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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Kovo 5-oji, 
antradienis, 
10 savaitė

Iki metų pabaigos liko 
301 diena.
Užgavėnės.

Saulė teka 7.02 val., 
leidžiasi 18.00 val. 

Dienos ilgumas 10.58 val. 
Mėnulis – delčia.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

 Giedrė, Girmantas, 
Klemensas, Liucijus, 
Vydotas, Virgilijus. 

Rytoj: Norvilas, Norvilė, 
Norvilta, Norviltas, Novyda, 
Novydas, Novydė, Raminta, 

Ramintas, Rozina, Rožė, 
Viktoras.

Poryt: Galmantė, Galmantas, 
Geitautas, Geitautė, Geivyda, 
Geivydas, Felicita, Milbartas, 
Milbartė, Rimtas, Rimtautas, 

Rimtautė, Rimtė, Tomas.

Dienos citata
„žmogus, kuris pavydi visam 
pasauliui, visada bus vargšas“ 

(Stendalis).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1133 m. Prancūzijoje gimė 
Anglijos karalius ir Plantage-
netų dinastijos pradininkas 
Henrikas II. 

1953 m. po tris dešimtme-
čius trukusio valdymo mirė so-
vietų diktatorius Josifas Stalinas 
- Josifas Džugašvilis.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1562 m. Livonijos ordino 
magistras pasirašė kapitulia-
vimo aktą ir perdavė Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės kan-
cleriui Mikalojui Radvilai didįjį 
antspaudą bei dokumentus. 
Livonijos ordinas nustojo eg-
zistavęs.

Post 
scriptum

Vienas piktas darbas 
kitą gimdo.

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

Globėjų ir įtėvių sąskrydis baigėsi... šokiais

Savivaldybių tarybų rinkimai: 
rinkėjai keičia rajono politinį žemėlapį

Rajono žmonių pasirinkimas: daugiausia balsų rajono mero rinkimuose surinko Antanas Vagonis ir Ramūnas Godeliauskas.  Kuris iš jų taps rajono meru, paaiškės kovo 17-ąją. 

2 p.
Raikėnuose sumedžioti du vilkai

2 p.
Aidas Stainys su Raikėnuose sumedžiotais vilkais.

Naujas automobilis Rokiškio 
socialinės paramos centro kieme

2 p.

4-5 p.
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Pokyčiai UAB „Daivida“ vadovybėje
Nuo kovo 4 d. UAB „Daivida“ 

akcininkų sprendimu įmonės ge-
neralinio direktoriaus pareigas 
pradėjo eiti Justinas Kanopa 
(nuotr.).

J. Kanopa pastaruosius dvejus 
metus ėjo Anykščių vyno gamybos 
direktoriaus pareigas. Nuo šiol jis 
bus atsakingas už UAB „Daivida“ 
strateginių tikslų įgyvendinimą, 
modernių gamybos sistemų plėtrą, 
nuosavų prekių ženklų vystymą bei 
inovacijų diegimą.

Iki šiol UAB „Daivida“ genera-
linio direktoriaus pareigas užėmęs 
Vidmantas Kanopa tampa valdy-
bos pirmininku. V. Kanopa ir toliau 
dalyvaus kasdieninėje įmonės vei-
kloje bei bus atsakingas už įmonės 
strategijos formavimą ir plėtrą.

UAB „Daivida“ - sparčiai au-
ganti mėsos perdirbimo įmonė 
Lietuvoje, valdanti prekių ženklą 
„Rokiškio mėsinė“ bei specializuo-
tų parduotuvių tinklą Rokiškio ir 
Anykščių rajonuose. UAB „Daivi-

da“ apyvarta 2018m. siekė 11 mln. 
eurų, įmonėje dirbo daugiau nei 
200 darbuotojų.

„Rokiškio Sirenos“ nuotr.

Globėjų ir įtėvių sąskrydis baigėsi... šokiais
Socialinės paramos centras su-

kvietė rajono globėjus ir įtėvius į 
sąskrydį. Pasibendrauti, pasida-
linti aktualiausiomis problemomis 
bei džiaugsmais. Sąskrydžio šven-
tinę nuotaiką kūrė Obelių vaikų 
globos namų auklėtiniai – grupė 
„Mes“. Jų dainos buvo tokios už-
degančios, kad nedidelėje salytėje 
susirinkę žmonės plojo ir šoko.

Statistika liūdina
Mūsų rajone globojami 74 vaikai. 

Rajone yra 46 globėjų šeimos ir 8 įtė-
vių šeimos. Kilus ekstrinei situacijai, 
į savo namus vaikus pasiryžusi pri-
imti viena budinčiųjų globėjų šeima. 
Rajone veikia šeimyna „Katalėja“, 
kuri rūpinasi 12-ka vaikų.

Šalyje yra 8405 globojami vaikai. 
177 –ose budinčių globėjų šeimose 
yra 346 vaikai, o bendruomeniniuose 
vaikų globos namuose – 618 vaikų.

Dėkojo už gerumą
Nors pastaruoju metu žodis „glo-

bėjas“ daliai visuomenės kelia nei-
giamas asociacijas, vaikų teisėmis 
besirūpinančių tarnybų specialistai 
džiaugiasi, kad atsiranda žmonių, 
atveriančių be tėvų globos likusiems 
vaikams savo šeimų duris. „Ačiū 
tiems, kurie suteikia vaikams gražes-
nę ir saugesnę vaikystę, atveria savo 
namų duris ir širdis. Dėkingumo 
Jums nebus per daug“, – sakė ilga-
metė vaikų teisių apsaugos specia-
listė Jurgita Misiūnienė.  Jai antrino 
ir Dalia Zibolienė. Ji atvira: vaikams 
geriausia augti savo tėvų šeimoje. 
Tačiau, jei dėl tam tikrų priežasčių 
vaikai ten likti negali, globėjai yra 
didžiuliai talkininkai. Kasmet glo-
bėjais nori tapti apie dešimt rajono 

šeimų.

Auga darbuotojų skaičius
Socialinės paramos centro Globos 

centro padalinio vadovė Greta Gi-
riūnaitė atvira: specialistų labai rei-
kia. Šiuo metu padalinyje dirba dvi 
specialistės, artimiausiu metu bus 
priimta dar pora darbuotojų. Tikima-
si, kad savivaldybė skirs lėšų ir dar 
porai psichologo etatų. Nes jie labai 
reikalingi.

Vadovė atvirai papasakojo apie 
budinčiojo globėjo veiklą. Kol kas 
rajone ekstriniu atveju vaikus pasi-
rengusi globoti viena budinti šeima. 
Budintieji globėjai dirba pagal indi-
vidualiosios veiklos pažymą. Vaikas 
budinčių globėjų šeimoje gali likti ne 
ilgiau kaip metus. Taigi jie – laikinas 
sprendimas, kol vaikas arba grįš į sa-
vąją šeimą, arba jo likimu toliau rū-
pinsis valstybinės institucijos.

Vadovė taip pat pristatė paslaugas 
šeimoms, kurias galima gauti Socia-
linės paramos centre: tai ir psicholo-

Uždegančios grupės „Mes“ melodijos ir šokėjų pasirodymas išjudino sąskrydžio dalyvius. 
„Rokiškio Sirenos“ nuotr.

go pagalba, ir pozityviosios tėvystės 
mokymai, šeimos terapijos paslauga. 
Nauja ir labai reikalinga paslauga yra 
mediacija – tarpininkavimas spren-
džiant konfliktus šeimose. Centras 
teikia ir išvažiuojamąsias paslaugas: 
specialius mokymus Jūžintuose bei 
Panemunėlyje.

Po oficialiosios dalies – ta-
lentingųjų „Mes“ grupės vaikinų 
koncertas. Jame ir uždegančios 
lietuviškosios estrados dainos, ir 
ispaniškieji motyvai. Programa 
buvo tokia linksma, kad iš pradžių 
šokti ėmė šventėje dalyvavę vaikai, 
o paskui prie jų prisijungė ir suau-
gusieji. Po koncerto jie prie šven-
tės rėmėjos dovanotų saldumynų ir 
arbatos aptarė aktualiausias proble-
mas, dalinosi džiaugsmais. Kurių 
didžiausias – augantys šaunūs, ta-
lentingi vaikai, jų linksmos eibės, 
išradingi jų vaikiškų problemų, to-
kių, kaip daugybos lentelės moky-
masis, sprendimai.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Naujas automobilis Rokiškio socialinės paramos centro kieme

Rokiškio socialinės paramos centro darbuotojai džiaugiasi gavę iš Rokiškio rajono savivaldybės pagal panaudos sutartį lengvąjį automobilį 
Dacia DUSTER, kurio dėka bus teikiamos efektyvesnės ir kokybiškesnės socialinės paslaugos. 

Raikėnuose sumedžioti du vilkai
Patyręs medžiotojas Aidas 

Stainys džiaugėsi puikiu laimi-
kiu- jam pavyko nušauti iškart 
du vilkus. Medžioklė vyko Raikė-
nų kaime, Pandėlio seniūnijoje.

Aidas džiaugėsi, kad tai pirmas 
kartas, kai pavyksta patiesti iškart 
du vilkus, nors medžioja jau labai 
seniai.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Kentėjo nuo smurtautojų
Savaitgalis rajono policijai 

nebuvo ramus: jiems teko rea-
guoti į du pagalbos skambučius, 
susijusius su smurtu.

Kovo 2 d. 10 minučių po vidur-
nakčio greituoju pagalbos telefo-
nu kreipėsi moteris (gim. 1979 
m.), gyv. Rokiškyje, ir pranešė, 

apie smurtaujantį neblaivų (1,73 
prom. girtumas) sutuoktinį (gim. 
1990 m.). Įtariamasis sulaikytas.

Kovo 3 d. 18.04 val. vyras 
(gim. 1969 m.), gyv. Rokiškio r., 
pranešė, kad prie jį smurtavo pa-
žįstamas (gim. 1993 m.).

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

Juozapavoje degė namas
Kovo 2 d. 17.51 val. Rokiš-

kio rajone, Juozapavos kaime, 
atvira liepsna degė gyvenamasis 
namas.

Gaisro židinys buvo pirmaja-
me aukšte įrengtoje pirtyje. Gais-
ro metu apdegė ir buvo nuardytos 
pirties sienos ir lubos, pradegė 
perdanga, apdegė stogo konstruk-

cijos ir šiltinimo medžiaga, nuar-
dyta 100 kv. m stogo dangos.

Į įvykio vietą buvo išsiųstos 
Rokiškio r. priešgaisrinės gelbėji-
mo pajėgos, informuota Panevėžio 
greitosios medicinos pagalbos tar-
nyba.

Priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo departamento 

inform.

Trasa drieksis per miškus, 
lankysime piliakalnius, bunkerį, 
vandens malūną, Bradesių ąžuo-
lą ir kitas vietoves.

Žygio pabaigoje prie Marimon-
to malūno vaišinsimės kareiviška 
koše ir šilta arbata.

Žygis startuos ir baigsis toje pa-
čioje vietoje, todėl jeigu atvyksite 
automobiliu, galėsite pasistatyti ir 
po žygio grįžti savo transportu.

IŠANKSTINĖS REGISTRACI-
JOS NĖRA.

ŽYGIO STARTAS: 

Kviečia tradicinis žygis „Laisvės vardan“
Bradesiai (Obelių - Zarasų san-

kryža, 117/178 kelių susikirtimas, 
Rokiškio rajonas).

DATA IR LAIKAS: 
2019 kovo 9 d. 10.30 val.
ŽYGIO DISTANCIJA:
Apie 20 kilometrų (įveikiami 

kiekvienam iš Jūsų!). 
MARŠRUTAS:
Bradesiai - Velykuškių II pilia-

kalnis „Sala“ – Pakačinės piliakal-
nis – Antazavė – Šilo mūšio vieta ir 
bunkeris – Marimontas – Bradesių 
ąžuolas

FINIŠAS:

Bradesių ąžuolas (šalia tos vie-
tos kur ir startuosime).

Žygyje gali dalyvauti visi norintys. 
Asmenys iki 16 metų gali dalyvaut tik 
su lydinčiu asmeniu. 16-18 m. asme-
nys privalo turėti tėvų sutikimą. Už 
sveikatą ir kitas pasekmes žygio metu 
atsako patys dalyviai. Įveikdami žygio 
maršrutą, dalyviai nesivaržo ir nesiekia 
laiko rezultatų.Renginio metu būtina 
turėti atšvaitus ir/ar saugos liemenes;-
Žygio programa, nuostatai (taisyklės) 
ir maršrutas gali keisti atsiradus nenu-
matytoms aplinkybėms.

Organizatorių inform.
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Ieškokite  
prekybos centruose!

nuoširdžiai dėkojame Jums už parodytą 
pasitikėjimą. Jis – didžiulė garbė ir įparei-
gojimas mums. Šis pasitikėjimas rodo, kad 
pritariate mūsų programoje iškeltiems tiks-
lams. Tad įgyvendindami juos, stengsimės 
pateisinti Jūsų lūkesčius. Ačiū už tai, kad 
ateitį kuriame kartu! 

Visuomeninio rinkimų komiteto 
„Vieningi su Ramūnu Godeliausku“ vardu 

Ramūnas Godeliauskas

Gerbiami rajono žmonės,
Politinė reklama

Politinė reklama bus apmokėta iš R. Godeliausko politinės kampanijos sąskaitos. 
Užs. 0771

Paroda ,,Dizainas šiandien ir rytoj‘‘ – 
studijoms ir studentų kūrybai pažinti

Rokiškio - 2019-ųjų metų Lie-
tuvos kultūros sostinės – kultūros 
centre vasario mėnesį buvo eks-
ponuojama Vilniaus dailės aka-
demijos Kauno fakulteto Dizaino 
katedros diplomantų darbų par-
oda ,,Dizainas šiandien ir rytoj‘‘.

Tai pirmasis šios  aukštosios 
mokyklos studentų  prisistatymas 
Rokiškyje. Paroda supažindino su 
daugiau kaip trisdešimčia bakalau-
ro ir magistro studijas baigiančių 
studentų projektų ir darbų. Tokia 
gausa į vieną vietą sutelktos būsi-
mų dizainerių kūrybos leido ne tik 
įsivaizduoti Vilniaus dailės akade-
mijos Kauno fakulteto Dizaino ka-
tedros darbą ugdant studentus, bet 
ir pažinti čia studijuojančių jaunųjų 
kūrėjų mąstymo tėkmę.

Apžiūrėti parodą, išgirsti apie  
galimybę studijuoti  Vilniaus dailės 
akademijos Kauno fakultete, ,,pasi-
matuoti dizainerio profesiją‘‘ ir su-
sipažinti su studijų šioje aukštojoje 
mokykloje ypatumais trečiadienio 
popietę į kultūros centrą rinkosi 
mūsų rajono mokyklų moksleiviai.

Čia, parodos erdvėje, šalia eks-
ponuojamų dizaino bakalauro ir 
magistro darbų, Vilniaus dailės 
akademijos Kauno fakulteto Dizai-
no katedros prof. Saulius Jarašius 
kartu su savo studentais gausiai 
audotorijai - mokiniams, mokyto-
jams, kultūros centro darbuotojams 
- atskleidė, kokį kelią nueina dizai-
nerio sumanymas, kol tampa gami-
niu. Mokiniai sužinojo, jog dizaino 
studentai mokomi kurti inovaty-
vius bei konkurencingus gaminius, 
aplinkos, erdvinius dizaino objek-
tus.

Apžiūrint parodoje eksponuoja-
mus studentų darbus ir kartu klau-
santis paskaitos paaiškėjo, kaip kū-
rybiškai galima analizuoti įvairias 
dizaino temas,  taikyti naujausias 
technologijas projektų vizualiza-
cijai. Kartu su svečiais aptardami 
konkrečius parodoje eksponuotus 
dizaino projektus ir dalyvaudami 
diskusijoje moksleiviai sužinojo, 
jog sparčiai kintančių technologijų 
amžiuje dizainas irgi išgyvena per-
mainas ir inovacijas, todėl dizaino  
studentai turi aktyviai domėtis nau-

jausiais procesais ir sprendimais. 
Analizuojant parodoje demonstruo-
jamus dizaino projektus ir gaminius 
buvo galima įsitikinti, jog ir kūrimo  
procesas,  ir pasirinktos medžiagos 
vienodai svarbūs.

Abejingų nepaliko konkretūs 
parodoje eksponuoti buities daik-
tai - baldai, šviestuvai, kurie, kaip 
paaiškėjo, yra ne tik apčiuopiamas 
dizainerio darbo rezultatas, bet ir 
įrodymas, kaip kūrybingumas ir 
eksperimentavimas padeda gim-
ti nelauktiems, intriguojantiems 
sprendimams.

Paroda papildžiusi Rokiškio – 
Lietuvos kultūros sostinės 2019 
- renginius  ir į šiltą diskusiją vir-
tusia paskaita ,,Dizainas šiandien ir 
rytoj‘‘ rokiškėnams prisistačiusi bei 
studijuoti pakvietusi Vilniaus dailės 
akademijos Kauno fakulteto Dizai-
no katedra atskleidė, kad jų aukštoji 
mokykla yra atvira naujų kompeten-
cijų  įgijimui, novatoriškam mąsty-
mui ir saviraiškos laisvei.

Žėrutė Semaškienė,
Mokytoja, 

UPC švietimo konsultantė

Laibgalių darželyje šurmuliavo Kaziuko mugė

Rokiškio Senamiesčio progim-
nazijos Laibgalių ikimokyklinio 
ir pradinio ugdymo skyriaus dar-
želinukai  sukvietė savo tėvelius, 
sesutes, broliukus, močiutes ir se-
nelius į Kaziuko mugę.

Svečiai buvo iš anksto infor-
muoti, jog už galimybę įsigyti pa-
čių vaikų pagamintą darbelį jie 

turės galimybę atsilyginti ne pini-
gais, o vaikų labai mėgstama "sal-
džia valiuta" - saldainukais.  Vai-
kučiai kartu su auklėtojomis Vita 
Norvaišiene, Lina Kulikauskai-
te- Šeškuviene, auklėtojų padėjėja 
Sigita Daudžvardiene ir meninio 
ugdymo mokytoja Gražina Ke-
peniene paruošė smagią šventinę 
programą, į kurią įpynė daineles ir 

šokius, pajuokavimus  apie įvairius 
lietuvių liaudies amatus bei turgaus 
papročius.

Linksma programa pradžiugino 
vaikučių šeimų narius, todėl  po pro-
gramos turgelyje visi darbeliai buvo 
išpirkti nedelsiant.  Visi – ir pirkėjai, 
ir pardavėjai, po turgelio savaitgalio 
poilsio išsiskirstė labai patenkinti.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Darbo užmokesčio atotrūkis
tarp regionų per ketvirtį padidėjo

Vidutinis mėnesinis paskai-
čiuotasis (bruto) darbo už-
mokestis Vilniaus regione ke-
tvirtąjį ketvirtį, palyginti su 
trečiuoju, padidėjo 3,7 proc. iki 
1075,1 euro, tuo metu Vidurio 
ir vakarų Lietuvos regione – 
3,5 proc. iki 891,5 euro.

Bruto darbo užmokesčio ato-
trūkis tarp abiejų regionų ketvir-
tąjį ketvirtį buvo 184 eurai – 10 
eurų daugiau, nei 2018-ųjų lie-
pos–rugsėjo mėnesiais, pranešė 
Statistikos departamentas.

Vidutinis mėnesinis bruto 
darbo užmokestis šalies ūkyje 
ketvirtąjį ketvirtį padidėjo viso-
se apskrityse, daugiausia – po 
4,2 proc. – Klaipėdos ir Alytaus. 
Didžiausią – 1075,1 euro – dar-
bo užmokestį spalį–gruodį gavo 
Vilniaus apskrities įmonių, įs-
taigų ir organizacijų darbuotojai, 
mažiausiai – 770 eurus – uždirbo 
Tauragės apskrities darbuotojai.

Vidutinis mėnesinis išmokėta-
sis (neto) darbo užmokestis per 

ketvirtį kito panašiai kaip ir bruto, 
jis labiausiai padidėjo Klaipėdos 
ir Alytaus apskrityse – atitinkamai 
3,6 proc. ir 3,7 procento.

Statistikų teigimu, darbo užmo-
kesčio padidėjimui ketvirtąjį ke-
tvirtį įtakos turėjo sezoniškumas, 
išmokėtos didesnės vienkartinės 
premijos, priedai ir piniginės iš-
mokos, nuo 2018-ųjų rugsėjo 1 
dienos taikoma nauja (etatinio) 
mokytojų darbo apmokėjimo tvar-
ka, kitos priežastys.

Per metus (ketvirtąjį ketvirtį, 
palyginti su tuo pačiu 2017-ųjų 
laikotarpiu) vidutinis mėnesinis 
bruto darbo užmokestis Sostinės 
regione taip pat augo sparčiau nei 
Vidurio ir vakarų Lietuvos regi-
one – atitinkamai 10,2 proc. ir 9 
procento.

Vidutinis mėnesinis bruto dar-
bo užmokestis per metus padidė-
jo visose apskrityse, labiausiai – 
10,6 proc. – Marijampolės. Kitose 
apskrityse vidutinis mėnesinis 
bruto darbo užmokestis per metus 
augo nuo 6 proc. iki 9,9 procento.

BNS inform.

Pernai rinkai uždrausta tiekti beveik 
1 tūkst. tonų nesaugių maisto produktų

 Pernai rinkai uždrausta  
tiekti 957 tonas nesaugių ar ne-
kokybiškų maisto produktų ir 
6,87 tūkst. litrų nealkoholinių 
gėrimų.

Gamybos įmonėse dėl nusta-
tytų maisto saugos pažeidimų 
neleista tiekti rinkai daugiau kaip 
10 tonų daržovių, 7 tonų maltų 
produktų, 3 tonų vaisių, riešutų ir 
kitų produktų, pranešė Maisto ir 
veterinarijos tarnyba.

Rinkoje uždrausta realizuoti 
230 tonų mėsos ir jos gaminių, 
57 tonas paukštienos, 105 tonos 
daržovių ir vaisių, 100 tonų žuvų, 
vėžiagyvių, moliuskų ir kitų van-
dens gyvūnų, 23 tonos aliejinių 
kultūrų sėklų ir vaisių.

Tikrinant iš trečiųjų šalių į 
Europos Sąjungą ir Lietuvą im-
portuojamų maisto produktų ir 
pašarų siuntas, pasienio kontrolės 
metu sulaikyta riešutų ir džiovintų 
vaisių, ekologiškų moliūgų sėklų, 
šviežių voveraičių. 

Patikrinus su maistu besiliečian-
čius gaminius ir medžiagas, pernai iš 
rinkos buvo pašalinta daugiau kaip 
3,6 tūkst. plastikinių daugkartinių 
gertuvių ir buteliukų.  Nesaugiais 
vartoti maisto produktais laikomi to-
kie, kuriuose tyrimų metu nustatoma 
bakterijų, virusų, pelėsių, viršijančių 
leistinas normas pesticidų likučių, 
svetimkūnių – plastiko, stiklo dale-
lių ir kitų darinių, galinčių pakenkti 
žmonių sveikatai.

BNS inform.
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Savivaldybių tarybų rinkimai: rinkėjai keičia rajono politinį žemėlapį
Rokiškio krašto žmo-

nės naująją rajono valdžią 
rinko labai aktyviai. Li-
kus valandai iki apylinkių 
uždarymo, Vyriausiosios 
rinkimų komisijos duome-
nimis, mūsų rajone teise 
rinkti valdžią pasinaudojo 
49,75 proc. rinkėjų. Tad 
klausimas buvo toks: ar  
rinkėjų aktyvumas per-
žengs 50 proc. ribą? Per-
žengė, rinkėjų aktyvumas 
mero rinkimuose pasiekė 
50,65 proc., kitų tarybos 
narių rinkimuose – 50,67 
proc. Rajono tarybos vei-
das jau aiškus. O štai rinkti 
mero rokiškėnai prie bal-
sadėžių kviečiami kovo 17-
ąją: į antrąjį turą pateko 
Antanas Vagonis ir Ramū-
nas Godeliauskas. 

Rokiškėnai aktyvūs
Kovo antrosios duomeni-

mis, kaip skelbia Vyriausioji 
rinkimų komisija, iš anks-
to mūsų rajone jau balsavo 
10,37 proc. rinkėjų. Savo 
balsus iš anksto atidavė 
1095 rinkėjai, 291 balsavo 
specialiame punkte, o 1429 
pasinaudojo teise balsuoti 
namuose. Taigi, iki rinkimų 
pradžios savo valią buvo iš-
reiškę jau 2815 rajono rinkė-
jų iš 27 148 įrašytųjų į rinkė-
jų sąrašus.

Didžiausioje, J. Tūbelio 
rinkimų aplinkėje, aktyvumas 
buvo nemažas, čia iš 2469 rin-
kėjų 14 val. balsavo daugiau 
kaip 650, arba 34,19 proc. 
Komisijos narės „Rokiškio 
Sirenai“ sakė, kad rinkėjų ne-
trūksta nuo pat ryto. Ir iš tiesų, 
rinkėjai pavieniui ar šeimomis 
traukia balsuoti nenutrūksta-
mu srautu. Eilių prie kabinų 
nėra, tačiau ir atsikvėpti ko-
misijos nariams nėra kada.

Kaip sakė prie rinkiminės 
apylinkės kalbinta ponia Lida, 
į rajono politiką atėjo daug 
naujų žmonių, ne visi jie pa-
žįstami rinkėjui, todėl teko 
analizuoti rinkimų programas. 
Kadangi ryškių favoritų ji ne-
turėjo, apsispręsti, už ką bal-
suos, nebuvo paprasta.

Rokiškėnas Albinas Šat-
kus į apylinkę atėjo pasi-
ramsčiuodamas lazdele. 
„Nors man – 92 metai, ma-
nau, kad balsuoti ne tik rei-
kia, o būtina“, – įsitikinęs 
jis. Albinas neslėpė, kad 
rinkimai – tai ne tik proga 
išreikšti savo valią, bet ir pa-
sižmonėti, pabendrauti. Ko 
vyresniems žmonėms labai 
trūksta.

Savo mintimis apie šiuos 
rinkimus pasidalino ir rajo-
ne žinomas istorijos speci-
alistas, prašęs neminėti jo 
pavardės. Pašnekovas teigė, 
kad pasirinkti nelengva, nes 
rajono politikoje – daug nau-
jų veidų. Kaip ir dera specia-
listui, jis daug laiko praleido 

Antano Vagonio nuotaika puiki. Ramūną Godeliauską su sėkme sveikino bendražygiai.                                       „Rokiškio Sirenos“ nuotr.

92-iejų Antanas Šatkus neslepia: valdžią rinkti būtina. Rokiškėnė Lida sakė, kad į rajono politiką atėjo daug naujų veidų.                               N. Kraliko nuotr.

studijuodamas rinkimines 
programas. O jos įvairios – 
vienos labai išsamios, kitos 
– itin lakoniškos, aptakios. 
Apsisprendimą sunkina ir 
tai, kad rajono politinės par-
tijos nėra labai aktyvios, jose 
juntama akivaizdi kartų kai-
ta, trūksta ryškių charizma-
tiškų lyderių.

Už ką balsuoja – 
nematyti
Šiemet rinkiminėse apy-

linkėse yra naujovių. Viena jų 
– nebeliko peršviečiamų bal-
sadėžių. Anksčiau, kai balsa-

dėžių sienelės buvo peršvie-
čiamos, buvo galima bent 
apytikriai matyti, kur krypsta 
balsuotojų simpatijos. Mat 
rekomendacijos perlenkti 
balsavimo biuletenį laiky-
davosi ne visi. Dabar balsa-
dėžės nepermatomos, tad ir 
rokiškėnų valia visiškoje pa-
slaptyje liko iki 20 val., kada 
buvo užvertos visų rajono 
rinkiminių apylinkių durys ir 
bus pradėti skaičiuoti balsai. 

Kaip jau minėta, likus va-
landai iki balsavimo pabaigos, 
buvo šiokia tokia intriga: ar 
rinkėjų aktyvumas peržengs 50 

proc. ribą.
Ši riba labai svarbi: jei rin-

kimuose dalyvauja daugiau 
nei pusė rinkėjų, yra tikimybė, 
kad neprireiks antrojo turo, jei 
kuris iš kandidatų surinktų 50 
proc. +1 balsą.

Rinkėjų aktyvumas 50 proc. 
ribą peržengė beveik visose 
didžiosiose – Rokiškio miesto, 
Kavoliškio, Bajorų apylinkėse. 
Nemalonia išimtimi tapo Pan-
dėlio, Obelių apylinkės: jose 
balsavo apie 48 proc. rinkėjų. 
Mažiausiai aktyvūs buvo Lašų 
rinkėjai – balsuoti atėjo tik 
36,97 proc. ir Jūžintų rinkė-

jai: jų balsuoti atėjo vos per 40 
proc. 

Aktyviausiai savo pilie-
tinę pareigą atliko Kalvių 
žmonės: čia aktyvumas vir-
šijo 61 proc. Taip pat akty-
vūs buvo Sėlynės rinkėjai 
– 58,69 proc., duokiškėnai – 
58,54 proc. , Konstantinavos 
gyventojai – 58,33 proc. 

Rinkimų naktį 
stebuklų nebuvo
Pirmosios, tradiciškai, 

savo balsus suskaičiavo ma-
žosios rinkimų apylinkės. 
Pirmieji mero rinkimų rezul-

tatai ėmė plaukti jau maž-
daug 20.40 val. 

Vos pasirodžius jiems, 
buvo aišku, kad merui rinkti 
vieno turo nepakaks.

Lyderių ketvertas išaiškėjo 
nuo pat pradžių: Antanas Va-
gonis, Ramūnas Godeliauskas, 
Tadas Barauskas, bei jiems ant 
kulnų lipantis Andrius Burnic-
kas. Tolydžio pirmavo A. Va-
gonis, o kitų trejetuke lyderiai 
nuolatos keitėsi, bet nė vienas 
neturėjo ženklesnės persvaros: 
ji buvo skaičiuojama dešimti-
mis balsų. 

Į 5 p. 
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Savivaldybių tarybų rinkimai: rinkėjai keičia rajono politinį žemėlapį

Iš 4 p.
Kitiems  pretendentams į rajo-

no merus balsus rinkėjai balsus 
žarstė epizodiškai. Štai gydytojas 
Robertas Baltrūnas daugiausiai 
rinkėjų palankumo gavo Jūžintų 
krašte, Dalia Lūžienė-Malijonienė 
užkariavo Čedasų, Obelių krašto 
žmonių simpatijas, Valiui Kazlaus-
kui palankūs buvo Skemų, Obelių 
žmonės.

Plaukiant balsams, formavosi 
jau lyderių trejetas: atsiplėšti nuo 
A. Burnicko T. Barauskui padėjo 
Juodupės krašto rinkėjų balsai. Čia 
jis buvo akivaizdus lyderis. 

Tačiau situacija pasikeitė tuo-
met, kai likus geram pusvalandžiui 
iki vidurnakčio pradėjo plaukti di-
džiųjų rinkimų apylinkių duome-
nys: čia jau lyderiai buvo akivaiz-
dūs – Antanas Vagonis ir Ramūnas 
Godeliauskas. Ir balsų skirtumai 
šiose apylinkėse jau siekė pusės 
šimto ir daugiau ribą. 

Jau prieš vidurnaktį buvo aišku, 
kad antrajame mero rinkimų ture 
varžysis Ramūnas Godeliauskas ir 
Antanas Vagonis – jie tapo nepave-
jami. Tą pripažino ir jų artimiausias 
varžovas Tadas Barauskas, atvykęs 
paspausti rankos R. Godeliauskui ir 
jo komandai. 

Meras A. Vagonis su savo ko-
mandos nariais taip pat mandagu-
mo vizito užsuko į R. Godeliausko 
štabą.

Šiame štabe, nors rinkimų re-
zultatai džiugino,  nuotaikos buvo 
darbinės: su išėjimu į antrąjį turą 
R. Godeliauską jo komandos žmo-
nės sveikino tik tuomet, kai beliko 
neperduoti Vyriausiajai rinkimų 
komisija tik vienos – Pandėlio rin-
kimų apylinkės balsai.

Judėjimai keičia 
rajono politinį žemėlapį
Suskaičiavus pirmuosius rinki-

mų į rajono tarybą balsus, inter-
nautai Rokiškį eilinį kartą krikštijo 
„raudonu“: dominavo socialdemo-
kratai. 

Šių rezultatų teko laukti gero-
kai ilgiau dėl paprastos priežasties: 
rinkėjai ne tik balsavo už jiems 
patinkančias politines jėgas, bet 
ir reitingavo jų sąrašuose įrašy-

Rokiškio rajono tarybos narių rinkimai. Šaltinis www.vrk.lt

Rajono tarybos nariai po reitingavimo. Pastaba: abiems rinkimų komitetams parodyta po keturias 
pirmąsias sąrašo vietas užėmusius asmenis, nes, priklausomai nuo mero rinkimų antrojo turo 
rezultatų, vienas iš šių sąrašų turės 4 vietas rajono taryboje.

Pastaba: rinkimų rezultatai preliminarūs. Jie ofici-
aliais taps tada, kai Vyriausioji rinkimų komisija juos 
patvirtins. Lentelių šaltinis: www.vrk.lt

tus kandidatus į rajono tarybą, tad 
apylinkių rinkimų komisijoms teko 
gerokai padirbėti skaičiuojant pir-
mumo balsus.

Kadangi rinkėjų aktyvunmas 
buvo didelis, tai kvota vienam man-
datui laimėti – irgi labai aukšta. Jei 

ankstesniuose rinkimuose vienam 
tarybos nario mandatui pelnyti už-
teko maždaug 500 balsų, tai šiuose 
rinkimuose kvota yra 557 balsai/
tarybos nariui.

Įdomu tai, kad rajono tarybos 
mandatus iškovojo visos rinkimuo-

se dalyvavusios politinės jėgos. Ta-
čiau vienas tarybos nario mandatas, 
galima sakyti, liko neišnaudotas: 
net 505 arba 3,67 proc. biuletenių 
pripažinti negaliojančiais.

Mero rinkimuose negaliojančių 
biuletenių ženkliai mažiau: tik 297, 

arba 2,16 proc.
Mūsų rajone rinkimai į 

savivaldybės tarybą atitiko 
šalies tendenciją: rimtą iš-
šūkį tradicinėms politinėms 
partijoms metė visuomeni-
niai rinkimų komitetai. Ir 
Antano Vagonio komitetas, 
ir „Vieningi su Ramūnu 
Godeliausku sėkmingai pa-
sirodė rinkimuose. Jų lyde-
riai nukonkuravo tradicinių 
partijų iškeltus kandidatus 
ir varžysis mero rinkimų 
antrajame ture. Abu kandi-
datai surinko gerokai dau-
giau balsų, nei jų komitetai, 
vadinasi, akivaizdu, kad už 
juos balsavo ir tie, kurie į 
rajono tarybą rengėsi de-
leguoti tradicinių partijų ir 
koalicijų atstovus. Tai rim-
tas signalas tradicinių parti-
jų atstovams dėl lyderių: ar 
visuomet jos tinkamai pasi-
rinko savo sąrašų flagmanus 
ir kandidatus į rajono me-
rus. Juolab, kad sąrašų ly-
deriai kai kuriose partijose 
gerokai pakito.

Taigi, abu visuomeni-
niai rinkimų komitetai turi 
jau po tris mandatus iš 24, 
vadinasi, komitetų atstovai 
laimėjo jau ketvirtadalį ta-
rybos balsų. Ir savo balsų 
skaičių vienas jų papildys 
dar vienu – rajono mero 
mandatu. Taigi, būsimoje 
rajono valdžios dėlionėje 
visuomeniniai komitetai, 
akivaizdu, įgyja rimtą svorį 
ir tampa alternatyviu pasi-
rinkimu tradicinėmis poli-
tinėms jėgomis nusivylu-
siems rinkėjams.

Rinkimų rezultatai kol 
kas yra tik preliminarūs. Jų 
dalyviai taip pat turi teisę 
juos skųsti. Be to, sąrašuose 
esantys žmonės gali atsisa-
kyti savo laimėto mandato.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.
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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

Kovo 7 d. kviečiame seniūnijas į Miškiningų g. 1, nuo 8.30 val. atsiimti paramą mais-
to 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 pasiulymų buvo nutrauktas 

ir iš naujo pradėtas vykdyti maisto produktų viešasis pirkimas. Dėl šios priežasties 
gausesni ir įvairesni produktai sunkiai besiverčiančius asmenis pasieks vėlesniu da-
lijimo metu (balandžio, birželio, rugpjūčio ir spalio mėnesiais). 2019 metais maisto 
krepšelį sudarys 19 maisto produktų.

„Misija Sibiras“ dalyviai viešės Kriaunose

Kovo 9-ąją 13 val. Kriaunų mokykloje miestelio bendruomenė kviečia į susitiki-
mą su „Misija Sibiras“ dalyviais. Į susitikimą kviečiami visi norintieji susipažinti su 
šios misijos tikslais, uždaviniais, rezultatais, dalyvių patirtimis.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

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 namų 
papuošimui. Kaina 8 Eur.  
Tel. 8 678 05 029. Rokiškis
• Miegamas 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, 3 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 
miegamą 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 3 durų spintą.  
Kaina 125 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Miegamą minkštą kampą su 
patalynės dėže. Kaina 135 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Zarasai
• Drabužių spintą. Spalva - buko, 
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, 3 
metų grynaveislį vokiečių aviganį. 
Tel. 8 625 28 988. Rokiškis
• Dovanoju skalbimo mašiną Ryga. 
Tel. 8 610 44 340. Rokiškis
• Dovanojame juodąt trijų 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. 
Rankovytes galima užlenkti arba 
galima užmauti pirštinytes.  
Kaina 5 Eur. Tel. 8 651 98 478. 
Rokiškis
• Vila firmos perliukais puoštą 
suknelę. 88 cm ilgio, rankovės 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
• Žalią moterišką žieminę striukę 
su gobtuvu. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Juodą naują ilgą moterišką 
žieminę striukę su gobtuvu.  
Kaina 65 Eur. Tel. 8 621 86 262. 
Rokiškis

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
• Papūgėles: agapornį, 8 mėn. 
amžiaus už 40 Eur. 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, esu 
įgijęs vairuotojo 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 Rokiškyje. Esu 
įgijusi apskaitininkės-kasininkės 
ir socialinio darbuotojo padėjėjos 
specialybės. 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 
pažymėjimą, TR1 ir TR2 ir esu 
įgijęs automobilių mechaniko 
specialybę. Tel. 8 624 53 501. 
Rokiškis
• Ieškau mezgėjos, siuvėjos darbo. 
Tel. 8 620 81 862. Rokiškis
• Jaunas, atsakingas vaikinas ieško 
sargo darbo. Tel. 8 623 30 504. 
Rokiškis
• 26 m. vyras skubiai ieško bet 
kokio darbo . Tel. 8 626 31 285. 
Rokiškis
• 37 metų vyras ieško darbo. 
 Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• 28 metų tvarkingas vyras ieško 
bet kokio darbo su gyvenamąja 
vieta. Tel. 8 629 83 901.  
Rokiškis
• Rimtas, be žalingų įpročių vyras 
ieško darbo. Gali būti laikinas.  
Tel. 8 605 68 135. Rokiškis

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 prie sulčių 
spaudimo, 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 vnt. šienainio rulonų. Galiu 
pakrauti . Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 369 16 172. Rokiškis
• Beržinės malkos kaladėmis pagal 
jūsų pageidaujamą ilgį ir storį. 

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 
3x3m. ir 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 žaidimų 
diskus, nesuraižyti. Kaina 6 Eur. 
Tel. 8 679 88 428. Rokiškis
• Veikiantį nešiojamąjį kompiuterį 
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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 
parduoti 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 maistui 
ir perinimui. Tel. 8 605 26 260. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• LG Q6. Veikia puikiai, geros 
būklės, versija su 3GB RAM ir 
32 GB vidine atmintimi. Visiškai 
sukomplektuotas, 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, visad nešiotas grūdintas 
stiklas ir dėklas. Komplekte: 
stiklas, dėklai, kroviklis, ausinės. 
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.  

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 
šulinys, elektros instaliacija. 
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 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
• 2 kambarių butą Pandėlyje, P. 
Širvio g. 3, antrajame namo aukšte 
iš dviejų. Namas statytas 1975 m., 
buto bendrasis 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 - 
stačiamalke krosnimi, už tvarto 
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06:00 Himnas
06:05 Labas rytas,
Lietuva
09:20 Senis 
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 5 
11:15 Aukštuomenės 
daktaras 2 
12:00 Nacionalinė paieškų 
tarnyba 
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Ponių rojus 
17:30 Žinios. 
18:00 „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gyvenimas 
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Aš – laidos vedėjas
22:30 Dviračio žinios

23:00 Paskutinė karalystė 2 
00:00 LRT radijo žinios
00:10 Štutgarto kriminalinė 
policija 5 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Stilius
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 „Kas ir kodėl?" 
03:30 Dviračio žinios 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė ekspedicija 
„Dniepru per Ukrainą
05:00 Ponių rojus

05:10 Kvantikas 
06:10 Televitrina 
06:25 Aladinas 
06:55 Simpsonai 
07:55 Prieš srovę 
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Meilės žiedai 
12:00 Svotai 

13:00 Pažadėtoji 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Gero vakaro šou 
20:30 Prakeikti 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Linkėjimai iš Paryžiaus
22:25 Vikinglotto
23:55 Rezidentas
00:55 Kaulai 
01:45 Kvantikas 
02:35 Ekstrasensai tiria
04:00 Rezidentas
04:50 Kaulai

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 Pagirios 3: 
velniai žino kur
00:05 Judantis objektas 
01:00 Tobulas apiplėšimas

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 Juodasis horizontas
22:55 Romeo turi mirti
01:10 Juodasis sąrašas 
01:55 Spec. būrys. 
Išlieka stipriausi 

05:20 „Gyvybės langelis“ 
06:10 TV parduotuvė
06:30 „Pasaulis iš viršaus“
07:00 Skinsiu raudoną rožę
07:30 Krepšinio pasaulyje 
08:00 Reporteris 
09:00 „Gurovo bylos. 
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 Ant bangos
22:00 Reporteris
22:55 „Mes europiečiai“
23:00 Nuoga tiesa
00:00 „Gluchariovas“ 
00:30 Čempionai
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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06:05 Labas rytas, 
Lietuva
09:20 Senis 
10:25 Štutgarto 
kriminalinė policija 5 
11:15 Aukštuomenės 
daktaras 2 
12:00 Gyvenimas 
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Ponių rojus 
17:30 Žinios. 
18:00 TV žaidimas 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Specialus tyrimas 
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Gimę tą pačią dieną
22:30 Dviračio žinios
23:00 Babilonas Berlynas 

23:50 Smegenų paslaptys. Marselis 
Prustas.
00:10 Štutgarto kriminalinė 
policija 5 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vakaras su Edita
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 „Kas ir kodėl?"
03:30 Dviračio žinios 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Specialus tyrimas
05:00 Ponių rojus

06:10 Televitrina 
06:25 Aladinas 
06:55 Simpsonai 
07:55 Gero vakaro šou 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Meilės žiedai 
12:00 Svotai 
13:00 Pažadėtoji 

15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Farai 
20:30 Prakeikti
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Rytoj, kai prasidėjo karas
00:05 Rezidentas
01:05 Kaulai 
01:55 Kvantikas 
02:45 Ekstrasensai tiria
04:10 Rezidentas
05:05 Kaulai

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 Valanda su Rūta
20:30 Monikai reikia meilės 
21:00 Žinios
22:00 Pabėgti neįmanoma
00:05 Judantis objektas 
01:00 Pagirios 3: velniai žino kur
02:45 Alchemija. VDU karta
03:15 RETROSPEKTYVA

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 Pranašas
22:50 Juodasis horizontas
00:45 Juodasis sąrašas 
01:30 Lemtingi skambučiai 

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

10:00 „Širdies plakimas“ 
11:10 „Viskas dėl tavęs“
12:20 „Bitininkas“ 
13:30 TV parduotuvė
13:45 „Miškinis“
14:55 „Gluchariovas“ 
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
17:00 „Gyvybės langelis“ 
18:00 Reporteris
18:50 „Mes europiečiai“
18:55 „Jekaterina Didžioji” 
20:00 Reporteris
20:30 Lietuva tiesiogiai
21:00 Ne spaudai
22:00 Reporteris
22:55 „Mes europiečiai“
23:00 Adomo obuolys
00:00 „Gluchariovas“ 
01:05 „Bitininkas“
02:10 „Kelrodė žvaigždė“ 
03:00 „Šėtono medžioklė“ 
03:50 „Spąstai Pelenei“ 
04:35 „Albanas“ 
05:20 „Gyvybės langelis“
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08 06:00 Himnas
06:05 Labas rytas,
Lietuva
09:20 Senis 
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 5 
11:15 Aukštuomenės 
daktaras 2 
12:00 (Ne)emigrantai
13:00 Vartotojų kontrolė
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Ponių rojus 
17:30 Žinios. 
18:00 „Kas ir kodėl?"
18:30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba
19:30 Beatos virtuvė 
20:30 Panorama

21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas
22:45 Klausimėlis.lt 
23:00 Mergina su drakono 
tatuiruote 
01:35 Karinės paslaptys 
02:00 LRT radijo žinios
02:10 Štutgarto kriminalinė 
policija 5 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 „Kas ir kodėl?" 
03:30 Ryto suktinis 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba 
05:00 Ponių rojus

05:05 Kaulai 
06:10 Televitrina 
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai 
07:55 Farai 

08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Meilės žiedai 
12:00 Svotai 
13:00 Pažadėtoji 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Sparnai
21:15 Blogos mamos
23:20 Paskutinį kartą Vegase
01:25 Linkėjimai iš Paryžiaus 
03:00 Taksi 3
04:30 Svotai

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 Valanda su Rūta
12:00 Mano likimas 
13:00 Svaragini. Amžina draugystė 
14:00 Dvi širdys 
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:00 Bus visko
18:00 Žinios
19:00 KK2 penktadienis
20:30 Žaliasis žibintas
22:50 Atpildas
00:55 Baubas 3
02:30 Pabėgti neįmanoma

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 Kobra 11 
18:00 NKL čempionatas. Palangos 
"Kuršiai" - Klaipėdos "Neptūnas-
Akvaservis"
20:00 Amerikietiškos imtynės 
22:00 Sukeisti žudikai
23:50 Pranašas
01:30 Juodasis sąrašas

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

Jurijumi
10:45 Čempionai
11:20 Adomo obuolys
12:20 „Bitininkas“ 
13:30 TV parduotuvė
13:45 „Miškinis“ 
14:55 „Gluchariovas“ 
16:00 Reporteris
16:30 Kitoks pokalbis 
17:00 „Gyvybės langelis“ 
18:00 Reporteris
18:55 „Jekaterina Didžioji” 
20:00 Reporteris
20:30 Kitoks pokalbis 
21:00 „Prokuroras“ 
22:00 Reporteris
23:00 Ant bangos
01:05 „Bitininkas“ 
02:10 „Kelrodė žvaigždė“ 
03:00 „Šėtono medžioklė“ 
03:50 „Spąstai Pelenei“ 
04:35 „Albanas“ 
05:20 „Gyvybės langelis“ 

28 a dirbamos žemės, kuri ribojasi 
su Vyžuonos upe. Viduje reikia 
remonto, nes name jau kurį laiką 
negyvenama. 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 ją užkurti, 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 
centraline šildymo sistema, 
virtuvėje įrengta krosnis, vonioje 
yra kombinuotas vandens 
šildytuvas. Name įdėti plastikiniai 
langai. Didelis sklypas, yra sodas, 
garažas, ūkiniai pastatai, pirtis,. 
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Jaukų nedidelį mūrinį namą 
Dariaus ir Girėno g., tinkantį 
gyventi iš karto. Poilsiui įrengta 
pirtis. 65 kv. m, sklypas 6,15 
a, teritorija aptverta. Elektros 
instaliacija trifazė, vanduo šulinio 

su hidroforu (galima prisijungti 
miesto), kanalizacija miesto.  
Kaina 37000 Eur. Tel. 8 655 31 
429. Rokiškis
• 9 ha žemės sklypą Bučiūnų k.  
Tel. 8 681 13 789. Rokiškis
• Tvarkingą, didelį, 47 kv. m garažą 
Pagojėje. Kaina 2700 Eur.  
Tel. 8 675 13 944. Rokiškis
• 18 ha žemės sklypą su mišku. 
Kaina 35000 Eur.  
Tel. 8 685 55 567. Rokiškis
• 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 pievų 
nusišienavimui. Už vieną ha moku 
iki 150 Eur, priklausomai nuo ploto 
dydžio. 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 90 
Eur, (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, 
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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 pateiktus matmenis. 
Pasiimame ir parvežame. Kreiptis 
telefonu arba atnaujinkbaldus@
gmail.com. Tel. 8 610 10 341. 
Rokiškis

PERKA

• Pirksiu panaudotus 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

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

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 
informaciją apie tikslią, jo buvimo 
vietą, bus skirta 500 Eur premija 
už suteiktą pagalbą. Ačiū iš anksto. 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 652 40 175. 
Rokiškis
• Pirmadienį, 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 
215x125 cm. Kaina 22 Eur.  
Tel. 8 620 55 819. 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. 2,5x1,5 
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 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 
špakliuota, 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 2 metams. 
Kaina 2560 Eur. Tel. 8 662 63 375. 
Anykščiai
• Renault Megane 2003 m., 1,5 l, 
dyzelis, Automobilis užsiveda puse 
raktelio pasukimo, dirba gražiai, 
pakeisti filtrai, tepalai, pagrindinis 
diržas su guoliais, kėbulas be 
rūdžių, menkų trūkumų 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 2001m. Opel Vectra 2 l, 
74kw, universalas, kablys. 1997m. 
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 naudojami 
VW Cadi ir Seat Cardoba. 
Jei neatsiliepiu - rašykit, 
perskambinsiu. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 623 31 950. Rokiškis
• 225/70 R15C 2 padangas su 
ratlankiais. Buvo naudojamos 
Renault Master. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 622 67 726. Rokiškis
• Naujus, originalius, medžiaginius 
2005 m. Audi A4 kilimėlius.  
Tel. 8 612 88 808. Rokiškis
• Ratlankius nuo Audi A6 su 
naujomis padangomis. Ratlankiai 
metaliniai, padangos naujos. 
Matmenys 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 38 mm, 
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 
uždėti 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
• 2000m. VW Golf 1,9l., TDI, 
66kW. Yra kablys.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
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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 5250Eur, 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
• Tris kultivatorius. Du 
kultivatoriai po 3 m ir vienas 4 m. 
Visa informacija telefonu.  
Tel. 8 693 11 337. Rokiškis

Teisėjų korupcijos byloje 
įtariamųjų skaičius išaugo iki 34

Teisėjų korupcijos bylo-
je įtarimai jau pateikti 34 
asmenims, BNS patvirtino 
Specialiųjų tyrimų tarny-
bos (STT) atstovė Renata 
Endružytė. 

Anot jos, penktadienį įta-
rimai šiame tyrime pateikti 
dar vienam asmeniui.

BNS žiniomis, penktadie-
nį teisėsaugos įtarimų sulau-
kė į Trakų rajono savivaldy-
bę kandidatuojanti Jolanta 
Lukoševičienė.

Generalinės prokuratūros 
prašymu Vyriausioji rinkimų 
komisija panaikino J. Luko-
ševičienės neliečiamybę.

„Generalinė prokuratūra 
informavo, kad STT ir Kri-
minalinės policijos biuras 
atlieka ikiteisminį tyrimą 
ir yra surinkta pakankamai 
duomenų, leidžiančių įtarti, 
kad kandidatė, veikdama or-
ganizuotoje grupėje, padarė 

veikas, numatytas Baudžia-
mojo kodekso 226 straipsnio 
3 dalyje, prekyba poveikiu, 
ir 227 straipsnio 3 dalyje, dėl 
papirkimo“, – penktadienį 
posėdyje sakė VRK narys 
Tauras Rutkūnas.

J. Lukoševičienė savival-
dos rinkimuose dalyvauja su 
komitetu „Renkuosi ateitį“. 
Vyriausiosios rinkimų komi-
sijos puslapyje jos biografija 
bei interesų deklaracija nėra 
paskelbtos.

Naujausiais duomenimis, 
teisėjų kyšininkavimo byloje 
tarp 34 įtariamųjų – aštuoni 
teisėjai ir šeši advokatai, taip 
pat Druskininkų meras Ri-
čardas Malinauskas ir jo pa-
tarėjas Aivaras Kadziauskas.

Anot teisėsaugos, įtaria-
ma, kad teisėjams už palan-
kius sprendimus mokėtų ky-
šių suma galėjo siekti nuo 1 
tūkst. iki 100 tūkst. eurų.

BNS inform.

Solsberyje esantis Skripalio namas 
išvalytas nuo „Novičioko“ pėdsakų

Didžiosios Britanijos val-
džios pareigūnai patvirtino, 
kad buvusio dvigubo rusų 
agento Sergejaus Skripalio 
namas Solsberyje buvo išva-
lytas nuo kovinės nervus pa-
ralyžiuojančios medžiagos 
„Novičiok“ pėdsakų ir yra 
saugus.

Šis namas bus perduotas 
Viltšyro grafystės tarybai ir 
ateityje bus naudojamas kaip 
gyvenamasis, nurodoma repor-
taže. „Vyriausybė bendradar-
biauja su nuosavybės savinin-
ke Viltšyro grafystės taryba ir 
jos partneriais atliekant namo 
rekonstrukciją ir remontą. Dar-
bams pasibaigus, šis namas vėl 
bus eksploatuojamas“, – sako-
ma Britanijos Aplinkos, maisto 
ir kaimo reikalų departamen-
to (DEFRA) pareiškime. Šis 
namas netaps turistų traukos 

objektu, o bus naudojamas 
kaip paprastas būstas.

Po S. Skripalio ir jo dukters 
apnuodijimo 2018 metų kovą 
ekspertai bendrai praleido 
daugiau nei 13 tūkst. valandų 
namo tvarkymui, kad jis tap-
tų nepavojingas gyventi. Šis 
namas buvo paskutinis iš 12 
zonų, pripažintų nepavojingo-
mis po apnuodijimo incidento.

Buvęs Rusijos karinės žval-
gybos agentūros GRU pulki-
ninkas S. Skripalis ir suaugusi 
jo duktė Julija pernai kovo 4 
dieną buvo rasti be sąmonės 
ant parko suoliuko Solsbery-
je. Jie buvo apnuodyti Sovietų 
Sąjungoje pagaminta itin tok-
siška nervus paralyžiuojančia 
medžiaga „Novičiok“. Brita-
nijos vyriausybė sako, kad šiai 
atakai „beveik neabejotinai“ 
pritarė Rusijos valstybė.

BNS inform.

Visuomenei pristatomas Laisvės alėjoje Kaune rastas lobis
Nacionaliniame M. K. 

Čiurlionio dailės muzieju-
je Kaune pristatytas pernai 
Kauno Laisvės alėjoje aptik-
tas lobis. Pasak muziejinin-
kų, nors lobis savo finansine 
išraiška nėra įspūdingas, 
tačiau jo istorinė vertė – di-
džiulė.

„Lobis nėra tiek vertingas 
pinigine išraiška. (...) Bet mes 
šiandien kalbame apie lobį, 
kuris ne auksu tviska, bet yra 
istoriškai mums labai svar-
bus“, – pristatydama monetų 
ekspoziciją sakė muziejaus di-
rektoriaus pavaduotoja Daina 
Kamarauskienė.

749 sidabrinės XVI am-
žiaus monetos yra didžiausias 
Kaune iki šiol rastas lobis.

Dabar šis radinys įkainotas 
40,6 tūkst. eurų. 

„Tuos denariukus perskai-
čiavus į grašius, bendra suma 
– apie 240 grašių. Turtingam 
žmogui tai buvo maži pinigai, 
net žirgo už tokius pinigus ne-
nupirksi. O paprastam žmogui 
– pakankamai dideli pinigai, 
miestiečio mėnesio uždarbis“, 
– skaičiavo muziejaus Numu-
zmatikos skyriaus vadovas 
Ignas Narbutas.

Lobis aptiktas pernai bir-
želį vykdant Laisvės alėjos 
rekonstrukciją. Darbininkai 
netoli savivaldybės ekskava-
toriaus kaušu iškėlė molinę 

puodynę su 356 Žygimanto 
Augusto laikų monetomis: 
dvidenariais, grašiais, ketvir-
tokais.

Jau tą pačią dieną, susto-
jus rekonstrukcijos darbams, 
buvo iškviestas archeologas, 
kuris iškastose žemėse surado 
dar 393 monetas bei puodyni-
nio koklio šukes.

Muziejininkai dėkojo 
„Kauno tiltams“ – bendro-
vės darbuotojai buvo atidūs, 
pastebėjo lobį, o bendrovė 
atsisakė numatyto radybų mo-
kesčio, jį dovanojo muziejui 
ekspozicijai įrengti.

Spėjama, kad lobio savi-

ninkas galėjo paslėpti mone-
tas apie 1567 metus, kai Kau-
ne siautė maras ir buvo kilęs 
didžiulis gaisras. Manoma, 
kad, bėgdamas iš miesto, savi-
ninkas užkasė monetas geres-
niems laikams.

Prieš eksponuojant, mone-
tos nuvalytos, dalis jų mirky-
tos specialiame oksidus tirpi-
nančiame skystyje, muziejaus 
specialistai jas suskaitmenino 
ir susistemino. 

Pasak I. Narbuto, kai kurios 
rastos monetos – ypač retos: 
kaldintos vos vienerius metus. 
Radinyje esama ir daugiau 
monetų, kurių muziejus savo 

kolekcijoje iki šiol neturėjo. 
„Čia yra ir retų, Lietuvoje 

nerandamų monetų, kaldintų 
Vokietijos žemėse“, – tvirtino 
muziejininkas.

Laisvės alėjoje rasta Žygi-
manto Augusto 1565 metais 
nukaldinta 2 grašių moneta. 
Tokios monetos Lietuvoje ap-
tiktos tik dviejuose lobiuose, 
bet nė viena iš jų į Lietuvos 
muziejus nepateko.

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

Beveik 300 dienos centrų 
ministerija skirs 4,3 mln. eurų

Šiemet 282 vaikų dienos 
centrai sulauks 4,3 mln. eurų 
finansavimo, penktadienį pa-
skelbė Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija.

„Bendradarbiavimas su savi-
valda ir savivaldybių finansinė 
parama vaikų dienos centrams 
yra būtina, jeigu norime, kad 
tokia paslauga, jau dešimtme-
čius teikianti didžiulę socialinę 
vertę, ne tik kad egzistuotų, bet 
ir plėstųsi“, – pranešime cituo-
jamas ministras Linas Kukurai-
tis.Šios lėšos įstaigas pasieks 
kovo mėnesį. Per jį ministerija 
ieškos ir papildomų 888 tūkst. 
eurų tam, kad finansuotų dar 62 
vaikų dienos centrus.

Iš viso ministerijai paraiš-

kas pateikė 347 reikalavimus 
atitinkančios įstaigos, o ben-
dras lėšų poreikis siekė 5,35 
mln. eurų. Trys įstaigų prašy-
mai atmesti. 

Užpernai ministerija 250 
vaikų dienos centrams skyrė 
3,6 mln. eurų. Pernai 347 vai-
kų dienos centrai gavo 4,2 mln. 
eurų. Vidutinės iš valstybės 
biudžeto skiriamos lėšos vie-
nam centrui praėjusias metais 
sudarė 12,2 tūkst. eurų. Šiemet 
šis skaičius sieks 15,2 tūkst. 
eurų.Lietuvoje iš viso veikia 
apie 450 vaikų dienos centrų, 
daugiausia jų yra Vilniuje, bet 
esama ir savivaldybių, kur vai-
kų dienos centrų nėra – Nerin-
goje ir Palangoje.

BNS inform.

Atsistatydino Kauno arkivyskupas L. Virbalas
Popiežius Pranciškus 

priėmė Kauno arkivysku-
po pareigas beveik ketve-
rius metus ėjusio Liongino 
Virbalo atsistatydinimą, 
pranešė Lietuvos vyskupų 
konferencija.

L. Virbalas pranešė, kad 
sprendimą lėmė sveikatos 
problemos. „Iškylant svei-
katos problemoms, o ypač 
matydamas vienuolinio pa-
šaukimo prasmę ir reikšmę 
tikiuosi, kad taip galėsiu 
geriau tarnauti Dievui ir 
žmonėms“, – feisbuke rašo 
L. Virbalas.

Arkivyskupijos apaš-

taliniu administratoriumi 
popiežius paskyrė vyskupą 
Algirdą Jurevičių, iki šiol 
ėjusį Kauno arkivyskupijos 
vyskupo augziliaro pareigas.

L. Virbalas gimė 1961 
metų liepos 6 dieną Biržuo-
se. Jis dvejus metus studi-
javo Vilniaus inžineriniame 
statybos institute (šiuo metu 
Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas).

1983 metais A. Virbalas 
stojo į Tarpdiecezinę Kauno 
kunigų seminariją, bet dėl 
sovietinės valdžios trukdy-
mo seminarijos vadovybė 
jo negalėjo priimti. Daugiau 
kaip dvejus metus dirbo za-

kristijonu ir studijavo filoso-
fiją bei teologiją pogrindinė-
je kunigų seminarijoje.

1986 metais L. Virbalas 
priimtas į kunigų seminariją, 
o 1989 metais įstojo į Jėzaus 
Draugiją. Naujokyną atliko 
tęsdamas studijas seminari-
joje, nes tuo metu vienuoli-
jos dar negalėjo veikti viešai.

1991 metais jis buvo 
įšventintas kunigu ir išvyko 
į Romą tolesnėms studijoms, 
1994 metais gavo teologijos 
licenciato laipsnį. Studijų 
metais bendradarbiavo Vati-
kano radijuje.

2005 metais L. Virbalas 
apdovanotas Sausio 13-osios 

atminimo medaliu.
Jis buvo „Bažnyčios ži-

nių“ redakcinės kolegijos, 
Vilniaus arkivyskupijos 
kunigų tarybos ir Visuoti-
nės Lietuvių enciklopedijos 
mokslinės redakcinės tary-
bos narys.

2010–2013 metais L. 
Virbalas ėjo Popiežiškosios 
Rusų kolegijos Romoje 
rektoriaus pareigas.

2013 metų birželio 6 die-
ną popiežius paskyrė dvasi-
ninką Panevėžio vyskupu.

Kauno arkivyskupijos 
vadovu L. Virbalas paskir-
tas 2015 metų birželį.
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimąAV I N A S . S a -

vaitės pradžia mi-
glota, bus sunku 
motyvuoti save 

aktyviems veiksmams. Atsi-
ras daugiau chaoso, gali išlįsti 
anksčiau padarytos klaidos. 
Kils įvairūs nesusipratimai. 
Itin atsargiai vertinkite šio 
meto pasiūlymus ir pažintis. 
Verčiau susilaikyti nuo perne-
lyg atsakingos veiklos, ramiai 
pabaigti anksčiau pradėtus 
darbus. Savaitės viduryje tap-
site daug aktyvesni, vėl norė-
sis veržtis į priekį, lyderiauti. 
Pats laikas rodyti iniciatyvą! 
Gali atsiverti naujos profesi-
nės galimybės, tikėtini pers-
pektyvūs dalykinio pobūdžio 
pasiūlymai. Savaitės pabaiga 
tinkamas kūrybinei veiklai.

JAUTIS. Pro-
duktyviausios pir-
mosios savaitės 
dienos: realizuosi-

te profesinius planus, palanku 
tvarkyti svarbią dokumenta-
ciją. Jausmų sferoje prastos 
žinios. Savaitės viduryje už-
plūs energija, tačiau būsite 
labiau priklausomi nuo aplin-
kybių, kitų žmonių. Lengvai 
pritapsite prie kolektyvo, 
seksis komandinis darbas. Ti-
kėtinos svarbios permainos. 
Savaitės pabaiga paini, didelė 
klaidų, nesusipratimų tikimy-
bė. Susilaikykite nuo dides-
nių investicijų, daugiau laiko 
skirkite savianalizei.

D V Y N I A I . 
Nerekomenduo-
jama pradėti nau-
jos veiklos, imtis 

atrodytų, ambicingų ir pers-
pektyvių projektų. Viskas ims 
strigti, išlįs senos klaidos. 
Jas taisydami eikvosite laiką 
ir energiją. Tikėtini stipresni 
išgyvenimai, puikus metas 
savianalizei, dvasiniam to-
bulėjimui. Savaitės viduryje 
dominuos dalykinė veikla, 
galimos naujos darbo pers-
pektyvos.  Savaitės pabai-
ga bus labai veikli. Venkite 
konfliktų su autoritetais, ne-
pervertinkite savo jėgų

VĖŽYS. Ap-
ims melancholija,  
dažniau norėsis  
pabūti vienumo-

je. Pirmosios savaitės dienos 
gana painios, bus daugiau 
pagundų, didelė klaidų ti-
kimybė. Savaitės viduryje 
keisis mėnulio fazį ir atėjusi 
jaunatis, atneš įkvėpimą, norą 
kurti, judėti pirmyn. Labiau 
trauks religijos, mistikos te-
mos, gali atsiskleisti įvairios 
paslaptys, anksčiau nuo jūsų 
nuslėptos detalės. Savaitės 
galas konfliktiškas, sunkiai 
seksis išreikšti savo valią, 
galite susidurti su stipriu psi-
chologiniu spaudimu.

LIŪTAS. Pa-
lanku vystyti me-
ninius talentus, 
imtis kūrybinių 

Astrologinė prognozė savaitei
projektų, tai ypač pasakytina 
apie pirmąją savaitės pusę. 
Teks nemažai bendrauti, tar-
tis, derėtis. Prireiks spręsti 
svarbius finansinius klausi-
mus, galbūt susijusius su ben-
dru biudžetu. Rekomenduo-
jama susilaikyti nuo didesnių 
investicijų – tikėtina, kad 
apsigausite. Ypač painus bus 
savaitės vidurys – pernelyg 
neatviraukite su mažai pažįs-
tamais žmonėmis. Savaitės 
gale išryškės ambicijų kovos, 
galimi stipresni konfliktai su 
autoritetais, nesusipratimai 
su teisėsauga. Tačiau savait-
galį reikalai stabilizuosis, 
atsiras stipriai palaikančių 
veiksnių.

M E R G E L Ė . 
Savaitės pradžio-
je trūks jėgų, ti-
kėtini sveikatos 

sutrikimai – venkite didesnių 
fizinių krūvių. Tai sudėtingas 
periodas – nepavyks visko 
tvarkingai sudėlioti į lenty-
nėles, gyvenime vyraus cha-
osas, ypač daug nesusiprati-
mų laukia su jums svarbiais 
žmonėmis. Savaitės viduryje 
būsite itin priklausomi nuo 
aplinkybių, reikės dažniau 
prisitaikyti. Vienišius gali 
nustebinti staiga įsiliepsnoję 
jausmai, bus sunku suvaldyti 
aistras, ypač savaitės vidu-
ryje. Savaitės pabaiga labai 
apgaulinga, nesivelkite į pai-
nias situacijas.

S VA R S T Y -
KLĖS. Nusimato 
permainos. Pir-
mosios savaitės 

dienos bus produktyviau-
sios. Užsiimkite dokumentų 
tvarkymu, tarkitės su svar-
biais žmonėmis, tvirtinkite 
susitarimus. Savaitės vidu-
ryje venkite didesnių krūvių, 
tausokite sveikatą. Palan-
kus metas reikalams, susi-
jusiems su nekilnojamuoju 
turtu. Gali spręstis svarbūs 
finansiniai klausimai. Savai-
tės pabaigoje visas dėmesys 
bus sutelktas į asmeninius 
santykius. Tikėtini didesni 
nesusipratimai, bus sunku 
susitarti su artimu žmogumi, 
rasti abiem pusėms priimtiną 
kompromisą.

S K O R P I O -
NAS. Skęsite 
darbuose ir buiti-
niuose rūpesčiuo-

se. Savaitės viduryje netrūks 
dosnių progų, aplinkybės 
klostysis palankiai. Daugiau 
laiko skirkite mylimiems 
žmonėms, kartu leiskite 
laiką, pramogaukite. Pas-
tebimai padaugės priešin-
gos lyties atstovų dėmesio, 
laukia romantinio pobūdžio 
pažintys. Puikus laikas dva-
siniam tobulėjimui, aplankys 
ne viena svarbi įžvalga. Daž-
niau pasikliaukite savo intui-
cija – šiomis dienomis ji bus 
nepaprastai stipri. Savaitės 

pabaiga sėkmingas, tačiau 
reikia tausoti sveikatą.

Š A U L Y S . 
Trūks jėgų ir mo-
tyvacijos. Tikėtina, 
kažkuo stipriai nu-

sivilsite, tikėtina, savaitės vi-
duryje ar pabaigoje. Atsinaujis 
poros mėnesių senumo proble-
mos, pasirodys padarytos klai-
dos. Didžiausias dėmesys bus 
sutelktas ties namais, buitiniais 
reikalais, artimos aplinkos 
žmonėmis. Giminės ir bičiuliai 
kreipsis pagalbos, regis, savi 
poreikiai bus nustumti į antrą 
planą. Savaitės viduryje sta-
bilizuosis finansiniai reikalai. 
Tinkamas metas ilgalaikėms 
investicijoms, ypač susijusio-
mis su nekilnojamuoju turtu. 
Nesusigundykite pažadais, ti-
krinkite faktus.

OŽIARAGIS. 
Darbų nestigs. 
Ypač dinamiš-
ka antroji savai-

tės pusė. Produktyviausias 
bus savaitės vidurys. Seksis 
tvarkyti finansinius reikalus, 
sulauksite jums svarbios pa-
ramos. Nemažai laiko teks 
praleisti kelyje, būkite itin 
atidūs vairuodami. Atsakin-
gai tikrinkite visus doku-
mentus ir pas jus ateinančią 
informaciją. Savaitės pabai-
goje turėsite progų savo su-
manymams realizuoti, gali-
mi perspektyvūs pasiūlymai.

VA N D E N I S . 
Galima laukti 
svarbių permainų. 
Daug energijos 

pareikalaus finansiniai klau-
simai, sugrįš senos proble-
mos, reikės taisyti klaidas. 
Norėsis išbandyti naujus da-
lykus. Jei gyvenime vyravo 
sumaištis, kamavo nežino-
mybė, reikalai ims taisytis, 
stabilizuotis. Savaitės pabai-
goje netrūks smagaus ben-
dravimo, skubėsite realizuoti 
savo sumanymus, lengvai 
rasite bendraminčių. Tinka-
mas metas ieškoti naujų pro-
fesinių perspektyvų, tvarkyti 
reikalus, susijusius su nekil-
nojamuoju turtu.

ŽUVYS. Ne-
tinkamas me-
tas  naujų darbų 
pradžiai, baikite 

ankstesnius darbus. Savaitei 
įpusėjus, ims realizuotis su-
manymai, pildysis svajonės. 
Jausitės pakylėtai, į sielą 
ateis pavasarinės permai-
nos. Puikus metas kūrybinei, 
meninei raiškai, dvasiniam 
tobulėjimui. Norėsis rūpin-
tis įvaizdžiu, būsite susi-
telkę ties savo interesais ir 
poreikiais. Šeimos nariams 
gali pritrūkti jūsų dėmesio. 
Tikėtini susidūrimai su žmo-
nėmis iš praeities, gali atsi-
naujinti dar sausio mėnesį 
kilusios problemos. Savaitės 
gale daug dėmesio pareika-
laus finansiniai reikalai.

Pietų Kalifornijoje į krantą išmesta paslaptinga žuvis
 Pietų Kalifornijoje į krantą 

išmesta didžiulė paslaptinga žu-
vis buvo identifikuota kaip reta 
mėnulžuvė, kuri iki šiol buvo lai-
koma Pietų pusrutulio gyventoja.

Santa Barbaroje įsikūręs Kali-
fornijos universitetas paskelbė, kad 
žuvis praėjusią savaitę buvo paste-
bėta universiteto Koul Oil Pointo 
gamtos rezervate.

Stažuotojas apie radinį pranešė 
rezervato darbuotojai, kuri iš pra-
džių pamanė, kad tai vietinė mė-
nulžuvė. Ją pastebėjo Australijos 
Murdocho universiteto mokslinin-
kė Marianne Nyegaard kuri nustatė, 
kad tai neseniai jos aprašytos naujos 
rūšies Mola tecta atstovas.

BNS inform.
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ANEKDOTAI
– O Dievuli padaryk, kad 

mano tevėliai būtų sveiki. Ir 
dar padaryk, kad Paryžius būtų 
Anglijos sostinė, nes kitaip aš 
gausiu dvejetą. Sveika Marija...
vilnone. Amen.

***
Petriukas klausia tėvo:
–Tėvėli, kodėl mes taip vėlai 

atėjome į parduotuvę?
Tėvas:
– Tu tik pjauk grotas greičiau, 

neklausinėjęs.
***

Teta sako Petriukui:
– Žinai, vaikeli, esi labai 

panašus į savo mamą.
– Tai niekis, teta, berniukui 

neprivalu būti gražiam…
***

Petriukui vargais negalais pa-
vyko sukonstruoti radijo imtuvą. 
Didžiuodamasis rodo jį tėvui.

– Tėti, paklausyk! Jis trans-
liuoja visas Europos radijo stotis!

Tėvas kelias sekundes pasi-
klauso ir sako:

– Tikrai puikiai girdėti ir net 
visos stotys vienu metu!

***
Pareina Petriukas iš mokyklos 

ir sako tėvui:
– Tėte, tave kviečia į moky-

klą...
– Tai ką šį kartą iškrėtei?
– Nieko tokio, tik susprogdi-

nau laboratoriją.
Kitą dieną grįžęs iš mokyklos 

Petriukas sako tėvui:
– Tėte, tave vėl kviečia į 

mokyklą
– Petriuk, aš gi sakiau, kad 

daugiau į tavo mokyklą neisiu.
Petriukas sako:
– Ir aš sakau, ko po tuos 

griuvėsius vaikščiot?
***

– Ką reikia daryti, prieš 
valant ginklą?

– Patikrinti numerį, kad 
netyčia neišvalytum svetimo!

***
Sėdi dvi skruzdėlės. Ir viena 

sako kitai:
– Žinok, deja, šiandien kny-

gų neskaitysim, nes jonvabalis 
pakėlė kainą už elektrą...

***
Kiškis nusiperka morkų ir 

paslepia po krūmu, ir parašo:
„ Morkų čia nėra!“
Kitą dieną grįžta, ir mato:
„Ežiukas jų nepaėmė!“

***
Žmogelis laidoja savo uoš-

vienę. Graudžiai verkia, raunasi 
plaukus nuo galvos. Aplinkiniai 
ima žvalgytis, sukioti pirštais 
prie smilkinių. Galų gale kaž-
kas paklausia:

– Na, klausyk, ko gi taip 
liūdi?

– O kaip neliūdėti? Vos prieš 
porą dienų atėjęs buvo draudi-
mo agentas, siūlė ją apdrausti 
100 tūkstančių litų sumai... O aš 
jam pasakiau, kad ta bjaurybė 
dar 50 metų pragyvens.

***
–Ar žinai kaip baudžiama 

daugpatystė?
– Ne.
– Mažiausiai dviem uoš-

vėm!

Orų prognozė kovo 5-7 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos

Kovo 5 d. Naktį +5
Dieną +2

PV, 
7-16 m/s

Vietomis palis. Dieną 
vėjuota. Atšals.

Kovo 6 d. Naktį -1
Dieną +3

V, 
2-7 m/s

Vietomis nedideli 
krituliai.

Kovo 7 d. Naktį  -1
Dieną +5

PR,
5-11 m/s

Dieną palis.

– Vakar geriau kaime su 
giminėmis... O šiandien ryte iš 
naujo gimiau.

– Taip gerai jautiesi?
– Ne. Tiesiog mane surado 

kopūstuose.
***

Tik gimtadienių dėka gali 
sužinoti, kiek nereikalingų 
dalykų yra parduotuvėse.

***

– Petrai, kažkodėl Marytės 
nesimato?

– Mes susibarėme ir ji 
išvažiavo pas savo mamą. Taip 
sakant, į isterinę tėvynę.

***
– Maryte, kodėl tavo vyras 

nesiima jokių priemonių, kad 
išsigydytų kurtumą?

– Jis laukia, kol vaikai baigs 
muzikos mokyklą.

***
Tėvas bara Petriuką:
– Niekaip nesuprantu, kaip tu 

įsigudrinai sulaužyti smuiką?!
– Ogi visai paprastai: grojau 

aš prie lango, jis netyčia iškrito. 
Ir sulūžo.

***
Eina Petriukas su mama 

pasivaikščioti.Susitinka buldogą.
Petriukas rodo:

– Mama,pažiūrėk,jis panašus 
į dėdę Alfredą.

– Tyliau,kaip tau ne gėda.
– Manai, šuo išgirdo?

***
Petriukas varto receptu kny-

gą. Po kiek laiko sako mamai:
– Bloga knyga...
– Kodėl?
– Čia viskas prasideda žo-

džiais: ,,Paimkite švarų indą...“
***

–Petriuk, kaip manai, kokia 
būtų ideali mokykla? – klausia 
mokytoja.

– Uždaryta, – net negalvojęs 
atsako Petriukas.

***
Petriukas rodo mamai:
–  Matai, knyga plaukia.
– Kokia knyga? Nematau 

jokios knygos, tik laivelius.
– Užvakar buvo knyga, vakar 

lapeliai,o šiandien laiveliai...
***

Petriukas su mama nuėjo 
papietauti į restoraną. Vaikas 
nerimsta:

– Mama, žiūrėk, tas vyras 
valgo sriubą šakute.

– Nerodyk pirštu, tai neman-
dagu.

– Mama, žiūrėk, jis vandenį iš 
vazelės geria.

– Gal jau apsiraminsi?
– Mama, žiūrėk, jis servetėlę 

valgo!
– Apsiramink ir nedaryk 

mums gėdos. Ir grąžink tam 
žmogui pagaliau akinius. 

***
Petriukas vakare meldžiasi:

PRAMOGŲ KAMPELIS
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BUITINĖ TECHNIKA

• Didelę naują vokišką Klarstein 
kepimo krosnelę su grilio 
mechanizmu. Kaina 75 Eur.  

Tel. 8 610 77 145. Rokiškis
• 28l 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 7000 BTU/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 2 
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 
., 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


