstinio balsavimo lyderiai yra 

Neringos savivaldybės rinkėjai – čia 
savo balsus jau atidavė dešimtadalis į 
rinkėjų sąrašus įtrauktų asmenų. 

Vangiausi – Vilniaus ir Šiaulių ra-
jonų rinkėjai, čia pirmąją išankstinio 
balsavimo  dieną balsavo atitinkamai 
0,62 ir 0,78 proc. rinkėjų. 

Kaimyniniuose rajonuose balsuo-
tojų aktyvumas panašus: Zarasų ra-
jone jau balsavo 2,42 proc., Utenos 
rajono – 1,92 proc., Kupiškio rajo-
no – 2,29 proc., Biržų rajono – 1,92 
proc., Anykščių rajono – 2,25 proc. 
rinkėjų.

Vasario 28 d. 9.00 val. (įskaitant 
ir vakar dieną) duomenimis, Vyriau-
siosios rinkimų komisijos informaci-

nėje sistemoje balsavusiais iš anksto 
buvo pažymėta 34 921 rinkėjas. Tai 
sudaro 1,42 proc. visų rinkėjų sąra-
šuose įrašytų rinkėjų.

Šiais metais pirmąją išankstinio 
balsavimo dieną balsavo daugiau 
rinkėjų nei prieš ketverius metus. 
Primename, kad 2015 m. savivaldy-
bių tarybų rinkimuose pirmąją balsa-
vimo iš anksto dieną balsavo 30 954 
rinkėjai.

Aktyviausiai išankstinio balsavi-
mo metu balsavo didmiesčių Vilniaus 
(5 048), Kauno (2 416) ir Klaipėdos 
(1 275) miestuose esantys rinkėjai.

„Rokiškio Sirenos“ 
ir VRK inform

„Misija Sibiras“ dalyviai 
viešės Kriaunose

Lietuvos jėgos trikovės čempio-
nate Biržuose vėl sužibėjo „Griz-
lio“ klubo atletai. Jaunimo grupė-
je mūsiškiai iškovojo komandinės 
įskaitos II vietą. O absoliučiai ge-
riausių sportininkų varžybose taš-
kas į tašką kovojo Nojus Konstan-
tinas Čypas, pagerinęs sau pačiam 
priklausantį jaunių, jaunimo ir su-
augusiųjų traukos veiksmo rekor-
dą, bei Robertas Bartkevičius, taip 
pat žavėjęs įspūdingu pasirodymu.

„Grizlio“ klubo atstovė, Naciona-
linės kategorijos teisėja Ala Skete-
rienė neslėpė: čempionatas rokiškė-
nams buvo labai sėkmingas. Apie tai, 
kaip atletai rengėsi šioms varžyboms, 
kokios jie yra sportinės formos, liu-
dija vienas faktas – visi sportininkai 
gerino asmeninius rezultatus. Tad 
nenuostabu, kad šalies čempionato 
jaunimo grupės varžybose „Grizlio“ 
atletai lipo ant nugalėtojų pakylos 
pasipuošti sidabro medaliu – solidžiu 
pasirodymu jie sudarė rimtą konku-
renciją ir pirmąją vietą užėmusiai 
Kuršėnų komandai, ir trečioje vie-
toje likusiems Joniškio „Varūnos“ 
sportininkams. Įdomu tai, kad sporti-
ninkams medalius įteikti garbė buvo 
suteikta Rokiškio „Grizlio“ koman-
dos vadovei Ala Sketerienei, tad atsi-
imti antrosios vietos taurės komanda 
delegavo žinomą sportininką, trenerį 
Romualdą Keniausį. 

Sėkmingą komandos pasirodymą 
lėmė jos atletų puikūs startai. Visi 
rokiškėnai „Grizlio“ atletai, daly-
vavę Lietuvos čempionate, pelnė 
medalius. Didelį indėlį į koman-
dos taškų kraitį įdėjo broliai No-
jus Konstantinas ir Jokūbas Čypai. 
Pastarasis startavo svorio kategori-
joje iki 66 kg. Atletas pagerino vi-
sus asmeninius rekordus: pritūpimo 
veiksme iškėlė 140 kg sveriančią 
štangą, spaudimo – 80 kg, o atkėli-
mo veiksme – 115 kg. 

Nojus Konstantinas Čypas lygių 
Lietuvoje neturi jau senokai. Maža 
to, jis – ir Europos, ir pasaulio čem-
pionatų prizininkas. Tad varžovai 
laukė, kuo jaunasis atletas juos nu-
stebins šįkart. O Nojus vėl stebino 
rekordu. Svorio kategorijoje iki 74 
kg besivaržęs atletas atkėlimo veiks-
mu iškėlė 280 kg sveriančią štangą. 
Tai – naujasis Lietuvos jėgos triko-
vės jaunimo ir suaugusiųjų rekordas. 
Apie sportininko pasiekimus byloja 

„Grizlio“ klubas džiugino įspūdingu pasirodymu

tai, kad jis pagerino vos pernai pa-
siektą savo paties rekordą. Tada jis 
atkėlimo veiksmu iškėlė 262,5 kg. 
Puikūs šio atleto rezultatai ir kituose 
veiksmuose: jis pritūpimo veiksmu 
iškėlė 232,5 kg sveriančią štangą, 
spaudimo – 147,5 kg.  

Svorio kategorijoje iki 83 kg so-
lidų indėlį į „Grizlio“ taškų sąskaitą 
įnešė Modestas Skipskys, pritūpimo 
veiksmu iškėlęs 200 kg, spaudimo – 
140 kg ir atkėlimo – 220 kg. Kitas 
„Grizlio“ sportininkas – Mangirdas 
Strungys taip pat varžėsi svorio kate-
gorijoje iki 83 kg. Jis pritūpė su 135 
kg sveriančia štanga, „išspaudė“ 100 
kg ir atkėlė 165 kg. Tai jam garanta-
vo bronzos medalį. 

Solidžiu pasirodymu „Griz-
lio“ sirgalius džiugino ir Robertas 
Bartkevičius. Atletas varžėsi svorio 
kategorijoje iki 120 kg. O pademons-
truoti rezultatai – įspūdingi. Pritūpi-
mo veiksmu R. Bartkevičius iškėlė 
280 kg, spaudimo veiksmu – 207,5 
kg, atkėlimo – 300 kg. Tokie rezulta-

tai garantavo jam pirmąją vietą savo 
svorio kategorijoje.

Absoliučioje jaunimo varžybų 
įskaitoje dėl medalių konkurenci-
ja, pasak A. Sketerienės, buvo labai 
įtempta. Mat rinkti ir apdovanoti tik 
trys geriausieji atletai. Ir ant nuga-
lėtojų pakylos – du rokiškėnai. At-
kakliai, taškas į tašką dėl pirmosios 
vietos čia varžėsi N. K. Čypas ir R. 
Bartkevičius. Pirmoji vieta atiteko N. 
K. Čypui, antroji – R. Bartkevičiui. 
Tačiau vien jau tai, kad du iš trijų sti-
priausių jaunimo grupės sportininkų 
– „Grizlio“ atstovai, daug ką pasako 
apie šios komandos ir jos atletų ga-
limybes.

N. K. Čypas tapo ne tik šio čem-
pionato, bet ir televizijos žvaigžde. 
Šiomis dienomis TV6 kanalo eteryje 
turėtų pasirodyti „Grizlio“ klube fil-
muotas ilgas vaizdo siužetas apie šį 
atletą. Siužetas skirtas šalies moks-
leivių žaidynėms bei ryškiausiems jų 
sportininkams. 

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Nesuvaidintos Nojaus Konstantino Čypo emocijos.

„Grizlio“ komandos vadovė, nacionalinės kategorijos teisėja Ala Sketerienė didžiavosi 
auklėtinių pasirodymu.                                                                       SIP facebook paskyros nuotr.

Kovo 9-ąją 13 val. Kriaunų mokykloje miestelio bendruomenė kvie-
čia į susitikimą su „Misija Sibiras“ dalyviais. Į susitikimą kviečiami visi 
norintieji susipažinti su šios misijos tikslais, uždaviniais, rezultatais, da-
lyvių patirtimis.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Kazliškio seniūnas tapo 
Pandėlio seniūnu

Vasario 26 d. įvyko konkursas 
Pandėlio seniūnijos seniūno pa-
reigoms užimti. Jame varžėsi du 
kandidatai. Laimėjo Kazliškio se-
niūnas Algirdas Kulys.

„Rokiškio Sirena“ primena, kad 
konkursai skelbiami, nes Pandėlio 
seniūnijos ilgametis seniūnas Ro-
mualdas Varanius kovo pradžioje 
bus išlydėtas į pensiją. Taip pat ieš-

koma pamaina ir Jūžintų seniūnei 
Audronei Baltuškaitei. Ji tarnybą 
baigs balandžio pradžioje. Jūžin-
tų seniūnijos seniūno pareigoms 
užimti konkursas jau buvo su-
rengtas, jame dalyvavo viena pre-
tendentė, tačiau jos kandidatūra, 
vertintojų manymu, netiko šioms 
pareigoms užimti. Bus skelbiamas 
pakartotinis konkursas. 

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Išlaužus buto duris,rasta mirusi senolė
Vasario 27d. 20:10 val. ben-

druoju pagalbos numeriu gautas 
pranešimas, kad Taikos g. viena 
gyvenanti ir sveikatos sutrikimų 
turinti 95 metų senjorė neatidaro 
durų. Padėti senolei išvyko ugnia-
gesiai ir medikai. 

Priešgaisrinės gelbėjimo tarny-

bos gelbėtojams atvykus nurody-
tu adresu, panaudojus laužtuvą 
išlaužtos durys, įleisti medikai. 
Viduje rasta mirusi senolė.

Priešgaisrinės apsaugos 
ir gelbėjimo departamento 

prie Vidaus reikalų 
ministerijos

inform.

VMI: surinktų pajamų augimas 
pernai – didžiausias per dešimtmetį

Valstybinė mokesčių inspekcija 
(VMI) pernai į biudžetą surinko apie 
750 mln. eurų pajamų daugiau nei 
2017 metais. VMI vadovės Editos 
Janušienės teigimu, tai didžiausias 
surinktų pajamų augimas per pas-
tarąjį dešimtmetį, o didžioji jo dalis 
teko Vilniaus regionui. 

Anot jos, iš šešėlio kasmet „ištraukia-
ma“ vidutiniškai po 2 proc. mokesčių.  
Vien griežčiau kontroliuoti verslininkai 
pernai į biudžetą sumokėjo 28,8 mln. 
eurų, arba 49 proc. daugiau mokesčių nei 
2017 metais. Didesnio dėmesio 2018 me-
tais sulaukė statybų, viešojo maitinimo, 
naudotų automobilių ir jų detalių preky-
bos bei remonto, mėsos produktų gamy-

bos ir prekybos įmonės. 
Iš griežčiau kontroliuotų statybos 

įmonių pernai surinkta 10,5 mln. eurų 
daugiau, iš naudotų automobilių pre-
kybos ir remonto – 11,6 mln. eurų, iš 
viešojo maitinimo – 6,2 mln. eurų, iš 
mėsos gamintojų ir prekybininkų – be-
veik 0,5 mln. eurų daugiau mokesčių. 
Bendra visų šių sektorių sumokėtų 
mokesčių suma pernai išaugo 87,3 
mln. eurų, arba 9,5 procento.

„2012 metais trečdalis PVM buvo 
šešėlinis, dabar turime penktadalį“, – 
pridūrė ji. 2018 metais VMI suteikė 
800 tūkst. konsultacisjų, o kontrolės 
veiksmų ir patikrinimų per 11 metų 
(nuo 2007 metų) sumažėjo 4 kartus.

BNS inform.
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„Vitaka ir Ko“ paslaugos: 
nuo kapaviečių tvarkymo iki interjero ir eksterjero projektų

„Vitaka ir Ko“ ateina į Rokiškio 
rinką su aktualiausiomis paslaugo-
mis. Tai ir kapaviečių tvarkymas, 
atsižvelgiant į kiekvieno kliento 
skonį bei finansines galimybes, 
pačiomis palankiausiomis kaino-
mis, nes paminklai, plokštės bei 
kapaviečių priežiūros priemonės 
atkeliauja tiesiai iš įmonės fabriko 
Panevėžyje – didžiausio Aukštai-
tijos regione. „Vitaka ir Ko“ siūlo 
ir jau esamų kapaviečių atnaujini-
mo, apželdinimo, augalų priežiū-
ros paslaugas. Be to, įmonė turi ką 
pasiūlyti ir įsirengiantiems ar re-
montuojantiems būstą: tai moder-
nūs granito, marmuro dirbiniai. 
Įmonė didžiuojasi, kad jos kurti 
gaminiai, jos specialistų žinios ir 
patirtis pasitarnauja ir didelių 
projektų, tokių kaip religinių pas-
tatų interjero bei eksterjero atnau-
jinimas, įgyvendinimui.

Kiekvieno kišeinei ir skoniui
 „Vitaka ir ko“ paslaugos prieina-

mos kiekvienam – įsitikinęs įmonės 
darbuotojas Vitalijus Čereškevičius. 
Optimalų kainos ir kokybės santy-
kį leidžia pasiekti tai, kad „Vitaka 
ir Ko“ Panevėžyje turi didžiausią 
Aukštaitijos regione akmens fabriką, 
todėl ir paminklus, kitus kapaviečių 
tvarkymui reikalingus gaminius tie-
kia tiesiogiai, be tarpininkų. Fabrike 
naudojamos moderniausios techno-
logijos, pagrįstos ilgamete patirti-
mi ir nuolatinių darbuotojų per ilgą 
profesinę karjerą įgytomis žiniomis. 
Todėl fabrike sukurtai produkcijai 
taikomi tik aukščiausi kokybės stan-
dartai, o klientai džiaugiasi suteikto-
mis ilgametėmis garantijomis. Bū-
tent klientams teikiamos ilgametės 
garantijos ir liudija, kaip įmonė pasi-
tiki savo darbuotojų profesionalumu 
ir meistriškumu.

Kokios yra fabriko ir jo meistrų 
galimybės? „Galime sukurti kad ir 
žmogaus statulą, kokį kitą pageidau-
jamą paminklą, įgyvendinti meninin-
ko viziją“, – sakė V. Čereškevičius. 

Be to, visus fabrike sukurtus ga-
minius dabar rokiškėnai gali įsigyti 
iš pirmųjų rankų, be papildomų tar-
pininkų. Taip sutaupomos ir klientų 
lėšos, ir laikas. 

Atsižvelgiant į kliento pageida-
vimus bei jo finansines galimybes, 
įmonės projektuotojai parengia ka-
pavietės tvarkymo projektą ir vi-
zualizaciją. Taip daroma specialiai, 
nes kapavietės projektas rengiamas 
atsižvelgiant į kraštovaizdį, taip, kad 
kapavietė gražiai įsikomponuotų į 
jau esamą kraštovaizdį. Kartu paren-
giamas ir jos apželdinimo planas, pa-
renkami tinkamiausi dekoratyviniai 
augalai. „Ir tik tuomet, kai klientas 
įsitikina, kad projektas visiškai ati-
tinka jo lūkesčius, projektą atiduoda-
me gamyklos meistrams“, – aiškino 
V. Čereškevičius. 

Paminklų pasirinkimas –
didžiausias
Jei pageidauja, klientas pats gali 

apsilankyti gamykloje, susipažinti su 
čia naudojamomis moderniausiomis 

technologijomis, su paminklų gamy-
bos naujausiomis tendencijomis. 

Įmonės atstovai neslepia: tinkamą 
sprendimą čia gali rasti kiekvienas 
klientas. Minimaliausia nedidelio 
paminklėlio kaina – vos 75 Eur. 

Didžiausios vertės kapavietės 
tvarkymo projekto Utenoje sąmata 
siekė 50 tūkst. Eur. Tačiau ir dispo-
nuojantys keliasdešimt kartų mažes-
nėmis sumomis klientai ras jiems 
priimtiną kapavietės tvarkymo gali-
mybę. „Esame pasirengę padėti kie-
kvienam į mus besikreipiančiajam. 
Dirbame visoje Lietuvoje“, – sakė V. 
Čereškevičius.

Jis ragina net patiems taupiau-
siems prieš priimant sprendimus 
dėl kapaviečių tvarkymo, būtinai 
užsukti į „Vitaka ir Ko“ būstinę 
prie Kalneliškių kapinių. Mat ka-
paviečių tvarkymo sprendimai – ne 
vienadieniai projektai. Todėl būtina 
pagalvoti ne tik apie kainą, bet ir už 
ją siūlomų medžiagų kokybę bei il-
gaamžiškumą. 

„Kadangi mūsų įmonė neturi 
konkurentų daugelyje sričių: savas 
fabrikas, ilgametė darbuotojų pa-
tirtis, moderniausios technologijos, 
plačiausias gaminių asortimentas, 
sėkminga partnerystė su aukščiausią 
medžiagų kokybę siūlančiais Euro-
pos partneriais, todėl rokiškėnams 
tikrai verta savo artimųjų kapavie-
čių tvarkymą, atnaujinimą bei prie-
žiūrą patikėti būtent mums“, – sakė 
„Vitaka ir Ko“ atstovas.

Paklūsta net įnoringiausios 
medžiagos
Viena naujausių kapaviečių tvar-

kymo tendencijų – visiškas jų užden-
gimas granito ar marmuro plokštėmis. 
Specialių technologijų dėka šis spren-
dimas yra ilgaamžis ir patikimas. Ypač 
tinkamas tiems, kurie gyvena didmies-
čiuose ir užsienyje, tad negali sau leisti 
kelis kartus per mėnesį atvykti prižiū-
rėti kapavietės ir jos želdinių. 

V. Čereškevičius neslepia, kad dėl 
šio tvarkymo būdo klientams kyla ir 
dvejonių: ar granito plokštės atlai-
kys lietuviškų žiemų temperatūros 
pokyčius.  Specialistas teigia, kad 
tokių abejonių gali kilti tik tuomet, 

jei kapavietės dengimui naudojamos 
pačios pigiausios kiniško ar indiško 
granito plokštės. „Todėl ir raginame 
– nesusigundykite žema kaina. Pasi-
domėkite, koks granitas bus naudoja-
mas: pigiausias indiškas ar kiniškas 
mūsų klimato sąlygoms tiesiog ne-
tinkamas“, – įspėjo pašnekovas. „Vi-
taka ir ko“ tokių plokščių klientams 
nė nesiūlo. Jos specializacija – ko-
kybiškas kareliškasis akmuo, švediš-
kas granitas, paruoštas specialiomis 
technologijomis. „Per tris dešimtis 
įmonės veiklos metų jo paruošimo 
technologija nugludinta iki tobulu-
mo“, – sakė pašnekovas. Kadangi 
įmonė šį granitą perka be tarpininkų, 
tai gali klientams pasiūlyti ir palan-
kias kainas, nes į galutinę sąmatą ne-
reikia įskaičiuoti tarpininkų paslaugų 
ir antkainio, ir išskirtinę kokybę.

Kita nuostabaus grožio medžiaga 
– marmuras. Tačiau ją Lietuvos ka-
paviečių tvarkytojai anksčiau veng-
davo siūlyti: marmuras yra įnoringas 
temperatūrų svyravimams. Tačiau 
įmonė įvaldė ir jos paruošimo tech-
nologijas taip, kad marmuras savo 
grožį skleidžia nepaisant aplinkos 
poveikio. Jei klientams kyla klausi-
mų, su granito, marmuro paruošimo 
technologijomis jie gali susipažinti 
tiesiog gamykloje. 

Norintiesiems papuošti artimo 

žmogaus kapą netradiciškai, pavyz-
džiui, skulptūra ar kalvystės kūriniu, 
taip pat „Vitaka ir Ko“ turi ką pasiū-
lyti. Įmonė kuria ir įspūdingo grožio 
vienetinius paminklus, originalius 
kapaviečių tvarkymo projektus. Tai-
gi, jei norite nestandartinio, akį trau-
kiančio, meninio sprendimo – taip 
pat reiktų užsukti pas „Vitaka ir Ko“ 
specialistus. Būtent jų žinios ir pa-
tirtis šioje srityje garantuos puikius 
rezultatus. 

Atnaujina ir senas kapavietes
Kaip ir kiekvienas žmogaus rankų 

kūrinys, kapavietė taip pat sensta, jai 
reikia priežiūros ir atnaujinimo. Spe-
cialia miltelinio dažymo technologi-
ja atnaujinamos tvorelės. Sutvarkomi 
seni pasvirę paminklai, atnaujinami 
iškalti užrašai. Taip pat „Vitaka ir ko“ 
siūlo platų trinkelių, bortelių, plokš-
čių asortimentą, įvairiausią skaldą. 
Įmonės atnaujintoms kapavietėms 
teikiama ilgalaikė garantija. Imama-
si tokių kitų įmonių jau nebesiūlomų 
paslaugų, tokių kaip akmens masyvo 
bortelių gamyba ir atnaujinimas. 

Dar viena unikali paslauga, kurią 
teikia tik „Vitaka ir Ko“ – siūlomi 3 
cm, o kliento pageidavimu – ir dar 
storesni antkapių bordiūrai. 

Išankstiniams užsakymams taiko-
mos nuolaidos, taigi, kapavietės tvar-

kymu ir atnaujinimu verta pasirūpinti 
jau dabar.

Kad negraužtų sąžinė...
Artimųjų kapų priežiūra – svarbi 

lietuvio pasaulėjautos dalis. Tad di-
dmiesčiuose ar užsienyje gyvenantys 
žmonės jaučia kirbančią sąžinę, kad 
per mažai dėmesio skiriama šiam 
svarbiam reikalui. Tačiau privažinėti 
šimtus ar net tūkstančius kilometrų 
tam, kad apželdinti ir vėliau kelis 
kartus per mėnesį prižiūrėti kapavie-
tėje pasodintus augalus, ne visi turi 
laiko, jėgų, sveikatos. O neprižiū-
rėti augalai dėl sausros, karščio ar 
šalnų ne visados puošia kapą. Taigi, 
„Vitaka ir Ko“ siūlo puikią išeitį: 
jos specialistai ir apželdins kapą, ir 
reikiamu dažnumu jį prižiūrės, kad 
atvykęs artimasis galėtų tyloje ar 
maldoje prisiminti į Amžinybę išėju-
sius brangius žmones, užuot tą laiką 
skyręs gėlininkystės darbams. 

Kita jautri tema – didžiosios šven-
tės: Motinos ir Tėvo dienos, Vėlinės. 
Ne visuomet artimieji gali uždegti at-
minties žvakelę, padėti gėlių ant my-
limų žmonių kapų. Neretai dėl to jie 
susilaukia draugų, pažįstamų prie-
kaištų, esą išvykę „pamiršo“ bran-
gius žmones. „Mes galime paruošti 
kapą šventei, jūsų vardu padėti ant 
jo gėlių, uždegti žvakutes“, – sakė 
V. Čereškevičius.   „Vitaka ir Ko“ 
komanda pasirūpins, kad Jūsų užsa-
kytos gėlės papuoštų kapus, ant jų 
degtų žvakės. Ši paslauga teikiama 
taip pat visoje Lietuvoje. 

Tokių paslaugų kaina, pasak paš-
nekovo, priimtina kiekvienam. At-
sižvelgiant į kliento pageidavimus 
ir sumą, kurią jis ketina skirti auga-
lams, bus parinktos gėlės, sukurtos 
jų kompozicijos, sezoninės gėlės bus 
keičiamos naujomis. Taip pat bus 
parinkti kiti augalai, derantys prie 
kapavietės stiliaus, kraštovaizdžio 
ypatumų. O kapavietė bus lankoma 
ir tvarkoma ištisus metus. 

Ir namams, ir biurams, 
ir šventovėms
„Vitaka ir Ko“ teikia ne tik kapa-

viečių priežiūros ir tvarkymo pas-
laugas. Šios įmonės vardą turėtų 
įsidėmėti ir tie, kurie planuoja kurti 
originalų namo, biuro interjerą bei 
eksterjerą. Interjerui siūlomos židinių 
plokštės, plytelės, stalviršiai, laiptų 
pakopos.  Eksterjerui – trinkelės, ply-
telės, įvairios  apdailos medžiagos. 

Apie tai, kad „Vitaka ir Ko“ kuria 
moderniausius, patiems sudėtingiau-
siems architektūros ir dizaino spren-
dimams tinkančius kūrinius liudija ir 
tai, kad įmonėje sukurta produkcija sė-
kmingai naudojama daugelyje projek-
tų, įskaitant ir religinių pastatų rekons-
trukcijos, interjero atnaujinimo darbus. 

„Vitaka ir Ko“ atstovus rasite 
prie Kalneliškių (kitaip – Rokiškio 
naujųjų kapinių). 

Telefonas pasiteirauti – 8-634-
55557.

 Išankstiniams užsakymams – 
nuolaidos. 

Užsakymai vykdomi visoje Lie-
tuvoje.
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Andrius Burnickas: „Metas atkurti tarpusavio pasitikėjimą“

„Pasibelsime į duris visoje Lietuvoje“ – taip vadinasi TS-LKD regioninių vizitų kampanija, kurios metu partijos 
atstovai – kandidatai savivaldos rinkimuose ir Seimo nariai – keliauja po regionus ir nuo „durų iki durų“ bendrauja 
su vietos gyventojais.

Tėvynės sąjungos-Lie-
tuvos krikščionių de-
mokratų (TS-LKD) 
bendruomenės atstovai 
pastarosiomis savaitėmis 
pasklido po visą Lietuvą, 
kad tiesiogiai susitiktų su 
žmonėmis, įsiklausydami į 
jų problemas ir lūkesčius. 
Turbūt ne vieną net ir ato-
kiausios vietovės gyvento-
ją nustebimo, kai prie savo 
durų slenksčio išvydo kurį 
nors gerai atpažįstamą 
Seimo narį.

Nori matyti gyvai
„Pastaruoju metu jau-

čiame žmonių norą kalbė-
tis gyvai, todėl pradėjome 
dar aktyviau bendrauti su 
gyventojais jiems priimti-
nesniais būdais – tiesiogiai 
bendruomenėse ar su būriu 
savanorių einant nuo durų 
prie durų, klausiant ir įsi-
klausant, kokiais rūpesčiais 
žmonės gyvena, – sako 
TS-LKD pirmininkas G. 
Landsbergis. – Visiškai su-
prantama, kad žmonės nori 
turėti kokybiškas komuna-
lines, socialines ir sveikatos 
paslaugas savo mieste ar 
miestelyje, kokybišką vaikų 
švietimą, už kurį nereikėtų 
papildomai mokėti iš savo 
kišenės, patogias susisieki-
mo paslaugas. Todėl esame 
pasiryžę pasiekti, kad toks 
lūkestis dėl valstybės ir savi-

valdybės institucijų suteikia-
mų paslaugų būtų tinkamai 
išpildytas visoje Lietuvoje. 
Esame įsitikinę, kad sąžinin-
gai ir profesionaliai dirbdami, 
galime tai pasiekti“.

TS-LKD partijos (Nr. 6) 
atstovai į savivaldos rinki-
mus visoje Lietuvoje žengia 
su atnaujinta politine progra-
ma, daugybe jaunų kandida-
tų ir pasiruošę kiekvienoje 
savivaldybėje konkrečiais 
sprendimais kurti vietos žmo-
nių gerovę, spręsti socialines, 
sveikatos ir švietimo proble-
mas, stiprinti bei ginti demo-

kratijos vertybes.

Būtina sugrąžinti 
žmonių pasitikėjimą 
TS-LKD kandidatas į Ro-

kiškio rajono merus Andrius 
Burnickas mato toli gražu 
neišnaudotą Rokiškio rajono 
potencialą. Tam reikia plėsti 
paramą rajono verslui, ben-
dradarbiaujant su rokiškėnais 
išeiviais bandyti juos sugrįžti 
į gimtuosius kraštus, nesvar-
bu, ar iš Lietuvos didmiesčių, 
ar iš užsienio. Kiekvienas 
žmogus gali prisidėti prie 
savo krašto kūrybos. Tačiau 

joks rokiškėnas nesusigundys 
grįžti į tėviškę, jei nesijaus 
laukiamas ir gerbiamas pir-
miausia kaip žmogus. Kaip 
siekti šio tikslo, konservato-
riai turi įtikinamų planų. 

„Būtina sugrąžinti tarpu-
savio pasitikėjimą tarp ra-
jono žmonių ir savivaldos 
institucijų bei pasiekti, kad 
Rokiškio rajonas taptų geru 
pavyzdžiu, kaip visi galime 
prisidėti prie mūsų krašto 
klestėjimo“, – sako TS-LKD 
kandidatas į Rokiškio rajono 
merus A. Burnickas.

Konservatoriai sugrąžintų 

vieno langelio principą, kad 
visi savivaldybės lankytojai 
gautų greitą ir kokybišką in-
formaciją. Kitas tikslas – skai-
drinti savivaldybės valdomų 
įmonių ir savivaldybės admi-
nistracijos veiklą tam, kad 
žmonės labiau pasitikėtų vals-
tybės institucijomis. Daugelis 
Lietuvos žmonių susiduria 
su teisingumo pareikiu, todėl 
rokiškėnams tai irgi svarbu. 
Tam, kad geriausiai būtų atsi-
žvelgta į rajono gyventojų po-
reikius, būtina didinti seniūnų 
ir seniūnaičių įtaką planuojant 
prioritetinius darbus, siekiant 
artimiau bendradarbiauti su 
bendruomenėmis. 

Tarp prioritetinių darbų 
TS-LKD komanda Rokiškio 
rajone numato naujos dau-
giafunkcės sporto salės sta-
tybą, papildomą finansavimą 
socialiniams pedagogams ir 
mokytojų padėjėjams, kad 
švietimo procesas rajono mo-
kyklose būtų kuo sklandesnis 
ir kokybiškesnis.

 Išmintingas, konkretus 
ir daug dirbantis
Su TS-LKD komanda nuo 

durų prie durų ėjusi Seimo narė 
Radvilė Morkūnaitė-Mikulė-
nienė buvo maloniai nustebin-
ta šiltų žvilgsnių iš Juodupės 
gyventojų. Nesvarbu, kad ne 
visuomet pažiūros sutampa, 
bet gyventojai noriai bendra-
vo, dalijosi lūkesčiais ir gal 

netgi buvo įtikinti balsuoti už 
konservatorių kandidatą.

„Andrius Burnickas – ro-
kiškėnams jau pažįstamas, 
jauniausias iš kandidatų į 
merus Rokiškyje, „Auksinio 
proto“ laimėtojas, išmintin-
gas, konkretus ir daug dir-
bantis“, –  apibendrino R. 
Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Gimęs gydytojų šeimo-
je, mokęsis rajono ugdymo 
įstaigose ir visiems aplinki-
niams įrodęs, kad ir jaunas 
žmogus gali vadovauti įmo-
nei, sudaryti sėkmingą verslo 
sandorį ir toliau stabiliai irtis 
gyvenimo upėje. Mokantis 
penkias užsienio kalbas, lais-
valaikiu užsiimantis saviug-
da, kandidatas į rajono me-
rus A. Burnickas įrodė, kad 
galima laimėti: pirmiausia 
proto mūšį. O jei rokiškėnai 
pasitikės, laukia ir kitos ypač 
svarbios pergalės.

Nors gyventojai atvirai 
pasakojo savo artimiausias 
problemas, kalbėjo ir apie 
respublikinę politiką, drą-
siai išsakydami nepasiten-
kinimą valdžia. Per šiuos 
rinkimus jie gali išsiųsti ži-
nią tiems, kurie įsitaisę šil-
tuose Vyriausybės rūmuose, 
kad tokios nedemokratiškos 
politikos laikas jau praėjo. 
Patys  Lietuvos žmonės, iš-
reiškę savo valią rinkimuo-
se, gali atversti naują savo 
valstybės ateities puslapį.

Politinė reklama, bus apmokėta iš TS-LKD savivaldos rinkimų kampanijos sąskaitos. Užs. nr. 0767

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL GRIPO EPIDEMIJOS ROKIŠKIO RAJONO 
SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ATŠAUKIMO

2019 m. vasario 27 d. Nr. AV-173
Rokiškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straips-
nio 8 dalies 2 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, ir atsižvelgdama į Nacionalinio 
visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio 
departamento Rokiškio skyriaus  2019 m. vasario  25  d. raštą Nr. (5-24 16.1.1 
E)2-8998 ,,Dėl sergamumo gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekci-
jomis Rokiškio rajone‘‘,

 a t š a u k i u Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje gripo ir ūminių viršu-
tinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiją nuo 2019 m. vasario 27 d. 

Įsakymas per vieną per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygar-
dos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio 
teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 
nustatyta tvarka.

Administracijos direktorė 
Nataša ALEKSIEJEVA 

Užs. 0769

Apie skaudžią nelaimę Pandėlyje: 
neturi dūmų detektoriaus – iki nelaimės vienas žingsnis

Jeigu gyventojai būtų įsirengę 
autonominį dūmų detektorių, jis 
būtų prižadinęs juos anksčiau ir 
nelaimės būtų išvengta“, – sakė 
Priešgaisrinės apsaugos ir gel-
bėjimo departamento Rokiškio 
priešgaisrinės gelbėjimo tarny-
bos viršininkas Dalius Kunigėlis, 
kalbėdamas apie gaisrą Pandėly-
je, kurio metu dar spėjęs išgelbė-
ti žmoną, žuvo vyras.

Vasario 9 d., 22 val., buvo gau-
tas pranešimas, kad Rokiškio rajo-
ne, Pandėlyje, dega gyvenamasis 
namas. Pirmasis gaisrą pastebėjo 
namo šeimininkas. Jis nuskubėjo 
į kitą namo galą žadinti žmonos. 
Vyras liepė jai bėgti iš namo, o pats 
liko viduje, manydamas, kad suge-
bės užgesinti gaisrą...

„Tuo metu pro šalį važiavo po-
licijos pareigūnas. Pastebėjęs, kad 
iš namo veržiasi dūmai, jis sustojo 
pažiūrėti, kas atsitiko. Tarpduryje 
stovėjo šoko ištikta moteris, kurią 
jis nuvedė toliau nuo durų ir iškvie-
tė ugniagesius gelbėtojus,“ – sakė 
Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo 
tarnybos inspektorius Virgilijus 
Kulikauskas.

Atvykus ugniagesiams namas 
jau degė atvira liepsna. Apmalšinę 
ugnį, namo viduje ugniagesiai rado 
žuvusį vyrą. Gaisro metu išdegė 

virtuvė ir vienas kambarys, sudegė 
namų apyvokos daiktai. Pasak V. 
Kulikausko, gaisras kilo kambary-
je, kur buvo vyras: „Žuvęs žmogus 
buvo nerūkantis ir nevartojantis 
alkoholio, kambaryje nebuvo ir 
krosnies. Jo žmona įsitikinusi, kad 
gaisras kilo užsidegus naujam tele-
vizoriui. Neatmetama ir ši versija, 
nors požymių, kad gaisras kilo nuo 
jo, nėra. Tikėtina, kad gaisras kilo 
dėl elektros instaliacijos gedimo, 
nes gaisro židinys buvo ne ant grin-
dų, o aukščiau. Jeigu žmonės būtų 
turėję dūmų detektorių, šis gaisras 
būtų pasibaigęs kitaip. Šiemet ra-
jone jau buvo ne vienas atvejis, kai 
dūmų detektoriai išgelbėjo žmo-
nėms gyvybes“.

Vasario 12 d., 2 val. nakties, Ro-
kiškio rajone, Dvirėžių kaime, kilus 
gaisrui gyvenamajame name pradė-
jo veikti dūmų detektorius. Jis pri-
kėlė iš miegų namo savininką, kuris 
spėjo išbėgti į lauką. Gaisro metu 
išdegė gyvenamojo namo vidus. 

Sausio 22 d. Rokiškyje dūmų 
detektorius išgelbėjo moters gyvy-
bę. Mediniame 7 butų name, antra-
jame aukšte, moters bute užsidegė 
krosnis, pasklido dūmai ir pradėjo 
veikti autonominis dūmų detek-
torius. Jo garsą išgirdo kaimynai. 
Vienas iš jų, Rolandas Strumskys, 
atskubėjęs išvedė moterį į lauką. 

Gaisras buvo greitai užgesintas, nes 
ugniagesiai buvo iškviesti laiku.

Rokiškio rajone, Juodupėje, 
naktį moterį namuose prižadino 
dūmų kvapas. Ji pamanė, jog jie 
sklinda iš kaimynų. Kai pradarė 
duris, suprato, kad gaisras kilo jos 
namuose. Dūmai pliūptelėjo į vidų, 
pradėjo veikti dūmų detektorius. 
Gaisras kilo katilinėje, kurioje mo-
teris pelenus buvo supylusi į plasti-
kinį kibirą, kuris ir užsidegė.

„Prevencinės akcijos „Gyven-
kime saugiai“ metu lankydamiesi 
pas gyventojus pastebėjome, kad 
dūmų detektorius jau įsigiję dau-
gelis gyventojų, tačiau ne retas 
juos dar laiko dėžutėse ant spintos, 
– sako V. Kulikauskas. – Bet yra 
ir tokių, kurie namuose įsirengę 
ir ne po vieną dūmų detektorių, 
turi ir gesintuvą. Būtų gerai, kad 
savivaldybė pasirūpintų ir sociali-
niais būstais. Neseniai Obeliuose, 
socialiniame būste, kuriame gyve-
no šeima su keturiais vaikais, kilo 
gaisras, o dūmų detektoriaus ne-
buvo. Laimei, jis nesibaigė tragiš-
kai, nors iki nelaimės buvo vienas 
žingsnis...“   

Priešgaisrinės apsaugos 
ir gelbėjimo departamento

 prie Vidaus reikalų 
ministerijos

inform.

Ieškokite R
okiškio 

prekybos c
entruose!
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PRAŠO PADOVANOTI

• Prašau padovanoti nereikalingų 
vaikiškų knygučių.  
Tel. 8 646 80 608. Rokiškis
• Prašau padovanoti nedidelį sodo 
sklypą Velniakalnyje arba už miškų 
urėdijos, galimi įvairus variantai. 
Tel. 8 624 30 118. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Tvarkingą Opel Astra universalą. 
2005 m., benzinas, 1,6 l, 77 kW. 
Rida 155 000 km. Kaina 2000 Eur. 
Tel. 8 682 37 551. Rokiškis
• Volvo V70 1999 m., 2,5 l, TDI, 
TA iki 2021.01. Kaina 999 Eur.  
Tel. 8 652 75 692. Rokiškis
• Nebrangiai dviračius paaugliui. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 674 32 521. 
Rokiškis
• Tvarkingą, prižiūrėtą 1997 m. 
visureigį Mitsubishi Pajero. TA 
iki 2020.12. Pridedu vasarines 
padangas. Grandinės atskirai. 
Kaina 2200 Eur. Tel. 8 618 47 584. 
Rokiškis
• Dviašę priekabą Tonar. 2,5 mx1,5 
m. Atidaromi visi bortai, yra TA. 
Kaina 650 Eur. Tel. 8 615 65 397. 
Rokiškis
• Priekabą. TA iki 2020.06, 
draudimas iki 2019.07. Kaina 
derinama. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 687 59 821. Rokiškis
• 1960 m. motociklą Jawa-350. 
Yra dokumentai, reikia remonto. 
Kaina 670 Eur. Tel. 8 625 17 722. 
Kupiškis
• VW Golf 1996 m., 1,9 l, 81 kW, 
dyzelis. TA dar metams. Kaina 450 
Eur. Tel. 8 607 30 881.  
Kupiškis
• 1999 m. Ford Galaxy. 1,9 l, TDI, 
81 kW, TA iki 2020.09.13.  
Ką tik pakeisti visi dirželiai, 
tepalai, filtrai. 7 sėdimos vietos. 
Vasarinės padangos, yra bagažinės 
uždanga. Automobilis geros būklės, 
kaina negalutinė. Kaina 1200 Eur. 
Tel. 8 612 59 164. Rokiškis
• Tvarkingą automobilį Fiat Palio. 
Yra TA. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 698 44 897. Rokiškis
• VW Golf 1,9 l, 81 kW, TA iki 
2020.03. 1996 m., kaina negalutinė. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 607 30 881. 
Kupiškis
• BMW E46 318 universalą. 
Juodas, be rūdžių, veikiantis 
kondicionierius, TA dar metams. 
Kaina 999 Eur. Tel. 8 621 81 790. 
Rokiškis
• VW Golf 1,9 l, TDI, 2000 m., 
66 kW. Universalas, mėlynos 
spalvos. TA iki 2020. Kablys, 
vairo stiprintuvas. Automagnetola, 
signalizacija. 4motion sistema. 
Nuimta valdymo mova (haldexsas). 
Tel. 8 686 70 141. Rokiškis
• 1998 m. VW Passat B5. 1,9 l, 
81 kW. Mylėtas automobilis. TA 
iki 2020.12. Važiuoklė sutvarkyta. 
Variklis dirba kaip žvėriukas. 
Kėbulo defektai: viena galinė 
arka glaistyta, kai kuriose vietose 
padažinėta nelabai gražiai, bet labai 
minimaliai. Kaina 680 Eur.  
Tel. 8 625 59 922. Rokiškis
• Tvarkingą VW Passat B5 sedaną. 
2000 m., 1,9 l, 85 kW. Nėra jokių 
rūdelių. Salonas švarus, kėbulas 
taip pat. TA iki 2019.07.  
Kaina 850 Eur. Tel. 8 621 77 346. 
Rokiškis
• VW Passat 1997 m., 81 kW, 
TDI, žalia spalva, TA iki 2020.02. 
Kaina 600 Eur. Tel. 8 687 56 716. 
Rokiškis
• 2012 m. Volvo S60. Tvarkingas 
automobilis. 2,5 l, benzinas, 
automatinė pavarų dėžė. Kaina 
8000 Eur. Tel. 8 673 00 274. 
Rokiškis
• Opel Astra 1999 m., 2 l, 66 kW, 
universalas. TA iki 2021 m., kablys, 
ragai. Pridedu lietus ratlankius su 
vasarinėmis padangomis.  
Kaina 750 Eur. Tel. 8 618 52 534. 
Rokiškis
• 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 šalčio. TA dvejiems 
metams. Kaina 2560 Eur.  
Tel. 8 662 63 375. Anykščiai
• Renault Megane 2003 m., 1,5 
l, dyzelis. Automobilis užsiveda 
vos pasukus raktelį, 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

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Dalimis 2001 m. Opel Vectra 2 l, 
74 kW, universalas, kablys. 1997 
m. Audi A4, sedanas, benzinas.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Naudotas padangas su lietais 
diskais. Padangos 195/70 R15C 
vasarinės, likutis 7-8 mm. Diskai 
nuo BMW E34, J7 ET20 R15 
5x120 CB72,6. Kaina už viską 150 
Eur. Tel. 8 684 19 431. 
 Rokiškis
• Naujus Mercedes Benz ženklelius. 
Tinka Mercedes W210, W211, 
W202, W203, C200. Sidabrinės 
spalvos 35 Eur, auksinės spalvos 40 
Eur. Tel. 8 625 59 183. 
Rokiškis
• Padangas 195/65 R15 M+S T91. 
Labai geros būklės, yra po 2 vnt. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Dalimis 1997 m. Audi A3. 1,8 l, 
benzinas, automatinė greičių dėžė. 
Tel. 8 646 48 101. Rokiškis
• Renault Laguna universalą. 1999 
m., 1,9 l, TDI, 4 durų.  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• 2006 m. Ford Fiesta hečbeką. 
Dviejų durelių, 1,4 l, TDI.  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• Lietus ratus R15 195/65. 
Vasariniai, buvo uždėti ant 
VW Cadi ir Seat Cardoba. 
Jei neatsiliepiu - rašykit, 
perskambinsiu. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 623 31 950. Rokiškis
• 225/70 R15C dvi padangas su 
ratlankiais. Buvo uždėtos ant 
Renault Master. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 622 67 726. Rokiškis
• Naujus, originalius, medžiaginius 
2005m. Audi A4 kilimėlius.  
Tel. 8 612 88 808. Rokiškis
• Ratlankius nuo Audi A6 su 
naujomis padangomis. Ratlankiai 
metaliniai, padangos naujos. 
Išmatavimai 195/65 R15. Buvo 
mokėta 148 Eur, garantija. Kaina 
120 Eur. Tel. 8 625 17 722. 

Kupiškis
• Dalimis Toyota Corolla 2006 m., 
2 l, dyzelis, 66 kW.  
Tel. 8 623 17 772. Rokiškis
• Dalimis Opel Zafira 2005 m., 92 
kW, 2,2 l, dyzelis.  
Tel. 8 623 17 772. Rokiškis
• Originalius lietus Audi ratlankius 
su vasarinėmis padangomis 
R16/205/55. Lietus ratlankius R17, 
labai geros būklės, tinka Audi A4, 
A6. Tel. 8 676 27 899.  
Rokiškis
• Naują Fiat Brava priekinį 
amortizatorių. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Audi A4 priekinius 
amortizatorius. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Geras padangas vasarai. R15 
205/65 4 vnt. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 646 48 101. Rokiškis
• R16 ratlankius su vasarinėmis 
padangomis 5x100. Tinka VW 
Golf, Audi A3. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Nissan Almera 2003 m., 2,2 l, 
dCi, 82 kW mechaninę pavarų dėžę 
dalimis. Dėžės kodas (RS5F50A). 
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• 1999 m. Ford Galaxy dalimis. 
1,9 l, 81 kW. Tel. 8 655 08 291. 
Rokiškis
• Opel Astra galinį, kairės pusės 
stabdžių įtvirtinimą (suportą). 
Lucas cilindro diametras 38mm., 
nuorinimo taškas atsisuka lengvai. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 601 19 003. 
Rokiškis
• Renault Megane Scenic turbiną. 
1,9 l, 72 kW, 1998 m., kaina 
negalutinė. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 623 20 906. Rokiškis
• 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 2,2 l, HDI, 
universalą dalimis: galinį dangtį, 
sparnus, duris, buferius, važiuoklę, 
starterį, dinamą ir kt.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Lietus ratus R16 4x100. Buvo 
naudojami Opel automobiliui. 
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

VAIZDO TECHNIKA

• 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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Tvarkingą grėblį Deutz-Fahr. 
Dauguma dantų nauji, naujos 
padangėlės. Komplekte kardanas, 
pora atsarginių dantų. Kaina 900 
Eur. Tel. 8 611 22 383.  
Rokiškis
• MTZ-82 UK 1989 m., techniškai 
tvarkingas, kaina 5250 Eur, 
MTZ-820 plačiais ratais, 2000 m., 
kaina 7200 Eur. Tel. 8 641 57 036. 

Kupiškis
• MTZ variklio dangčius, vairo 
kolonėlę, MTZ-50 dureles, darbinį 
puskačių, MTZ-50 kabiną dalimis 
ir MTZ-50 tarpinį.  
Tel. 8 622 69 546. Rokiškis
• Sėjamąją SZ 3,6. Gerai veikianti. 
Arba keičiu į siauresnę, iki 2 m 
pločio. Galiu atvežti. Kaina 450 
Eur. Tel. 8 608 02 308.  
Panevėžys
• Išparduodame japoniškus 
traktorius, 3-jų ir 4-jų cilindrų, su 
žemės dirbimo frezomis 13-32 AG. 
Kaina 1800 Eur. Tel. 8 625 81 663. 
Utena
• Presą PRP 1,6. Sudėti nauji diržai. 
Tel. 8 623 55 834. Rokiškis
• Traktorinių variklių A-41, A-01 

purkštuvus. Nauji purkštukai,s 
ureguliuoti, 6 vnt. Kaina už visus 
50 Eur. Tel. 8 636 00 696.  
Rokiškis
• Rusišką sėjamąją SZ 3.6, 
technologines vėžes. Kaina 600 
Eur. Tel. 8 606 07 881.  
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. Galiu 
atvežti. Dusetos. Papildomas tel. 
nr. +370 69955273. Kaina 400 Eur. 
Tel. 8 699 55 273. Rokiškis
• Traktorių MTZ-80. Viskas veikia, 
TA iki 2019.05. Galiu atvežti. 
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

Kovo 7 d. Rokiškio rajono ūkininkus maloniai kviečiame į renginį „Ūki-
ninkų mokesčių aktualijos". Renginys vyks Rokiškio r. savivaldybės 1 a. sa-
lėje nuo 11 val. 

Renginio programa:
1. Renginio aktualijos pristatymas;
Pranešėja Lina Meilutė-Datkūnienė (LR žemės ūkio rūmų  savivaldos orga-

nizatorė Rokiškio r.)
2. Ūkininkų mokesčių aktualijos. Naujausi mokesčių pasikeitimai;
Pranešėja Laima Buitkienė (LR žemės ūkio rūmų Kooperacijos ir teisės sky-

riaus vyr. specialistė)
3. Žemės ūkio paskolų garantijų fondas. Galimybės ūkininkams;
Pranešėja Jūratė Rudinskienė (Žemės ūkio paskolų garantijų fondas. Vyr. 

garantijų ir strateginio planavimo specialistė)
4. Biologinių trąšų „Biohumate“ pristatymas.
Pranešėjas Virginijus Nekrošius (UAB Neoprintas atstovas)

Ūkininkai kviečiami į renginį
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AUGALAI

•  Raudonuosius dobilus (Vyčiai). 
Tel. 8 623 18 913. Rokiškis
•  Ekologiškus rugius. 50 kg - 12 
Eur. Tel. 8 671 89 551. Rokiškis

BALDAI

• Minkštus svetainės baldus su 
atlošais ir dviem pufais. Kaina 60 
Eur. Tel. 8 609 75 812.  
Rokiškis
• Gražias kompozicijas namams 
papuošti. Kaina 8 Eur.  
Tel. 8 678 05 029. Rokiškis
• Miegamąsias sofas. Būklė gera. 
Išsivežti patiems. 40 Eur ir 50 Eur. 
Yra dvigulė sofa. Tel. 8 675 10 849. 
Rokiškis
• Vaikiškas kėdutes, apie 60 vnt. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 622 67 726. 
Rokiškis
• Fotelius, pirktus iš Juodojo 
Alksnio parduotuvės. Rudos 
spalvos, natūralios odos, labai 
geros būklės. Galiu parduoti vieną. 
Tel. 8 686 94 691. Rokiškis
• Tvarkingą, trijų stumdomų durų 
spintą. Kaina 175 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Naudotą, bet tvarkingą dvigulę 
sofą su patalynės dėže.  
Kaina 68 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Naudotą viengulį ištiesiamą 
miegamąjį fotelį. Kaina 58 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• 140 cm pločio naudotą lovą. 
Kaina 115 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Naudotą trijų durų spintą. 
Kaina 125 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Miegamąjį minkštą kampą su 
patalynės dėže. Kaina 135 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Zarasai
• Drabužių spintą. Spalva - bukas, 
3 durų, 180-130 cm, vidus 50 cm, 
beveik nenaudota. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 633 01 255. Panevėžys
• Prieškambario spintą su antresole, 
šviesios spalvos. 155x242x40 cm. 
Kaina 75 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Naują firminį čiužinį.  
Tel. 8 698 21 891. Rokiškis

DOVANOJA

• Dėl susiklosčiusių aplinkybių 
skubiai dovanojame ilgo plauko, 
trijų metų, grynaveislį vokiečių 
aviganį. Tel. 8 625 28 988.  
Rokiškis
• Dovanoju skalbimo mašiną Ryga. 
Tel. 8 610 44 340. Rokiškis
• Dovanojame juodą 3 mėnesių 
katinėlį. Tel. 8 614 80 391. 
Rokiškis
• Atiduodu anglis kūrenimui, 
išsivežti patiems. Tel. 8 620 70 088. 
Rokiškis
• Dovanoju šuniuką. Jam beveik 5 
mėnesiai. Nukirmintas. Papildomas 
Tel. (8-663) 60386.  
Tel. 8 673 38 624. Rokiškis
• 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. Ėda 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 3in1. Su 

defektais. Skambinti nurodytu 
telefonu. Tel. 8 646 80 608. 
Rokiškis
• Atiduodu dvi pagalves 50x70 cm. 
Tel. 8 648 35 808. Rokiškis
• Dovanoju dviejų durų spintą. 
Pasiimti patiems. Tel. 8 682 58 696. 
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Odinį kombinezoną 
motociklininkui. 50-52 dydis, būklė 
puiki. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 674 32 521. Rokiškis
• Naudotą, bet geros būklės 
moterišką rankinę. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 678 05 029. Rokiškis
• Naujus paauksuotų papuošalų 
komplektus. Nejuoduoja, 
nealergizuoja. Su jais galima 
miegoti ir praustis, nieko 
nenutinka. Komplektukai po 20 
Eur, auskariukai po 6 Eur. Platus 
pasirinkimas. Tel. 8 678 05 029. 
Rokiškis
• Vestuvinę sniego baltumo, puikios 
būklės suknelę, pirktą salone 
2017 m. Suknelė S dydžio. Mano 
ūgis 164 cm. Pasimatuoti suknelę 
galite Rokiškyje. Kainą galėsime 
paderinti. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 623 71 135. Rokiškis
• Kombinezoną berniukui, 
pavasario/rudens sezonui. 68 dydis, 
bet tikrai tiks iki 74. Kaip naujas. 
Rankovytės užsilenkia arba galima 
dėti pirštinytes. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 651 98 478. Rokiškis
• Vila firmos perliukais puoštą 
suknelę. 88 cm ilgio, rankovytės 44 
cm. M dydis. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 605 06 301. Rokiškis
• Juodus 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
• Žalios spalvos 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

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Bites su aviliais. Kaina 110 Eur. 
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Gražius gaidžius, įvairių rūšių, 
galima pasirinkti.  
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis
• Grynaveislį Siamo veislės 
kačiuką, 2 mėn., ėda viską.  
Tel. 8 630 53 487. Rokiškis
• Mėsinį bekoną. Užaugintas 
natūraliais pašarais.  
Tel. 8 607 51 525. Kupiškis
• 3 kaimiškas kalakutes ir kalakutą. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 689 05 900. 
Rokiškis
• Papūles: agapornį, 8 mėn. 
amžiaus už 40 Eur ir banguotąją, 
6 mėn. amžiaus už 20 Eur. 
Netriukšmingos, lesa iš rankų. 
Turiu ir narvelį. Tel. 8 600 13 201. 
Rokiškis
• 3 avis. Panemunėlio glž. st.  
Visa informacija telefonu.  
Tel. 8 606 95 177. Rokiškis
• Avį ir avį su ėriuku. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 620 25 945. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau sargo darbo.  
Tel. 8 692 74 224. Rokiškis
• Ieškau darbo savaitgaliais, 
turiu automobilį. Galiu nuvežti ir 
parvežti, kur reikia. Taip pat galiu 
virinti metalo konstrukcijas.  
Tel. 8 626 07 506. Rokiškis
• Ieškau papildomo darbo, 
turiu TR1, TR2, B, C, BE, CE 

kategorijas. Tel. 8 687 49 303. 
Rokiškis
• Galiu prižiūrėti, slaugyti senyvo 
amžiaus žmones ar vaikus.  
Tel. 8 625 24 087. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu pjauti 
krūmus, dirbti pas ūkininką.  
Tel. 8 650 97 726. Rokiškis
• Vyras ieško bet kokio darbo.  
Tel. 8 672 90 519. Rokiškis
• 18-metis ieško bet kokio darbo. 
Siūlykite įvairius variantus.  
Tel. 8 645 60 405. Rokiškis
• Ieškau sargo darbo dirbti 
naktimis. Tel. 8 605 26 260. 
Rokiškis
• 23 metų mergina ieško rimto, 
ilgalaikio darbo Rokiškio mieste. 
Esu įgijusi apskaitininkės-
kasininkės ir socialinio darbuotojo 
padėjėjos specialybes. Dirbau 
ligoninėje. Galiu dirbti ir ne pagal 
specialybę. Tel. 8 662 56 017. 
Rokiškis
• Ieškau darbo, galiu pjauti, 
skaldyti malkas. Pjaunu savo 
pjūklu. Tel. 8 602 87 040. 
Anykščiai
• 27 m. vyras ieško darbo. Laukiu 
pasiūlymų. Galiu dirbti miške.  
Tel. 8 622 13 442. Rokiškis
• 33 m. vyras ieško darbo. Turiu 
automobilį. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 648 89 681. 
Rokiškis
• Vyras ieško darbo. Turiu TR2, 
B, C, CE kategorijų vairuotojo 
pažymėjimą. Tel. 8 625 81 278. 
Rokiškis
• Galiu prižiūrėti senukus pietų 
metu, 2-3 valandas.  
Tel. 8 676 08 774. 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 
darbas. Tel. 8 605 68 135.  
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Siūlau darbą traktorininkui.  
Tel. 8 650 97 726. Rokiškis
• Siūlomas darbas pagalbiniam 
darbininkui įmonėje ImtiVerta.  
Tel. 8 621 17 510. Rokiškis
• Rokiškio Sirena ieško žurnalistės 
(-o). CV siųskite el. paštu info@
rokiskiosirena.lt. Tel. 8 677 08 977. 
Rokiškis
• Ieškomas (-a) šaltkalvis UAB 
Ramundas GM, lentpjūvėje, 
pjovimo linijos ir kitos gamybinės 
įrangos priežiūrai ir remontui. 
Būtina mokėti virinti, tekinti. 
Darbo vieta Obeliuose. Darbo 
užmokestis atskaičius mokesčius 
650-700Eur. Tel. 8 612 26 202. 
Rokiškis
• Siūlomas darbas miškavežio 
vairuotojui. Tel. 8 687 33 067. 
Rokiškis
• Reikalingas traktorininkas. 
Darbas Papilyje, geras atlyginimas. 
Tel. 8 614 48 378. Biržai
• Nuo šių metų rugpjūčio 1 dienos 

bus reikalingas žmogus dirbti 
sulčių spaudimo ceche, dėl sąlygų 
kreiptis jau dabar.  
Tel. 8 698 23 751. Rokiškis

KITA

• Senovinį pieno separatorių Lavel, 
staliuką - stalviršis ąžuolo, kojos 
Singer siuvimo mašinos. Senovines 
arklines roges, arklinį vežimą, 
senovinius radijo aparatus Latvija ir 
Minsk. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Naujas elektronines cigaretes. Yra 
juoda ir mėlyna. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 678 05 029. Rokiškis
• Šienainį. 30 km nuo Rokiškio. 
Yra 30 vnt. Kaina 23 Eur.  
Tel. 8 622 46 671. Rokiškis
• Malkas kaladėmis arba skaldytas. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 624 90 330. 
Rokiškis
• Malkas ir biržę po kirtimo.  
Tel. 8 686 37 921. Rokiškis
• 40 šienainio rulonų. Galiu 
pakrauti. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 369 16 172. Rokiškis
• Beržinės malkos kaladėmis, jūsų 
pageidaujamo ilgio ir storio. Tartis 
iš anksto, kiekis nesvarbus. Visos 
malkos parduodamos ir kainos 
skaičiuojamos erdviniais metrais. 
Laukiame Jūsų užsakymų, vežame 
visur. Tel. 8 604 86 441.  
Rokiškis
• Naujus medinius pavėsinę 3x3 
mir šulinį. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Sausas skaldytas malkas.  
Atvežu. Tel. 8 612 20 251.  
Rokiškis
• Juodalksnio malkas kaladėlėmis 
arba rąsteliais. Tel. 8 621 89 438. 
Rokiškis
• Plastmasines sumaunamas 
dėžutes, tinkamas laikyti sodo 
gėrybėms (obuoliams, kriaušėms, 
slyvoms ir t.t.), daržo gėrybėms 
(morkoms, bulvėms, svogūnams) 
bei vyrų įrankiams garaže. Kaina 
0,5 Eur/vnt. Tel. 8 643 29 176. 
Kupiškis
• Šienainio rulonus.  
Tel. 8 616 89 251. Rokiškis
• Šieną rulonais iš pastogės.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Lapuočių malkas, kaladėmis arba 
skaldytas. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 606 07 881. Rokiškis
• 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
• 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

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Nešiojamąjį kompiuterį Asus. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis
• Nešiojamąjį kompiuterį Fujitsu 
Siemens. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Geros būklės Xbox 360 žaidimus, 
nesuraižyti. Kaina 6 Eur.  
Tel. 8 679 88 428. Rokiškis
• Veikiantį nešiojamąjį kompiuterį 
Fujitsu Siemens. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 628 37 400. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Valgomąsias bulves. Galiu 
atvežti. Tel. 8 601 26 960.  
Rokiškis
• Šviežią pieną ir jo produktus. 
Pristatau. Tel. 8 623 31 100. 
Rokiškis
• Valgomąsias bulves El Mundo ir 
Queen Anne po 0,6 Eur/kg. Turime 
pardavimui ir sėklinių bulvių.  
Tel. 8 613 48 093. Rokiškis
• Nedidelį kiekį pašarinių runkelių. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 688 16 313. 
Rokiškis
• Rudeninius antaninius obuolius. 
Tel. 8 624 30 118. Rokiškis
• Ekologišką medų. Atvežu.  
Kaina 4 Eur. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• Ekologiškas bulves. Galiu atvežti. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Kaimiškus kiaušinius valgymui 
ir perinimui. Tel. 8 605 26 260. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• LG Q6. Veikia puikiai, geros 
būklės, versija su 3 GB RAM ir 
32GB vidine atmintimi. Pilnas 
komplektas, du dėklai dovanų. 
Atsakau į sms. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 647 88 088. Rokiškis
• Puikios būklės HTC One 
A9s , 32GB. Parduodamas, nes 
įsigytas kitas telefonas, šis puikiai 
išlaikytas, visada nešiotas grūdintas 
stiklas ir dėklas. Palieku su stiklu, 
dėklu, krovikliu, ausinėmis. 
Dėžutė. Be jokių defektų. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 653 27 943. 
Rokiškis
• LG L70. Telefonas veikiantis, bet 
skilęs ekranas ir reiktų susitvarkyti 
SIM lizdą. Tel. 8 624 54 928. 
Rokiškis
• Veikiantį išmanųjį telefoną 
Samsung GT-S7560. Baterija laiko 
gerai. Tel. 8 624 54 928.  
Rokiškis
• Naują Nokia 3310 3G, su 
dokumentais ir galiojančia 
garantija. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 610 10 341. Rokiškis
• Telefonus: LG, mažai naudotas, 
60 Eur, Nokia, 3 vnt., veikiantys, 
50 Eur. Tel. 8 613 61 590.  
Rokiškis
• Geros kokybės Samsung J7 
2016 m. telefoną.  Pridedama 3 
įdėkliukai. Telefonas nesubraižytas. 
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

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Klasikinę 6 stygų gitarą. Pirkta 
Ispanijoje. Admira firmos, nauj,a su 
brezentiniu dėklu. Kaina 170 Eur. 
Tel. 8 693 91 980. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Garažą prie buvusio DNB banko. 
7 korpusas, pietinė pusė.  
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Ieškokite Rokiškio 
prekybos centruose!

Odinių ir antikvarinių baldų 
išparduotuvė.

 Platus baldų pasirinkimas. 
Respublikos 113a, Rokiškis

Tel. (8-650) 94697

Bajorų baldai

VĮ Valstybinių miškų urėdijos Rokiškio regioninis pa-
dalinys 2019 m. vasario-kovo mėn., nenukirstų miškų 
(išsikirsti patiems) be aukciono planuoja parduoti pavie-
nius malkinius medžius (ir pavienius padarinius sausuo-
lius vėjavartas, vėjalaužas) šiose girininkijose:

G i r i n i n -
kija

Kv. 
Nr.

Skl. Nr. Numatomas
apytikslis 
parduodamos 
likvidinės
medienos
kiekis, m3

Pagal medžių 
rūšis, m3
Eglė Pušis

Rokiškio 166 10; 12; 
15; 

11,25 0,7 10,55

Obelių 72 21; 22 18,57 1,49 17,08
Obelių 129 27 10,03 1,16 8,87
Obelių 170 15 18,17 - 18,17

Viso 58,02 3,35 54,67

Užs. 0768

Rokiškio rajono savivaldybė skelbia 
konkursą Rokiškio pagrindinės mokyklos 
direktoriaus pareigoms eiti. Konkurso 
paskelbimo data: 2019 m. vasario 25 d. 

Konkurso atrankos data: 2019 m. gegužės 30 d. 
Daugiau informacijos: http://www.rokiskis.lt/lt/

konkursai_5168.html.

Tel. 8 614 66 272. Rokiškis
• Namą Kamajuose. Yra ūkinis 
pastatas, nauja pirtis, aptverta 
teritorija. Namui reikia remonto. 
Kaina 5000 Eur. Tel. 8 612 14 728. 

Rokiškis
• 1 kambario suremontuotą butą 
Panevėžio g., 5 aukšte. Kaina 

13500 Eur. Tel. 8 670 27 269. 
Rokiškis

• Sodybą Rokiškio raj., 
Panemunėlio sen., Skirų k.  
Kaina 2800 Eur. Tel. 8 645 87 075. 
Rokiškis
• Garažą Panevėžio g., prie 
autobusų stoties. Tel. 8 614 21 834. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą senamiestyje, 
renovuotame name, 2 aukšte. 
Langai į vakarų pusę.  
Kaina 14500 Eur.  
Tel. 8 621 30 924. Rokiškis
• Sodo namelį Uljanovoje. Mūrinis, 
apie 34 kv. m. Namelis, naujas 
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06:00 Himnas
06:05 Nacionalinė 
ekspedicija „Dniepru per 
Ukrainą“ 
06:55 Pinokis 
08:30 Karinės paslaptys
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
12:00 Jeloustouno gamta 
12:55 Užburianti 
Indonezija
13:50 Džesika Flečer 6 
15:25 Klausimėlis.lt
15:45 Žinios. 
16:00 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Žinios. 
18:00 Teisė žinoti
18:30 Vakaras su 
Edita
19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Dvi kartos

23:00 Žodžiai ir vaizdai
01:00 Bastilijos diena
02:30 Ledinis paribys
03:15 Užburianti Indonezija. 
Milžinų salos 
04:00 Teisė žinoti 
04:25 Džesika Flečer 6 

05:20 Svotai
06:15 Televitrina 
06:30 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą 
07:00 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai
07:30 Aladinas
08:00 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą
08:30 Kempiniukas Plačiakelnis
09:00 Virtuvės istorijos 
09:30 Gardu Gardu 
10:00 Svajonių ūkis 
10:30 Būk sveikas! 
11:00 Keturkojis Kupidonas
12:55 Mažylis mieste

14:40 Simpsonai 
15:15 Ekstrasensų mūšis 
17:00 Raudonas kilimas 
17:30 Namų idėja su IKEA 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Turtuolis vargšas 
21:00 Tyli naktis
23:10 Stounas
01:15 Vienas šūvis. 
Dvi kulkos
03:20 Jūrų pėstininkas 2
05:00 Svotai

06:25 "Tomas ir Džeris" 
06:50 "Žvėrelių būrys" 
07:15 "Keista šeimynėlė" 
07:40 "Neramūs ir triukšmingi" 
08:05 "Riterių princesė 
Nela" 
08:30 "Tomo ir Džerio pasakos" 
08:55 Pabėgimas iš Žemės 
planetos 
10:35 Dviese mes jėga 
12:40 Šaolinio futbolas 

14:25 Girtas meistras 2 
16:30 Gyvūnų pasaulis
17:00 Bus visko
18:00 Žinios
19:00 Misija Katmandu. 
Nelės Ir Simono nuotykiai 
20:45 Paskutinis uošvių 
išbandymas 
23:10 Seni laikai 
01:15 Prisiminti pavojinga 
03:10 Paskutinis uošvių 
išbandymas

06:15 Vaikai šėlsta 
08:29 „Top Shop“ 
televitrina
08:45 Sveikatos ABC 
televitrina
09:00 Žiemos galiūnas
10:00 Nutrūkę nuo grandinės 
10:30 Iš visų jėgų
11:05 Būk ekstremalas 
11:40 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi 

12:50 Pragaro viešbutis 
13:50 Ekstrasensų mūšis
15:55 Lemtingi skambučiai 
17:00 Betsafe–LKL. Pieno 
žvaigždės - Rytas
19:30 Mes vieno kraujo
22:10 Po saulėlydžio
00:05 Nuo sutemų iki aušros. 
Budelio duktė
01:50 Juodasis sąrašas 

07.04 TV parduotuvė
07.20 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje. Liuda 
Vienožinskaitė-Purėnienė“
07.55 „Pavojingiausios kelionės. 
Bangladešas“
08.30 „Pavojingiausios kelionės. 
Bolivija“
09.00 Skinsiu raudoną rožę
09.30 Vantos lapas
10.00 Skonio reikalas
10.30 Kitoks pokalbis 
11.00 „Pagrindinis įtariamasis“ 

13.00 „Tarp meilės ir 
neapykantos“ 
15.15 „Pasaulio turgūs. Berlynas“
16.00 Žinios
16.20 Čempionai
16.50 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje. Magdalena 
Avietėnaitė“
17.25 „Neišsižadėk“ 
18.00 Žinios
18.30 „Neišsižadėk“ 
20.00 Žinios
20.25 „Gurovo bylos. 
Trys dienos“ 
22.00 Žinios
22.30 „Gurovo bylos.
 Trys dienos“ 
23.05 „Mentų karai. 
Odesa“ 
01.25 „Moterų daktaras“ 
02.55 „Tarp meilės ir 
neapykantos“ 
04.35 Vantos lapas
05.00 „Spąstai Pelenei“ 
06.20 „Pasaulis iš viršaus“
06.40 Kitoks pokalbis
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03 06:00 Himnas
06:05 Beatos virtuvė 
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis.lt
08:00 Gyventi kaime 
gera. Veikime kartu
08:30 Ryto suktinis 
09:00 Brolių Grimų 
pasakos. Užkeiktas princas 
10:00 Gustavo 
enciklopedija 
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Legendiniai 
Madagaskaro lemūrai 
12:55 Laukinė Šri Lankos 
gamta. Milžinų pakrantė
13:50 Puaro. Žmogžudystė 
Rytų eksprese
15:25 Klausimėlis.lt
15:45 Žinios. 
16:00 Istorijos detektyvai

16:45 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“
17:30 Žinios. 
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Rinkimai 2019. 
Savivaldybių tarybų ir merų 
rinkimų rezultatai
01:00 Poltergeistas 
02:30 Legendiniai Madagaskaro 
lemūrai 
03:15 Laukinė Šri Lankos gamta. 
Milžinų pakrantė 
04:10 Klausimėlis.lt
04:25 Puaro. Žmogžudystė Rytų 
eksprese 

06:15 Televitrina 
06:30 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą 
07:00 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 
07:30 Aladinas 

08:00 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą 
08:30 Mamyčių klubas 
09:00 Kulinarinis detektyvas 
09:30 Penkių žvaigždučių 
būstas 
10:00 Pasaulis pagal moteris
10:30 Svajonių sodai 
11:30 Joniukas ir Grytutė
12:35 Laimingas nelaimėlis
14:55 Gilyn į mišką
17:30 Visi mes žmonės 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Lietuvos talentai 
22:00 TV3 žinios. Rinkimai
23:00 Dviveidis
01:45 Stounas 
03:40 Jūrų pėstininkas. Užnugaris 
05:05 Svotai 

06:20 "Tomas ir Džeris" 
06:40 "Žvėrelių būrys" 
07:05 „Keista šeimynėlė" 
07:35 "Neramūs ir triukšmingi" 

08:05 "Riterių princesė Nela" 
08:35 "Tomo ir Džerio pasakos" 
09:00 Šuo futbolininkas. Europos 
taurė 
10:45 Pakratytas 
12:35 Mano blogiausi metai 
mokykloje 
14:20 Tornadas Niujorke 
16:10 Ne vienas kelyje
16:50 Teleloto
18:00 Žinios
19:00 Finalo ketvertas
21:30 Speciali „Žinių“ laida. 
Savivaldos rinkimai. Tiesioginė 
transliacija
22:30 Nojaus laivas 
01:15 Prisiminti pavojinga
03:10 Paskutinis uošvių 
išbandymas

06:30 Žiemos galiūnas
07:30 Iš visų jėgų 
08:00 Būk ekstremalas 
08:30 Tauro ragas

09:00 Sveikatos kodas
09:30 Sveikatos kodas televitrina
10:00 Nutrūkę nuo grandinės 
10:30 Iš visų jėgų 
11:05 Būk ekstremalas 
11:40 Spec. būrys. Išlieka stipriausi 
12:50 Pragaro viešbutis 
13:50 Ekstrasensų mūšis 
16:00 Nusikaltimų miestas 
16:30 Čepas meta
17:00 Betsafe–LKL. Neptūnas - 
Žalgiris
19:30 Baimės pilnos kelnės
21:40 Antrininkas 
22:55 Kortų namelis 
00:00 Susišaudymas
01:35 Nuo sutemų iki aušros. 
Budelio duktė

07.04 TV parduotuvė
07.20 „Gluchariovas“ 
08.30 Kaimo akademija
09.00 „Pasaulis iš viršaus“
09.30 Skonio reikalas

10.00 Šiandien kimba
11.00 Atliekų kultūra
11.30 Sveika ir gardu
12.00 „Vera. Sulaužytas pažadas“ 
14.00 „Bitininkas“ 
16.00 Žinios
16.20 Krepšinio pasaulyje 
17.00 Adomo obuolys
18.00 Žinios
18.30 „Žiurkininko fleita“ 
20.00 Žinios
20.25 „Žiurkininko fleita“ 
21.00 „24/7“
22.00 Žinios
22.30  Savivaldybių tarybų rinkimų 
apžvalga. Tiesioginė transliacija
00.00 „Gurovo bylos. Bet kokia 
kaina“ 
01.30 „Vera. Sulaužytas pažadas“ 
03.00 „Kelrodė žvaigždė“ 
04.30 „Pavojingiausios kelionės. 
Ladakas“
04.55 „Pavojingiausios kelionės. 
Laosas“
05.20 „Tiesa apie alkoholio 
vartojimą“
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05 06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, 
Lietuva
09:20 Senis 
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 5 
11:15 Aukštuomenės 
daktaras 2 
12:00 Stilius 
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 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija „Dniepru per 
Ukrainą"

22:30 Dviračio žinios
23:00 12 beždžionių 2 
23:45 Klausimėlis.lt 
00:00 LRT radijo žinios
00:10 Štutgarto kriminalinė 
policija 5 
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Istorijos detektyvai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 „Kas ir kodėl?" 
03:30 Dviračio žinios 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 (Ne)emigrantai
05:00 Ponių rojus

05:05 Kvantikas 
06:10 Televitrina
06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 
06:55 Simpsonai
07:55 Namas 
08:55 Meilės sūkuryje 

10:00 Meilės žiedai 
12:00 Svotai 
13:00 Pažadėtoji 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Prieš srovę
20:30 Prakeikti 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Kulka į galvą
23:50 Rezidentas 
00:50 Vaiduoklių ieškotojai 
01:15 Kvantikas 
02:05 Ekstrasensai tiria
03:30 Rezidentas
04:25 Vaiduoklių ieškotojai 
05:10 Kvantikas

06:05 Mano gyvenimo šviesa 
07:35 Tomas ir Džeris 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
09:55 Monikai reikia meilės 

10:25 Namai, kur širdis
11:00 Nuo... Iki...
11:30 Paveldėtoja 2
12:00 Mano likimas 
13:00 Svaragini. Amžina 
draugystė 
14:00 Dvi širdys 
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:00 Yra, kaip yra
18:00 Žinios
19:00 KK2
19:30 Nuo... Iki...
20:00 Paveldėtoja 2 
20:30 Monikai reikia meilės 
21:00 Žinios
22:00 Tobulas apiplėšimas
23:50 Judantis objektas 
00:45 Nepaklūstantis įstatymui

07:15 Vaikai šėlsta 
07:40 Stoties policija 
08:40 Sudužusių žibintų
 gatvės 
09:40 Nepataisomi 

10:40 Kobra 11
11:45 Mentalistas 
12:45 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 
13:45 Stoties policija 
14:50 Sudužusių žibintų 
gatvės 
15:55 Nepataisomi 
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 
18:35 Mentalistas 
19:30 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 
20:25 Tautos tarnas 
21:00 Romeo turi mirti
23:20 Titanų susidūrimas
01:20 Juodasis sąrašas 
02:05 Spec. būrys. 
Išlieka stipriausi

05:20 „Gyvybės langelis“ 
06:10 TV parduotuvė
06:30 Nuoga tiesa
08:00 Reporteris 

09:00 „Gurovo bylos. Mirtis 
tiesioginiame eteryje“ 
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 „Jekaterina Didžioji” 
20:00 Reporteris
20:30 Lietuva tiesiogiai
21:00 Adomo obuolys
22:00 Reporteris
22:55  „Mes europiečiai“
23:00 „Prokuroras“
01:05 „Bitininkas“ 
02:10 „Kelrodė žvaigždė“ 
03:00 „Šėtono medžioklė“ 
03:50 „Šeimininkė“ 
04:35 „Albanas“ 
05:20 „Gyvybės langelis“ 
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 0
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04 06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, 
Lietuva
08:30 Rinkimai 2019. 
Savivaldybių tarybų ir 
merų rinkimų rezultatai. 
Tiesioginė transliacija iš 
Valdovų rūmų. 
13:30 Klausimėlis.lt 
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 Vartotojų kontrolė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios

23:00 Medičiai. Florencijos 
valdovai 2 
00:00 LRT radijo žinios
00:05 Savaitė 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Beatos virtuvė 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 „Kas ir kodėl?" 
03:30 Dviračio žinios 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Vartotojų kontrolė
05:00 Ponių rojus 

05:05 Svotai 
06:10 Televitrina 
06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 
06:55 Simpsonai 
07:55 Svajonių sodai 
08:55 Meilės sūkuryje

10:00 Meilės žiedai 
12:00 Svotai 
13:00 Pažadėtoji 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Namas 
20:30 Prakeikti
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Taksi 3
23:40 Rezidentas 
00:40 Vaiduoklių ieškotojai 
01:35 Kvantikas 
02:25 Ekstrasensai tiria
03:50 Rezidentas
04:45 Vaiduoklių ieškotojai
05:05 Kvantikas 

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

 reindžeris 
09:55 Monikai reikia meilės 
10:25 Namai, kur širdis 
11:00 Bus visko
12:00 Mano likimas 
13:00 Svaragini. Amžina 
draugystė 
14:00 Dvi širdys 
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:00 Yra, kaip yra
18:00 Žinios
19:00 KK2
19:30 Nuo... Iki...
20:00 Paveldėtoja 2 
20:30 Monikai reikia meilės 
21:00 Žinios
22:00 Nepaklūstantis įstatymui
23:55 Judantis objektas 
00:50 Nojaus laivas

07:15 Vaikai šėlsta 
07:40 Stoties policija 

08:40 Sudužusių žibintų gatvės 
09:40 Nepataisomi 
10:40 Kobra 11 
11:35 Ekstrasensų mūšis 
13:45 Stoties policija 
14:50 Sudužusių žibintų gatvės 
15:55 Nepataisomi 
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 
18:35 Mentalistas 
19:30 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 
20:25 Tautos tarnas 
21:00 Titanų susidūrimas
23:00 Po saulėlydžio
00:55 Antrininkas 
01:55 Kortų namelis 

06:10 TV parduotuvė
06:30 „Pasaulis iš viršaus“
07:00 Šiandien kimba
08:00 Ne spaudai

09:00 „24/7“
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
17:00 „Gyvybės langelis“ 
18:00 Reporteris
18:50 „Mes europiečiai“
18:55 „Gluchariovas“ 
20:00 Reporteris
20:30 Nuoga tiesa
22:00 Reporteris
22:55 „Mes europiečiai“
23:00 Ne spaudai
00:00 „Gluchariovas“ 
01:05 „Bitininkas“ 
02:10 „Kelrodė žvaigždė“ 
03:00 „Šėtono medžioklė“
03:50 „Neišsižadėk“ 
04:35 „Albanas“ 
05:20 „Gyvybės langelis“ 

šulinys, elektra. Į kiemą atvestas 
kanalizacijos vamzdis. Nedidelis 
rūsys, 6 a žemės sklypas. Kaina 
5500 Eur. Tel. 8 628 84 162. 
Rokiškis
• Namą šalia geležinkelio stoties. 
Tel. 8 601 49 161. Rokiškis

• 1 kambario butą Užtiltėje, 
pirmame aukšte, Dusetų sen., 
Zarasų rajone. Kaina 6500 Eur.  
Tel. 8 623 40 342. Zarasai
• 3 kambarių butą Obeliuose (4 
aukštas, dalinai renovuotas).  
Tel. 8 615 52 092. Rokiškis

• 2 sklypus, 0,25 ha ir 0,21 ha, 1 
km nuo Rokiškio ribos, miesto 
plėtros zonoje, Serapiniškyje, 
Parokiškės g. Trifazė elektros dėžė 
šalia sklypų, kelias privažiavimui, 
abu sklypai ribojasi su mišku. 
Su rimtu pirkėju kaina derinama. 

Kaina 7000 Eur. Tel. 8 685 41 406. 
Rokiškis
• Naują medinę pirtį.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Skubiai mūrinį namą Rokiškyje, 
šalia geležinkelio stoties. Su 
mūriniais ūkiniais pastatais ir 

garažu. Prie namo yra 16 a žemės 
sklypas. Geras susisiekimas. Šalia 
maisto prekių parduotuvė. Dėl 
kainos galima derėtis.  
Kaina 22000 Eur.  
Tel. 8 678 54 302. Rokiškis
• 3 kambarių butą Panemunėlio glž. 

st., 3 aukšte iš 3. Visa informacija 
telefonu. Tel. 8 606 95 177. 
Rokiškis
• Mūrinį garažą Perkūno g. 2A. 
Statytas 2012 m., plotas 22.56 kv. 
m. Tel. 8 685 86 234.  
Rokiškis
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• 2 kambarių butą Pandėlyje, P. 
Širvio g. 3, antrajame namo aukšte 
iš dviejų. Namas statytas 1975 m., 
bendrasis buto plotas 46,4 kv. m. 
Šildymas kietuoju kuru. Tvarkinga 
aplinka, draugiški kaimynai. Kaina 
derinama. Tel. 8 607 85 226. 
Rokiškis
• Keičiu 1 kambario butą 
Rokiškyje, 3 aukšte į 1 kambario 
butą Juodupėje, 1-2 aukšte 
(skirtumą susimokant).  
Tel. 8 611 48 977. Rokiškis
• Administracines patalpas 
Rokiškio centre.  
Tel. 8 699 46 862. Rokiškis
• Namą Panemunėlio gelž. st. Visa 
informacija telefonu. Kaina 12000 
Eur. Tel. 8 610 72 268.  
Rokiškis
• 1 kambario butą P. Širvio g., 4 
aukšte. Sudėti plastikiniai langai ir 
šarvo durys. Kaina 9900 Eur.  
Tel. 8 682 85 030. Rokiškis
• Namą 25 km nuo Rokiškio. 30 
a žemės sklypas, didelis ūkinis 
pastatas. Tel. 8 623 71 021. 
Rokiškis
• 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 
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 pasišildyti, kai 
nebešildo 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 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 
centrine 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. Elektra 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
• Suremontuotą 3 kambarių butą 
Obeliuose, Dirbtuvių g.  3 aukštas 
iš 4. Su baldais ir buitine technika. 
Virtuvė sujungta su valgomuoju. 
Yra sandėliukas. Tel. 8 605 66 373. 
Rokiškis

NUOMA

• Ieškau buto nuomai. Kaina 70 
Eur. Tel. 8 641 18 719.  
Rokiškis
• Šeima ieško 2 kambarių buto 
nuomai. Tel. 8 621 52 675. 
Rokiškis
• Išsinuomuočiau žemės sklypą 
Sėlynės, Kamajų, Aukštakalnių, 
Laibgalių, Ragelių, Jūžintų, Ļašų, 
Bagdoniškio apylinkėse pievoms 
nusišienauti. Už vieną ha moku iki 
150 Eur, priklausomai nuo ploto 
dydžio. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 633 70 907. Rokiškis
• Ieškomas 2 kambarių butas arba 
namo dalis nuomai su daliniais 
patogumais. Tel. 8 636 79 138. 
Rokiškis
• Išnuomoju kabinetą su įranga 
manikiūrininkei ar kitai grožio 
specialistei. Kaina 90Eur. 
(įskaičiuoti komunaliniai 
mokesčiai). Tel. 8 600 28 956. 
Rokiškis
• Išsinuomosiu žemės ūkio 
paskirties sklypą Rokiškio rajone. 
Domina įvairūs variantai. Gali būti 
apleistas sklypas arba pievos.  
Tel. 8 606 07 881. Rokiškis
• Ieškau 1-2 kambarių buto nuomai. 
Tel. 8 692 83 697. Rokiškis
• 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

PASLAUGOS

• Pigiai tvarkau automobilių 
važiuokles. Tel. 8 624 27 683. 
Rokiškis
• Dažome namus, atliekame 
butų, laiptinių remontą. Sukame 
gipso plokštes. Statome, valome 
ir remontuojame kaminus. 

Atnaujiname vonias.  
Tel. 8 605 02 472. Rokiškis
• Genime sodus, karpome, 
formuojame gyvatvores, pjauname 
pavojingai augančius medžius.  
Tel. 8 644 41 260. Rokiškis
• Malkų ruoša namuose: nuo 
medžių nupjovimo, ištraukimo, 
skersavimo, skaldymo iki 
pakrovimo, transportavimo ir 
iškrovimo. Taip pat medžių 
genėjimo, gyvatvorių karpymo, 
sniego valymo paslaugos.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Automobilių salono cheminis 
valymas, padengimas nano danga, 
poliravimas, tepalų keitimas, 
važiuoklės remontas.  
Tel. 8 625 07 198. Rokiškis
• Remontuojame minkštus 
baldus: sofas, lovas, čiužinius, 
kėdes, kampus ir kitus. Keičiame 
spyruokles, poroloną, gobeleną, 
eko ar natūralią odą. Gaminame 
čiužinius pagal išmatavimus. 
Pasiimame ir parvežame. Kreiptis 
telefonu arba atnaujinkbaldus@
gmail.com. Tel. 8 610 10 341. 
Rokiškis

PERKA

• Pirksiu panaudoto šiferio lapus. 
Tel. 8 650 97 726. Rokiškis
• Pirkčiau Audi 80 B3 priekinį 
dešinės pusės važiuoklės „kelmą“. 
Tel. 8 625 82 360. Rokiškis
• Pirksiu 3-4 kambarių butą 
Rokiškio mikrorajone.  
Tel. 8 696 67 568. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Vežimėlį ir automobilines 
kėdutes. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 621 52 675. Rokiškis
• 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

RASTA\PAMESTA

• Vis dar neprarandame vilties 
surasti mylimą augintinį. Juodą 
labradorą Torą. Bet kam, kas turi 
informacijos apie tikslią jo buvimo 
vietą – 500 Eur premija už suteiktą 
pagalbą. Ačiū iš anksto.  
Tel. 8 652 40 175. Rokiškis
• Vasario 18 d. Nepriklausomybės 
aikštėje rastas telefonas.  
Tel. 8 605 22 152. Rokiškis
• Pamestas raktas Rokiškyje 
Nepriklausomybės aikštėje arba 
prie Rospo sporto klubo.  
Tel. 8 602 49 361. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Savadarbę malkų skaldyklę. 
Kaina 350 Eur. Tel. 8 675 24 714. 
Rokiškis
• Veikiantį vejos pjovimo 
traktoriuką. Pjovimo plotis 1 m, 
pakeisti tepalai. Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Šiltnamius iš polikarbonato. 4, 
6, 8, 10 ir 12 metrų, pagaminti 
Baltarusijoje. Pristatome į jūsų 
namus. Tel. 8 656 29 205.  
Visaginas
• 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

STATYBINĖ ĮRANGA

• Naujas krosnies dalis. Kaitlentę 
su rinkėmis 70x40, krosnies dureles 
27x38, pelenų groteles 20x29, 
orkaitę 40x31,5x49,5, sklendes 
(juškas) 2 vnt. ketaus 24x20 m 3 
vnt. metalinių 29x23,5 ir 2 vnt. 
28,5x19,5. Tel. 8 646 06 785. 
Rokiškis
• Naujus daniškus Falke 
siaurapjūklius su lazeriu ir 
reguliuojamais greičiais. 900 W. 
Kaina 38 Eur. Tel. 8 610 77 145. 
Rokiškis
• Metalinius kiemo vartus.  
Plotis 4,5 m, aukštis 1,5 m.  
Kaina 450 Eur. Tel. 8 645 87 190. 
Rokiškis
• Naujus krosnies koklius su 
visomis naujomis metalinėmis 
dalimis, reikalingomis krosniai. 
Kaina 350 Eur. Tel. 8 646 06 785. 
Rokiškis
• Norvegišką krosnelę Jotul 4 
su naujais, apšiltintais kaminais. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 672 73 326. 
Rokiškis
• Įvairias sausas neobliuotas  
lentas, rąstus namo statybai,  
medžio rastų sienų blokus  
(4x6) tinkamus sodo nameliams, 
pirtims, klėtims įrengti ir 
metalinius stelažus (1x1x1).  
Tel. 8 616 39 236. Rokiškis
• 5 kub. m storasienę cisterną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Įvairaus pjovimo statybinę 
medieną. Išrašau sąskaitas.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Galingą cirkuliacinį siurblį 
Grundfos. Naudotas.  
Kaina 20 Eur. Tel. 8 605 22 152. 
Rokiškis
• Pigiai naujas faneruotas kambario 
duris. Su stiklais, matmenys su 
stakta 85,5x203 cm. Kaina 100 
Eur. Be stiklų, tamsios - matmenys 
64x201 cm, kaina 80 Eur.  
Tel. 8 624 03 782. Rokiškis
• Atsparią vandeniui ploštę 
215x125cm. Kaina 22 Eur.  
Tel. 8 620 55 819. Rokiškis
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LB dėl melagingų žinučių apie „Swedbank“ kreipėsi į prokurorus
Dėl žmonėms siuntinėjamų 

melagingų žinučių, kad vie-
nas didžiausių šalyje komer-
cinių bankų „Swedbank“ nuo 
kovo 2 dienos esą nebevykdys 
veiklos, todėl jo klientai turi 
perkelti lėšas į jiems nurodytą 
sąskaitą kitame banke, Lietu-
vos bankas kreipėsi į Gene-
ralinę prokuratūrą. Tai BNS 
patvirtino centrinio banko 
atstovas Giedrius Šniukas.

LB teigimu, tokiomis žinu-
tėmis sukčiai, naudodamiesi 
žiniasklaidos pranešimais apie 
galimą pinigų plovimą per 
„Swedbank“, iš pastarojo ban-
ko klientų bando išvilioti jų 
pinigus, o Priežiūros tarnybos 
direktorius Vytautas Valvonis 
neatmetė ir galimybės, kad 
gali būti bandoma paveikti ir 

„Swedbank“ finansinį stabi-
lumą. „Kalbame apie rimtus 
dalykus, (...) apie bandymą 
destabilizuoti finansinę padė-
tį, ir tai jau yra pakankamai 
rimta“, – žurnalistams sakė V. 
Valvonis. Jis sakė nemanantis, 
kad dėl pinigų plovimo tyrimo 
„Swedbank“ galėtų prarasti li-
cenciją Lietuvoje.

Tuo metu premjeras Sau-
lius Skvernelis grėsmių šalies 
finansų sektoriaus stabilumui 
neįžvelgė.

„Aš bent jau nematau šian-
dien pagal tuos požymius, kad 
galėtų būti kokia nors bent 
grėsmė mūsų finansiniam sta-
bilumui arba bankinei siste-
mai (...) Manau, kad nereikėtų 
niekam baimintis dėl to ir kelti 
panikos“, – trečiadienį po Vy-
riausybės posėdžio žurnalis-

tams teigė S. Skvernelis.
Naujienų portalas 15min.

lt pranešė, kad dalis pinigų, 
kuriuos Ukrainos teisėsauga 
laiko kyšiais buvusiam pre-
zidentui Viktorui Janukovy-
čiui, jį pasiekė pasinaudojant 
„Swedbank“ Lietuvos pada-
linio sąskaita. Portalas teigia, 
kad jo ir Švedijos televizijos 
SVT surinkti duomenys rodo, 
jog su V. Janukovyčiumi sie-
jama ofšorinė įmonė „Vega 
Holding“ 2004-2014 metais 
disponavo „Swedbank“ sąs-
kaita Lietuvoje.

Finansinių nusikaltimų 
tyrimo taryba (FNTT) BNS 
nekomentavo, ar „Swedbank“ 
apie šias operacijas buvo pra-
nešęs teisėsaugai, nes tokios 
informacijos atskleisti nelei-
džia Pinigų plovimo ir tero-

ristų finansavimo prevencijos 
įstatymas.

FNTT taip pat nurodė, 
kad nėra pradėjusi tyrimo dėl 
„Swedbank“ veiklos, o kom-
petentingos Švedijos ir Estijos 
institucijos kol kas neatsakė į 
tarnybos prašymą pateikti jai 
išsamesnę informaciją.

Švedijos televizija SVT va-
sario 20-ąją paskelbė, kad pi-
nigų srautai tarp „Swedbank“ 
ir itin plataus masto tarptauti-
nio pinigų plovimo skandalo 
centre atsidūrusio „Danske 
Bank“ filialo Estijoje 2007-
2015 metais galėjo viršyti 
40 mlrd. Švedijos kronų (3,8 
mlrd. eurų). Tai galėjo būti pi-
nigų plovimas – pinigai kelia-
vo tarp maždaug 50-ies realiai 
neveikusių įmonių sąskaitų.

BNS inform.

Lietuvos ekonomika auga, tačiau stebima kritinė padėtis dėl nelygybės ir skurdo
Pernai šalies ekonomikos 

augimas išliko stiprus ir sie-
kė 3,6 proc., žmonių užimtu-
mas buvo itin aukštas, o ne-
darbas toliau mažėjo, tačiau 
stebima kritinė padėtis dėl 
socialinės atskirties, nelygy-
bės ir skurdo, nurodo Eu-
ropos Komisija, paskelbusi 
Lietuvos ekonomikos iššūkių 
ataskaitą. 

Manoma, kad šiemet ir 
2020-aisiais šalies ekonomika 
toliau augs, tačiau kiek lėčiau 
– atitinkamai 2,7 proc. ir 2,4 
procento.

2017–2018 metais Lietuvos 
viešieji finansai buvo su per-
viršiu, jo tikimasi ir šiemet, o 
valstybės skola turėtų suma-
žėti.Anot EK, spartus realaus 
darbo užmokesčio augimas 
skatina vartojimą bei ekono-
mikos augimą, tačiau darbo 
jėgos trūkumas verčia susi-
rūpinti ekonomikos augimo 
ilgalaikiu tvarumu, reikia tvar-
kyti švietimo sektorių, gerinti 
inovacijų skatinimo politiką 
ir viešųjų investicijų efekty-
vumą. Vis dėlto ataskaitoje 
pastebima, kad Lietuva padarė 
ribotą pažangą įgyvendindama 
rekomendacijas šaliai.   

Anot Europos Komisijos 
atstovybės Lietuvoje vadovo 
Arnoldo Pranckevičiaus, atas-
kaitoje daug daugiau dėmesio, 
nei anksčiau, skiriama regi-
oniniams skirtumams, pirmą 
kartą identifikuojamos sritys, 
kuriose reikalingos viešosios 
ir privačios investicijos. 

„Lietuva išlieka paradok-
so valstybe – iš vienos pusės, 
gera makroekonominė svei-
kata, stiprus ekonomikos au-
gimas, mažėjantis nedarbas ir 
sparčiai augantis atlyginimai 
bei labai geri viešieji finansai, 
tačiau tuo pačiu didėja trys re-
gioniniai skirtumai ir kritinė 
padėtis dėl pajamų nelygybės, 
skurdo ir socialinės atskir-
ties“, – žurnalistams sakė A. 
Pranckevičius. 

Komisija nurodo, kad dide-
lė emigracija Lietuvoje lemia 
neigiamas demografines ten-
dencijas, be to, padėtį blogina 
prasti sveikatos priežiūros re-
zultatai.

Nors dėl išmokų vaikus au-
ginančioms šeimoms padidi-
nimo jų gerovė padidės, tačiau 
didelė pajamų nelygybė ir 
skurdas tebėra didelis iššūkis.

„Ataskaitoje matome, kad 
skurdo lygis ir nelygybė tebė-
ra viena aukščiausių Europos 
Sąjungoje, o mokesčių ir iš-
mokų sistema turi labai mažai 
įtakos mažinant pajamų ne-
lygybę Lietuvoje“, – teigė A. 
Pranckevičius. 

Skurdas daugiausiai susijęs 
su vyresnio amžiaus žmonė-
mis, neįgaliaisiais ir nepilnais 
namu ūkiais.

Didžiausiais iššūkiais Lie-
tuvai ir toliau lieka užtikrinti 
įtraukų augimą ir padidinti 
investicijas, ypač į žmogišką-
jį kapitalą, didinti našumą bei 
darbo jėgos pasiūlą.

Šiais metais šalies ataskai-
toje ypač daug dėmesio skiria-

ma ekonominiams ir sociali-
niams regionų skirtumams bei 
investicijų poreikiams šiuos 
skirtumus mažinti. Nors ben-
drasis vidaus produktas (BVP) 
vienam gyventojui pastarai-
siais metais Vilniuje sparčiai 
kilo ir jau viršijo ES vidurkį, 
kituose regionuose BVP auga 
lėčiau (arba išvis neauga) ir 
nesiekia dviejų trečdalių ES 
vidurkio.

Vilniaus ir kai kurių kitų 
apskričių nedarbo rodikliai 
skiriasi beveik tris kartus.

Nedarbo lygis 2018 metais 
Lietuvoje sumažėjo iki 6,3 
proc. – tai yra lygis, paskutini 
kartą matytas 2008 metais. 

Vidutinis nedarbas Lietuvo-
je yra mažesnis nei ES vidur-
kis, tačiau, pasak A. Prancke-
vičiaus, regioniniai skirtumai 
ir čia yra labai ryškūs.

„Nedarbui Vilniaus aps-
krityje esant mažesniam nei 
5 proc., Utenos apskrity jis 
siekia beveik 15 procentų“, – 
sakė A. Pranckevičius.  

Europos Komisija yra 
pateikusi pasiūlymą dėl at-
einančios 2021–2027 metų 
finansinės perspektyvos. Ša-
lies ataskaitoje identifikuotos 
sritys, kuriose reikalingos vie-
šosios ir privačios investicijos 
bei numatomos sritys, kurios 
galėtų būti finansuojamos iš 
ES struktūrinių fondų ateinan-
čioje 2021–2027 m. finansinė-
je perspektyvoje.

Ši ataskaita bus pagrindas 
Lietuvai ir EK deryboms dėl 
investicijų prioritetų 2021–

2027 metais.
EK siūlo investuoti į ino-

vacijas ir produktyvumo di-
dinimą, skatinti informacinių 
technologijų ir elektroninių 
paslaugų naudojimą, ypač 
kaimo vietovėse. Mažosios ir 
vidutinės įmonės sulauktų ES 
pagalbos konkurencingumui 
didinti ir naujų rinkų savo pro-
dukcijai ieškoti. 

Paramos sulauktų ener-
gijos vartojimo mažinimo 
projektai, atsinaujinančioji ir 
išmanioji energetika, taip pat 
atliekų kiekio mažinimo ir jų 
perdirbimo skatinimo projek-
tai bei investicijos, susijusios 
su klimato kaitos padarinių 
mažinimu.

Paramos Lietuva gali tikė-
tis ir viešojo transporto plė-
trai, kibernetiniam saugumui 
užtikrinti, naujų kompetencijų 
įgijimui, pažeidžiamų asme-
nų integracijai į visuomenę, 
prieigai prie kokybiškų medi-
cinos paslaugų.

ES specifinį dėmesį skirtų 
regionams, kuriuose ekono-
minė ir socialinė atskirtis di-
džiausia.

Balandį valstybės narės Eu-
ropos Komisijai turėtų pateik-
ti savo nacionalines reformų 
programas ir stabilumo arba 
konvergencijos programas, 
o gegužę Europos Komisija 
pateiks naujas konkrečioms 
šalims skirtas rekomendacijas 
2019–2020 metams, kuriose 
bus nurodyti spręstini priorite-
tiniai klausimai.

BNS inform.

A. Paleckio suėmimas pratęstas dar dviems mėnesiams
Vilniaus apylinkės teismas dar 

dviems mėnesiams – iki balandžio 
pabaigos – pratęsė šnipinėjimu Rusi-
jos naudai įtariamo Algirdo Paleckio 
suėmimą.

Tokį sprendimą teismas priėmė pra-
ėjusią savaitę, BNS informavo Genera-
linės prokuratūros atstovė spaudai Elena 
Martinonienė.

A. Paleckis nelaisvėje laikomas nuo 
pernai spalio.

Teisėsauga praėjusių metų gruodį 
paskelbė atliekanti tyrimą dėl galimo 
šnipinėjimo Rusijai, kur įtarimai pateikti 
neįvardijamam „visam tinklui asmenų“, 
tarp jų – buvusiam Socialistinio liaudies 
fronto lyderiui A. Paleckiui.

Tąkart pranešta, kad suimta yra ir 
daugiau asmenų, tačiau jų tapatybės ne-
atskleistos.

Generalinis prokuroras Evaldas 
Pašilis anksčiau sakė, kad Rusijos žval-
gybos organizacijai įtariamų šnipinėju-

sių asmenų veikla „buvo nusitaikiusi į 
visuomenei jautriausias vietas, tarp ku-
rių yra ir vadinamoji 1991 metų sausio 
13-osios byla“.

2012 metais A. Paleckis buvo nu-
teistas už tai, kad neigė ir šiurkščiai 
menkino SSRS agresijos prieš Lietuvos 
Respubliką faktą. Taip teismas įvertino 
2010 metais jo pasakytus žodžius: „O 
kas buvo sausio 13 dieną prie bokšto? 
Ir, kaip dabar aiškėja, saviškiai šaudė į 
savus.“

2008 metais įsteigtas Socialistinis 
liaudies frontas bei jo buvęs vadovas A. 
Paleckis ne kartą minėti viešose Lietu-
vos žvalgybos ataskaitose dėl grėsmių 
nacionaliniam saugumui.

Žvalgyba yra vadinusi Socialistinį 
liaudies frontą Rusijai palankia politi-
ne partija, rašiusi apie partijos atstovų 
dalyvavimą prieš JAV ir NATO nu-
kreiptose prorusiškose propagandinėse 
akcijose.

BNS inform.

Kvitai už alkoholį ir rūkalus 
loterijoje kol kas dalyvaus

Valdančiųjų „valstiečių“ ly-
deriui Ramūnui Karbauskiui 
sukritikavus Valstybinės mo-
kesčių inspekcijos (VMI) spren-
dimą į kvitų loteriją įtraukti ir 
čekius už alkoholį bei tabaką, šie 
kvitai loterijoje galės dalyvauti ir 
toliau, sako VMI atstovas. 

Tačiau inspekcija dėl to ketina 
konsultuotis su Narkotikų, tabako 
ir alkoholio kontrolės departa-
mentu – nuo jo išvados priklau-
sys, ar čekiai už alkoholį ar tabaką 
liks loterijoje.  „Kol kas niekas 
nesikeičia, kvitai ir toliau gali būti 
užregistruojami už visas prekes 
ir paslaugas, tačiau atsižvelgiant 
į viešojoje erdvėje išsakomas po-
zicijas, oficialiai jeigu ne šiandien, 
tai rytoj kreipsimės ir dar kartą 
pasitikslinsime, ar mūsų pozicija 
yra teisinga. Tik gavus atsakymą 
iš Narkotikų, tabako ir alkoho-
lio kontrolės departamento, bus 
sprendžiama dėl kvitų taisyklių 
pokyčių, jeigu bus būtina“, – BNS 
antradienį teigė VMI Kvitų žai-
dimo projekto vadovas Rolandas 
Puncevičius.  

„Per septynias dienas taisykles 

galėtume atnaujinti ir informuo-
tume gyventojus apie numato-
mus pokyčius“, – pridūrė jis. 

Anot R. Puncevičiaus, prieš 
išplečiant kvitų loteriją, šio de-
partamento išvados nebuvo pra-
šyta. Jis pabrėžė, kad galutinis 
vertinimas priklausys nuo depar-
tamento pozicijos. 

Departamento atstovė anks-
čiau BNS nurodė neįžvelgianti, 
kad loterija skatins alkoholio ar 
rūkalų pirkimą.

„Pirkėjas, įsigijęs alkoholinių 
gėrimų ar tabako gaminių ir no-
rintis su pirkimą patvirtinančiu 
kvitu dalyvauti kvitų žaidime, 
turi tokias pačias dalyvavimo 
jame sąlygas, kaip ir kitas as-
muo, kuris pirko kitokias prekes 
ar įsigijo paslaugas“, – BNS nu-
rodė departamento direktoriaus 
pavaduotoja Gražina Belian. 
Kvitų žaidime dabar gali daly-
vauti ir mažesnių tinklų parduo-
tuvėse perkamos prekės, įskai-
tant ir specializuotas alkoholio 
bei tabako parduotuves.

Pirmoji šalies istorijoje naci-
onalinė kvitų loterija rengiama 
nuo 2017 metų lapkričio.
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Viešojoje bibliotekoje.
Aušros Povilavičiūtės darbai.
„Bibliotekos metraščiai“.
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
Spaudinių parodos:
„Jaukumas + nuotykiai = Kestneris“, skirta vokiečių rašytojo Ericho Kestnerio 

120- osioms gimimo metinėms,
„Tos žemės vardas – Lietuva“, skirta kovo 11-ąjai – Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dienai.
Piešinių paroda „Papuošiu Lietuvą žodžiais gražiais“, skirta Lietuvių kalbos 

dienoms.
„SkaitMENINIS muziejus.
Rekomenduojama literatūra tėvams „Kaip auginti žmogų“.
RENGINIAI: 
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
Kovo 1 d. 14 val. – kūrybinių darbelių studijos „Naminukai“ užsiėmimai.
Kovo  1 d. 15 val. – „IT Team“ būrelio užsiėmimų diena.
Kovo 5–7 d. 15 val. – interaktyvadieniai:  „Būk smalsus, būk sumanus“, 

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

Kovo 5–6 d. 16 val. – lego konstravimas.
Kovo 7 d. 10–13 val. – skaitymo gurmanų ketvirtadienis.
Kovo 7 d. 15 val. – 3 D filmas vaikams ir jaunimui.

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

Ieškokite Rokiškio prekybos centruose!

JAV Kibernetinių operacijų štabas per rinkimus 
blokavo Rusijos IRA prieigą prie interneto

JAV Kibernetinių ope-
racijų štabas (USCYBER-
COM) per 2018 metų vi-
durio kadencijos rinkimus 
atliko operaciją prieš Sankt 
Peterburge įsikūrusią In-
terneto tyrimų agentūrą 
(IRA).

JAV kariškiai užbloka-
vo šiai bendrovei internetinę 
prieigą, rašo laikraštis. Vienas 
jo šaltinių nurodė, kad ameri-
kiečių kibernetinių operacijų 
specialistai „tiesiog atjungė 
IRA nuo tinklo“.

Ataka prieš IRA buvo „dalis 
pirmosios puolamosios kiber-
netinės kampanijos prieš Rusi-
ją, kuria buvo siekiama užkirs-
ti kelią bandymui kištis į JAV 
rinkimus“, rašo laikraštis.

Pasak amerikiečių šaltinių, 
prieigos prie interneto bloka-
vimas buvo toks „erzinantis“, 

kad IRA darbuotojai dėl jo 
„pasiskundė sistemos admi-
nistratoriams“.

Remiantis „The Washing-
ton Post“, ši operacija buvo 
įvykdyta lapkričio 6 dieną, 
kai amerikiečiai rinko nau-
jus Kongreso narius, ir tęsėsi 
maždaug parą po rinkimų, kai 
buvo skaičiuojami balsai.

Kita JAV Kibernetinių ope-
racijų štabo operacijos dalis 
buvo pranešimų išsiuntimas 
„troliams ir kompiuteriniams 
įsilaužėliams, dirbantiems 
Rusijos karinės žvalgybos 
agentūrai GRU“.

Apie šiuos pranešimus 
anksčiau jau pranešė laikraštis 
„The New York Times“.

Pasak laikraščio „The 
Washington Post“ šaltinių, 
amerikiečių kibernetinio sau-
gumo ekspertai nuo 2018 metų 
spalio platino elektroninius 

pranešimus, kad informuotų 
įsilaužėlius, jog amerikiečiai 
žino jų tikruosius vardus ir 
internete naudojamus pseudo-
nimus.

JAV rinkimų saugumo už-
tikrinimu rūpinosi ne tik Ki-
bernetinių operacijų štabas, 
bet ir JAV teritorinio saugumo 
valstybės ir teisingumo depar-
tamentai, o taip pat FTB, nu-
rodė laikraštis.

JAV žiniasklaidoje minė-
ta Interneto tyrimų agentūra 
yra vadinama trolių fabriku. 
Ji taip pat atsidūrė galimą 
Donaldo Trumpo (Donaldo 
Trampo) 2016 metų rinkimų 
štabo susimokymą su Rusija 
tiriančio specialiojo prokuro-
ro Roberto Muellerio koman-
dos taikinyje ir buvo įtraukta 
į įmonių, kurioms taikomos 
JAV sankcijos, sąrašą.
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Lietuvos BVP vienam gyventojui 2017 metais 
siekė 78 proc. ES vidurkio

Lietuvos bendrojo vidaus 
produkto (BVP) vienam gy-
ventojui rodiklis 2017 me-
tais sudarė 78 proc. Euro-
pos Sąjungos (ES) vidurkio, 
rodo Eurostato duomenys. 
Šis rodiklis svarbus regionų 
paramos politikai ir ateityje 
gali lemti mažėsiančias lėšas 
iš bendrijos biudžeto.

2017 metais Lietuvos BVP 
siekė 42,191 mlrd. eurų, o 
vienam gyventojui teko 14,9 
tūkst. eurų BVP dalis, o įverti-
nus šį rodiklį pagal pirkimo pa-
jėgumo standartą – 23,5 tūkst. 
eurų, rodo antradienį paskelbti 
Eurostato duomenys.

Latvijos BVP vienam gy-
ventojui rodiklis 2017 metais 
siekė 67 proc., o Estijos – 79 
proc. ES vidurkio. 2017 me-
tais ES ekonomikos dydis sie-
kė 15,383 trln. eurų, vienam 
gyventojui teko 30 tūkst. eurų.

Eurostato duomenimis, 
2017-aisiais Vilniaus regione 
BVP vienam gyventojui ro-
diklis buvo 12 proc. didesnis 

nei ES vidurkis, o Vidurio ir 
vakarų Lietuvos regione siekė 
65 proc. ES vidurkio. 

Lietuva anksčiau statis-
tiškai buvo traktuojama kaip 
vienas regionas bendrijoje. 
2014–2020 metų finansinėje 
perspektyvoje Lietuva trak-
tuojama kaip mažiau išsivys-
tęs regionas, todėl jam būdavo 
skiriama didesnė parama iš re-
gionų plėtrai skirtos Sanglau-
dos politikos.

Vis dėlto per pastaruosius 
metus stipriai įsibėgėjus Vil-
niaus regiono ekonominei 
plėtrai, pradėta baimintis, kad 
šalis po 2020 metų gali būti 
priskirta pereinamojo regiono 
kategorijai ir prarastų nemažą 
dalį būsimos paramos.

Dėl to Vyriausybė 2016 
metų pradžioje nusprendė Lie-
tuvą padalinti į du statistinius 
regionus – Vilniaus apskrities 
ir likusios dalies. Tokiu būdu 
tikimasi užsitikrinti didesnį 
regionų plėtros finansavimą 
vidurio ir vakarų Lietuvai. 
Lietuva nuo šių metų pra-

džios bendrijai pradėjo teikti 
Lietuvos kaip dviejų atskirų 
regionų statistikos duome-
nis. Anksčiau Briuseliui buvo 
siunčiama bendra visos šalies 
statistika.

ES parama regionams ski-
riama pagal jų išsivystymo 
lygį. Iš viso yra trys katego-
rijos: mažiau išsivysčiusiais 
laikomi tie, kur BVP vienam 
žmogui nesiekia 75 proc. ES 
vidurkio, pereinamieji – tarp 
75 ir 90 proc., ir pažengę regi-
onai – virš 90 procentų.

Sanglaudos politikai skir-
tos lėšos yra viena iš svar-
biausių ES biudžetą sudaran-
čių dalių. Ji skirta skatinti ES 
valstybių ir regionų socialinę 
ir ekonominę plėtrą, didžiąją 
dalį lėšų telkiant mažiau pasi-
turinčioms ES šalims ir regi-
onams.

Lietuva 2014–2020 metais 
iš Sanglaudos politikos turėtų 
gauti 6,901 mlrd. eurų. 2007–
2013 metais šalis gavo 6,885 
mlrd. eurų.

BNS inform.

Moterų vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje 
toliau atsilieka nuo vyrų algų

Vyrų paskaičiuotasis 
(bruto) darbo užmokestis 
Lietuvoje ketvirtąjį 2018-
ųjų metų ketvirtį 108,2 euro 
viršijo moterų atlyginimą, 
rodo Statistikos departa-
mento duomenys.

Vidutinis paskaičiuotas 
moterų darbo užmokestis 
šalies ūkyje, išskyrus indi-
vidualias įmones, ketvirtąjį 
ketvirtį sudarė 89,4 proc., o 
išmokėtas (neto) – 90,6 proc. 

vyrų algos.
Statistikų duomenimis, 

ketvirtąjį ketvirtį vidutinis 
paskaičiuotas moterų dar-
bo užmokestis Lietuvoje (be 
individualių įmonių) buvo 
916,2 euro, vyrų – 1024,4 
euro, o išmokėtas – atitin-
kamai 714,6 euro bei 788,7 
euro.

Vien valstybės sektoriuje 
vidutinis moterų paskaičiuo-
tas atlyginimas spalio–gruo-
džio mėnesiais siekė 970,1 

euro, privačiame sektoriuje 
– 876,9 euro ir buvo atitin-
kamai 148,3 euro bei 121,7 
euro mažesnis už vyrų dar-
bo užmokestį.

Vidutinis išmokėtas mo-
terų atlyginimas valstybės 
sektoriuje ketvirtąjį ketvirtį 
siekė 751,5 euro, privačia-
me – 687,7 euro ir nuo vyrų 
darbo užmokesčio atsiliko 
atitinkamai 101,6 euro bei 
83,3 euro.
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Vidutinis paskaičiuotas atlyginimas pernai padidėjo 9,7 proc.
Vidutinis paskaičiuotas (bruto) 

darbo užmokestis Lietuvoje, išsky-
rus individualias įmones, ketvirtąjį 
praėjusių metų ketvirtį buvo 970,3 
euro – 9,7 proc. daugiau nei 2017-ųjų 
tą patį ketvirtį.

Vidutinis išmokėtas (neto) atlygini-
mas šalyje palyginamuoju laikotarpiu 
išaugo 8,9 proc. iki 751,7 euro, pra-
nešė Statistikos departamentas. Dar-
bo užmokesčio augimui įtakos turėjo 
nuo metų pradžios padidinta minimali 
mėnesio alga (MMA) ir politikų, tei-
sėjų, valstybės pareigūnų, valstybės 
tarnautojų ir biudžetinių įstaigų dar-

buotojų pareiginės algos bazinis dydis, 
patikslinti minimalieji pareiginės algos 
pastoviosios dalies koeficientai kvali-
fikuotiems biudžetinių įstaigų darbuo-
tojams, nuo gegužės padidintas darbo 
užmokestis sveikatos priežiūros įstaigų 
darbuotojams. Per ketvirtį (palyginti su 
2018 metų liepos–rugsėjo maėnesiais) 
vidutinis paskaičiuotas ir išmokėtas 
darbo užmokestis atitinkamai padidėjo 
3,7 proc. ir 3,3 procento. Realusis darbo 
užmokestis, anot statistikų, per ketvirtį 
padidėjo 2,2 proc., o per metus išaugo 
6,2 procento.Ketvirtąjį ketvirtį vidutinis 
mėnesinis paskaičiuotas darbo užmo-
kestis valstybės sektoriuje siekė 1020,4 

euro, privačiame sektoriuje – 946,9 
eurų, arba atitinkamai 7,6 proc. ir 1,8 
proc. daugiau nei trečiąjį ketvirtį. Vidu-
tinis mėnesinis išmokėtas atlyginimas 
valstybės sektoriuje per ketvirtį išaugo 
6,7 proc. iki 785,9 euro, privačiame 
sektoriuje – 1,6 proc. iki 735,6 euro.Per 
metus paskaičiuotas darbo užmokestis 
valstybės ir privačiame sektoriuje padi-
dėjo atitinkamai 12,5 proc. ir 8,3 proc., 
o išmokėtas – 11,4 proc. ir 7,7 procen-
to.Realusis darbo užmokestis valstybės 
ir privačiame sektoriuje per ketvirtį pa-
didėjo atitinkamai 5,5 proc. ir 0,5 proc., 
per metus – 8,7 proc. ir 5,1 procento.
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

Žmona klausia vyro:
– Noriu žinoti, ar tu mane ir 

žilaplaukę mylėsi?
– Hm... Ar nustojau tave 

mylėti, kai tu buvai juoda, 
balta, violetinė?

***
Mirė medžiotojas. Dievas 

už tai, kad tas nužudė daugybę 
nekaltų gyvūnėlių, pavertė 
medžiotoją zuikiu ir pasiuntė 
atgal į žemę. Po kiek laiko 

Orų prognozė kovo 1-4 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Kovo 1 d. Naktį -6

Dieną -3
ŠV, 
6-13 m/s

Naktį ir rytą vėjuota, 
atšals.

Kovo 2 d. Naktį -8
Dieną +1

V,
2-7 m/s

Dieną vietomis 
pasnyguriuos. 

Kovo 3 d. Naktį  -5
Dieną +3

P, 
6-11 m/s

Vakare vietomis palis.

Kovo 4 d. Naktį +2
Dieną +7

P,
3-8 m/s

Protarpiais palis.
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zuikis pakliuvo į spąstus. 
Kai spastų patikrinti atėjo 
medžiotojas, zuikis jam žmogaus 
balsu tarė:

– Paleisk mane, prašau. Gal tu 
nepatikėsi, bet aš pats praeitame 
gyvenime buvau medžiotojas.

– Tuo blogiau tau, – tarė 
medžiotojas, – aš praeitame 
gyvenime buvau zuikis.

***
SMS pranešimas: „Petrai, 

paskambink man į ten, į kur tu 
vakar mane pasiuntei.“

***
Atvyksta du žemaičiai į 

Prancūziją ir nueina į vietinę 
parduotuvę. Vienas sako kitam:

– Žė, žė, a nori parodysiu, 
kaip aš moku prancūziškai?

– Nu, rodyk.
Priėjo pirmasis prie kasininko 

ir sako:
– Le sveisto.

Kasininkas paduoda sviesto.
– Le dešros.
Kasininkas paduoda dešros.
– Le dounos.
Kasininkas paduoda duonos. 

O tas ir pradeda girtis:
– A, matai, sakiau, kad moku 

prancūziškai.
O kasininkas neapsikenčia ir 

sako:
– Le nebūčiau le žemaitis, le 

šūdą gautum!
***

Du liūtai aptvare uostinėja 
gydytojo lagaminą.

– Tai buvo geras veterinaras, 
– sako vienas iš jų.

– Taip, – pritaria kitas.– Gaila, 
kad neliko nė gabaliuko.

***
Kalbasi du draugai:
– Mano brangioji sportuoja 

sporto klube, kad gražiai 
atrodytų.

– Na, ir kiek numetė? – 
domisi kitas.

– 300 eurų.
***

– Pamiršau namie įjungtą 
lygintuvą!

– Tai ką, dabar viskas sudegs?
– Tai ne, blyn, viskas 

išsilygins!
***

– Girdėjau žmona sudaužė 
tavo „BMV“. O pati – gyva?

– Kol kas gyva. Vonioj spėjo 
užsirakinti...

***
Žemdirbių bendrovės 

pirmininkas per susirinkimą 
dėsto:

– Draugai! Prieš dvejus metus 
pasėjome 5 hektarus kanapių, 
ir ką? Visas jas suėdė amarai. 
Pernai pasėjome 10 hektarų, ir 
vėl jas visas sunaikino amarai. 
Manau, kad šiemet pasėsime 50 
hektarų!

Nedrąsus balsas iš salės:
– O kodėl tiek daug?
– Tegul paspringsta, 

bjaurybės!
***

Bobučių dialogas:
– Bijau pabusti karste. Todėl 

liepiau mano kūną kremuoti.
– O pabusti krosnyje nebijai?

***
Kodėl Sovietų sąjungoje 

nebuvo viešnamių? Nes kai 
į restoraną nešdavosi savo 
gėrimus, tai ir į tuos namus tektų 
vestis žmoną.

***
Barasi du profesoriai. Vienas 

sako kitam:
– Nekalbėkite su manimi taip, 

tarsi turėtumėte odontologijos 
klinikos nuolaidų kortelę!

***
Broliukas su sesute valgo 

manų košę. Broliukas siūlo:
– O imkim ir į uogienę 

primaišykim geležies drožlių.
Sesutė:
– O kam?
– Kaip kam? Kad muses 

magnetu gaudytumėm!
***

– Įdomu, ką mūsų tėvai 
veikė, kai interneto nebuvo?

– Aš apklausiau visus 24 
brolius ir seseris, nė vienas 
nežino!

***
Kalbasi du kaimynai:
– Girdėjote, kaip kažkas 

vakar mūsų laiptinėje šaukė 
„Gelbėkit“?

– Nesijaudinkit. Čia 
mokesčių inspekcija smaugė 
smulkų ir vidutinį verslą iš 38-
ojo buto.

***
Kalbasi kardiologas 

ir automobilių meistras. 
Pastarasis sako:

– Jūs taisote variklį, ir aš 
variklį. Bet jums moka keturis 
kartus daugiau nei man.

Kardiologas paima mašinos 
raktelius, užveda variklį ir 
sako:

– O jūs kada nors bandėte 
taisyti veikiantį variklį?

***
Moteriška logika – keistas 

dalykas: skandalas jau yra, o 
priežasties dar nematyti.

***
Skambutis į meteorologijos 

stotį:
– Alio, ar čia orus 

prognozuoja?
– Taip.
– Tai va, iš mano rūsio 

ugniagesiai pumpuoja tai, 
ką ką jūs vadinate lengvu 
debesuotumu.

• Didelę naują vokišką Klarstein 
kepimo krosnelę su grilio 
mechanizmu. Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 610 77 145. Rokiškis
• 28 l talpos kepimo krosneles iš 

Danijos. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 670 27 742. Rokiškis
• Nenaudotą dujinę viryklę su dujų 
balionu. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 601 79 088. Rokiškis
• Naują kondicionierių Klarstein - 
Vokietija. Prekės kodas 10028188. 
Aušinimas 7000BTU/val. 

Naudojamas patalpų vėsinimui. 
Temperatūros diapazonas 17-30C. 
Galingumas 800 W, svoris 26 kg. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 670 27 742. 
Rokiškis
• Šaldytuvą Atlant XM-4009, su 
dviejų stalčių šaldikliu. Puikiai 

veikiantis, beveik naujas. Kaina 
150 Eur. Tel. 8 633 01 255. 
Panevėžys
• Elektrinę, mažai naudotą 
Electrolux viryklę. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 687 43 143.  
Rokiškis

• 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

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


