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Dienos citata
„Iš tikro visi be išimties kitų 
mintyse randame tik savo 

minčių“ (A. Fransas).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

2005 m. mirė Romos kata-
likų Bažnyčios popiežius, di-
delis Lietuvos draugas Jonas 
Paulius II. Jis yra paskelbtas 
šventuoju.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1901 m. Kirkūnuose, Ro-
kiškio rajone, gimė aktorė 
Ona Kurmytė-Mazurkevi-
čienė. Mirė 1952 m. Kaune. 
narėmis. 

Post 
scriptum

Kišenėje špygą gali kad ir 
karaliui rodyti.
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Lietuvos narystei NATO – 15-metų: 
apie istorines galimybes ir ir nepraleistą progą

Savivaldybės aikštėje NATO vėliavą kėlė 506-osios kuopos kariai savanoriai.                                          N. Kraliko nuotr.
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Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinyje  – 
nesibaigiantys remonto darbai

Jau daugiau kaip pusę metų 
Rokiškio Juozo Tumo – Vaižgan-
to gimnazijoje vyksta remonto 
darbai, kurių greita baigtis, pa-
našu, nežadama. Kodėl taip ilgai 
trunka šios mokyklos remonto 
organizavimas nuo europinio 
fondo finansavimo gavimo, o mo-
kiniai nuo mokslo metų pradžios 
priversti prisitaikyti prie apsun-
kinto ugdymo?

„Kiek man žinoma, rugpjūčio 
mėnesį prasidėję remonto darbai 
turėjo baigtis gruodžio mėnesį, 
tačiau aš jokių raštų nemačiau – 
žinau tik tai, kas man buvo pa-
sakyta žodžiu. Mums informaci-
ja nėra teikiama. Galvojome, kad 
iki gruodžio mėnesio galėsime 

pakentėti, tačiau matome, kad 
viskas užsitęsė“, – pasakojo Ro-
kiškio Juozo Tumo – Vaižganto 
gimnazijos direktorė Diana Gu-
zienė.

Gimnazija 
kokybe nepatenkinta
Pasak D. Guzienės, tenka susi-

durti su daug nepatogumų: mokiniai 
neturi persirengimo kambarių, gim-
nazija negali organizuoti varžybų. 
„Prasčiausia padėtis – patalpų trū-
kumas. Neturime pakankamai kabi-
netų, todėl vienoje klasėje mokosi 
daugiau mokinių nei paprastai. Val-
gyklos taip pat neturėjome – ji iki 
šiol nebaigta tvarkyti. Kokybe esa-
me nepatenkinti – nesiklausoma, ką 

sakome. Mes galvojame, kad rango-
vai dirba nekokybiškai. Vis dėlto, 
galiu teigti tik tai, kas yra matoma. 
Mums sakoma: „jūs ne statybinin-
kai – jūs nesuprantate“. Juk vien 
šiukšlės, kurios paliekamos ten, 
kur papuola – padorūs rangovai to-
kio šiukšlyno nepalieka. Taigi, teko 
kreiptis ir dėl šiukšlių sutvarkymo,“ 
– situaciją aiškino D. Guzienė.

Direktorė pridūrė, kad situaciją 
kontroliuoti gimnazija gali tik iš da-
lies.

„Padėtis yra tokia: mokykla ne-
organizuoja, nedaro pirkimų ir nėra 
atsakinga. Žinoma, mes, kaip šeimi-
ninkai, kreipiame dėmesį. Viskas, 
ką galime padaryti – siųsti nuotrau-
kas, rašyti raštus ir reaguoti į tai, kas 

mums nepatinka, tačiau visa atsako-
mybė – Rokiškio rajono savivaldy-
bės. Mes nesame užsakovai – jie 
daro pirkimus, vykdo reikalavimus 
ir prižiūri projektą,“ – kalbėjo D. 
Guzienė.

Planuojama 
remonto darbų pabaiga – 
balandžio 30-oji
Pasak statybos ir infrastruktūros 

plėtros skyriaus vedėjos pavaduo-
tojos Aušros Vingelienės, remonto 
darbai gimnazijoje turėtų baig-
tis balandžio 30 dieną. „Remonto 
metu susidūrėme su nenumatytomis 
aplinkybėmis, dėl kurių turėjome 
kalbėtis su agentūra, kuri finansuo-
ja projektą. Buvo numatytas grindų 

remontas – nuimti seną dangą ir už-
klijuoti naują, tačiau grindys buvo 
nestabilios, o tai reiškia, kad nauja 
danga būtų nesilaikiusi. Taigi, sure-
montuoti neįmanoma, todėl bus klo-
jama nauja danga.

Norint, kad grindys atitiktų visus 
reikalavimus, o darbas būtų koky-
biškas ir gerai atliktas – būtini pa-
keitimai. To negalėjo numatyti nei 
projektuotojas, nei rangovas, nes 
nenuėmus viršutinės dangos, nega-
lima pamatyti senosios. Šiuo metu 
yra ardoma senoji danga, kuri buvo 
įrengta neteisingai. Darbai atnau-
jinti gavus pritarimą iš agentūros, 
o sutartis pratęsta iki balandžio 30 
dienos,“ – kalbėjo A. Vingelienė.

Ieva RAKAUSKAITĖ

Lietuvos narystei NATO 15-metų: apie istorines galimybes ir ir nepraleistą progą
Kovo 29-ąją Lietuva mini na-

rystės NATO 15-os metų sukaktį. 
Po kelių dienų, balandžio 4-ąją, ir 
pats aliansas švęs garbingą 70-ies 
metų jubiliejų. Lietuvos narystės 
NATO sukaktis iškilmingai pami-
nėta ir Rokiškyje. Šventėje garbė 
iškelti NATO vėliavą buvo pati-
kėta NATO kariams, esantiems 
arčiausiai mūsų – Krašto apsau-
gos savanorių pajėgų Vyčio apy-
gardos 5-osios rinktinės 506-osios 
kuopos savanoriams.

Paskaita apie NATO šalia mūsų
Pirmieji Lietuvos narystės NATO 

15-os metų sukaktį paminėjo Juozo 
Tumo-Vaižganto „Romuvos“ pa-
dalinio moksleiviai. Gimnazistai 
buvo pakviesti į istorikės Linos Dū-
daitės-Kralikienės paskaitą „NATO 
šalia mūsų“. Prieš paskaitą kariai 
savanoriai moksleiviams dalino vė-
liavėles su NATO simbolika, dova-
nojo Lietuvos kariuomenės kalen-
doriukų.

Kaip sakė lektorė, kalbėti apie 
NATO įkūrimo ir kitas istorines 
detales yra svarbu, tačiau besido-
mintieji nesunkiai ras daugybę me-
džiagos internete ar istorijos vado-
vėliuose. Kur kas svarbiau kalbėti 
apie tai, ką ši organizacija duoda 
kiekvienam iš mūsų.

Įdomu tai, kad dabartiniai vie-
nuoliktokai neprisimena pačios 
stojimo akimirkos: tais metais dau-
geliui jų tebuvo vos vieneri. Tad 
jaunimui buvo svarbu prisiminti, 
kokiomis aplinkybėmis Lietuva 
stojo į NATO, kaip sėkmingai ji 
pasinaudojo tarptautine situacija. 
Įdomu, kad paklausti apie tokius 
pasauliui svarbius įvykius, kaip Ru-
sijos intervencija į Gruziją, Krymo 
aneksiją ar karą Ukrainoje, šiandie-
niniai jaunuoliai gūžčioja pečiais ir 
prisipažįsta, kad televizorių ir žinių 
laidas įsijungia retai. Galima būtų 
paburbėti, kad šiuolaikinis jaunimas 
abejingas svarbiems dalykams, ta-
čiau galbūt tai yra ženklas, rodantis 
didžiulę mūsų visuomenės pažan-
gą. Jaunimas auga laisvas, saugus, 
laisvame pasaulyje, kuriame galima 
leisti prabangą gyventi ramiai, kas-

dien nesekant naujienų apie kintan-
čią tarptautinę situaciją. Galbūt tai 
ir yra didžiulis 15-os metų Lietuvos 
narystės NATO sėkmės ženklas. 

Paskaitoje buvo kalbama apie tai, 
kokias galimybes NATO atvėrė ro-
kiškėnams. Apie tai, kaip rokiškėnai 
prisideda prie savo šalies ir tarp-
tautinio saugumo. Didžiausią indė-
lį, be abejo, įdeda Krašto apsaugos 
savanorių pajėgų Vyčio apygardos 
5-osios rinktinės 506-osios lengvo-
sios pėstininkų kuopos kariai. Jie 
garbingai atstovauja mūsų miestą 
tarptautinėse pratybose, mokymuo-
se, tarptautinėse taikos palaikymo 
misijose. Tokios pratybos vyksta 
ir mūsų rajone: 2016-aisiais rajone 
viešėjo belgų kariai, 2017-ųjų ru-
denį Rokiškio aeorodrome leidosi 
JAV kariniai sraigtasparniai. Šiuos 
įvykius jaunimas prisimena kur kas 
geriau. Ypač sraigtasparnių skrydį 

virš Rokiškio: ne vienas jų bėgo pro 
langą pasigrožėti garsiaisiais „Black 
Hawk“.

Atėjo ir politikai
Vidurdienį prie rajono savivaldy-

bės surengta NATO vėliavos pakė-
limo ceremonija. Ši garbė suteikta 
mūsų rajono gynėjams – 506-osios 
kuopos kariams savanoriams. Į ce-
remoniją atėjo ir tądien į paskutinįjį 
posėdį susirinkusios rajono tarybos 
nariai, skautai, šauliai, moksleivių 
atstovai. Pastarieji į šventę atėjo ne 
tuščiomis: jie atsinešė puokštę gel-
tonų, žalių ir raudonų balionų, kuri 
į dangų turėjo iškelti šiandieninio 
jaunimo palinkėjimus Lietuvai.

Istorijos mokytoja, rajono tary-
bos narė Diana Meškauskienė susi-
rinkusiesiems priminė, kokios poli-
tinės ir visuomenės diskusijos vyko 
prieš 15-ka metų. Ne visi tuomet 

suprato narystės NATO reikšmę ir 
svarbą. Tačiau ji pabrėžė, kad lie-
tuviai sugebėjo pasinaudoti istorine 
proga ir užsitikrinti savo valstybės 
saugumą. Ji kalbėjo, kokį didžiulį 
postūmį narystė NATO davė Lietu-
vos kariuomenei, kuri dabar yra tarp 
labiausiai visuomenės vertinamų ir 
gerbiamų valstybės institucijų. O 
juk vos įstojus į NATO, apimta eu-
forijos dalis visuomenės netgi leido 
sau pasvarstyti, kad saugiems po 
NATO skėčiu kažin ar beverta tiek 
dėmesio skirti savo saugumo stipri-
nimui: juk yra kitos šalys, kurios 
prireikus apgintų. Laimė, tokie pas-
varstymai liko be dėmesio. 

Susirinkusiuosius sveikino ir ra-
jono meras Antanas Vagonis. Seimo 
narys Raimundas Martinėlis pabrė-
žė, kad Lietuva solidžiai vykdo savo 
įsipareigojimus NATO, prisideda 
prie tarptautinio saugumo. Jis ragi-

no ne tik džiaugtis naryste NATO, 
bet ir telktis kuriant ne tik saugią 
valstybės dabartį, bet ir saugią jos 
ateitį. 

Gražių palinkėjimų visuomenei, 
savo požiūrį į tarptautinę situaciją 
bei Lietuvos saugumą išdėstė ir Ro-
kiškio mokinių tarybos prezidentas 
Jonas Trumpa. Palydėti plojimais į 
dangų pakilo balionai su šiandienio 
Rokiškio jaunimo palinkėjimais. 
Sugiedojus Lietuvos himną, kariai 
savanoriai iškilmingai pakėlė NATO 
vėliavą. Viena reginio organizatorių 
D. Meškauskienė prisipažino, kad 
ji tam atvejui, jei paaiškėtų, jog sa-
vivaldybė neturi NATO vėliavos, 
nupirko atsarginę. Bet kadangi sa-
vivaldybė turi savąją, tai ji NATO 
vėliavą padovanojo kariams. O šie 
netrukus ją iškilmingai iškėlė prie 
savosios kuopavietės.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Lietuvos narystės NATO 15-kos metų sukakties minėjimo akimirkos.               N. Kraliko nuotr.
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15 metų narystės NATO. Jos ženklai Rokiškyje
Vyresni rokiškėnai puikiai prisimena 2004-ųjų kovo 29-osios šventę Rokiškyje. Iškilmingą paradą, kuriame žygiavo kariai savanoriai, 
policininkai, ugniagesiai, Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai, šauliai. Minią aikštėje, kurioje buvo ir šimtai jaunų veidų, ir 
laisvės kovas bei tremtį išgyvenę senoliai. Per penkiolika metų mūsų rajone daug kas pasikeitė. Daugelio gražių ir prasmingų pokyčių 
impulsu tapo laisva, saugi ir atvira visuomenė. Per tuos penkiolika narystės NATO metų Lietuva tapo ne tik saugumo vartotoja, bet ir jo 
kūrėja. Ir rokiškėnai gali pelnytai didžiuotis savo miesto žmonių indėliu į saugumo stiprinimą. Rokiškėnai garbingai atstovauja Lietuvą ir 
tarptautinėse pratybose, ir taikos palaikymo misijose. O apie tai, kad NATO partneriai yra čia pat, rokiškėnai įsitikino savo akimis: mūsų 
rajonas ne kartą svetingai priėmė tarptautinių pratybų dalyvius.

Kodėl sukurta NATO?
Balandžio 4-ąją NATO švęs 70-

ies metų jubiliejų. Kaip ir kodėl at-
sirado Šiaurės Atlanto sutarties or-
ganizacija? 

1939 m. du totalitariniai reži-
mai – Sovietų Sąjunga ir nacistinė 
Vokietija – pasaulyje įžiebė patį 
baisiausią, daugiausiai gyvybių 
nusinešusį Antrąjį pasaulinį karą. 
Jo pasekmės – 54 mln žuvusiųjų, 
griuvėsiais paversta Europa. Tačiau 
Antrojo pasaulinio karo metu buvo 
sunaikintas tik vienas totalitarinis 
režimas – nacistinis. O štai Sovietų 
Sąjunga išplėtė savo įtakos zoną į 
visą Rytų Europą. Ir jos įtaka plito 
toliau: komunistai sėkmingai veikė 
Graikijoje, Italijoje. Jau 1946 m. 
britų premjeras Vinstonas Čerčilis 
savo garsiojoje kalboje Fultone aiš-
kiai pasakė: ant Europos nusileido 
geležinė uždanga. 

Taigi akivaizdu, kad karo nualin-
ta Vakarų Europa turėjo vienyti jė-
gas ir kurti veiksmingą komunizmo 
ir Sovietų Sąjungos užkardymo stra-
tegiją. Buvo akivaizdu, kad Europos 
šalys pavieniui sunkiai pasipriešins 
augančiai totalitarinio režimo iš 
Rytų galiai, tad reikėjo vienyti jė-
gas. Ir štai 1949 m. balandžio 4-ąją 
12 valstybių pasirašė Šiaurės Atlan-
to sutarties organizacijos įkūrimo 
sutartį. NATO yra išimtinai gyny-
binė organizacija: ji niekados nieko 
nepuolė ir nežada to daryti. Šaltojo 
karo metais NATO tapo itin veiks-
minga atsvara Sovietų Sąjungai 
ir jos sateličių sukurtam Varšuvos 
paktui. 

Lietuvos kelias į NATO
1990 m. kovo 11-ąją Lietuvai at-

kūrus Nepriklausomybę, atėjo lem-
tinga akimirka apsispręsti, kuriuo 
keliu suks mūsų valstybė, kaip ji 
saugos savo valstybingumą, terito-
rinį vientisumą. Iš pradžių kalbėti 
apie savo kariuomenę lyg ir buvo 
nedrąsu: ne veltui iš pradžių buvo 
įsteigta ne Krašto apsaugos ministe-
rija, o Krašto apsaugos departamen-
tas. Tačiau kruvinieji Sausio įvykiai 
parodė, kad valstybę reikia ginti. Ir 
1991 m. sausio 17-ąją buvo įsteigta 
tuometinė Savanoriškoji krašto ap-
saugos tarnyba. 

Lietuva pasimokė iš tarpukario 
užsienio politikos klaidų, kai taip 
ir nesugebėta sudaryti veiksmingų 
gynybinių aliansų. O ir bendradar-
biavimas su kitomis Baltijos šali-
mis greičiau buvo paradinis. Penkių 
skaudžios okupacijos dešimtmečių 
pamokyta Lietuva greitai suprato, 
kad viena lauke ji prastas karys. 
Kadangi Lietuva pasirinko Vakarų 
Europos ir demokratijos kryptį, aki-
vaizdu, kad ir sąjungininkų ji turėjo 
ieškoti laisvajame Vakarų pasaulyje.

Jau 1991 m. Lietuva ėmė megzti 
ryšius su NATO. Tačiau iki kvieti-

2004 m. kovo 29-oji Rokiškyje: iškilminga NATO vėliavos pakėlimo ceremonija 
Nepriklausomybės aikštėje.                                  Rokiškio krašto muziejaus nuotr.

mo pradėti derybas dėl narystės šio-
je organizacijoje buvo nueitas ilgas 
kelias. 

1993 m. rugpjūčio 31-ąją Lietuvą 
paliko paskutinieji okupacinės ka-
riuomenės kariai. 

Jau tų pačių metų gruodžio 15-
ąją  Baltijos valstybių prezidentai 
pareiškė sieksią Baltijos ir Šiaurės 
šalių bendradarbiavimo ir paskelbė, 
jog narystė NATO yra jų tikslas, nes 
ji labiausiai atitinka jų šalių saugu-
mo interesus. 1994 m. sausio 4-ąją  
Prezidentas Algirdas Brazauskas 
nusiuntė laišką NATO Generaliniam 
sekretoriui Manfredui Werneriui  su 
oficialiu prašymu priimti Lietuvą 
į NATO. Laiške išdėstyta pozicija, 
pagrįsta visų parlamentinių partijų 
atstovų pasirašytu susitarimu dėl 
Lietuvos siekio tapti NATO nare. 
Vos po kelių dienų, sausio 10-ąją  
NATO Šiaurės Atlanto Tarybos su-

sitikimo metu pareikštas kvietimas 
Vidurio ir Rytų Europos šalimis pri-
sijungti prie naujos Partnerystės tai-
kos labui (PTL) iniciatyvos. Lietuva 
įdėjo daug pastangų tapti alianso 
nare. 

Kito ir tarptautinė geopolitinė si-
tuacija. 1991 m. rudenį, po nepavy-
kusio pučo, Sovietų Sąjungos die-
nos buvo jau suskaičiuotos. Šaltojo 
karo varžovas prarado galią ir įtaką. 
Jos teisių perėmėja Rusija ėmė sukti 
demokratėjimo keliu, vėliau buvo 
užimta karais Čečėnijoje, taigi, ku-
riam laikui prarado ir karinę galią, ir 
tarptautinę įtaką. Be to, po 2001 m. 
rugsėjo 11-osios įvykių pasaulinė 
bendruomenė svarbiausiu savo prie-
šu ėmė laikyti tarptautinį terorizmą.

Taigi, Lietuva, kaip ir kitos Bal-
tijos šalys sėkmingai pasinaudojo 
istoriniu šansu ir 2002 m. sulaukė 
kvietimo pradėti stojimo į NATO 

procesą. O 2004 m. tapo visateisė-
mis NATO narėmis. 

Suskubta pačiu laiku. 2008-ųjų 
metų įvykiai Gruzijoje ir 2014 m. 
įvykiai Ukrainoje parodė, kad Balti-
jos šalys priėmė teisingą sprendimą 
užsitikrinti savo pačių saugumą.

Ir NATO iš karto parodė, kad gina 
savo naująsias nares: 2004 m. kovo 
29-ąją, kai Lietuva tapo visateise 
organizacijos nare, Zokniuose nu-
sileido pirmieji Belgijos karališkųjų 
karinių pajėgų naikintuvai saugoti 
Baltijos šalių oro erdvės. 

2005-aisiais Lietuva išsiuntė pir-
mąją savo karių grupę į Afganistano 
Goro provinciją. 

Po 2008-ųjų metų Rusijos inter-
vencijos į Gruziją tapo akivaizdu, 
kad dėl agresyvių Rusijos veiksmų 

Šaltojo karo metų priešprieša grįž-
ta. O 2014 m. Krymo okupacija 
bei karas Ukrainos teritorijoje jau 
be kaukės parodė agresorės veidą, 
kai ji sulaužė savo pačios pasirašy-
tas tarptautines sutartis. Tad NATO 
skyrė didelį dėmesį Rytų Europos ir 
Baltijos šalių saugumo stiprinimui. 
2012 m. Lietuvoje vyko pirmo-
sios energetikos saugumo pratybos 
ENERGEX. 2014 m., reaguodamas 
į pasikeitusią geopolitinę situaciją, 
NATO blokas stiprina Baltijos šalių 
saugumą: plečiama oro policijos mi-
sija, 2015 m. Vilniuje inauguruotas 
NATO Pajėgų integravimo vienetas. 
2017 m. Lietuvoje įsteigta NATO 
Priešakinių pajėgų bataliono kovinė 
grupė. 

Į 4 p.

2004 03 29 Lietuva tapo NATO nare. Tą pačią dieną, 16.46 val. Lietuvoje, Zoknių oro uoste 
nusileido pirmieji du Belgijos karališkųjų oro pajėgų naikintuvai F16. NATO orlaiviai pradėjo 
patruliuoti Lietuvos, Latvijos ir Estijos oro erdvėje
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Vaikų palikimas su vos vyresnio amžiaus asmenimis: ar rokiškėnai tam pritaria?

Nijolė Pranskūnaitė. Giedrė Kublickienė. Rita Mišeninė. Jurgita Indriuškevičiūtė.

Palikimu be priežiūros siūlo-
ma nelaikyti trumpalaikį (iki 15 
min. trukmės) vaiko iki 6 metų 
palikimą saugioje aplinkoje su 
7 – 13 metų amžiaus asmenimis, 
kurie pagal savo brandą yra pa-
jėgūs esamoje situacijoje juo pa-
sirūpinti. Taip papildyti Vaiko 
teisių apsaugos pagrindų įstatymo 
pakeitimo projektą siūlo Seimo 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų są-
jungos frakcijos seniūnas Ramū-
nas Karbauskis, Lietuvos lenkų 
rinkimų akcijos – Krikščioniškų 
šeimų sąjungos frakcijos seniūnė 
Rita Tamašunienė bei Seimo So-
cialinių reikalų ir darbo komite-
to pirmininkė, Socialdemokratų 
darbo frakcijos narė Rimantė Ša-
laševičiūtė. 

Tik 15-kai minučių
Atsižvelgus į Socialinės apsau-

gos ir darbo ministerijos pastabas, 
būtų tikslinama sąvoka „trumpa-
laikis“, nurodant, kad šis periodas 
apima ne daugiau nei 15 min. Įsta-
tymo pataisų iniciatoriai taip pat 
siūlo patikslinti asmens, su kuriuo 
paliekamas vaikas, amžių, trum-
palaikį vaiko iki 6 metų palikimą 
leidžiant, kai vaikas saugioje aplin-
koje paliekamas su vyresniu 7 – 13 
metų vaiku, kuris pagal savo bran-
dą yra pajėgus esamoje situacijoje 
juo pasirūpinti. 

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė 
Edita Žiobienė pasakojo, kad nuo 
2018 liepos 1 d. Lietuvoje įsigalio-
jo nauja tvarka – vaikas iki 6 metų 
be objektyvios būtinybės negali lik-
ti vienas be vyresnių kaip 14 metų 
asmenų priežiūros. Nakties metu, 
nuo 22 iki 6 val. ryto, negalima vie-

nų namie palikti arba vienų į lauką 
išleisti vaikų iki 14 metų amžiaus. 
Su suaugusiais žmonėmis vaikai tuo 
metu lauke būti gali.

Rokiškiečių pasidalinimai
„12 – 13 metų buvau kaimynės 3 

ir 4 metų vaikučių auklė. Išbūdavau 
po kelias valandas. Pamenu, jog ne 
tik labai atsakingai prižiūrėjau vai-
kus (žaidžiau su jais, dainavau lopši-
nes, maitinau), bet ir sutvarkydavau 
žaislus, daiktus. Už tai sulaukdavau 
pagyrų, jaučiausi suaugusi ir pripa-
žinta. Galbūt tai iš dalies lėmė, kad 
po poros metų pasirinkau vaikų dar-
želio auklėtojos profesiją.

Mano ir dar jaunesnės kartos 
žmonės labai dažnai palikdavo vai-
kus vos vyresnių priežiūroje. Moki-
nių atostogų metu ar vasarą jie išei-
davo į parduotuvę ar netgi į darbą. 
Taigi, vertinu gana teigiamai, ypač, 
jei vyresnieji vaikai anksti įgydavo 
savarankiškumo, gebėjimo pasirū-

pinti jaunesniais šeimos nariais įgū-
džių. Tai teigiamai veikė šių vaikų 
savivertę. Neigiamos pasekmės? Jų 
pasitaikydavo labai retai – ne daž-
niau nei dabar būnant mokyklose ar 
vaikų ugdymo įstaigose (turiu ome-
nyje bendraamžių smurto ar patyčių 
atvejus). Mano nuomone, kai kurie 
pastaruoju metu priimami įstaty-
mai, švelniai tariant, keisti, kadangi 
jais siekiama staigiai pakeisti ilgus 
amžius nusistovėjusį požiūrį į vi-
suomenėje vykstančius reiškinius. 
Tai neišvengiamai veikia (mano įsi-
tikinimu – neigiamai) ne tik vaikų 
asmenybės formavimąsi, bet ir vi-
suomenės ir šeimos narių tarpusavio 
santykius. Perteklinis valstybės ki-
šimasis į šeimos reikalus ir jos san-
tykių reguliavimas visada yra žalin-
gas. Tai sakydama neturiu omenyje 
šeimų, kuriose yra ryški disfunkcija 
(narkomanai, alkoholikai, palaidą 
gyvenimą gyvenantys asmenys – 
šeimos, kuriose vaikai patiria grės-

mę). Daugelis psichologų kalba apie 
neigiamus šiuolaikinio auklėjimo 
padarinius.

Šeima – svarbiausia asmenybę 
formuojanti ir socialinius ryšius ug-
danti institucija. Tėvai – svarbiausi 
žmonės ne tik šeimoje, bet ir vals-
tybėje. Niekas kitas nelinki vaikui 
gero labiau nei tėvai. Jie ne tik atsa-
kingi už savo vaikus, bet ir labiau-
siai juos pažįsta. Taigi, ne valstybė, 
ne kaimynai, ne pedagogai, bet tik 
tėvai, įvertinę savo vaikų galias, 
gali nuspręsti, kiek laiko ir su kuo 
palikti ar nepalikti vaiko,“ – pasako-
jo Nijolė Pranskūnaitė

„Viskas labai individualu ir pri-
klauso nuo pačių vaikų: kokie jie, 
kaip sutaria tarpusavyje. Pati esu 
mama, todėl būčiau už, nes pasiti-
kiu didžiuoju ir tikrai žinau, kad jis 
atsakingai prižiūrėtų mažąjį tas 15 
minučių,“ – teigė Rita Mišeninė

„Labai sunku vienareikšmiškai 
pritarti arba nepritarti tokiam įsta-

tymo projektui. Protingiems ir at-
sakingiems tėvams jokių įstatymų 
nereikia – juk jie jaučia atsako-
mybę už savo vaikus ir geba pro-
tingai įvertinti situaciją. Manau, 
13 metų vaikui patikėti pasaugoti 
6 metų brolį ar sesę tikrai būtų ga-
lima. Ir net ilgiau nei 15 minučių 
– tai priklauso nuo pačios šeimos, 
nuo tėvų atsakingumo, požiūrio į 
savo vaikus, nuo ugdomo pasiti-
kėjimo ir atsakomybės šeimoje. O 
tėvams, kurie nėra atsakingi, tokie 
draudimai nepadės. Draudimais ir 
įstatymais žmonių neišauklėsime. 
Pirmiausia, kas nusprendė, kad 10 
minučių palikti vaiką saugu, o 15 – 
nesaugu. Viskas priklauso nuo tėvų 
sąmoningumo,“ – kalbėjo Giedrė 
Kublickienė.

„15 minučių būtų galima palikti 
nuo 13 metų – tokio amžiaus jie sa-
varankiškesni nei jaunesnio,“ – tei-
gė Jurgita Indriuškevičiūtė.

Ieva RAKAUSKAITĖ

15 metų narystės NATO. Jos ženklai Rokiškyje
Iš 3 p.
Rokiškėnai NATO
Kaip jau minėta, Lietuva atliko di-

džiulį parengiamąjį darbą ruošdama-
si stojimui į NATO. Viena jo sričių 
buvo taikos palaikymo misijos. Ro-
kiškėnai gali didžiuotis savo kariais: 
Krašto apsaugos savanorių pajėgų 
Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 
506-osios kuopos kariai dalyvavo 
visose tarptautinėse misijose, kurio-
se dalyvavo Lietuvos kariuomenės 
sausumos pajėgos. Mūsų kariai buvo 
taikdariai Afganistane, Irake, Bosni-
joje, Kosove, Malyje. 

Rokiškėnai didžiuojasi ir 506-os-
ios kuopos kariu savanoriu Deividu 
Dauku, pernai dalyvavusiu Jungtinių 
Tautų organizacijos taikos palaiky-
mo misijoje Malyje. Čia lietuviai 
tarnauja kartu su NATO partneriais 
vokiečių kariais.

Nuo 2005 m. Lietuvoje buvo 
rengiamos didžiulės NATO praty-
bos „Amber Hope“. Jose taip pat 
ne kartą dalyvavo rokiškėnai kariai 
savanoriai.

O 2016 m. spalį rokiškėnai alian-
so galią galėjo pamatyti savo akimis. 
Pirmą kartą rajono istorijoje vyko 
tarptautinės pratybos „Tvirtas sky-
das 5.2“. Mūsų karių priešo – Re-
dlando karinių pajėgų – vaidmenį 
pratybose atliko Belgijos sausumos 
Lengvųjų šarvuočių brigados 1/3 ka-

Rokiškėnų dalyvavimą misijose Afganistane 
liudija ir ši 506-osios kuopos vado 
Sergejaus Afanasjevo uniforma, dovanto 
Laisvės kovų istorijos muziejui Obeliuose.

„Black Hawk“ Rokiškio aerodrome 2017 m. spalio 1-ąją.          „Rokiškio Sirenos“ archyvo nuotr.

Pirmųjų Rokiškio istorijoje tarptautinių pratybų 2016 m. spalį akimirka.

valerijos batalionas. Partneriais pra-
tybose buvo latvių, gruzinų, danų, 
JAV kariai. Rokiškėnai šventės Ne-
priklausomybės aikštėje metu galėjo 
pasigrožėti įspūdinga NATO sąjun-
gininkų technika. O rokiškėnai kariai 
sėkmingai vykdė jiems pratybų metu 
patikėtas užduotis ir sulaukė labai 
palankių įvertinimų. 

Bene pačiu įsimintiniausiu NATO 
partnerystės epizodu rokiškėnams 
tapo užpernai vykusios pratybos 
„Stiprus aukštaitis“. 2017 m. rugsėjo 
28-spalio 1 d. Rokiškio, Kupiškio ir 
Anykščių rajonuose vykusiose di-

amerikiečiai bei kitų NATO sąjungi-
ninkų atstovai. Ankstų spalio 1-osios 
rytą daugelis rokiškėnų, nustebinti 
keisto garso, puolė prie savo langų. 
Danguje pasirodė garsieji amerikie-
čių kariniai sraigtasparniai „Black 
Hawk“. Pasižiūrėti kaip jie leidžiasi 
Rokiškio aerodrome stojo ištisa ma-
šinų kolona. 

Šiais sraigtasparniais pratybų 
metu kartu su NATO partneriais 
buvo vykdomos žvalgybos operaci-
jos, o Rokiškio aerodrome buvo tre-
niruojamasi kaip operatyviai karius 
išgabenti sraigtasparniais. Rokiš-
kėnai kariai savanoriai bei jų kole-
gos latviai buvo nugabenti į praty-
bų uždarymo šventę Anykščiuose. 
Tarptautinės pratybos su NATO 
sąjungininkais rajono visuomenėje 
dar labiau sustiprino ir taip aukš-
tą karių savanorių autoritetą. „Pas 
bet ką amerikiečiai sraigtasparniais 
neskraido“, – taip savuosius karius 
įvertino mūsų rajono žmonės.

2018 m. gegužę 506-osios kuo-
pos skyrius sėkmingai dalyvavo 
didžiulėse tarptautinėse pratybose 
Vokietijoje „Combined Resolve X“. 
Rokiškėnai sulaukė vertintojų labai 
palankių atsiliepimų, įgijo vertingos 
patirties.

O Rokiškio žmonės dar kartą įsiti-
kino, kad NATO yra visai šalia mūsų.

„Rokiškio Sirenos inform.

džiulėse tarptautinės pratybose buvo 
gausybė užduočių ir veiksmo. Mūsų 
rajone pratybose dalyvavo Krašto 

apsaugos savanorių pajėgų Vyčio 
apygardos 5-osios rinktinės 506-oji 
lengvoji pėstininkų kuopa, latviai, 
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Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos vienuoliktokas 
Bernardas Jencius chemijos olimpiadoje laimėjo III vietą!

Kovo 7 – 9 dienomis Vilniaus ka-
raliaus Mindaugo mokykloje vyko 
57 – oji Lietuvos mokinių chemijos 
olimpiada. Rokiškio Juozo Tumo – 
Vaižganto gimnazijos vienuolikto-
kas Bernardas Jencius (asmeninio 
archyvo nuotr.) vienuoliktų klasių 
grupėje užėmė III vietą!

Pasak B. Jenciaus, chemijos olim-
piada pareikalavo nemažai pasiruo-
šimo, prie kurio labiausiai prisidėjo 
chemijos mokytoja Danutė Rama-
nauskienė. Tai – ne pirmasis laimė-
jimas – 56-ojoje Lietuvos mokinių 
chemijos olimpiadoje (LitCho'56), 
kuri vyko pernai kovo 22 – 24 die-
nomis, jaunasis chemikas dešimtųjų 
klasių grupėje laimėjo II vietą.

„Kiekvienas žmogus kažkuo do-
misi. Atsitiko taip, kad mane patrau-
kė chemija“, – kalbėjo B. Jencius, 

kuris šiuo mokslu susidomėjo aš-
tuntos klasės pabaigoje. Vaikino gy-
venime chemija užima maždaug dvi 
lentynas – tiek chemijos literatūros 
galėtumėte pas jį atrasti.

„2018 metais stovykloje, vyku-
sioje po olimpiados, susitikau žmo-
nės, kurie rekomendavo kokybišką 
užsienio literatūrą, todėl skaitau 
knygas“, – pasakojo B. Jencius. 
Savo malonumui jis taip pat spren-
džia chemijos uždavinius. „Chemi-
jos uždavinius sprendžiu, jeigu no-
riu įtvirtinti teorines žinias, bet tai 
darau kur kas rečiau nei anksčiau“, 
– teigė B. Jencius.

Gimnazisto ateities planai taip 
pat sukasi aplink chemiją, kurią jis 
ir žada studijuoti. Vis dėlto, kol kas 
dar nepagalvojo, kokiame universi-
tete.

Ieva RAKAUSKAITĖ

Pirmieji projekto „Trashsitis“ renginiai!

Jau neužilgo Rokiškio gyven-
tojus džiugins pirmieji Rokiškio 
jaunimo organizacijų sąjungos 
(RJOS) „Apvalus stalas“ vykdo-
mo projekto „Trashsitis“ (liet. 
šiukšlių miestas), finansuojamo 
Europos jaunimo solidarumo kor-
puso programos, renginiai.

RJOS „Apvalus stalas“ kviečia 
visus registruotis į mokymus „Kri-
tinė riba“, kurie vyks jau balandžio 
5 – 6 dienomis. Pirmąją mokymų 
dieną mokymų vadovės Miglė Ma-
kuškaitė ir Laura Prievelytė – Juknė 
mokymų dalyvius supažindins su 
plastikinių šiaudelių žala gamtai ir 
atsakys, kodėl jų reikėtų atsisakyti, 
taip pat pristatys 5R tvaraus gyveni-

mo principus, paaiškins Zero Waste 
bei Low Waste sąvokas, atskleis, 
kaip jas pritaikyti gyvenime. Be 
viso to, mokymų vadovės pasidalins 
praktiniais minimalistinio ir aplin-
kai draugiško gyvenimo patarimais. 
Antrąją dieną lauks kelionė į Ilzen-
bergo dvaro biodinaminį ūkį. Moky-
mų dalyviai sudalyvaus edukacinėje 
programoje, o vėliau pietaus dvaro 
kavinėje. Grįžę pradės pasiruošimo 
darbus ZERO WASTE vakarienei – 
gamins vakarienę, kurios paragauti 
galės ateiti kiekvienas norintis ro-
kiškėnas.

Antrasis renginys – ZERO WAS-
TE vakarienė ir protmūšis „Perženk 
proto ribą“, kuris vyks balandžio 
6 dieną. Vakarienės metu renginio 

dalyviai galės paragauti mokymų 
dalyvių pagamintų skanių patiekalų, 
kuriems gaminant nebuvo išmetama 
jokia šiukšlė. Dalyviai galės pasi-
varžyti protmūšyje „Perženk proto 
ribą“, o pirmųjų vietų nugalėtojai 
bus apdovanoti „Trashsitis“ prizais.

Mokymai „Kritinė riba“ ir ZERO 
WASTE vakarienė vyks kaimo tu-
rizmo sodyboje „Prie dvaro“. Adre-
sas: Misiūniškio g. 14, Bajorų k., 
Rokiškio r. sav.

RJOS „Apvalaus stalo“ savano-
riai lauks jūsų artėjančiuose rengi-
niuose!

Daugiau informacijos apie artė-
jančius renginius rasite @TrashSitis 
facebook puslapyje.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Salų dvaro laukia remontas

Rajono savivaldybė skelbia, 
kad dar šiemet Salų dvaras su-
lauks dalinio remonto. Jo vertė 
–  159238 Eur (ES parama – 
108281,50 Eur, valstybės biudže-
to lėšos 19108,50 Eur, savival-
dybės biudžeto lėšos –31848,00 
Eur). Projektas finansuojamas iš 
Europos Žemės ūkio fondo kai-
mo plėtrai (EŽŪFKP) paramos, 
Lietuvos valstybės biudžeto lėšų, 
ir Rokiškio rajono savivaldybės 
biudžeto lėšų.

Projekto tikslai:
Projekto įgyvendinimo metu 

numatyta dvaro sodybos rūmų 
pastato:

•skliautų restauravimas;
•dalies stogo keitimas;
•Dalies durų (7,5 kv. m.), langų 

ir vidinių palangių keitimas;
•Sniego gaudytuvų, lietvamz-

džių keitimas;
•Kaminų aptinkavimas ir 

apskardinimas;
•Lauko laiptų aikštelės remon-

tas;
•Hidroizoliacijos ir nuogrindos 

įrengimas
Situacija dėl projekto įgyvendi-

nimo:  

•Parengta projekto parengiamoji 
dokumentacija.

•Parengti techninis darbo pro-
jektas: „MOKYKLOS PASTATO 
(Salų dvaro sodybos rūmai Unik. 
kodas 1012) KAŠTONŲ G.13, RO-
KIŠKIO R. SAV., SALOS (UNI-
KALUS NR. 7388-0003-9017) 
TVARKYBOS DARBŲ PROJEK-
TAS (RESTAURAVIMAS, RE-
MONTAS)

•Atlikta techninio darbo projekto 
bendroji ir specialioji ekspertizės.

•Nupirkti rangos darbai. Staty-
bos darbų rangovas: UAB „Rokiš-
kio apdaila“.

• Statybos techninę priežiūrą at-
lieka UAB „Antikus“.

•2018 metų gruodžio 4 d. pasi-
rašyta projekto finansavimo sutar-
tis su įgyvendinančiąja institucija 
– Nacionaline mokėjimo agentūra 
prie Žemės ūkio ministerijos. Na-
cionalinė mokėjimo agentūra prie 
Žemės ūkio ministerijos patvirtino 
mokėjimo prašymų teikimo grafiką 
ir projekto pirkimų planą.

•Rangos darbai pradėti 2019 
sausio mėn.

•Projekto veiklų įgyvendinimo 
pabaiga – 2019 rugsėjo mėn.

Rajono savivadybės inform.

Kelių „ereliams“ – griežtesnė atsakomybė
Nuo balandžio 1-osios įsigalio-

jo teisės aktų pakeitimai, griežti-
nantys atsakomybę neblaiviems 
vairuotojams, tarp naujovių – 
baudžiamoji atsakomybė vengian-
tiesiems tikrintis blaivumą.

Baudžiamojo kodekso pataisos 
numato, kad vairuotojui, atsisakiu-
siam tikrintis blaivumą, bus taikoma 
tokia pat bausmė, kaip ir nustačius 
1,5 promilės girtumą, t. y. už tai gali 
būti skiriama bauda, areštas arba lais-
vės atėmimas iki vienerių metų. 

Iki šiol blaivumą tikrintis vengu-
siems vairuotojams taikyta adminis-
tracinė atsakomybė.

Griežtėja ir su neblaivių asmenų 
vairavimu susijusios bausmės – nuo 
šiol vairuotojo pažymėjimas už vai-

ruojant padarytą nusikalstamą veiką 
gali būti atimamas nebe nuo vienų 
iki trejų, bet iki penkerių metų. 

Teisės vairuoti atėmimas numaty-
tas ir Baudžiamojo proceso kodek-
se. Jame numatyta, kad asmenims, 
pažeidusiems draudimą vairuoti au-
tomobilį, gali būti skirta griežtesnė 
kardomoji priemonė. Taip pat greta 
gali būti skirta bauda iki 700 eurų, 
o be teisių vairuojant automobilį 
neblaiviam – iki 1,5 tūkst. eurų su 
transporto priemonės konfiskavimu.

Nuo šiol taip pat bus numatyta 
baudžiamoji atsakomybė už vairuo-
tojo ar jį vairuoti mokančio asmens 
alkoholio vartojimą po eismo įvy-
kio, kai asmeniui vėliau nustatoma 
1,51 promilės girtumas.

Taip pat maždaug penktadaliu di-
dėja baudos už pavojingą vairavimą 
neturint galiojančio pažymėjimo, už 
pavojingą, taip pat pakartotinį vaira-
vimą esant neblaiviam ir apsvaigus, 
sukėlus eismo įvykį.

BNS inform.
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BUITINĖ TECHNIKA

• Puikiai veikiančią, mažai naudotą 
dujinę viryklę su elektrine orkaite. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 614 27 312. 
Rokiškis
• Šaldytuvą. Aukštis 190 cm, plotis 
60 cm, būklė gera. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 688 85 848. Rokiškis
• Šaldytuvą Snaigė Active Soft. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 647 48 007. 
Rokiškis
• Dvi siuvimo mašinas. Viena su 
spintele, kita be spintelės.  
Tel. 8 698 80 915. Rokiškis
• Naują elektrinę kaitlentę Henske. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 628 37 400. 
Rokiškis
• Naudotus, veikiančius dulkių 
siurblius. Kaina nuo 15 Eur/vnt. 
Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną CAIKA 
134. Kaina 155 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Naują dulkių siurblį Electrolux. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju 3 durų spintą ir minkštą 
kampą. Išsivežti patiems.  
Tel. 8 613 69 799. Rokiškis
• Dovanojame jauną šuniuką, 
augs nedidelis. Tel. 8 610 12 592. 
Rokiškis
• Dovanoju 3 durų spintą ir minkštą 
kampą. Tel. 8 684 42 478.  
Rokiškis
• Dovanoju naudotus šiltnamio 
lankus, 12 vnt. Tel. 8 646 82 607. 
Rokiškis
• Dovanoju betono nuolaužas.  
Tel. 8 699 54 597. Rokiškis
• Dovanoju viengulę tachtą.  
Tel. 8 682 58 696. Rokiškis
• Dovanoju 3 durų nenaują spintą. 
Tel. 8 675 17 662. Rokiškis
• Dovanojame 6 mėn. rainą katytę 
su kraiko dėžute, maisteliu, 
pavadėliu ir maisto indeliu.  
Tel. 8 688 09 949. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Vestuvinę suknelė be rankovių. 
Išsamiau telefonu. Kaina derinama. 
Kaina 320 Eur. Tel. 8 603 16 911. 
Rokiškis
• Kombinezonus naujagimiui. 
Mėlynas ir pilkas, skirtas kūdikiui 
nuo gimimo iki 3 mėn. (nešiotas 
iki pusės metų). Rožinis ir žalias 
74  cm  (žalias vilnonis žieminis). 
Kaina 4 Eur/vnt. Tel. 8 670 54 703. 
Rokiškis
• Maišą geros būklės rūbelių 
naujagimiui, 0-3 mėn. Kaina 5 Eur. 
Tel. 8 670 54 703. Rokiškis
• Originalų Emporio Armani 
vyrišką laikrodį. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 621 88 950. Rokiškis
• 34 dydžio pavasarinius batus 
mergaitei. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 611 01 678. Rokiškis
• Vieną sykį dėvėtą kostiumą. 
Labai geros būklės, 50 dydis. 
170cm ugiui. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 646 47 998. Rokiškis
• Žalią moterišką žieminę striukę 
su gobtuvu. XXL dydis. Kaina 65 
Eur. Tel. 8 621 86 262.  
Rokiškis
• Juodos spalvos naują ilgą 
moterišką žieminę striukę su 
gobtuvu. XXL dydis. Kaina 75 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Baltus odinius moteriškus 
sportinius batelius iš Vokietijos.  
38 dydis. Kaina 42 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Juodus odinius moteriškus 
sportinius batelius. Koreja. 40 
dydis. Kaina 42 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Plokštelių grotuvą Vega. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 605 25 460.  
Rokiškis
• Garso stiprintuvą Pioneer.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Savaitės amžiaus žąsiukus po 8 
Eur, vienadienius žąsiukus po 7 
Eur. Kaimiški-mišinys,  
Pandėlio sen. Tel. 8 608 02 248. 
Rokiškis
• 2018 m. pavasarį atvestas 
mišrūnes avytes. Kaina 40-50 Eur. 
Tel. 8 698 31 623. Rokiškis
• Už simbolinę kainą 1 mėn. 
amžiaus 4 ožkytes ir ožiuką.  
2 ožkytės genetiškai beragės.  
Kaina 10 Eur. Tel. 8 698 31 623. 
Rokiškis
• Tris avinukus – Lietuvos 
juodagalvių (tinkančius veislei, 
dar augančius). Sveiki, stiprūs, 
žvalūs. Galima užsisakyti nurodytu 
telefonu. Tel. 8 621 69 732. 
Rokiškis
• Jauną zebrinį amadinuką. 
Patinėlis. Kaina 6 Eur.  
Tel. 8 682 30 079. Rokiškis
• 3 muskusines antis ir antiną. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 689 05 900. 
Rokiškis
• Sėkmingai peržiemojusias bites 
su aviliais ar be jų. Bičių šeimos 
kaina 80 Eur., su aviliu 120 Eur. 
Tel. 8 613 05 569. Rokiškis
• 1 mėn. juodmargį buliuką. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 692 71 385. 
Rokiškis
• Ožį už simbolinę kainą.  
Tel. 8 620 52 625. Rokiškis
• Dvimečius karpiukus 
(veidrodiniai), įžuvinimui. 
Vidutinis svoris 340 g. Yra apie 50 
kg. Tel. 8 610 38 518.  
Zarasai

IEŠKO DARBO

• Pietų metu, 2-3 valandas, galiu 
prižiūrėti senjorus.  
Tel. 8 676 08 774. Rokiškis
• Moteris ieško darbo.  
Tel. 8 646 10 831. Rokiškis
• 18-metis ieško darbo. Esu dirbęs 
miške, galiu skaldyti, pjauti 
malkas, krūmus. Siūlykite įvairius 
variantus. Tel. 8 645 60 405. 
Rokiškis
• Ieškau traktorininko darbo. Esu 
dirbęs miškuose (fiskaru). Galiu 
dirbti ir ūkyje. Tel. 8 624 53 501. 
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Įmonei reikalingas mechanikas 
virvių pynimo ir sukimo staklių 
priežiūrai ir remontui. Darbo 
užmokestis neatskaičius mokesčių 
nuo 1170 Eur.  
Tel. 8 607 95 307. Rokiškis
• Reikia išpjauti 5 kub.m rąstų 
lentomis mobiliuoju gateriu.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Reikalingi vyrai dirbti 
Vokietijoje. Darbas – priešgaisrinių 
langų montavimas. Atlyginimas 
10,50 Eur/val. Reikalingos rusų 
kalbos žinios. Apgyvendinimas 
suteikiamas nemokamai. Detalesnė 
informacija telefonu arba cv@
darbaiuzsienyje.com.  
Tel. 8 678 51 101. Rokiškis
• Odontologijos klinika ieško dantų 
techniko (-ės). Gyvenimo aprašymą 
siųsti cv@laudenta.lt.  
Tel. 8 679 82 200. Rokiškis

• Ieškome vadybininko (-ės) darbui 
su reklama. Gyvenimo aprašymą 
siųskite cv@laudenta.lt su prierašu 
„dėl vadybininko (-ės) darbo 
Rokiškyje“. Tel. 8 647 22 336. 
Rokiškis
• Ieškome padangų montavimo 
meistro. Tel. 8 645 85 650. 
Rokiškis
• Reikalingi darbuotojai darbui 
miške medžių pjovimui Obelių sen. 
Tel. 8 699 03 637. Rokiškis
• Ieškomi darbininkai įvairiems 
statybos darbams atlikti. Darbai 
tiek lauke, tiek pastatų viduje. 
Reikalavimai: noras dirbti ir 
užsidirbti, be žalingų įpročių. 
Darbas tik Rokiškio rajone.  
Tel. 8 605 09 028. Rokiškis
• Ieškoma moteris darbui alaus 
bare. Tel. 8 645 52 939.  
Rokiškis
• Reikalingas trinkelių klojėjas 
mokantis dirbti ir pagalbinis 
darbininkas. Privačiai.  
Tel. 8 670 19 501. Rokiškis
• Darbo aprašymas: darbas 
sandėlyje, gaunamos produkcijos 
(vyniotinių, kitų kulinarijos 
gaminių) vakuumavimas pagal 
nurodytus kriterijus.  
Tel. 8 686 94 750. Rokiškis

KITA

• Kasos aparatą DATECS MP-
500T. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 612 52 471. Rokiškis
• Naujus medinius šulinį ir 
pavėsinę 3x3, įvairaus pjovimo 
medieną. Tel. 8 696 09 281. 
Rokiškis
• Šienainio ritinius.  
Tel. 8 620 15 919. Rokiškis
• Skaldytas malkas.  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• Veikiantį kraujospūdžio matuoklį. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 603 87 554. 
Rokiškis
• Buitinius dujų balionus. 
Papildomas tel. 8 686 42522.  
Kaina 15 Eur. Tel. 8 676 02 608. 
Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius, 70 vnt.  
Tel. 8 458 33 355. Rokiškis
• Beržines ir mišraus lapuočio 
malkas. Supjautos kaladėlėmis.  
Tel. 8 620 15 919. Rokiškis
• Šamotines plytas (9 vnt.), 
šiltnamiui ketaus krosnelę 
(buržuika), 2 vnt., 200 l metalines 
statines kurui, senovines arklines 
roges (nevažinėtas), trifazį 
ventiliatorių grūdams ir šienui 
džiovinti, 2 vnt. traktorinių akėčių 
(vidutinės). Skambinti po 18 val. 
Tel. 8 458 75 283. Rokiškis
• Presuoto šieno rulonus pašarui. 
Tel. 8 648 62 101. Rokiškis
• Gerai veikiantį suvirinimo 
aparatą. Virina elektrodais.  
Kaina 45 Eur. Tel. 8 615 92 722. 
Rokiškis
• Naujus čekiškus elektrinius 
prietaisus nuo kurmių ir kurklių 
po 18 Eur ir naujus prietaisus  
žiurkėms, pelėms ir tarakonams 
naikinti po 12 Eur. Kaina 18 Eur. 
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis

• Naujus čekiškus klausos aparatus 
po 50 Eur ir kraujospūdžio 
matuoklius po 30 Eur. Siunčiu.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus alkotesterius po 25 Eur ir 
antiradarus prieš greičio matuoklius 
po 40 Eur. Siunčiu.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Storasienį metalinį vamzdį. Storis 
8 mm, skersmuo 630 mm. Dar yra 
1,5 m. Tel. 8 627 71 703.  
Rokiškis
• Naują čekišką elektrinį prietaisą 
šunims, vilkams ir kitiems žvėrims 
atbaidyti. Siunčiu. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naują medinį šulinį.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Šieną rulonais iš pastogės. 
Atvežu. Tel. 8 671 89 551.  
Rokiškis
• Elnio ragus. Svoris 4,6 kg, ilgis 
80-85cm. Rasti šiemet. Su rimtu 
pirkėju kaina derinama.  
Kaina 150 Eur. Tel. 8 624 29 406. 
Rokiškis
• Metalinį seifą. Kaina 155 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Medžio apdirbimo stakles ir 
diskinius pjūklus.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius. 60 vnt. 
Kaina 0,7 Eur/vnt.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Buitinius dujų balionus.  
Kaina 15 Eur. Tel. 8 675 13 781. 
Kupiškis
• Karvių mėšlą. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 677 16 010. Rokiškis
• Itališką 50 l talpos, nedaug 
naudotą el. vandens šildytuvą. 
Juodupė. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 625 06 843. Rokiškis
• Melžimo aikštelę. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 650 26 388. Kupiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Nešiojamą kompiuterį Fujitsu 
Siemens. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Planšetę. Operacinė sistema 
Android. 8 branduolių. 10,1 colio 
ekranas. 64GB. Nėra kroviklio. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 683 67 114. 
Rokiškis
• Nešiojamą kompiuterį HP 
Pavilion DV-7. 17,3 colių ekranas. 
RAM gedimas. Visą arba dalimis. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Monitorių Acer. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Ekologiškus svogūnus po 0,7 Eur/
kg. Tel. 8 675 47 620. 
 Rokiškis
• Kepame tradicinę naminę 
duoną. Pagaminta su meile ir iš 
savų produktų. Išskirtinis skonis 
ir kokybė. Kepalo svoris 5 kg. 
Viso kepalo kaina 12 Eur. Duoną 
pristatome Rokiškyje ir Vilniuje. 
Galimas ir didelis užsakymas.  
Tel. 8 695 10 518. Rokiškis
• Maistines bulves, augintas 
savame ūkyje. Veislės - Vineta ir 
Pilkutės. Pandėlio sen.  
Tel. 8 646 81 861. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Telefoną Huawei P8 Lite. Skilęs, 
bet naudotis netrukdo.  
Kaina 45 Eur. Tel. 8 628 37 400. 
Rokiškis
• Telefoną Panasonic KX-
TG271FX . Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 678 04 702. Rokiškis
• Gerai veikiantį telefoną NOUS 
5600. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 628 37 400. Rokiškis
• Samsung GT-E2530. Veikia, yra 
kroviklis. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 614 34 974.  
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 3 kambarių butą 3 aukšte, 
Juodupėje, Tekstilininkų g. 
Renovuota laiptinė, geras namas. 
Kaina derinama. Kaina 8500 Eur. 
Tel. 8 611 52 763. Rokiškis
• Pusę namo Obeliuose.  
Tel. 8 675 40 836. Rokiškis
• Surenkamą metalinį garažą 
3x6 m. Galiu atvežti ir surinkti. 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 687 73 343. 
Ukmergė
• 27 a sklypą Turgavietės g.  
Tel. 8 670 97 023. Rokiškis
• Medinį namą su 18 a sklypu 
Rokiškyje, Draugystės g. Name 
miesto vandentiekis ir kanalizacija. 
Rami vieta, netoli turgus, autobusų 
stotis. Kaina 21000 Eur.  
Tel. 8 605 81 090. Rokiškis
• 2 kambarių butą Panevėžio g. 
3 aukštas, 50,31 kv.m. Yra rūsys. 
Namas statytas 1980 m.  
Kaina 21000 Eur.  
Tel. 8 601 91 785. Rokiškis
• Namą Beičių k., Rokiškio 
raj. Šalia pagrindinio kelio, yra 
žemės sklypas. Tel. 8 675 24 755. 
Rokiškis
• Sodą Uljanavoje, sodų bendrijoje 
Sodžius. Namelis, elektra. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 671 24 883. 
Rokiškis
• Sodybą gražioje, ramioje vietoje, 
Juodupės sen. Kaina 11500 Eur. 
Tel. 8 621 04 666. Rokiškis
• 2 aukštų namą Juodupėje 
su baldais ir buitine technika. 
Centrinis šildymas (paliekame 
nemažai pakuros). Ūkinis pastatas: 
garažas, malkinė ir pirtis. 12 a 
sklypas su obelimis ir vaiskrūmiais. 
Rami aplinka, kaimynai. Netoli 

miestelio centas. Kaina 13000 Eur. 
Tel. 8 606 59 786. Rokiškis
• 2 kambarių butą Juodupėje, 
Rokiškio raj. Erdvus, šiltas, 
saulėtas butas, ramūs kaimynai. 
Netoliese poliklinika, parduotuvė, 
šalia darželis. Rūsyje sandėliukas. 
Butas parduodamas su baldais ir 
buitine technika. Kaina 5800 Eur. 
Tel. 8 610 48 265. Rokiškis
• Miško sklypus 7310/0004:89 
(3,95 ha)  ir 7310/0004:107 (15,40 
ha). Yra bendras sklypo savininkas. 
Rokiškio raj., Kamajėlių k. Kaina 
18000 Eur.  
Tel. 8 687 33 067. Rokiškis
• Sodo namelį už miškų urėdijos. 
Yra pavėsinė, lauko baldai, 
metalinis-stiklinis šiltnamis 
(laistymui išvestos vandens 
šlangos, tereikia statinėje atsukti 
kraną) ūkinis pastatas, tualetas. 
Kaina 9800 Eur. Tel. 8 606 12 490. 
Rokiškis
• Sodo namelį Uljanavos k., Šilelio 
1-oje g. 3. Sklypo nr. 85. Bendras 
plotas 32 kv. m, yra elektra, 
kanalizacijos išėjimo vamzdis. 
Naujas šulinys. Rusys nedidelis. 
Norint susiekti rašykite sms, 
perskambinsiu . Kaina 4600 Eur. 
Tel. 8 628 84 162. Rokiškis
• 6,29 ha sklypą Kalbutiškių k., 
šalia Sartų ežero ir Šventosios upės 
ištakų. Šalia geras kelias, sklypas 
kraštinis, galimos statybos. Kaina 
36000 Eur. Tel. 8 698 55 357. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Juodupėje, 2 
aukšte, su  baldais. Tel. 8 689 33 
050. Rokiškis
• Du (0,99 ha ir 2 ha) žemės 
ūkio paskirties sklypus esančius 
Rokiškio r., Gabriškio k. 
Papildomas Tel. +370 62975352. 
Kaina 7000 Eur. Tel. 8 629 13 120. 
Rokiškis
• 2,86 ha žemės sklypą Pandėlio 
seniūnijoje. Tel. 8 604 02 171. 
Rokiškis
• 1 kambario suremontuotą butą 
Panevėžio g., 5 aukšte. Galima 
gyventi iš karto. Tel. 8 670 27 269. 
Rokiškis
• Naują medinę pavėsinę 3x3m. 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Rąstinio namo dalį Kavoliškyje. 
Pirmo aukšto plotas 60 kv. m, 
mansardos 30 kv. m. Rūsys. 
Reikalingas pilnas remontas. 9 a 
skypas. Kaina 10000 Eur.  
Tel. 8 629 13 120. Rokiškis
• Namą Panemunėlio gelž. st. 
Asfaltuotas privažiavimas. 3 
kambariai ir didelė virtuvė pirmame 
aukšte, antrame - 2 kambariai. 
Namas šildomas kietuoju kuru, 
vonia, tualetas. Vandentiekis 
miestelio, kanalizacija vietinė. 21 a 
namų valdos, ūkiniai pastatai. Tel. 
8 623 96 271. Rokiškis
• Medinį garažą nusikėlimui, 
4mx6m. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 687 53 961. Rokiškis
• 3 kambarių butą P. Širvio g. 
Šalia mokykla, vaikų darželis, 
automobilių parkavimo aikštelė. 
Galima įsigyti garažą prie 
Panevėžio g. Tel. 8 616 25 485. 
Rokiškis
• Sodybą nuostabioje vietoje su 
1ha žemės Rokiškio raj., Kriaunų 
sen., Miciūnų k. Tel. 8 606 25 534. 
Rokiškis
• 1 kambario butą Aukštaičių g., 3 
aukšte. 31 kv. m. Mediniai langai, 
didelis įstiklintas balkonas, šarvo 
durys, minimalus remontas. Kaina 
12500 Eur. Tel. 8 611 48 977. 
Rokiškis
• Namą Obeliuose, Vytauto g. 
Name yra 3 kambariai, virtuvė 
ir veranda. Yra ūkinis pastatas, 
garažas, rūkykla, šieninė, šulinys. 
Aplink 0,1408 ha žemės sklypas. 
Kaina 6700 Eur. Tel. 8 627 73 916. 
Rokiškis
• Sodą jaukioje kaiminystėje su 
2 kambarių (19 kv.m) mūriniu, 
neįrengtu nameliu. Viduje yra 
pečiukas kūrenimui kietu kuru. 
6,15a sklypas sodų bendrijoje 
Dobilas, adresu Rokiškio r., 
Uljanavos k., Tulpių g. 4. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 676 58 033. 
Rokiškis
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Informuojame, kad 2019 m. balandžio 12 d. 
13:30 val. bus vykdomi žemės sklypo (kad. nr. 
7333/0001:0345) esančio Rokiškio r. sav., Obelių 
sen., Gediškių k. kadastriniai matavimai. Prašome 
gretimo žemės sklypo (kad. Nr. 7333/0001:254), 
paveldėtojus atvykti į žemės sklypo ženklinimą.

Neatvykus darbai bus tęsiami, per 30 dienų 
nuo paženklinimo dienos, galite pateikti pasta-
bas raštu adresu:

 Rotušės g. 18, Biržai, UAB „Šiaurinis taškas“, 
tel. nr. 866201771.

• Pusę namo Sodų g. 7. Ūkinis 
pastatas, lauko tualetas, iki 
namo atvestas vandentiekis, 
komunikacijos. Tel. 8 679 95 256. 
Rokiškis
• Pusę namo Rokiškyje netoli 
miesto centro. Yra vanduo, 2a 
žemės. Tel. 8 623 01 338. Rokiškis
• Tvarkingą 2 kambarių butą 
Pandėlyje. Sudėti plastikiniai 
langai, šarvo durys. Su virtuvės ir 
miegamojo kambario baldais. Yra 
rūsys, lauko sandėliukas, šiltnamis 
ir žemės lysvė. Tel. 8 655 58 068. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą senamiestyje, 
mediniame name. Kaina 7000 Eur. 
Tel. 8 686 20 944. Rokiškis MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Saksofoną. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Geros būklės, sureguliuotą 
pianiną. Kaina 99 Eur.  
Tel. 8 679 88 428. Rokiškis

NUOMA

• Tvarkinga šeima ieško 1, 2 
ar 3 kambarių buto nuomai. 
Pageidautina su plastikiniais 
langais, norime ramių kaimynų. 
Laiku mokėsime nuomą, 
mokesčius. Gali būti su daliniais 
patogumais. Tik Rokiškyje. 
Esame negeriantys, bendraujantys, 
nemėgstame triukšmo. Kaina 50 

Eur. Tel. 8 644 26 932.  
Rokiškis
• Renginių-konferencijų salės 
nuoma!Apgyvendinimas Rokiškyje! 
Rezervuotis nurodytu telefonu. 
Perkūno g. 6, Rokiškis.  
Tel. 8 601 45 696. Rokiškis
• Išnuomojamas 1 kambario butas 
Rokiškyje. Tel. 8 656 38 499. 
Rokiškis
• Šeima ieško pusantrinio arba 2 
kambarių buto nuomai ilgesniam 
laikui. Tel. 8 621 52 675. Rokiškis
• Išnuomojamas kambarys vienam 
asmeniui. Tel. 8 679 84 649. 
Rokiškis

PASLAUGOS

• Automobilių stiklų tamsinimas-
keitimas. Automobilių žibintų 

tamsinimas-poliravimas. Pastatų 
stiklų tamsinimas. Stiklų 
dekoravimas. Stiklų šarvavimas. 
Reklamos gamyba, paruošimas, 



8 psl. 2019-04-02

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

TR
EČ

IA
D

IE
N

IS
 0

4.
03 06:00 Himnas

06:05 Labas rytas, 
Lietuva
09:20 Senis 
10:25 Štutgarto 
kriminalinė policija 6 
11:15 Aukštuomenės 
daktaras 3 
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 Iškyla prie Kabančios
 uolos 
24:00 LRT radijo žinios
00:10 Tvin Pyksas 1 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Stilius
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 „Kas ir kodėl?“ 
03:30 Dviračio žinios 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 „Dniepru per Ukrainą“ 
05:00 Lengvai ir linksmai!

06:10 Televitrina
06:25 Aladinas
06:55 Simpsonai
07:55 Prieš srovę
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Meilės miestas
12:00 Paskutinis iš Magikianų
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 Artimi priešai
23:40 X mutantai
00:40 Kaulai
01:35 Kvantikas
02:25 Ekstrasensai detektyvai
04:15 Kaulai
04:25 X mutantai
05:05 Kvantikas

07:05 Mano gyvenimo šviesa 
08:35 Tomas ir Džeris 
09:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
10:55 Monikai reikia meilės 
11:25 Namai, kur širdis 
12:00 Nuo... Iki...
12:30 Paveldėtoja 2 
13:00 Yra, kaip yra

14:00 Mano likimas 
16:00 Dvi šeimos 
17:00 Labas vakaras, 
Lietuva
18:00 Yra, kaip yra
19:00 Žinios
20:00 KK2
20:30 Nuo... Iki...
21:00 Paveldėtoja 2 
21:30 Monikai reikia
 meilės 
22:00 Žinios
23:00 Nors mirk iš gėdos
00:55 Judantis objektas 
01:50 Juodoji aušra

07:45 Mentalistas 
08:40 Stoties policija
09:40 Sudužusių žibintų 
gatvės 
10:40 Paskutinis faras 
11:40 Kobra 11 
12:40 Ekstrasensų mūšis 
14:45 Stoties policija 

15:50 Sudužusių žibintų 
gatvės 
16:55 Paskutinis faras 
18:00 Info diena
18:30 Kobra 11 
19:30 Mentalistas 
20:30 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų 
skyrius 
21:25 Tautos tarnas 
22:00 Pavojus. Oro upės
23:50 Vienišas vilkas 
Makveidas
02:00 Juodasis sąrašas 
02:55 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 

06.14 TV parduotuvė
06.30 „Pasaulis iš viršaus“
07.00 Skinsiu raudoną rožę
07.30 Krepšinio pasaulyje 
08.00 Reporteris
09.00 „Gurovo bylos. 
Savivalė“ 

10.00 „Gyvybės langelis“
11.10 „Jekaterina Didžioji“ 
12.20  „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“ 
13.30 TV parduotuvė
13.45 „Miškinis“ 
14.55 „Bitininkas“ 
16.00 Reporteris
16.30 Lietuva tiesiogiai
17.00 „Karo merginos“ 
18.00 Reporteris
18.50 „Mes europiečiai“
18.55 „Rasputinas“ 
20.00 Reporteris
20.30 Lietuva tiesiogiai
21.00 Ant bangos
22.00 Reporteris
22.55 „Mes europiečiai“
23.00 Nuoga tiesa
00.30 Čempionai
01.05 „Bitininkas“ 
02.05 „Širdies plakimas“ 
02.55 „Jekaterina Didžioji“ 
03.45 „Šeimininkė“ 
04.35 „Kelrodė žvaigždė“ 
05.20 „Gyvybės langelis“
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06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, 
Lietuva
09:20 Senis
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 6 
11:15 Aukštuomenės 
daktaras 3 
12:00 Gyvenimas
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Ponių rojus 
17:30 Žinios. 
18:00 „Kas ir kodėl?“
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Specialus tyrimas
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Gimę tą pačią dieną
22:30 Dviračio žinios

23:00 Babilonas Berlynas
24:00 LRT radijo žinios
00:10 Tvin Pyksas 1 
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 Lengvai ir linksmai!

06:10 Televitrina
06:25 Aladinas
06:55 Simpsonai
07:55 Gero vakaro šou
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Meilės miestas
12:00 Paskutinis iš Magikianų
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 Sučiupus nužudyti
00:00 X mutantai
01:05 Kaulai
01:55 Kvantikas
02:45 Ekstrasensai detektyvai
03:25 Kaulai
04:35 X mutantai
05:10 Kvantikas

07:05 Mano gyvenimo šviesa
08:35 Tomas ir Džeris 
09:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
10:55 Monikai reikia meilės 
11:25 Namai, kur širdis 
12:00 Nuo... Iki...
12:30 Paveldėtoja 2 

13:00 Yra, kaip yra
14:00 Mano likimas 
15:50 Dvi šeimos 
17:00 Labas vakaras, Lietuva
18:00 Yra, kaip yra
19:00 Žinios
20:00 KK2
20:30 Valanda su Rūta
21:30 Monikai reikia meilės 
22:00 Žinios
23:00 Šešėlių namai
01:10 Judantis objektas 
02:05 Nors mirk iš gėdos
03:40 Alchemija. VDU karta
04:10 RETROSPEKTYVA

07:45 Mentalistas 
08:40 Stoties policija
09:40 Sudužusių žibintų gatvės 
10:40 Paskutinis faras 
11:40 Kobra 11 
12:45 Ekstrasensų mūšis 
14:45 Stoties policija

15:50 Sudužusių žibintų gatvės 
16:55 Paskutinis faras 
18:00 Info diena
18:30 Kobra 11 
19:30 Mentalistas 
20:30 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 
21:25 Tautos tarnas 
22:00 Žmogžudysčių sąrašas
00:00 Pavojus. Oro upės
01:50 Juodasis sąrašas 
02:40 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 

06.14 TV parduotuvė
06.30 „Pasaulis iš viršaus“
07.00 Vantos lapas
07.30 Kitoks pokalbis su 
D.Žeimyte
08.00 Reporteris
09.00 Ant bangos
10.00 „Gyvybės langelis“ 
11.10 „Jekaterina Didžioji“ 

12.20  „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“ 
13.30 TV parduotuvė
13.45 „Miškinis“ 
14.55 „Bitininkas“ 
16.00 Reporteris
16.30 Lietuva tiesiogiai
17.00 „Karo merginos“ 
18.00 Reporteris
18.50 „Mes europiečiai“
18.55 „Rasputinas“ 
20.00 Reporteris
20.30 Lietuva tiesiogiai
21.00 Ne spaudai
22.00 Reporteris
22.55 „Mes europiečiai“
23.00 Adomo obuolys
00.00 „Miškinis“ 
01.05 „Bitininkas“ 
02.05 „Širdies plakimas“ 
02.55 „Jekaterina Didžioji“ 
03.45 „Kaip bocmanas nuotakos 
ieškojo“ 
04.35 „Kelrodė žvaigždė“ 
05.20 „Gyvybės langelis“
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06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis 
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 6 
11:15 Aukštuomenės 
daktaras 3 
12:00 (Ne)emigrantai
13:00 Vartotojų kontrolė
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
16:40 Ponių rojus 
17:30 Žinios. 
18:00 „Kas ir kodėl?“
18:30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba
19:30 Beatos virtuvė 
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas

22:50 Tikroji padėtis 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Gyvenimas 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Gimę tą pačią dieną 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 „Kas ir kodėl?“ 
03:30 Ryto suktinis 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba 
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus 

06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:55 Farai
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Meilės miestas
11:00 Meilės miestas
12:00 Paskutinis iš Magikianų

13:00 Pažadėtoji
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Zootropolis
21:45 Karibų piratai. ‘Juodojo 
perlo’ užkeikimas
00:40 Lemtingas posūkis 2. 
Aklavietė
02:25 Kietas riešutėlis
04:45 Paskutinis iš Magikianų

07:05 Mano gyvenimo šviesa 
08:35 Tomas ir Džeris 
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 
10:55 Monikai reikia meilės 
11:25 Namai, kur širdis 
12:00 Valanda su Rūta
13:00 Yra, kaip yra
14:00 Mano likimas 

16:00 Dvi šeimos 
17:00 Labas vakaras, Lietuva
18:00 Bus visko
19:00 Žinios
20:00 KK2 penktadienis
21:30 Bornas. Absoliutus 
pranašumas
23:45 Šeimos susitikimas
01:45 Bendrabutis
03:15 Šešėlių namai

07:45 Mentalistas 
08:40 Stoties policija
09:40 Sudužusių žibintų gatvės
10:40 Paskutinis faras 
11:40 Kobra 11 
12:40 Ekstrasensų mūšis 
14:45 Stoties policija 
15:50 Sudužusių žibintų gatvės 
16:55 Paskutinis faras 
18:00 Info diena

18:30 Kobra 11 
19:30 Mentalistas 
20:30 Amerikietiškos imtynės 
22:30 Kai nesiseka, tai nesiseka
00:35 Žmogžudysčių sąrašas
02:30 Juodasis sąrašas 

06.14 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 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“ 
13.30 TV parduotuvė
13.45 „Miškinis“ 

14.55 „Bitininkas“ 
16.00 Reporteris
16.30 Kitoks pokalbis su 
D.Žeimyte
17.00 „Karo merginos“ 
18.00 Reporteris
18.55 „Rasputinas“ 
20.00 Reporteris
20.30 Kitoks pokalbis su 
D.Žeimyte
21.00 „Prokuroras“ 
22.00 Reporteris
23.00 Ant bangos
00.00 „Miškinis“ 
01.05 „Bitininkas“ 
02.05 „Širdies plakimas“ 
02.55 „Jekaterina Didžioji“ 
03.45 „Kaip bocmanas nuotakos 
ieškojo“ 
04.35 „Kelrodė žvaigždė“ 
05.20 „Gyvybės langelis“ 
06.10 „Pasaulis iš viršaus“
06.35 Krepšinio pasaulyje

klijavimas. www.stiklutamsinimas.
eu. Tel. 8 608 03 391.  
Kupiškis
• Atliekami darbai: Žemės kasimo, 
stumdymo ir lyginimo darbai; 
Gerbūvio darbai; Tranšėjų kasimas 
kanalizacijai, vandentiekiui, 
elektros laidams pratęsti; Pamatų 
įrengimas; Pamatų atkasimas; Kiti 
darbai. Tel. 8 652 91 336.  
Rokiškis
• Malkų ruoša: medžių 
nupjovimas, ištraukimas, 
skersavimas, skaldymas, krovimas, 
transportavimas ir iškrovimas. 
Taip pat genime medžius, 
karpome gyvatvores, surenkame ir 
išvežame  lapus, seną žolę.  Kelio 
greideriavimo paslaugos.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Dengiame plokščius stogus 
prilydoma rulonine danga. 
Suteikiame garantiją.  
Tel. 8 690 27 247. Panevėžys

PRAŠO PADOVANOTI

• Prašau padovanoti jauną šuniuką. 
Geriau, kad būtų patinėlis.  
Tel. 8 638 73 673. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Akumaliatorinį, pakraunamą 

triratuką. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 615 92 722. Rokiškis
• 36 dydžio riedučius. Kaina 5 Eur. 
Tel. 8 682 21 205. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• L. Šepkos parkelyje rastas 
mobilusis telefonas. Tel. 8 696 02 
035. Rokiškis
• Rokiškio raj, Pandėlio sen. 
dingo biglių veislės kalytė. 
Kalytei prasidėjo ruja, nutrūko 
nuo pavadžio ir į namus negrįžta 
jau keletą dienų. Gal kažkas 
pastebėjote, gal priglaudėte. Labai 
prašau turinčiuosius informacijos 
su manimi susisiekti.  
Tel. 8 627 62 044. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Savaeigę žoliapjovę Murai. 
Gamintojas JAV, būklė – normali, 
Brigg Startion. Kaina 95 Eur.  
Tel. 8 623 61 509.  
Rokiškis
• Tvarkingą traktoriuką 2011 m., 
Husqvarna Rider 13 R Special. 
Kaina 1550 Eur. Tel. 8 644 46 923. 
Rokiškis
• Mažai naudotą pjūklą Echo 420es. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 676 54 392. 
Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO-
PREKĖS

• Naują žvejybos tinklą. 
 Kaina 40 Eur. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis
• Tvarkingą, puikiai veikiantį riedį. 
Kaina 110 Eur. Tel. 8 620 15 919. 
Rokiškis
• Mažai naudotą treniruoklį-dviratį. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 646 81 861. 
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Puikios būklės, naudotą plastikinį 
varstomą langą. Aukštis 142 cm, 
plotis 70 cm. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 623 61 509. Rokiškis
• Naujas šamotines plytas.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Įvairaus pjovimo statybinę 
medieną. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Naują siaurapjūklį Skil. Yra 
pjūkleliai. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 686 20 474. Rokiškis
• Tvarkingus, dažytus langų rėmus 
su stiklais. Tinka šiltnamiams ir 
įvairiems pastatams.  
Tel. 8 458 33 355. Rokiškis
• Šiltnamio lankus. Balti, 8 vnt., 
5,5 m ilgio. Vieneto kaina 2,5 Eur. 
Tel. 8 647 48 007. Rokiškis

• Plastikines lauko duris su stiklu 
90x204 cm. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 692 53 557. Rokiškis
• 3 naudotas duris be staktų.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Spygliuočių ir lapuočių 
dailylentes. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Langų rėmus su stiklais, tiktų 
šiltnamiui. Tel. 8 615 55 734. 
Rokiškis
• T formos cinkuotą metalą 
šiltnamiui. 15 vnt. po 3,4 m. Stiklą 
šiltnamiui 1,2x0,5 m.  
Tel. 8 615 55 734. Rokiškis
• Diskinius pjūklus medienai pjauti. 
Diametras 50 cm, 2 vnt., nauji, 
pagaminti Latvijoje. Kaina 45 Eur/
vnt. Tel. 8 610 06 145.  
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• 10 kub. m talpos metalinę 

cisterną. Tel. 8 687 53 961. 
Rokiškis
• Motorolerį Honda Bali. TA iki 
2019.08. Tvarkingas. Kaina 280 
Eur. Tel. 8 621 36 133. Rokiškis
• Opel Vectra. Dyzelis, 74kW, TA 

iki 2019.11.08. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 670 37 379. Rokiškis
• 2003 m. Lancia Pedro miniveną. 
Dyzelis, 2 l, TA iki 2020.07, 
variklio defektas. Kaina 500 Eur. 
Tel. 8 687 56 716. Rokiškis
• Mitsubishi Colt CZ3 2005 m., 
1,3 l, 70 kW, el. langai, borto 
kompiuteris, 3 durų, geros 
žieminės padangos, oro pagalvės, 
signalizacija. Tvarkingas, kėbulas 
be defektų. TA pasibaigė kovo 15 
d. Yra nedidelis gedimas. Kuro 
sąnaudos 5-6 l. Kaina derinama. 
Bajorai. Kaina 900 Eur.  
Tel. 8 612 85 838. Rokiškis
• Tvarkingą VW Golf hečbeką. 
1,9 l. Salonas gražus, nesutrintas. 
Variklis dirba kaip priklauso. TA 
iki 2019.09. Priekiniai sparnai 
pažeisti korozijos. Kaina derinama. 
Kaina 850 Eur. Tel. 8 624 21 377. 
Rokiškis
• Naudotą dviratį tinkantį 
paaugliui. Kaina 60 Eur.  
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PERKA

Tel. 8 650 36 117. Rokiškis
• Naują medinę valtį.  
Tel. 8 618 18 097. Rokiškis
• 2003 m. Audi A6 universalą. 2,5 
l, TDi, 120 kW. El. langai, ABS, 
klimato kontrolė, naujai perrinkta 
visa važiuoklė, geros M+S 
padangos, naujas akumuliatorius, 
nauji galiniai amortizatoriai , TA iki 
2020.08. Kaina 1700 Eur.  
Tel. 8 600 63 802. Rokiškis
• 2002 m. BMW 530. Dyzelis . 
Kaina 2600 Eur. Tel. 8 698 04 622. 
Rokiškis
• Opel Astra 2001 m., 2 l, dyzelis, 
TA iki 2021.04. Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 698 04 622. Rokiškis
• VW Passat 200 1m., 1,8 l, 
benzinas/dujos. Kaina 1400 Eur. 
Tel. 8 698 04 622. Rokiškis
• VW Passat 2 l, dyzelis, DSG 
greičių dėžė. Kaina 2300 Eur.  
Tel. 8 698 04 622. Rokiškis
• 2012 m. Volvo S60, 2,5 l, 
benzinas, automatinė pavarų dėžė. 
Visiškai tvarkingas. Vasarinių/
žieminių padangų komplektai. 
Kaina 7800 Eur. Tel. 8 673 00 274. 
Rokiškis
• Skubiai techniškai tvarkingą 
automobilį Toyota Corolla Verso. 
2 l, vienatūris. Automobilis turėjęs 
tik du savininkus. Visą laiką mašina 
buvo prižiūrėta, pakeisti filtrai, 
tepalai. Kuro sąnaudos 5,5-7 l. 
Nebuvo jokių sudėtingų gedimų. 
Tikra rida. Kaina 2350 Eur.  
Tel. 8 622 55 130. Vilnius
• Audi B4 Avant 1994 m., 1,9 l, 
TDI, dyzelis. TA iki 2020.08.10. 
Kaina 600 Eur. Tel. 8 616 32 949. 
Rokiškis
• Audi 100 C4 2,5 l, TDI, 85 kW, 
TA iki 2020.04.18. Kaina 700 Eur. 
Tel. 8 683 85 278. Utena
• Senąjį tuščią angliarūgštės 
balioną. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 692 53 557. Rokiškis
• Toyota Yaris 2003 m., benzinas, 
50 kW. Žalios spalvos, rida 137 
163 km, 4 durų. Signalizacija, TA 
iki 2021.04.21. Tel. 8 686 21 085. 
Rokiškis
• Tvarkingą Ford automobilį. Yra 
TA. Kaina 1300 Eur.  
Tel. 8 621 00 091. Rokiškis
• Gary Fisher kalnų dviratį. Su 
papildomais ratais, bėgiai veikia 
gerai, hidrauliniai stabdžiai geri, 
padangos tarnaus dar ilgai. Šakės 
po kapitalinio remonto. Nedaug 
pravažiuota. Kaina derinama 
vietoje. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 673 35 817. Rokiškis
• Tvarkingą Volvo V50. 2009 m., 
2 l, 100 kW. Iš Austrijos. Variklis 
dirba gerai, kėbulas gražus. Rida 
tikra, 250 000 km. Yra serviso 
knygelė. Tel. 8 619 32 390. 
Rokiškis
• Audi 80 1984 m., automatinė 
pavarų dėžė, benzinas. TA iki 
2019.12. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 652 74 425. Rokiškis
• Renault Megane 2000 m., 1,6 l, 
benzinas–dujos, hečbekas, pavarų 
dėžė mechaninė, atliktas kosmetinis 
remontas.Yra kondicionierius. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 626 90 746. 
Rokiškis
• VW Caddy 2006 m., 1,9 l, 77 kW. 
Automatinė pavarų dėžė, TA iki 
2020.0316. Tvarkingas automobilis, 
viskas veikia kaip priklauso. 
Kaina 2300 Eur. Tel. 8 607 37 032. 
Rokiškis
• Audi A4 universalą. 1,8 l, 
benzinas. TA iki 2019.06. Yra 
vasarinių ratų komplektas. Kaina 
600 Eur. Tel. 8 699 39 489.  
Zarasai
• Lengvojo automobilio priekabėlę 
be dokumentų. Su konteineriu 600 
l. Kaina 150 Eur. Tel. 8 687 53 961. 
Rokiškis
• Nebrangiai moterišką dviratį.  
Tel. 8 621 65 223. Rokiškis
• Mažai naudotą riedį su nauju 
akumuliatoriumi, dėklu, krovikliu. 
Kaina 65 Eur. Tel. 8 618 14 153. 
Rokiškis
• Opel Vectra C sedaną. 2,2 l, 
92 kW, dyzelis, originali rida 
155 000km, TA dviems metams. 
Ratlankiai R17 su naujomis M+S 
padangomis. Automobilis labai 
geros būklės . Kaina 1750 Eur.  

Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Mazda 323F 2002 m., 2 l, dyzelis, 
75 kW. Važiuoja gerai. TA dar 
metams. Lieti ratlankiai.  
Kaina 750 Eur. Tel. 8 675 94 997. 
Rokiškis
• VW Golf 2002 m., 1,9 l, TDI, 
74kW, universalas. Kaina 790 Eur. 
Tel. 8 612 67 305. Rokiškis
• Opel Zafira 2000 m., 2 l, 74 kW, 
dyzelis, TA iki 2020.07.17.  
Tel. 8 624 23 792. Rokiškis
• Moterišką, ne bėginį dviratį. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 624 79 330. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Peugeot skardinius ratus su 
padangomis ir gaubtais. 205/65 
R15. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 692 53 557. Rokiškis
• Opel Astra 2000 m., DTI ,2 l, 74 
kW, dalimis. Tel. 8 651 12 780. 
Rokiškis
• Opel Astra universalą 2000 m., 2 
l, DTI, 74 kW, dalimis.  
Tel. 8 620 78 254. Rokiškis
• VW Golf 4 R17 lietus ratlankius 
su padangomis. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 670 37 379. Rokiškis
• Lietus diskus. Tinka VW Sharan, 
tarpai tarp skylių 7 cm, skylės 
diametras 5,5 cm. Roadstone, 
Westlake padangos, važinėtos 2 
sezonus, likutis 5-6 mm, 205/60 
R15 91H. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 687 86 097. 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
• Audi 2,5 l, dyzelis, 110 kW, 
dalimis. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 622 46 671. Rokiškis
• Automobilinę magnetolą ir 
navigacijos sistemą. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 603 87 554. Rokiškis
• BMW 520 lietus ratlankius R18. 
Tel. 8 618 88 047. Rokiškis
• Ratus nuo BMW E39.  
Kaina 120 Eur. Tel. 8 638 92 946. 
Rokiškis
• Nenaudotą Jawa 350 kuro baką. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 640 42 901. 
Rokiškis
• Padangas 195/65 R15, 205/55 
R16. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• VW Vento. Dalimis, dyzelis.  
Tel. 8 687 56 716. Rokiškis
• Lietus, tvarkingus R17 ratlankius. 
Kaina 130 Eur. Tel. 8 675 16 894. 
Rokiškis
• Lietus ratlankius su padangomis 
R17 215/55 nuo Audi A4, labai 
geros būklės. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Tvarkingus R16 lietus ratus. 
Buvo naudojami Audi A4 B5. Be 
padangų. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 673 00 274. Rokiškis
• Lengvojo ļydinio ratus R16, 
keturių sķyļių, ņuo Peugeot 406. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 608 98 335. 
Zarasai
• Ratus R16 108 57.1. Buvo uždėti 
Audi 80 B4. Tinka ir kitiems 
modeliams. Visų 4 kaina 60 Eur. 
Tel. 8 628 01 976. Rokiškis
• Vasarines padangas R16 205/55. 
Likutis 4-5 mm. Už abi 15 Eur.  
Tel. 8 628 01 976. Rokiškis
• Lietus R17 ratlankius nuo BMW 
E30 3 serijos, skylės 4x100, 
ET30. Kraštai prie padangų šiek 
tiek pabraižyti, nors padangos jau 
pakankamai senos, tačiau būklė 
tikrai neprasta. Atsakau ir į sms. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 675 38 368. 
Rokiškis
• Ratus su padangomis R15 5x100. 
Subalansuoti. Tinka VW Golf 4, 
Audi A3. Yra 2 vnt. Už abu 30 Eur. 
Tel. 8 616 35 640. Zarasai
• Gražų, be defektų 1999 m. 
Audi A3 galinį dangtį. Taip pat 
yra dešinės pusės galinis žibintas 
ir veidrodis. Tel. 8 616 35 640. 
Zarasai
• Rial firmos, vokiškus R18 ratus 
nuo Volvo automobilio.  
Kaina 160 Eur. Tel. 8 698 55 357. 
Rokiškis
• Volvo V70 2,5 l, TDI naudotą, bet 

gerą alkūninio veleno skriemulį. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 625 04 387. 
Rokiškis
• Opel Astra 1999 m., ecotec 
variklis, 2 l, universalas.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Itališką sportinį BMW vairą.  
Tel. 8 621 65 223. Rokiškis
• 1991-1996 m. Opel Astra priekinį 
bamperį. Tel. 8 615 55 734. 
Rokiškis
• VW Caddy 2008 m. 
priekinį bamperį, kairės pusės 
žibintą,dešinės pusės posparnę.  
Tel. 8 615 55 734. Rokiškis
• Lengvo lydinio gražius ratlankius, 
keturių skylių, R15. Centrinė skylė 
58mm., tarpas tarp skylių 108 mm. 
Tel. 8 615 55 734. Rokiškis
• Mažai naudotas padangas 205/75 
R16c. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 626 38 881. Rokiškis
• VW variklį 1,9 l, TDI, 66 kW. 
Tel. 8 614 66 272. Rokiškis
• Labai geros kokybės 
automagnetolą su vaizdo ekranu. 
Kaina 95 Eur. Tel. 8 611 52 763. 
Rokiškis
• Lietus ratus su padangomis 
215/55 R16 5x110. Tinka Opel 
Zafira, Vectra, Astra, Signum.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• Komutatorių itališkiems 
motoroleriams. Giliera, Piaggio ir 
pan. Naujas. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 699 17 871. Rokiškis
• Ratus R16 205/55. 4 vnt. Tinka 
Volvo, Renault. Padangos Hankook. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 699 17 871. 
Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• Greičių dėžę. Kodas EGR. Tinka 
Audi 1,9l, TDI, VW automobiliams. 
Tel. 8 616 35 640. Zarasai
• Dažų sluoksnio matuokį Fe ir Al 
paviršiams. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 686 20 474. Rokiškis
• 4 beveik naujas vasarines 175/70 
R14 padangas su lietais ratlankiais. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 610 17 655. 
Rokiškis
• Sumontuotus, balansuotus Opel 
Zafira R15 ratus su padangomis. 
Padangų likutis 3 mm. Yra 4 vnt. 
Komplekto kaina 50 Eur.  
Tel. 8 626 38 881. Rokiškis

• Perku antikvariatą, sendaikčius, 
militaristiką, senus dokumentus, 
nuotraukas, apdovanojimus, 

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA
pinigus. Tel. 8 610 21 765.  
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Televizorių su skaitmeniniu 
imtuvu. Veikia puikiai, yra 2 
veikiantys pulteliai. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 679 88 428. Rokiškis
• Geros būklės namų kiną Philips 
HTS7200. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 699 86 850. Rokiškis
• 14 kanalų skaitmeninį imtuvą TV 
Star. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis

• Naujus penkiatonės priekabos 
ratus su būgnais. Taip pat ašį 
su lingėmis. Tel. 8 615 29 342. 
Rokiškis
• Mažai naudotą motobloką Neva 

MB2 su dviem plūgais ir frezomis. 
Honda variklis, 5,5 arklio galių. 
Kaina 750 Eur. Tel. 8 612 14 728. 
Rokiškis
• Sėjamąją Norsted už 1200 Eur, 
kompakterį už 2000 Eur.  
Tel. 8 610 12 318.  
Rokiškis
• Savadarbį traktorių su T-16 
varikliu. Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 687 19 763.  
Rokiškis
• Kultivatorių su S formos 
spyruoklėmis. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 679 08 694. Rokiškis

„Boeing“ žada padaryti viską, 
kad ateityje būtų išvengta lėktuvų katastrofų

JAV aviacijos milžinė 
„Boeing“ žada dėti visas 
įmanomas pastangas, kad 
ateityje būtų išvengta tokių 
lėktuvų katastrofų, kokios 
įvyko Etiopijoje ir Indone-
zijoje.

„Padarysime viską, kas 
įmanoma, kad tokių nelaimių 
daugiau nepasikartotų“, – pa-
reiškė korporacijos viceprezi-
dentas Mike'as Sinnettas, kurį 
cituoja JAV žiniasklaida.

„Boeing“ atstovai šios sa-
vaitės viduryje surengė spe-
cialų pilotų instruktažą, kurio 
metu papasakojo apie atnau-
jintą „Boeing 737 MAX“ 
modelio orlaivių programinę 
įrangą.

Antradienį buvo pranešta, 
jog „Boeing“ atliko „Boeing 
737 MAX“ modelio orlaivio 
su atnaujinta manevravimo 
charakteristikų papildymo 
sistema (angl. MCAS) bando-
muosius skrydžius.

Skrydžiai buvo atlikti po 

to, kai pilotai specialiuose tre-
niruokliuose šeštadienį išban-
dė atnaujintą sistemą MCAS. 

Šiuose mokymuose daly-
vavo trijų Jungtinių Valstijų 
oro linijų bendrovių – „Sou-
thwest Airlines“, „American 
Airlines“ ir „United Airlines“ 
– pilotai, taip pat dviejų už-
sienio oro linijų bendrovių, 
kurių žiniasklaida neįvardija, 
atstovai.

Abejonių dėl „Boeing 737 
MAX“ saugumo kilo po to, 
kai per mažiau nei per penkis 
mėnesius sudužo du šio mode-
lio lėktuvai.

2018 metų spalio pabai-
goje netrukus po pakilimo iš 
Džakartos oro uosto sudužo 
Indonezijos oro linijų bendro-
vės „Lion Air“ lėktuvas „Bo-
eing-737 MAX 8“ . Žuvo visi 
189 orlaivyje buvę žmonės.

O šių metų kovo 10-ąją nu-
krito Etiopijos oro linijų ben-
drovės orlaivis „Boeing-737 
Max 8“, skridęs iš Adis Abe-
bos į Nairobį. Per šią katas-

trofą žuvo 157 žmonės.
Po šio įvykio daugelis pa-

saulio šalių uždraudė šio mo-
delio orlaivių skrydžius savo 
oro erdvėje, o oro bendrovės 
atsisakė juos naudoti ir atšau-
kė ankstesnius šių orlaivių ga-
mybos užsakymus.

JAV transporto departa-
mentas yra pradėjęs tyrimą, 
siekdamas išsiaiškinti, kokiu 
pagrindu JAV civilinės aviaci-
jos administracija (FAA) leido 
eksploatuoti orlaivius „Bo-
eing 737 MAX“.

Tyrime daugiausia dėmesio 
skiriama MCAS sistemai.

Institucijų duomenimis, 
būtent ši sistema, kurią teko 
įdiegti dėl naujojo „Boeing“ 
dizaino ypatybių, galėjo tapti 
nelaimių Indonezijoje ir Etio-
pijoje priežastimi.

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

Per savaitę avarijose žuvo 4 žmonės – 
3 daugiau nei pernai tuo pat metu

Pastarąją savaitę per ava-
rijas Lietuvoje žuvo 4 žmo-
nės – tai 3 daugiau nei pernai 
tuo pat metu.

Kovo 22–28 dienomis eis-
mo įvykiuose žuvo 4 vyrai: 2 
(83-ejų ir 29-erių metų vairuo-
tojai), 41 metų keleivis ir 63-
ejų pėsčiasis, pranešė Lietuvos 
kelių policijos tarnyba.

Palyginti šios savaitės ava-
ringumo statistiką su praėjusių 
metų ta pačia savaite, pirmi-
niais duomenimis, įvyko 16 
įvykių daugiau, žmonių žuvo 
3 daugiau, sužeista 13 daugiau. 
Tragiškos eismo nelaimės įvy-
ko Klaipėdoje, Kelmės, Taura-
gės ir Rokiškio rajonuose.

Aukščiau minėti laikotar-
piu Lietuvoje įvyko 63 eismo 
įvykiai, kuriuose nukentėjo 

žmonės. Neblaivūs vairuoto-
jai, pirminiais duomenimis, 
dalyvavo 3 įvykiuose, sužeis-
ti 3 žmonės (2 pėstieji, 1 ne-
blaivus vairuotojas).

Pagrindinės savaitės eismo 
įvykių priežastys (pirminiais 
duomenimis): reikalavimo 
duoti kelią važiavimo pir-
menybę turinčiai transporto 
priemonei nevykdymas, susi-
dūrimai sukant į kairę bei vai-
ruotojų pareigų pėstiesiems 
nevykdymas – po 14 atvejų.

Dėl saugaus atstumo nesi-
laikymo (atsitrenkimo į prie-
kyje važiuojančią transporto 
priemonę) įvyko 11 avarijų, 10 
avarijų nulėmė saugaus važia-
vimo greičio nepasirinkimas. 

Per savaitę užfiksuota 
daugiau nei 3,6 tūkst. Kelių 
eismo taisyklių pažeidimų. 

Policijos pareigūnai išaiškino 
141 neblaivų vairuotoją, 65 
iš jų nustatytas daugiau negu 
1,5 promilės girtumas, jiems 
taikoma baudžiamoji atsako-
mybė. Nustatyta 410 pėsčiųjų 
ir 194 dviračių vairuotojų pa-
darytų pažeidimų, 149 atvejai, 
kai asmenys vairavo transpor-
to priemones, nors teisės tam 
neturi.

Šiemet Lietuvoje eismo 
įvykiuose, pirminiais duome-
nimis, žuvo 43 žmonės – 14 
vairuotojų ir 14 pėsčiųjų (9 – 
tamsiuoju paros metu, 4 – pės-
čiųjų perėjose), 12 keleivių, 2 
dviračių vairuotojai (tamsiuoju 
paros metu), 1 asmuo, dirbęs 
kelyje. Tarp žuvusiųjų – 2 ne-
pilnamečiai, jie vyko kaip ke-
leiviai.

BNS inform.

Savivaldybės nepanaudojo daugiau nei pusės socialinės paramos lėšų
Pernai savivaldybės nepa-

naudojo daugiau nei pusės 
socialinės paramos lėšų, rodo 
ketvirtadienį skelbiami Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministe-
rijos duomenys.

Pernai piniginei socialinei pa-

ramai, tai yra pašalpoms ir šildy-
mo bei vandens išlaidų kompensa-
cijoms skirta 223,3 mln. eurų. Iš jų 
117,5 mln. eurų liko nepanaudota.
Pasak ministerijos, tai lėmė kylan-
ti ekonomika ir augančios gyven-
tojų pajamos. Nepanaudotas lėšas 
savivaldybės galėjo paskirstyti ki-

toms socialinės apsaugos sritims. 
Nepanaudotus pinigus Lietuvos 
savivaldybės pranešė daugiausia 
skyrusios įvairioms socialinėms 
paslaugoms – joms atiteko apie 30 
proc. savivaldybių nepanaudotų 
lėšų. 

BNS inform.
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NATO Lietuvoje: pajėgumai ir lūkesčiai
Lietuvai minint narystės 

NATO 15-ąsias metines, BNS 
pateikia svarbiausius faktus 
apie sąjungininkų buvimą 
šalyje ir valdžios lūkesčius dėl 
didesnių pajėgumų.

TARPTAUTINIS BA-
TALIONAS. Nuo 2017 metų 
Rukloje dislokuotame NATO 
batalione tarnauja virš tūks-
tančio karių. Daugiausia – 530 
karių – į Lietuvą atsiuntusi vie-
netui vadovaujanti Vokietija. Po 
maždaug 240 karių yra atsiuntę 
Nyderlandai ir Čekija, norve-
gai dislokavo virš 20, Belgija 
atsiuntė vieną karį, o Islandija 
– vieną civilį. Sąjungininkų ka-
riai į Lietuvą taip pat atsigabeno 
tankų, pėstininkų kovos maši-
nų, kitos technikos.

Prieš kelis mėnesius Vokie-
tijos gynybos ministrė Ursula 
von der Leyen pažadėjo, kad 
jos šalis per artimiausius trejus 
metus investuos 110 mln. eurų į 
karinę infrastruktūrą Rukloje ir 
Pabradėje.

ORO POLICIJA. Šią 
NATO misiją Baltijos šalyse 
iš aviacijos bazės Šiauliuose 
vykdo apie 140 lenkų karių su 
keturiais naikintuvais F-16. Už 
misiją atsakingos šalys keičiasi 
kas keturis mėnesius. Oro poli-
cijos misija vykdoma nuo 2004 
metų.

ŠTABAS VILNIUJE. 
Lietuvos sostinėje 2015 me-
tais atidarytame vadinamajame 
NATO pajėgų integravimo vie-
nete tarnauja 20 Lietuvos karių 

ir 20 karių iš 13 sąjungininkų 
šalių. Šis štabas yra atsakingas 
už pagalbą į Lietuvą perdislo-
kuojant sąjungininkus, ypač 
Aljanso greitojo reagavimo pa-
jėgas.

ENERGETINIO SAU-
GUMO CENTRAS. 2012 
metais įsteigtame NATO ener-
getinio saugumo kompetenci-
jos centre Lietuvoje šiuo metu 
dirba 32 asmenys, iš jų pusė yra 
Lietuvos kariai bei civiliai. Kitą 
pusę Vilniuje veikiančio centro 

personalo sudaro sąjungininkai 
iš dešimties Aljanso šalių.

VALDYMO IR PRANE-
ŠIMŲ CENTRAS. Kauno 
rajone įsikūrusiame Karinių oro 
pajėgų Oro erdvės ir kontrolės 
centre, kur įkurtas trijų Baltijos 
valstybių Bendras valdymo ir 
pranešimų centras, dislokuota 
keliasdešimt Estijos ir Latvijos 
karių. Tikslus jų skaičius nevie-
šinamas.

Jungtinės Valstijos. Mari-
jampolėje įsikūrusiame Lie-
tuvos kariuomenės logistikos 
batalione tarnauja maždaug 
25 JAV kariai. Į šalį reguliariai 
atvyksta JAV specialiųjų ope-
racijų kariai, tačiau jų skaičius 
neviešinamas.

JAV nuo 2014 metų Lietuvai 
skyrė daugiau nei 200 mln. eurų 
– pirko karinę įrangą, organiza-
vo mokymus ir investavo į kari-
nę infrastruktūrą. Šiaulių rajone 
įsikūrusiuose Mumaičiuose 
įrengtos patalpos JAV ginkluo-
tei ir technikai laikyti.

LŪKESČIAI DĖL ORO 

GYNYBOS IR LAIVŲ. Lie-
tuva turi trumpo nuotolio raketų 
ir perka vidutinio nuotolio sis-
temas, bet negali įpirkti ilgojo 
nuotolio raketų, galinčių numuš-
ti orlaivius ar balistines raketas. 
Lietuviai norėtų, kad jas dislo-
kuotų sąjungininkai, bet kol kas 
tai atrodo mažai tikėtina.

Lietuva taip pat siekia pa-
keisti oro policijos misijos 
mandatą, kad ji taptų oro gy-
nybos misija. Efektyviai oro 
gynybai svarbūs ir radarų pa-
jėgumai, susitarimai dėl keiti-
mosi informacija bei gynybos 
planai, kaip neutralizuoti Kara-
liaučiaus krašte esančius Rusi-
jos pajėgumus.

Lietuva taip pat siekia, kad 
NATO sąjungininkai atsiųstų 
daugiau karo laivų į Baltijos jūrą.

PAJĖGŲ JUDĖJIMAS. 
Lietuva ragina įkurti vadinamą-
ją „karinį Šengeną“ – sistemą, 
kuri leistų kariams tarp Europos 
šalių judėti su minimaliomis 
kliūtimis.

Baltijos šalys teigia susitvar-

kiusios leidimų įvažiuoti sąjun-
gininkų karinei technikai siste-
mą taip, kad tokie leidimai būtų 
išduodami per 24 valandas. Vis 
dėlto jos iki šiol susiduria su iš-
šūkiu karinėms reikmėms pritai-
kyti civilinę infrastruktūrą – ge-
ležinkelius, kelius ar viadukus.

Lietuvos ir kitų regiono ša-
lių pareigūnai taip pat ragina 
suteikti daugiau įgaliojimų vy-
riausiajam NATO pajėgų vadui 
Europoje. Tai siūloma nerimau-
jant, kad politinių sprendimų 
priėmimas iš visų NATO šalių 
atstovų sudarytoje taryboje kri-
zės atveju gali užtrukti per ilgai.

PARAMA IŠ JAV. Išsikve-
piant Lietuvos pastangoms su-
grąžinti amerikiečių karius nuo-
latiniam buvimui, dabar valdžia 
bando įtikinti amerikiečius 
šalyje dažniau rengti pratybas. 
Į jas JAV kariai atvyksta iš Len-
kijos. Po kuopą JAV karių nuo-
lat kiekvienoje iš Baltijos šalių 
buvo nuo 2014 metų Krymo 
aneksijos iki 2017 metų rudens.

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

Ieškokite 
prekybos centruose!

AVINAS. Sa-
vaitės pradžia bus 
paini, teks daž-
niau prisitaikyti, 

galite susidurti su svetimomis 
paslaptimis. Ir patys būsite 
linkę veikti slapta. Pernelyg 
neatviraukite, atsargiai rinkite 
žodžius, saugokitės piktava-
lių: ne visi mokės pasidžiaugti 
jūsų sėkme. Nepaisant šiokių 
tokių keblumų, vyraus paki-
lios nuotaikos, jausite vidinį 
lengvumą, norėsis mokytis, 
megzti naujas pažintis. Nuo 
savaitės vidurio ims labiau 
sektis, būsite pastebėti bei 
įvertinti. Skirkite laiko išvaiz-
dos puoselėjimui, sveikatini-
mosi procedūroms, asmeni-
niam tobulėjimui – tam itin 
palankus metas.

JAUTIS. At-
sivers naujos 
p e r s p e k t y v o s . 
Produktyviausia 

ir aktyviausia bus pirmoji 
savaitės pusė, imkitės atsa-
kingiausių darbų. Tikėtinos 
svarbios permainos meilės 
fronte, galbūt aplankys sti-
prūs jausmai. Poros turės pro-
gą išspręsti anksčiau kilusius 
tarpusavio nesusipratimus. 
Itin aktuali išliks pinigų tema 
– laukia neplanuotos išlaidos. 
Sieksite sudaryti neišdildomą 
įspūdį, kils noras gyventi ne 
pagal savo kišenę. Savaitės 
pabaigoje būsite nusiteikę itin 
romantiškai, tai puikus metas 
tolimesnėms kelionėms, turi-
mų talentų puoselėjimui.

DVYNIAI. Sa-
vaitės pradžioje 
klaidų tikimybė  
dar didelė, tačiau 

taps kur kas lengviau susikal-
bėsite su aplinkiniais, pajudės 
strigę reikalai, gausite reikia-
mus dokumentus. Sieksite 
aukštų idealų, norėsis padėti, 
užsiimti labdara, ims dominti 
religija, filosofija. Ypač sek-
sis Dvyniams, užsiimantiems 
socialine veikla, einantiems 
dvasiniu keliu, taip pat gydy-
tojams, menininkams. Savai-
tės pabaiga bus labai aktyvi, 
jausitės kupini jėgų, norėsis 
veržtis į priekį – aplinkybės 
dėliosis jums palankia lin-
kme. O štai savaitgalį teks 
surimtėti, sulėtinti tempą, rū-
pinsitės buitiniais, praktiniais 
reikalais.

VĖŽYS. Pir-
mąją savaitės pusę 
reikalai tekės sena 
vaga, tai tinkamas 

metas darbų pabaigai ar tą-
sai, tačiau naujiems darbams 
ir projektams stigs energijos 
bei motyvacijos, susidursite 
su įvairiomis kliūtimis. Ven-
kite svaigalų, painių situacijų, 
nepažįstamų kompanijų. Nuo 
penktadienio reikalai ims ge-
rokai taisytis. Jei jau kurį lai-
ką planavote išbandyti kažką 
nauja, bet vis nesiryždavote, 
padarykite tai savaitės pabai-
goje – tam puikus metas!

Astrologinė prognozė savaitei
LIŪTAS. Sa-

vaitės pradžia gana 
me lancho l i ška , 
norėsite kapstytis 

praeityje. Trūks energijos bei 
pasitikėjimo savo jėgomis, 
galbūt imsite manipuliuoti, 
regzti intrigas. Intuicija, nuo-
jautos bus labai stiprios, gali 
aplankyti pranašiški sapnai. 
Savaitės viduryje prasidės ke-
blumai, tikėtinos ambicijų ko-
vos. Venkite veltis į konfliktus, 
bus sunku objektyviai vertinti 
situaciją bei savo oponentus 
– rizikuojate smarkiai nuken-
tėti. Nesusipratimai užsitęs, 
dar ilgai kels nervinę įtampą. 
Tausokite sveikatą – gali at-
sinaujinti lėtiniai susirgimai, 
didesnė traumų tikimybė.

M E R G E L Ė . 
Savaitės pradžioje 
tikėtina prasta sa-
vijauta, įvairūs su-

sirgimai – tausokite sveikatą, 
taupykite jėgas, venkite per-
nelyg didelių fizinių apkrovų. 
Vėliau teks daug bendrauti, 
spręsti nesusipratimus. Streso 
ir įtampų netrūks, tačiau pa-
vyks išnarplioti įsisenėjusias 
problemas. Palankus metas 
svarbių sutarčių pasirašymui, 
taip pat meninei raiškai. Sa-
vaitės pabaigoje tvarkysite 
finansinius reikalus, spręsite 
bendro biudžeto klausimus. 
Galite susidurti su teisėsauga, 
valstybinių institucijų tarnau-
tojais. Savaitgalį laukia sma-
gios išvykos, laiką leisite šir-
džiai malonioje kompanijoje.

S VA R S T Y -
KLĖS. Norės 
puoštis, gražin-
tis,puoselėti san-

tykius. Jusitės nepaprastai 
įkvėpti, pakylėti. Puikiai 
seksis grožio bei meno atsto-
vams, taip pat bus palanku 
užsiimti visuomenine veikla. 
Lydės populiarumas, padau-
gės priešingos lyties atstovų 
dėmesio. Puikus metas asme-
ninių ryšių puoselėjimui. Už-
simezgę santykiai bus kupini 
romantikos, norėsis idealizuo-
ti savo partnerį. Spręsis finan-
siniai klausimai, jei turėjote 
piniginių keblumų – situacija 
taisysis. Tausokite sveikatą, 
pirmoje savaitės pusėje ji bus 
itin pažeidžiama.

S K O R P I O -
NAS. Permaininga 
savaitė. Iš pradžių  
seksis, aplinkybės 

dėliosis jiems palankia lin-
kme. Galite sulaukti rizikingų, 
tačiau itin viliojančių pasiūly-
mų, galimai susijusių su už-
sieniu. Pajudės anksčiau stri-
gę reikalai, spręsis finansinės 
problemos. Savaitės viduryje 
nuamtomos perspektyvios ro-
mantinio pobūdžio pažintys. 
Nuo savaitės vidurio tikėtina 
prastesnė savijauta, galimi 
stipresni galvos skausmai, 
bus didesnė traumų tikimybė. 
Nepalankus metas: įsiplieskę 
konfliktai dar ilgai neleis jums 

ramiai gyventi.
ŠAULYS. Gali 

atsinaujinti nesu-
sipratimai, kilę 
dar metų pradžio-

je. Prireiks visos ištvermės ir 
profesionalumo,  teks įrodyti 
savo vertę. Nusivylimai vers 
iš naujo peržiūrėti savo pri-
oritetus, gali iš esmės keistis 
ateities planai. Stipriausiai 
problemos išryškės savaitės 
pabaigoje, tai gali neigiamai 
paveikti jūsų sveikatą. Pir-
mąją savaitės pusę daugiau 
laiko reikės skirti namų ūkiui, 
buitiniams reikalams tvarkyti. 
Artimiems žmonėms prireiks 
jūsų pagalbos. Tai tinkamas 
metas remontuoti, švarinti na-
mus, atsikratyti nereikalingų 
daiktų, kraustytis į naują gy-
venamąją vietą.

OŽIARAGIS. 
Laukia daug veiks-
mo, netrūks ben-
dravimo su darbo 

aplinkos žmonėmis. Geras 
laikas tarptautinių santykių 
puoselėjimui, gali užsimegzti 
naudingos pažintys. Nemažai 
laiko teks praleisti kelyje, tai 
vis dar avaringas metas, bū-
kite itin atidūs vairuodami. 
Sveikata kels nerimą, galimi 
ūmūs susirgimai, infekcinės 
ligos. Antroje savaitės pusėje 
laukia nesusipratimai šeimo-
je, tikėtini stipresni konfliktai. 
Mokėkite priimti kitokią nei 
jūsų nuomonę, lanksčiau ver-
tinkite situaciją.

VA N D E N I S . 
Rūpės finansiniai 
klausimai. Geras 
metas piniginiams 

reikalams tvarkyti, venkite 
impulsyvaus išlaidavimo. Pa-
lanku tartis dėl geresnių sąly-
gų, didesnio atlygio. Būkite 
geranoriški, ieškokite kom-
promisų. Jėgų ir įkvėpimo 
nestigs visą savaitę. Puikus 
laikas siekiantiems sportinių 
aukštumų – būsite itin ištver-
mingi. Seksis tvarkant svar-
bius dokumentus, tarpinin-
kaujant. 

ŽUVYS. Ne-
trūks įtampų bei 
streso. Jei elgsitės 
neapdairiai, galite 

ilgam susigadinti savo gerą 
vardą. Būsite linkę nutylėti, 
iškraipyti tiesą, lengvai lei-
sitės į intrigas, apkalbas, su-
stiprės potraukis svaigalams.  
Užuot viską griovę, užsiimki-
te dvasiniu tobulėjimu. Savai-
tei įpusėjus, reikalai taisysis, 
tapsite aktyvesni, labiau mo-
tyvuoti. Savaitės pabaigoje la-
bai išryškės finansų tema, ieš-
kosite naujų uždarbio šaltinių. 
Savaitgalį skirkite daugiau dė-
mesio artimos aplinkos žmo-
nėms, kartu pramogaukite.

Lietuva ratifikavo susitarimą 
su Latvija dėl greitosios medicinos 
pagalbos pasienyje

Seimas šią savaitę ratifi-
kavo susitarimą su Latvija 
dėl greitosios medicinos pa-
galbos pasienyje.

Susitarimas numato gali-
mybę, kad pagalbą netoli nuo 
valstybės sienos Lietuvos teri-
torijoje galėtų teikti Latvijos 
medikai ir atvirkščiai.

Susitarimas ratifikuotas 
vienbalsiai, už balsavus 103 
Seimo nariams.

„Tai pozityvus ir reikalin-
ga sprendimas. Pagrindinis 
kriterijus, kai reikia suteikti 

pagalbą, turi būti ne kieno te-
ritorijoje įvyko įvykis, o kas 
operatyviau gali suteikti rei-
kiamą pagalbą gelbstint žmo-
gaus gyvybę“, – sakė social-
darbietis Antanas Vinkus.

Konservatorius Kęstutis 
Masiulis atkreipė dėmesį, 
kad tokį susitarimą Latvija 
turi su Estija, per metus būna 
keli atvejai, kai į pagalbą 
žmogui vyksta kitos valsty-
bės ekipažas.

„Jie iš sa vo pa tir ties mums 
sa kė, kad yra tik iki ke lių at-
ve jų per me tus, jei bū na. O 

čia kad ir ke li at ve jai, bet juk 
jie su si ję su žmo gaus gy vy-
be. Tik rai la bai ge rai, kad mes 
žen gė me ši tą žings nį“, – sakė 
K. Masiulis.

Sveikatos apsaugos minis-
terija teigia, kad pagalbą ki-
tos šalies teritorijoje Lietuvos 
arba Latvijos medikai galėtų 
teikti iki 20 kilometrų nuo 
valstybės sienos.

Tai būtų vienetiniai atvejai, 
kai kitos šalies medikams at-
vykti pas pacientus būtų grei-
čiau.
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Šalia Aukštadvario sučiuptas ginkluotas 
įtariamas žudikas iš Latvijos

Šalia Aukštadvario Lie-
tuvos policija sučiupo gin-
kluotą vyrą, kuris Latvijoje 
įtariamas žmogžudyste.

Kaip BNS informavo poli-
cijos atstovas Ramūnas Mato-
nis, pranešimas, kad Latvijos 
Interpolo nacionalinio sky-
riaus ieškomas įtariamasis 
gali būti įvažiavęs į Lietuvą, 
buvo gautas apie 10 valandą 
ryto. Pareigūnai iškart pradėjo 
paiešką.

„Su muitinės pareigūnais 
peržiūrėjome vaizdo kamerų 
įrašus ir nustatėme, kad iš tie-
sų toks automobilis įvažiavo į 
Lietuvos teritoriją. Tuo metu 

policija pradėjo jo paiešką 
šalies viduje“, – sakė R. Ma-
tonis.

Netrukus pareigūnai nusta-
tė, kad žmogžudyste įtariamas 
latvis yra netoli Trakų. Įtaria-
masis važiavo vogtu automo-
biliu „Volkswagen Passat“.

„Policijos patrulis jį paste-
bėjo už Trakų važiuojantį link 
Aukštadvario ir pradėjo jį per-
sekioti, tačiau įtariamasis ne-
pakluso reikalavimams sustoti 
ir padidinęs greitį bėgo nuo 
policijos pareigūnų“, – teigė 
R. Matonis.

Anot jo, nuo policijos pa-
sprukti bandęs latvis už Aukš-
tadvario sustojo, išlipo iš au-

tomobilio ir pasileido bėgti 
per laukus, tačiau netrukus jį 
sulaikė Alytaus policijos pa-
reigūnai.

Žmogžudyste įtariamas 
latvis nugabentas į Vilniaus 
areštinę. Nustatyta, kad su sa-
vimi jis turėjo kovinį ginklą, 
tačiau išlipęs iš automobilio, 
jį paliko.

Pasak R. Matonio, įtaria-
masis bus perduotas Latvijos 
teisėsaugai, tačiau turės atsa-
kyti ir už nusikalstamas vei-
kas, kurias padarė Lietuvoje 
– ginklo pervežimą per sieną, 
nepaklusimą pareigūnų reika-
lavimams.
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Lietuvoje registruotas pirmas šiemet 
hepatito A protrūkis

Lietuvoje užregistruotas 
pirmasis šiemet hepatito A 
protrūkis, skelbia Užkrečia-
mųjų ligų ir AIDS centras 
(ULAC).

Pirmasis hepatito A atvejis 
vasarį patvirtintas į Lietuvą 
dirbti atvykusiam Ukrainos 
piliečiui. Antras atvejis regis-
truotas sąlytį su sergančiuoju 
turėjusiam asmeniui.Pasak 
ULAC, epidemiologinio tyri-
mo duomenys leidžia manyti, 
kad pirmasis ligonis hepatitu 
galėjo užsikrėsti Ukrainoje.

Hepatitas A yra ūminė ke-
penis pažeidžianti užkrečia-
moji liga, kuria dažniausiai 
užsikrečiama hepatito A viru-
sui (HAV) patekus per burną.

HAV infekcijos šaltinis yra 
žmogus, sergantis kliniškai 
pasireiškiančia arba besimpto-
me forma. HAV gali būti per-
duodamas per užterštą maistą 
ar vandenį, taip pat fekaliniu 
– oraliniu būdu tarp artimų 
kontaktų, pavyzdžiui, šeimo-
se, vaikų ugdymo įstaigose, 
socialinės globos namuose, 
tarp lytinių partnerių.  

Virusas užsikrėtusio žmo-
gaus išmatose randamas pra-
ėjus vienai savaitei po už-
sikrėtimo, o pirmieji ligos 
požymiai pasireiškia viduti-
niškai po 28 – 30 dienų nuo 
užsikrėtimo. Keletą savaičių 
iki geltos atsiradimo užsikrė-
tęs žmogus pats to nežinoda-
mas platina užkratą.Dažniau-
siai užkrečiamasis laikotarpis 
tęsiasi apie 3 savaites.

Ši infekcija paplitusi be-
veik visame pasaulyje, ypač 
besivystančiose šalyse.

BNS inform.
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

Vyras žmonai:
– Ar mašiną į garažą 

įvarei?
– Iš dalies.

***
Kad vyras ištikimas 

vienintelei savo gyvenimo 
meilei liudija keli dalykai: 
žmonos nuotrauka 
piniginėje, šeimos nuotrauka 
ant darbo stalo ir  kočėlas 
tvirtose tos vienintelės 

Orų prognozė kovo balandžio 2-4 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Balandžio 2 d. Naktį -4

Dieną 9
PR, 
2-6 m/s

Balandžio 3 d. Naktį 1
Dieną 12

PR,
6-11s m/s

Dieną vėjuota.

Balandžio 4 d. Naktį  2
Dieną 12

R, 
5-10 m/s
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gyvenimo meilės rankose...
***

– Jūsų pavardė?
– Pepepetraitis.
– Atleiskite, jūs mikčiojate?
– Ne, tai mano tėtis mikčiojo, 

o pasų poskyrio darbuotoja 
pasirodė tikra niekšė.

***
– Ar eisi balsuoti prezidento 

rinkimuose?
– Ne, nes mano kandidato 

neregistravo.
– O kokia jo pavardė?
– Prieš visus!

***
– Tik vyrai, prispausti po 

padu, klauso moterų. O tikri 
vyrai ir patys žino, kada neiti 
gerti su draugais ir kada suplauti 
indus. Ar ne taip, mieloji?

***
Sąžinė – keistas dalykas. Ji 

kamuoja ne tuos, kuriuos turėtų 

graužti, o tuos, kurie ją turi.
***

Viską, ką aš žinau apie Kim 
Kardašian, sužinojau prieš savo 
valią.

***
Po neilgo badavimo, liūtui 

teko pripažinti, kad tikrasis 
žvėrių karalius – zoologijos 
sodo prižiūrėtojas.

***
– Atleiskite, ar 

nepasakytumėte, kiek valandų?
– Atleidžiu, bet nepasakysiu!

***
Londone į autobusą įlipo 

du narkomanai. Vienas užlipo 
į viršutinį aukštą. Parbėga pas 
draugą visas baltas:

– Klausyk, nevažiuokim 
šituo daiktu! Ten vairuotojo 
nėra!

***
Po nepavykusio 

pasikėsinimo į kaimyninės 
šalies ministrą, šaulį nevykėlį 
uždarė į kalėjimą. Mat norėjo 
apsaugotį šitą žioplį nuo liaudies 
pykčio už netaiklų šūvį.

***
Mes įdiegėme sistemą 

„Išmanūs namai“. Bet dėl visa 
ko, jei dingtų elektra, mes 
palikome prisukamą žadintuvą 
ir skalbimo lentą.

***
Radau skelbimą: „Parduodu 

kirvį“. Paradoksali situacija: 
į susitikimą su nepažįstamu 
žmogumi aš ateisiu su pinigais, 

o jis – su kirviu.
***

Vienatvė, kai jums per 
savaitę paskambino penkis 
kartus. Žadintuvas.

***
Sovietinė Lietuva. 

Medicinos fakultetas. 
Profesorius rodo skeletą 
studentams ir klausia:

– Kieno čia skeletas?
Petraitis pakelia ranką:
– Kolūkiečio. Atidavė 

pyliavas mėsa, kiaušiniais, vilna 
ir oda. Tai ir liko tik kaulai.

***
Ragai plikėje auga greičiau.

***
Močiutė ilgai stebi 

reguliuotoją sankryžoje ir 
neiškentusi prieina prie jo ir 
klausia:

– Atleiskite, meldžiamasis, 
su kuo jūs taip ginčijatės?

***
Iš banko vagys išnešė 10 

mln. eurų. Ir dingo be pėdsakų. 
Banko valdytojas prašo 
žurnalistų:

– Gal galėtumėtė parašyti, 
kad jie pavogė 20 mln.?

– O kodėl?
– Kad bent jau nuo žmonų 

jiems gerai kliūtų!
***

– Ką veiki?
– Prekiauju anglimis, 

mediena, metalu, naftos 
produktais...

– Atrodo, būsi oligarchas?

– Norėtum. Aš dirbu 
parduotuvėje „Viskas 
šašlykams“: angliukai, degusis 
skystis, malkos, šašlykinės.

***
Naujalietuvio sūnus grįžta 

iš mokyklos:
– Tėvai, a, tėvai! Aš va ko 

nesuprantu: tu pats sakei, kad 
bus pirma klasė? Sakei. O 
kėdės tai medinės!

***
Petriukui davė palaikyti 

naujagimį broliuką. Berniukas 
atsargiai spaudžia mažylį prie 
krūtinės. Susigraudinusi mama 
klausia:

 – Ką tu dabar jauti?
– Jaučiu, kad jei jį netyčia 

paleisčiau iš rankų, tu mane 
užmuštum!

***
Vyras parsivežė žmoną iš 

vakarėlio. Ryte ji klausia:
– Mielasis, kaip tu supratai, 

kad man jau laikas namo?
– Kai tu man parašei 

žinutę: „Paskambink man, aš 
nerandu savo telefono“.

***
Vyras įsijungė futbolo 

rungtynių vaizdo įrašą. 
Kerštinga žmona klausia:

– Tau rezultatą pasakyt?
– Aišku, kad ne. Tu ką, 

nematai, kad aš rungtynes 
žiūriu?!

– Na ir žiūrėk, kad toks 
kvailas! Vis tiek niekas 
neįmuš!

Ieškokite Rokiškio
 prekybos centruose!

BALDAI

• Naudotų, rudos spalvos odinių 
fotelių komplektą 3+2. Kaina 210 
Eur. Tel. 8 615 58 902.  
Rokiškis
• Naudotą sofą lovą. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 615 41 365. Rokiškis
• Uosinių virtuvės baldų 

komplektą. Papildomas tel. 8 459 
51736. Tel. 8 676 02 608.  
Kupiškis
• Naudotą, pusapvalę dušo dabiną 
80x80. Tamsintas stiklas, padas 
nedaug įskilęs. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 686 44 741. Rokiškis
• Juodą mažai naudotą rašomąjį 
stalą. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 692 53 557. Rokiškis

• Geros būklės šviesų televizoriaus 
staliuką. Obeliai.  
Tel. 8 673 58 688. Rokiškis
• Geros būklės mažą sofutę su 
patalynės dėže. Obeliai.  
Tel. 8 673 58 688. Rokiškis
• Mažai naudotą apvalią, juodo 
veliūro miegamąją sofą, skirtą 
mažoms erdvėms. Obeliai.  
Tel. 8 673 58 688. Rokiškis

• Naudotą sofą - lovą. Kaina 25 
Eur. Tel. 8 675 17 662.  
Rokiškis
• Naują veidrodį ir papuošalų 
spintelę. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis

• Batų spintelę. Aukštis 92 cm, 
plotis 55 cm, gylis 20 cm.  
Kaina 20 Eur. Tel. 8 620 55 975. 
Rokiškis
• Klasikinio stiliaus indaują. 
Aukštis 150 cm, plotis 68 cm, gylis 

41 cm. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 620 55 975. Rokiškis
• Geros būklės supamąjį krėslą.  
Tel. 8 673 58 688. Rokiškis
• Pigiai dvivietį miegamąjį fotelį su 
patalynės dėže. Tel. 8 673 58 688. 
Rokiškis
• Mažai naudotą, patogią sofą ir 
mažą ištiesiamą sofutę. Obeliai. 
Tel. 8 673 58 688. Rokiškis

AUGALAI

• Jurginų ir kardelių gumbus.  
Tel. 8 696 09 281. Rokiškis
• Sėklinius ir pašarinius žemaūgius 
kviečius. Tel. 8 655 79 167. 
Rokiškis


