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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Spalio 30-oji, 
antradienis, 
44 savaitė

Iki metų pabaigos liko 62
dienos.

Saulė teka 7.15 val., 
leidžiasi 16.50 val. 

Dienos ilgumas 9.35 val. 
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Darata, Edmundas, Skira, Skiras, 

Skirgaila, Skirgailė, Skiriotas, 
Skriotė, Skirvyda, Skirvydas.

Rytoj: Alfonsas, Jundilas, Jundilė, 
Liucilė, Mąstvilas, Tanbutas, 

Tangėlas, Tanmantas, Tanmantė, 
Tanvilas, Tanvilė, Vygandas.
Poryt:  Andrius, Emerika, 

Milvydė, Žygailas, Žygailė, Žygas, 
Žygauda, Žygaudas.

Dienos citata
„Daugelis skundžiasi savo 

išvaizda, bet niekas- protu“ 
(Kinų patarlė).

Dienos skaičius
91

Tiek mūsų rajone ir Latvijoje: 
Červonkoje, Subatėje, Sventėje 
palaidota 1919-20 m. žuvusių Lie-
tuvos karių. 3,5 p. 

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1938 m. per radiją skaitant 
Herberto Džordžo Velso roma-
no „Pasaulių karas“ ištrauką ir 
milijonams amerikiečių pati-
kėjus, kad marsiečiai išties įsi-
veržė į Žemę, JAV kilo masinė 
panika.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1579 m. popiežius Griga-
lius XIII patvirtino privilegiją, 
kuria Vilniaus kolegija peror-
ganizuota į universitetą.

Post 
scriptum

Melagis duris atidaro, 
bet akis uždaro.

10 p.

4 p.

4 p.

„Rokiškio Sirena“ ir kariai savanoriai lankė 
1919-20 m. Laisvės kovose žuvusiųjų kapus: 
mes jiems dėkingi už laisvę ir valstybę

Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 506-osios kuopos kariai (iš kairės) vyresnysis seržantas Ramūnas Lavinskas, vyresnioji eilinė Asta Kanopaitė ir eilinis 
Vygantas Pauliukas šluoja lapus Červonkos kapinėse, kuriose palaidotas 31 Laisvės kovose žuvęs Lietuvos karys.                                                                                      „Rokiškio Sirenos“ archyvo nuotr.

3, 5 p.

Šv. Mišių laikas Rokiškio dekanato bažnyčiose 
Visų šventųjų ir Vėlinių dienomis

2 p. Tarybos posėdyje - pasakos „Ropė“ scenarijus 
ir balsavimas „konvejeriu“

2 p.
„Rokvesta“ – įmonė, garsinanti rajoną 
Lietuvoje ir regione
Iškilmingai pašventinta atnaujinta 1919-20 m. 
Laisvės kovose žuvusių karių kapavietė Rokiškyje
Geriausiems rajono ūkiams – 
dovanos ir sveikinimai
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Šv. Mišių laikas 
Rokiškio dekanato bažnyčiose 
Visų šventųjų ir Vėlinių dienomis
Lapkričio 1-2 dienomis šv. Mišios Rokiškio dekanato 
parapijų bažnyčiose bus aukojamos:
Parapija Visų šventųjų 

diena (lapkričio 
1-oji)

Vėlinės (lapkričio 
2-oji)

Rokiškio 8, 10, 12, 18 val.
15 val. – šv. 
Mišios Kalneliškių 
koplyčioje

8, 10, 12, 18 val. 
17 val. – šv. 
Mišios bažnyčios 
kriptoje.

Panemunėlio 12 val. 12 val.
Juodupės 12 val. 12 val.
Lukštų 10 val. 10 val.
Onuškio 14 val. 14 val.
Kamajų 11 val. 11 val. 
Duokiškio 12.30 val. 12.30 val.
Salų 9.30 val. 9.30 val.
Pandėlio 11 val. 9 val.
Panemunio 13.30 -
Jūžintų 12 val. 12 val.
Ragelių 10 val. 10 val.
Obelių 12 val.
Aleksandravėlės 10 val.
Kriaunų 8.30 val.
Čedasų 12 val. 12 val.
Suvainiškio 10.30 val. 10.30 val.
Žiobiškio 13.30 val. 14 val.

Rokiškio dekanato inform.

„Rokvesta“ – įmonė, garsinanti 
rajoną Lietuvoje ir regione

Lietuvos delegacija parodoje Ščecine. „Rokvestos“ komandą joje atstovavo Mantas Starkus (ketvirtasis iš dešinės). 
Lietuvos švariųjų technologijų klasterio archyvo nuotr.

Mūsų rajonas pastarosiomis die-
nomis „skalbiamas“ žiniakslaidoje 
kaip naujieji Vasiukai, utopinių 
investicijų sostinė. Šis šurmulys ne-
pelnytai užgožia tuos, kurie garsina 
mūsų miestą toli už Lietuvos ribų. 
Ir garsina ne skambiais pareiški-
mais, o svariais darbais. Lietuvos 
švariųjų technologijų klasterio 
nariai UAB „Eksponentė“, UAB 
„Rokvesta“ ir „Mes Darom“ daly-
vavo Ščecine (Lenkija)  vykusioje 
švariųjų technologijų konferenci-
joje „The Baltic Clean Technolo-
gy“. Konferencijos tema  – švariųjų 
technologijų įtaka miestų ir verslo 
plėtrai. Klasterio koordinatorius 
Saulėtekio slėnio mokslo ir tech-
nologijų parkas konferencijos da-
lyviams pristatė naujo klasterio 
veiklą.

Klasteryje – ir rokiškėnai
Spalio 18-ąją buvo pasirašyta Lie-

tuvos švariųjų technologijų klasterio 
steigimo sutartis, kurios įgyvendini-
me dalyvauja 25-ios įmonės, vals-
tybės ir mokslo institucijos bei kitos 
organizacijos. Tarp jų ir mūsų rajono 
įmonė „Rokvesta“, kuri garsėja mo-
derniausiomis technologijomis ir ino-
vacijomis. 

„Įsteigdami švarių technologijų 
klasterį norime paskatinti skirtingų 
verslo, mokslo ir viešųjų organizaci-
jų kooperavimą vykdant sprendimų 
paiešką, kuriant ir diegiant inovaci-
jas, galiausiai, stiprinant visos šalies 
įvaizdį švariųjų technologijų srityje“, 
– šalies žiniasklaidai naujojo klasterio 
tikslus komentavo jo koordinatoriaus 
„Saulėtekio slėnio mokslo ir techno-
logijų parko“ direktorė Laima Kauš-
padienė.

Apie inovacijų reikšmę ne tik 
verslo, bet ir valstybės raidai kalbė-
jo Vilniaus Universiteto prorektorius 
Rimantas Jankauskas: „Mokslas, 
technologijos ir inovacijos – tai kie-
kvienos šiuolaikinės valstybės kon-

kurencingumo pagrindas. Pasaulyje 
tvaraus vystymosi ir švariųjų techno-
logijų reikšmė tampa vis aktualesnė. 
Savalaikis šių technologijų įsisavini-
mas per artimiausią dešimtmetį gali 
lemti ne tik atskirų įmonių ar organi-
zacijų, bet ir visos valstybės prover-
žį“.

Švariųjų technologijų klasterio na-
riai: VšĮ „Saulėtekio slėnio mokslo ir 
technologijų̨ parkas“ (Klasterio ko-
ordinatorius), UAB „Lietuvos ener-
gija“, Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas, Vilniaus universitetas, 
Klaipėdos universitetas, VšĮ „Baltijos 
aplinkos forumas“, Lietuvos ener-
getikos institutas, UAB „Rokvesta“, 
UAB „Birštono mineraliniai van-
denys“, UAB „Eksponentė“, UAB 
„Bioversija“, UAB „Ineco“, UAB 
„Rekin“, UAB „Saulės grąža“, UAB 
„Super solem“, UAB „Saulės vėjo 
aruodai“, UAB „Soli Tek cells“, UAB 
„Solet technics“, UAB „Mes darom“, 
VšĮ „Susivienijimas ŽALI.LT“, UAB 
„Insectum“, Lietuvos biomasės ener-
getikos asociacija „Litbioma“, VšĮ 
„Žiedinė ekonomika“, VšĮ „Žaliasis 
taškas“ ir VšĮ „Žaliosios politikos ins-
titutas“.

Pasisemti idėjų
Paklaustas, kaip „Rokvesta“ tapo 

klasterio nare, įmonės direktorius Al-
girdas Kazinavičius atviras: klasterio 
steigėjai pakvietė prisijungti. Švario-
sios energetikos srityje „Rokvesta“ 
žinoma jau daugiau nei dešimtmetį: 
įmonės įdirbis, taikomos moderniau-
sios technologijos ją plačiai garsina ir 
šalyje, ir už jos ribų. Tad nieko stebė-
tino, kad „Rokvesta“ sulaukė kvieti-
mo. 

Ką narystė klasteryje duos įmonei, 
kuri ir taip yra moderniųjų technologi-
jų lyderė? A. Kazinavičius įsitikinęs, 
kad bendraminčių būryje paprasčiau 
generuoti naujas idėjas, pasitikrinti, ar 
teisinga linkme einama. „Dar daugiau 
idėjų, dar daugiau žinių. Dar daugiau 

inovacijų“, – sakė pašnekovas. Be to, 
klasteryje yra šalies mokslo centrai, 
universitetai, taigi išradimų, naujų 
technologijų kelias iš mokslininkų 
laboratorijų iki įmonių dar labiau su-
trumpėja. O ir mokslo centrai, bendra-
darbiaudami su įmonėmis, gali geriau 
įvertinti savo siūlomų inovacijų pers-
pektyvas, patikrinti, kiek mokslininkų 
idėjos pasiteisina praktikoje. Dalyva-
vimas parodose, konferencijose taip 
pat duoda didžiulę naudą: Lietuvos 
įmonės gali ne tik susipažinti su kai-
myninių šalių patirtimi, bet ir pasau-
liui parodyti savo kuriamus produktus 
bei technologijas. O ir mūsų šalies bei 
rajono vadovams yra iš ko pasimoky-
ti planuojant netolimą ateitį. „Turime 
nemažai idėjų ir pastebėjimų, kurios 
būtų įdomios mūsų rajono politikams, 
savivaldybės specialistams“, – pasa-
kojo UAB „Rokvesta“ vadovas. 

Patraukli įmonė
Daug kas įsivaizduoja, kad ino-

vacijos įmanomos tik didžiuosiuose 
miestuose. Savojo rajono patriotas A. 
Kazinavičius neigia šią nuostatą: koja 
kojon su pačiomis moderniausiomis 
technologijomis įmanoma ir mūsų 
rajone: įmonė nuolatos diegia prakti-
kon naujausius mokslo pasiekimus ir 
technologijas. Jau ir dabar yra įdomių 
ateities planų, kurių „Rokvestos“ va-
dovas dar nelinkęs išduoti. 

O kaip gi su mūsų rajono verslo 
rykšte – jaunų specialistų trūkumu, 
kuriuo vis skundžiasi mūsiškių įmo-
nių vadovai. „Gal kartais mes per 
daug verkiame ir dejuojame? Nors iš 
tiesų turime viską, ko reikia“, – reto-
riškai klausė pašnekovas.

A. Kazinavičius neslepia: įmo-
nė patraukli specialistams ir įdomia 
veikla, leidžiančia būti naujausių 
technologijų ir išradimų sukūryje, ir 
puikiu mikroklimatu, ir daugeliu kitų 
privalumų. Tad specialistų stygiaus ji 
nejaučia. 

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Laukiame klausimų Andriui Burnickui – 
įdomu, ar atsakys į visus?..

Tęsiame klausimų rubriką rajono politikams. Pirmasis į karštąją „Rokiš-
kio Sirenos“ kėdę sėdo Rokiškio rajono meras Antanas Vagonis. Šįkart į vi-
sus skaitytojų klausimus pasiryžęs atsakyti tarybos narys, TS-LKD partijos 
Rokiškio skyriaus galva bei pretendentas į merus Andrius Burnickas.

Klausimai turi būti etiški, be necenzūrinių žodžių ir įžeidinėjimų.
Klausimus rašykite iki lapkričio 2-osios, komentarų skiltyje po straipsniu.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Policija gaudė neblaivų vairuotoją
Spalio 27 d. 13:49 val. iš Pane-

vėžio AVPK buvo gautas praneši-
mas, kad Žemynos g., Parokiškės 
k., Rokiškio k. sen., sulaikė ne-
blaivų vairuotoją su galimai vog-
tu automobiliu, kuris užklimpo, 
reikalinga pagalba ištraukti.

Situaciją plačiau papasakojo Ro-
kiškio rajono policijos komisariato 
veiklos skyriaus viršininkas Rober-
tas Krasauskas: 

„Automobilis buvo stabdomas 
policijos pareigūnų, tačiau vairuo-
tojas į stabdymą nereagavo. Neblai-
vus vairuotojas buvo persekiojamas. 
Buvo panaudota spec. priemonė 
„ežys“ ir pradurtos automobilio pa-
dangos. Vairuotojas dar bandė bėgti, 
tačiau automobilis užklimpo. Vai-
ruotojas buvo sulaikytas. Šiuo metu 
pradėtas ikiteisminis tyrimas“.

„Rokiškio Sirenos“ ir 
Panevėžio AVPK inform.

Valstybei pradėjus kompensuoti pagalbinio apvaisinimo paslaugas, gimė 237 naujagimiai
 Valstybei pradėjus kompensuoti pa-

galbinio apvaisinimo paslaugas, per pu-
santrų metų šalyje gimė 237 naujagimiai, 
pranešė Valstybinė ligonių kasa (VLK).

Anot VLK Paslaugų ekspertizės ir kon-
trolės skyriaus vedėjos Daiva Berūkštienės, 
„per pusantrų metų, kuomet pagalbinio 
apvaisinimo paslaugos yra kompensuoja-
mos Privalomojo sveikatos draudimo fondo 
(PSDF) biudžeto lėšomis, daugiau nei 2700 

nevaisingų žmonių (1420 moterų ir 1326 
vyrams) buvo suteikta beveik 8 tūkst. įvairių 
pagalbinio apvaisinimo paslaugų“.

VLK duomenimis, viso pacientų vais-
tams ir paslaugoms apmokėti išleista apie 2,1 
mln. eurų.  Žmonėms, norintiems pasinaudo-
ti pagalbinio apvaisinimo paslaugomis yra 
kompensuojama visa reikalingų pagalbinio 
apvaisinimo paslaugų kaina, iki kol mote-
ris pradės lauktis. Pilną šių paslaugų paketą 
sudaro akušerio ginekologo konsultacijos, 

pagalbinio apvaisinimo procedūros ir em-
briono preimplantacinė genetinė diagnos-
tika (atliekama tik esant indikacijoms prieš 
embriono perkėlimą į moters kūną).

Ligonių kasos taip pat kompensuoja ir 
vaistus, kurie neretai būna reikalingi kiau-
šidžių stimuliacijai, kad moterys galėtų pa-
stoti.Pagalbinio apvaisinimo įstatymas po 
ilgų diskusijų Seime priimtas 2016 metais, 
o pradėjo veikti praėjusių metų pavasarį.

BNS inform.
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„Rokiškio Sirena“ ir kariai savanoriai lankė 1919-20 m. Laisvės kovose 
žuvusiųjų kapus: mes jiems dėkingi už laisvę ir valstybę
31 metras trispalvės juostelės. Daug ar mažai? O juk tiek vos užteko papuošti Latvijos žemėje atgulusiems 1919-20 m. žuvusiems 
kariams savanoriams. Mūsų rajone palaidotiems kariams pagerbti – dar beveik antra tiek. Daugiau nei šimtas žvakučių – tiek jų per porą 
dienų ant Laisvės kovų didvyrių kapų uždegė šiandieniniai Lietuvos ir mūsų rajono žmonių gynėjai – Krašto apsaugos savanorių pajėgų 
Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 506-osios kuopos kariai bei jų talkininkai: Seimo nario Raimundo Martinėlio padėjėjai Ramūnas 
Godeliauskas ir Lina Dūdaitė-Kralikienė bei „Rokiškio Sirenos“ žurnalistė Monika Meilutė.

 „Rokiškio Sirenos“ žurnalistė Monika Meilutė, Seimo nario Raimundo Martinėlio padėjėjas 
Ramūnas Godeliauskas ir Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rink-
tinės 506-osios kuopos vadas kapitonas Sergejus Afanasjevas puošia 1919-20 m. žuvusių ka-
rių kapus Aleksandravėlėje.

Kuopos vadas kapitonas Sergejus Afanasjevas (dešinėje) ir jaunesnysis eilinis Nerijus Kra-
likas tvarko karių kapus Bagdoniškyje. 

Kariai tvarko paminklo Lietuvos partizanams Obelių kapinėse aplinką.

Atminties žvakutė ir gėlės ant Laisvės kovų metraštininko Andriaus Dručkaus kapo.

Kariuomenė Laisvės kovose 
sulydė tarpukario visuomenę
Rokiškio rajone bei Subatėje, Čer-

vonkoje ir Sventėje yra 1919-20 m. 
Laisvės kovose 91 žuvusio didvy-
rio kapas. Ne visų ir vardai žinomi. 
Nemažai antkapių paženklinti užra-
šu „Nežinomas kareivis“. Vadinasi, 
ant jų, kuriems anot Maironio „kam 
nusviro galva, tam Dangaus angelai 
vainiką iš diemantų pina“, kapų iš to-
limiausių Lietuvos kampelių nesku-
bės jų šeimos. Daugelis žuvo jauni, 
viską atidavę vardan tos šviesios vil-
ties – Lietuvos valstybės. Kuri nieka-
da nebūtų išsipildžiusi, jei ne šių jau-
nų vyrų drąsa ir auka. Juk tai jie 1918 
m. lapkričio mėnesį pašaukti jaunos 
valstybės vyriausybės, tapo kariais 
savanoriais. Šiemet lapkričio 23-ąją 
švęsime Lietuvos kariuomenės šim-
tmetį.

Lietuvos kariuomenė ir laisvės 
kovos tapo tuo kertiniu akmeniu, 
sulydžiusiu skirtingų tautų, religinių 
konfesijų žmones į vieną tvirtą lydi-
nį – Nepriklausomos Lietuvos visuo-
menę. Juk vienuose apkasuose, petys 
į petį kovojo ir lietuviai, rusai, lenkai, 
žydai, totoriai. Simboliška, kad ir tar-
pukario Lietuvos nuotraukose užfik-
suota, kaip karių priesaiką priima iš 
karto keli dvasininkai: katalikų, sen-
tikių, stačiatikių ir net musulmonų. 

Taigi, Laisvės kovos tapo kertiniu 
mūsų jaunos valstybės akmeniu, ne 
tik sutelkusiu visuomenę, bet ir įkvė-
pusiu nugalėtojų dvasią. Juk mūsų 
krašte vykusios aršios kovos su bol-
ševikais 1919-ųjų rudenį  persikėlė į 
Latviją, kur mūsų kariai išstūmė bol-
ševikus iki pat Dauguvos ir saugojo 
neramią sieną iki pat 1920 m. liepos 
12-osios, kuomet Maskvoje buvo pa-
sirašyta taikos sutartis. Taigi, Lietu-
va, Latvija, Lenkija buvo tas kordo-
nas, kuris apsaugojo Vakarų Europą 
nuo karingojo komunizmo eksporto, 
kurį ant savo kardų nešė bolševikinė 
Rusija. 

Tradicijos nekeičia
Artėjančios Vėlinės – puiki pro-

ga padėkoti 1919-20 m. kariams 
savanoriams už apgintą Lietuvos 
valstybę. Tad lankyti karių kapų 
praėjusią savaitę rinkosi ta pati ko-
manda, kuriai išvyka po Laisvės 
kovų vietas yra graži tradicija. Joje 
šiandieniniai valstybės ir rajono 
žmonių gynėjai – Krašto apsaugos 
savanorių pajėgų Vyčio apygardos 
5-osios rinktinės 506-osios kuopos 
vadas kapitonas Sergejus Afanasje-
vas, vyresnysis seržantas Ramūnas 
Lavinskas, vyresnioji eilinė Asta 
Kanopaitė, eilinis Vygantas Pau-
liukas, jaunesnysis eilinis Nerijus 
Kralikas, Seimo nario Raimundo 
Martinėlio padėjėjai Ramūnas Go-
deliauskas ir Lina Dūdaitė-Krali-
kienė bei „Rokiškio Sirenos“ žur-

nalistė Monika Meilutė. Komanda 
tradicinė, jau keletą metų iš eilės 
lankanti karių savanorių kapus. 

Talkininkai vyko ne tuščiomis: 
trispalvės juostelės kryžiams pa-
puošti, žvakutes bei gėlių puokštes 
tradiciškai dovanojo Seimo narys 
R. Martinėlis. Tokia parlamentaro 
pozicija nestebina: jo komandai yra 
svarbi pagarba Lietuvos valstybei, 
dėmesys ir palaikymas buvusiems ir 
esamiems jos gynėjams. 

Darbo netrūko
1919-20 m. karių savanorių ka-

pai yra deramai sutvarkyti: apdeng-
ti specialiomis plytelėmis. Tuo per 
keletą metų pasirūpino 1919-20 
metų Lietuvos savanorių kapų Ro-
kiškio bendrija, vadovaujama Ri-
mantės Norvaišienės. Tačiau net 
ir sutvarkytus kapus paruošti Vė-
linėms reikia: nugrėbti lapus, su-
rinkti lankytojų paliktas sudegusias 
žvakutes, nuvytusias ar išblukusias 
gėles, nuvalyti antkapių plyteles. 
Taigi darbo talkininkams netrūksta. 
Karių savanorių kapus Tumasonyse 
ir Gediškiuose sutvarkė judėjimo 
„Vieningi kartu“ žmonės, uždegė 
ant jų žvakutes. Tad 506-osios kuo-
pos karių maršrutas suka į Aleksan-

dravėlės pusę. Ten didžiausia 1919-
20 m. Laisvės kovose žuvusių karių 
palaidojimo vieta. Vienas šalia kito 
čia atgulė dvylika vyrų. 

Skubame tvarkytis: kol vieni šluo-
ja nukritusius lapus, kariai savanoriai 
skuba skudurėliais valyti nuo prikritu-
sių tujų šakelių antkapius. Šiuos ka-
pus lankėme nebe pirmieji. Kažkieno 
čia jau būta: uždegtos žvakutės, už 
trispalvių juostelių, juosiančių karių 
kryžius, užkišta po rožės žiedą. Lan-
kytojo dėmesys pagirtinas, tačiau už 
trispalvės juostelės gėlių ir kitų puoš-
menų dėti nederėtų, geriau jomis tie-
siog papuošti kapą. Todėl tvarkytojai 
šias rožes, perrišę trispalves juosteles, 
perkėlė tiesiog ant antkapių. 

Iš Aleksandravėlės vykome į Bag-
doniškį. Čia ilsisi du Laisvės gynėjai. 
Sutvarkėme jų kapus, uždegėme žva-
kutes. Iš Bagdoniškio lekiame į kitą 
rajono kraštą – Degenių kapinaites. Ir 
čia kario kapas jau papuoštas puokš-
tele, žvakutėmis. Malonu, kad rajono 
visuomenė puoselėja Laisvės kovų 
atmintį. 

Obeliuose gėlės 
ir ant kuopos draugo kapo
Kitą dieną komanda skubėjo La-

tvijos link. Pirmoji stotelė – Obelių 

kapinės. Čia atminties vietų daug. 
Žvakutės sužibo prie Švč. Mergelės 
Marijos statulos, kurios postamente 
iškaltos žuvusių partizanų pavardės. 
Kita atminties vieta – paminklas 
1941 m. Birželio sukilimo bei so-
vietinio režimo aukoms. Čia kariai 
savanoriai ir jų talkininkai nurinko 
sudegusias žvakutes, uždegė naujas, 
pakeitė trispalves juosteles, padėjo 
gėlių.

Kita liūdna stotelė – vos prieš 
porą mėnesių į Amžinybę iškeliavu-
sio Rokiškio krašto garbės piliečio, 
partizano, didelio Lietuvos kariuo-
menės ir 506-osios kuopos bičiulio 
Andriaus Dručkaus kapas. Ir ant jo 
kapo padėjome gėlių, uždegėme at-
minties žvakelę. Aplankėme ir 1919-
20 m. Laisvės kovose kritusių karių 
kapus. 

Į 5 p.

Bendras darbas bendram labui: iš kairės kariai savanoriai eilinis Vygantas Pauliukas, vy-
resnysis seržantas Ramūnas Lavinskas, jaunesnysis eilinis Nerijus Kralikas ir vyresnioji 
eilinė Asta Kanopaitė puošia 1919-20 m. žuvusio kario kapą Obelių kapinėse.
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Mokslo žinios – pažangos žemės ūkyje varomoji jėga
Žinios, gebėjimas jas atsirinkti, 

taikyti, suprasti, interpretuoti ir ana-
lizuoti – įvairių gyvenimo sričių varo-
moji jėga. Žemės ūkis – ne išimtis. Ne 
veltui į Lietuvos kaimo plėtros 2014–
2020 metų programos (KPP) prie-
monių sąrašą buvo įtraukta „Žinių 
perdavimas ir informavimo veikla“ 
su veiklos sritimi „Parama parodo-
miesiems projektams ir informavimo 
veiklai“. Veiklos sritis skirta skatinti 
žinių perteikimą ir inovacijas žemės 
ūkio sektoriuje.   Džiugu, jog „Pa-
rama parodomiesiems projektams 
ir informavimo veiklai“ populiari ir 
tarp projektus įgyvendinančių insti-
tucijų, ir tarp parodomųjų bandymų 
demonstravime dalyvaujančių ūki-
ninkų. Tiek viena, tiek kita pusė sako, 
jog į priekį su pasenusiomis žiniomis 
ilgai neisi, todėl plėsti akiratį, kad vei-
klos rezultatai augtų, – būtina, o su 
minėtosios veiklos srities pagalba tai 
padaryti yra paprasta.

Mokslo ir mokymo įstaigos – 
ūkininkams
Paramą pagal šią priemonę ir vei-

klos sritį gali gauti mokslo ir studijų ins-
titucijos,  profesinio mokymo įstaigos, 
juridiniai asmenys, turintys licenciją 
vykdyti formalųjį profesinį mokymą. 
Pagal veiklos sritį „Parama parodomie-
siems projektams ir informavimo vei-
klai“ parama teikiama parodomiesiems 
bandymams rengti, seminarams, lauko 
dienoms ir kitiems informavimo ren-
giniams organizuoti, kuo plačiau sklei-
džiant mokslo žinias ir inovacijas tarp 
ūkininkų, mokslininkų, kitų žemės ūkio 
specialistų, kad tai, ko pasiekta, taptų ži-

Siekiant didesnio gyvulių produktyvumo, LSMU mokslininkai ūkininkus moko gyvuliams 
reikalingus mikroelementus duoti su vandeniu, o ne su maistu.                  ŽŪM archyvo nuotr.

noma ir prieinama visiems.
Vis dėlto atkreipiamas dėmesys, jog 

parama neskiriama fundamentiniams ir 
taikomiesiems moksliniams tyrimams, 
o tik jau sukurtoms technologijoms, 
organizaciniams sprendimams de-
monstruoti. Didžiausia paramos suma 
vienam projektui negali viršyti 150 000 
eurų su PVM, tačiau tinkamos finan-
suoti projekto išlaidos gali būti finan-
suojamos iki 100 proc.

Gerina gyvulių produktyvumą 
ir taupo pinigus
Lietuvos sveikatos mokslų univer-

sitetas (LSMU) pagal KPP veiklos sritį 
„Parama parodomiesiems projektams ir 
informavimo veiklai“ įgyvendina kele-
tą projektų, skirtų ūkininkams ir žemės 
ūkio specialistams, siekiantiems efekty-
viau vystyti gyvulininkystės ūkių vei-
klą. Vienas iš jų yra LSMU Gyvulinin-

kystės instituto vykdomas parodomųjų 
bandymų projektas „Skystos formos 
mikroelementų ir jų mišinių panaudoji-
mas galvijų produktyvumo didinimui ir 
produkcijos kokybės gerinimui“. 

„Šis projektas svarbus ir išskirtinis 
tuo, jog ūkininkus mokome ir gamy-
binėmis sąlygomis praktiškai parodo-
me, kaip mikroelementus (cinką, varį, 
seleną ir kitus) gyvuliams paduoti ne su 
pašaru, o su vandeniu. Gyvuliai, tokiu 
būdu gaudami mikroelementų, iki 40–
50 proc. geriau juos įsisavina, palyginus 
su gaunamais per pašarą.

Svarbu, kad toks mikroelementų įsi-
savinimas glaudžiai siejasi su gyvulių 
produktyvumo didėjimu. Skaičiuojama, 
kad mikroelementams į karvių organiz-
mą patekus su vandeniu, pieno kiekiai 
gali padidėti iki 5 proc. O pagerėjus 
mikroelementų įsisavinimui organiz-
me, į aplinką su išmatomis jų patenka 

mažiau. Tai reiškia, kad projektas svar-
bus ir aplinkosaugos prasme“, – aiškino 
LSMU Gyvulininkystės instituto direk-
toriaus pavaduotojas Artūras Šiukščius.

Naujausia informacija – 
tiesiogiai
Įgyvendindamas šį projektą LSMU 

Gyvulininkystės institutas organizuoja 
lauko dienas, seminarus, kurių metu ūki-
ninkai kviečiami į fermas susipažinti su 
naujausiomis technologijomis, galinčio-
mis teikti naudos privačiuose ūkiuose.

Pasak A. Šiukščiaus, „džiaugiamės 
turėdami galimybę įgyvendinti tokį 
projektą, nes dalydamiesi žiniomis, 
atradimais, įvairių tyrimų rezultatais, 
padedame ir skatiname žemės ūkio 
sektorių diegti naujausias technologijas. 
Svarbu tai, kad projekto metu šviečia-
muosiuose renginiuose dalyvaujantys 
ūkininkai, konsultantai, žemės ūkio 
specialistai mokslo žinias gauna tiesio-
giai iš mokslininkų, be jokių tarpininkų, 
ūkininkai taip pat patys prisideda prie 
projekto įgyvendinimo, nes jų ūkiuose 
yra įrengiami parodomojo bandymo 
pakartojimai, jie dalyvauja dalijimosi 
ūkininkavimo patirtimi grupių susitiki-
muose. Tikėtina, kad toks bendravimo, 
žinių perdavimo būdas stiprina ūkinin-
kų domėjimąsi žemės ūkio mokslu ir 
didina norą plėsti, taip pat efektyvinti 
žemės ūkio veiklą“.

Žinioms neleidžia užsigulėti 
stalčiuose
Suprasdamas įgyvendinamų pro-

jektų naudą ūkininkams, žemės ūkio 
specialistams, o ir akademinei ben-
druomenei, LSM universitetas pagal 
veiklos sritį „Parama parodomiesiems 
projektams ir informavimo veiklai“ 
vertinimui šiemet pateikė naują pro-
jektą „Išsiskiriančio iš srutų azoto 
išsaugančių technologijų diegimas 
galvijininkystės ir kiaulininkystės 
ūkiuose“. Jei projektui bus skirtas fi-
nansavimas, LSMU mokslininkai de-
monstruos ir skatins ūkininkus orga-
nines galvijų atliekas tvarkyti aplinkai 
palankiu būdu.

„Žinių perdavimas ir informavimo 
veikla“ ir šios veiklos sritis „Parama pa-
rodomiesiems projektams ir informavi-
mo veiklai“ – puiki priemonė ir galimy-
bė mokslininkams užsiimti naujausių 
žinių sklaida, neleidžiant joms užsigu-
lėti stalčiuose. Informacijos gavėjams, 
ūkininkams ir žemės ūkio specialistams 
tai yra šansas praplėsti akiratį, atnaujinti 
žinių bagažą ir galbūt pagerinti vysto-
mos veiklos rezultatus. Tad dar nebaigę 
vieno projekto, nusprendėme teikti pa-
raišką kitam. Labai tikimės, kad nau-
jasis projektas bus įvertintas teigiamai, 
nes jame planuojamos nagrinėti temos 
šiuo laikotarpiu yra labai aktualios“, – 
mintimis dalijosi A. Šiukščius.

Užs. 0703

Geriausiems rajono ūkiams – 
dovanos ir sveikinimai

Spalio 26 dieną į Rokiškio kultūros centrą užplūdo minios žmo-
nių – čia vyko žemdirbių šventė „Pažangiausi metų ūkiai 2018“. Ro-
kiškio rajono tradicija tapusioje šventėje dešimtys įvairiausių no-
minacijų ir šimtai apdovanojimų geriausiems, pažangiausiems metų 
žemdirbiams. Tarp jų – ir „Rokiškio Sirenos“ dovana. Kam atiteko 
ji, ir kitos gausios nominacijos – skaitykite „Rokiškio Sirenos“ penk-
tadienio numeryje.

Svečius prie Kultūros centro durų su namine duona sutiko jaunoji 
šiandieninių žemdirbių pamaina: mažieji rajono ūkininkai.

Žemdirbių šventę vedė automobilių mechanikas Kostia (komikas 
Džiugas Siaurusaitis), kuris svečius žavėjo šmaikščia „garažine“ poezija 
japoniškų haiku tema. 

Po oficialiosios nominacijų teikimo dalies susirinkusiems koncertavo 
jaunuolių grupė „Žemaitukai“, o vėliau laukė vakaronė prie vaišių stalo. 
Laisvu metu šventės svečiai galėjo pasigrožėti rankdarbių parodėlėmis, 
kuriose - siūtos lėlės, iš karoliukų verti vėriniai ir kiti papuošalai.

Iškilmingai pašventinta atnaujinta 1919-20 m. 
Laisvės kovose žuvusių karių kapavietė Rokiškyje

Sekmadienį Rokiškio senosiose 
kapinėse iškilmingai pašventinta at-
naujinta 1919-20 m. žuvusių karių ka-
pavietė. Ją laimindamas, Rokiškio šv. 
apaštalo evangelisto Mato parapijos 
vikaras Dainius Matiukas sakė, kad 
Lietuvos šimtmečio istoriją vadinti tik 
sėkmės istorija neteisinga – lygiai pusė 
to laiko mūsų tautai buvo tik skaus-
mas ir ašaros. Ir apie tai liudija šių 
laisvės gynėjų kapai. 

Kaip sakė tris dešimtmečius šių kapų 
priežiūra besirūpinanti Rimantė Norvai-
šienė, tai paskutinioji atnaujinta 1919-20 
m. žuvusių karių kapavietė mūsų rajone 
bei aplinkiniuose Latvijos miestuose. Ji 
ta proga pranešė, kad nuo Naujųjų metų 
rūpestį karių kapais perleis jaunesniems 
talkininkams. 

O besirūpinančių Laisvės kovose žu-
vusiųjų atminimu netrūksta: kasmet ir ne 
po kartą juos lanko ir šiandieniniai ka-
riai, Rokiškyje veikiančios Krašto apsau-
gos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 
5-osios rinktinės 506-osios kuopos kariai 
savanoriai, taip pat jaunieji skautai, šau-
liai, pilietiški žmonės. 

Šie kapai svarbūs ne tik kaip istorinės 
atminties liudytojai: jie Atgimimo me-
tais budino mūsų rajono žmonių istorinę 
sąmonę, skatino pažinti ilgus dešimtme-
čius slėptą tiesą apie mūsų valstybę.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

1919-20 m. karių atminimą salve pagerbė šiandieniniai Rokiškio kariai savanoriai: Andrius 
Chachlovas, Deividas Daukas ir Evaldas Vitkauskas. Ceremonijai vadovavo 506-osios 
kuopos intendantas Mantas Griškevičius.                                                             N. Kraliko nuotr.

karių kapus laimino Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos vikaras Dainius 
Matiukas
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„Rokiškio Sirena“ ir kariai savanoriai lankė 1919-20 m. Laisvės kovose 
žuvusiųjų kapus: mes jiems dėkingi už laisvę ir valstybę

Tokius karių kapus radome Červonkoje.                                                                                                O tokius palikome.

Dirbo ir kariai...                                                                                                                                          ir žurnalistė.

Sventės bažnyčios šventoriuje besitvarkiusiai močiutei nepamiršome padėkoti latviškai: 
„Paldies!“ – ačiū.

O Sventės kapinėse turėjome talkininką.                                    „Rokiškio Sirenos“ archyvo nuotr.

Iš 3 p.
Subatėje ir Červonkoje 
padirbėjome iš peties
Vos keli kilometrai už Obelių 

– jaukus Latvijos Subatės mieste-
lis. Tačiau laiko dairytis po jį nėra. 
Skubame tvarkyti čia palaidotų lie-
tuvių karių kapų. Jų kapai Subatės 
kapinėse – dviejose vietose, netoli 
vieni nuo kitų. Procedūra tradicinė: 
nušluoti lapus, nuvalyti apnašas nuo 
antkapių, surinkti senas žvakutes ir 
išblukusias gėles. Tada pakeisti nau-
jomis trispalves juosteles, padėti po 
puokštę gėlių ir uždegti žvakutes. 

Sutvarkę kapus Subatėje, skuba-
me į Červonką. Čia didingo pamin-
klo prieglobstyje atgulė 31 Lietuvos 
karys. Kapus, tiesiogine to žodžio 
prasme, tenka atkasti iš po nukritu-
sių lapų. Kariai grėbė juos ir maišais 
nešė iš kapinių. Kiekvienas kapas 
buvo padabintas nauja trispalve 
juostele bei žvakute, o prie pamin-
klo padėta didelė puokštė papuošta 
trispalve juostele, kurią talkinin-
kams perdavė Seimo narys R. Mar-
tinėlis. Tačiau prieš tai nuo pamin-
klo buvo nurinktos senos puokštės, 
kariai nugramdė privarvėjusį žvakių 
vašką. 

Sutvarkius karių kapus, kapitonas 
S. Afanasjevas nusivedė talkininkus 
prie žmogaus, kuris sovietmečiu įdė-
jo daug pastangų saugodamas šiuos 
kapus bei paminklą, kapo. Tai – la-
tvis Konstantinas Kupšanas. Ir ant jo 
kapo uždegėme žvakelę.

Toliau – pats atokiausias išvykos 
taškas Sventė. Tačiau prieš jį – grei-
tai senkančių atsargų – žvakučių ir 
trispalvės juostelės buhalterinė aps-
kaita. Jei juostelės lyg ir užtektų, tai 
žvakučių galime ir pritrūkti. Menka 
bėda: jų atsargas Seimo nario padė-
jėjai pažadėjo papildyti artimiausioje 
parduotuvėje. Pasakyta – padaryta. 
Tad tvarkytojų komanda suka Iluks-
tės pusėn. 

Prekybos centre besidairydami 
žvakių, Lietuvos kariai akivaizdžiai 
traukė pirkėjų dėmesį, kaip ir aikš-
telėje pastatytas chaki spalvos auto-
mobilis su Lietuvos kariuomenės nu-
meriais Parduotuvėje latviai pirkėjai 
smalsiai nužiūrėjo ne tik  nematyto-
mis uniformomis pasipuošusius ka-
rius, bet ir jų pirkinių krepšelį – porą 
pakuočių žvakių stikliniuose inde-
liuose. Pakalbinti latviai bendravo 
labai draugiškai ir maloniai. 

Papildžius žvakių atsargas, kelias 
suka į Sventės katalikų bažnyčios 
šventorių. Čia vienintelis kapas – 
Lietuvos kario. Šventoriuje, kapo 
pašonėje močiutė grėbė lapus. Ji, 
pamačiusi gausią lietuvių koman-
dą, mandagiai pasitraukė ir iš toliau 
žiūrėjo, kaip ši puošė šį kapą. O kai 
už močiutės pastangas prižiūrėti 
šventorių ir kapą 506-osios kuopos 
vadas S. Afanasjevas padėkojo la-
tviškai: „Paldies!“, senutės veidas 
tiesiog nušvito. Norėjome paben-
drauti daugiau, tačiau iškilo kalbos 
barjeras: močiutė nemokėjo nei an-
gliškai, nei rusiškai, o mes – latviš-
kai. 

Netikėtas talkininkas
Kita stotelė – Sventės kapinės. Jos 

– daugybės tautų ir tikėjimų žmonių 
Amžinojo atilsio vieta. Čia pakai-
tomis marguoja latviški, lenkiški, 
rusiški užrašai, katalikų ir sentikių 
kryžiai. Lietuvių kariai palaidoti itin 
garbingoje kapinių vietoje. Apie tai 
byloja užrašai ant kaimyninių kapų 
antkapių. Štai visai šalia palaidotas 
katalikų kunigas. Jo kapas atpažįsta-
mas iš užrašo „sacerdos“, kuris loty-
niškai reiškia dvasininką. 

Betvarkydami karių kapus, sulau-
kėme netikėto talkininko: jauniklio 
katinėlio. Labai draugiškas, meilus 
ir... labai alkanas gyvulėlis nė per 
žingsnį nesitraukė nuo karių, glaus-
tėsi ir kantriai laukė, kol talkininkai 
uždegs žvakutes. Ir paskui juos nuse-
kė link karių automobilio. Gyvulėlis 
už pastangas buvo apdovanotas: ka-

riai jį pavaišino dešra. 

Žvyrkelio testas
Iš Sventės talkininkai grįžo į Ro-

kiškį. Čia papildė gėlių ir trispalvės 
juostelės atsargas. Liko du paskuti-
niai taškai žemėlapyje – Panemunio 
bei Aukštadvario kapinės Pandėlio 
seniūnijoje. Iki jų – tikras išbandy-
mas pažliugusio žvyrkelio trasa. Iki 
Panemunio žvyrkelis pilnas duobių 
su vandeniu, tačiau visgi pravažiuo-
jamas. 

Čia – vienas kario savanorio ka-
pas, kuris jau papuoštas nedidele 
puokštele ir trispalve vėliavėle. Pa-
puošę jį, skubame į netoliese esančias 
Aukštadvario kapines. Jose ieškome 
ne tipinio balto betonininio kryželio. 
Čia palaidotas karys savanoris nežu-
vo Laisvės kovose. Jis grįžo gyvas, 
1929 m. buvo apdovanotas medaliu, 

nugyveno gražų ir prasmingą gyve-
nimą. Jo atminimui – trispalve juos-
tele perrišta žvakutė ir gėlių puokštė. 

Liko paskutinė stotelė – aštuo-
ni karių savanorių kapai Rokišky-

je. Tačiau juos talkininkai pagerbė 
šventės sekmadienį metu, apie kurią 
pasakoja kitas „Rokiškio Sirenos“ 
straipsnis.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Panemunyje talkininkus užklupo rudeniškas lietus.
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• M+S padangas 185/65 R14 
su lengvojo lydinio ratlankiais, 
tinkančiais VW Golf automobiliui. 
Geros būklės. Galima lietus ratus 
pritaikyti ir kitiems automobiliams. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 691 84 082. 
Rokiškis
• Originalius Opel lengvojo 
lydinio ratlankius R15, su geromis 
padangomis 195/65 R15 M+S, 
4 vnt. Gamintojas – Vokietija, 
MICHELIN. 2016 m., likutis 6,5 
mm. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• Geras padangas 195/65 R15 
M+S 4 vnt. Gamintojas Vokietija 
Michelin 2016 m. Likutis 6,5 mm. 
Kaina 65 Eur. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• 2003 m. Opel Zafira 2 l, DTI, 74 
kW, dalimis. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• Žieminių padangų komplektą 
Nokian 205/55 R16. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 618 13 396. Rokiškis
• VW Passat B6 priekinį stiklą. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 623 29 070. 
Rokiškis
• Atsarginį Ford Transit ratą.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Audi 80 B4. 1.9 l, 66 kW, dalimis. 
Tel. 8 624 90 330. Rokiškis
• VW Passat B5 1998 m., 1.9 l, 66 
kW, dalimis. Tel. 8 624 90 330. 
Rokiškis
• Naujus Volvo ratlankius su 
naujomis Nokian dygliuotomis 
padangomis R18 235/60.  
Tel. 8 622 75 081. Rokiškis
• 1994 m. Audi 100 C4 Avant 2.5 l, 
TDI, 85 kW, dalimis. T 
el. 8 671 51 396. Rokiškis
• Ford Transit labai geras  
vasarines padangas 195/70 R15 C 
su skardiniais ratlankiais.  
Kaina 100 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Žiemines padangas 175/65 R14 
su skardiniais Audi 80 ratlankiais. 4 
vnt., likutis 5 mm.  
Tel. 8 676 36 626. Rokiškis
• Keturias vienodo rašto dygliuotas 
Continentas padangas 235/65 R17. 
Likutis apie 6 mm. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 629 98 411. Rokiškis
• 1997 m. Audi A4 sedaną. 1,8 l, 
benzinas, yra kablys.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Žiemines padangas 205/55 R16, 
4 vnt. ir 225/55 R16, 2 vnt. Iš 
Vokietijos. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Opel Zafira lietus ratus R15,  
4 vnt. Tel. 8 648 41 007.  
Rokiškis
• 175/65 R14 ir 195/65 R15 
dygliuotas padangas su ratlankiais 
po 4 vnt. Tel. 8 602 13 688. 
Rokiškis
• R15 195/65 žiemines padangas su 
ratlankiais. Padangos su dygliais, 
perdažyti ratlankiai. Padangų 
likutis 7-8 mm. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• R13, R14, R15 ratus su 
padangomis, ratlankius.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• R14, R15, R16, R17, R18 
padangas. Įvairaus profilio, dėvėtas, 
nuo 7.5 Eur/vnt. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Žiemines, dygliuotas Michelin 
padangas 215/70 R16. Likę 90 
proc. Kaina už 4 vnt. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 620 71 868. Rokiškis
• Geras, mažai važinėtas žiemines 
padangas 205/70 R15 su ratlankiais 
5/114 3. Buvo naudojamos Nissan 
X-Trail. Tinka Toyota, Mazda, 
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Honda automobiliams. 
Kaina 28 Eur. Tel. 8 618 88 502. 
Rokiškis
• Žiemines padangas 205/55 4 vnt. 
ir 225/55 2 vnt. Iš Vokietijos.  
Kaina 15 Eur. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Originalius BMW lietus 
ratlankius su padangomis ET20 
235/60 R16. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Lietus ratlankius ET35 5x112 
R17. Labai geros būklės, iš 
Vokietijos, 2013 m. Kaina 180 Eur. 
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Padangas Nokian R15 195/65 
M+S. 2 vnt., likutis apie 50 proc. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 675 13 781. 
Kupiškis
• Padangas M+S R17 225/50. 4 
vnt., likutis apie 50 proc. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 675 13 781. 
Kupiškis
• VW Golf 3 1998 m., universalas, 
dalimis. Tel. 8 675 47 620.  
Rokiškis
• Žiemines, dygliuotas 195/55 R16 
padangas su skardiniais ratlankiais. 
4 vnt., buvo naudotos BMW 1 
serijos automobiliui.  
Kaina 20 Eur. Tel. 8 697 41 564. 
Rokiškis
• Motociklo IŽ Planeta 4  
atsargines dalis. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• 2002 m. - 2004 m. SAAB 9 5 
priekinį buferį. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• Ratus priekabai Zubrionok. 
Padangų protektorius labai geras. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 687 27 396. 
Rokiškis
• Audi A4 B5 dalis. Sedanas, 
benzinas. Tel. 8 647 88 088. 
Rokiškis
• Geras padangas 195/65 R15 
M+S 4 vnt. Gamintojas Vokietija 
MICHELIN, 2016 m., likutis 6,5 
mm. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• Padangas Good Year M+S 175/65 
R14. Labai geras protektorius, su 
originaliais Mitsubishi Space Star 
automobilio skardiniais ratlankiais. 
Kam reikia tik padangų, ratlankius 
priduosite į metalo laužą. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 699 98 726. 
Rokiškis
• Dygliuotas padangas 215/60 R16 
2 vnt. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• Padangas 205/65 R16C. 4 vnt. po 
15 Eur. Tel. 8 645 87 075.  
Rokiškis
• Padangas 215/65 R16C, 2 vnt. 
po 15 Eur. 215/65 R16C, 2 vnt., 
dygliuotos, po 15 Eur.  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• Opel ratlankius R16 su 
padangomis M+S. Kaina 160 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• 2003 m. Opel Zafira. 2 l, DTI, 
74 kW, dalimis. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• Originalius Opel lietus 
ratlankius R15, su geromis 
padangomis 195/65 R15 M+S, 
4 vnt. Gamintojas – Vokietija, 
MICHELIN. 2016 m., likutis 6,5 
mm. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• Dunlop SP Winter Sport 3D 
žiemines padangas 245/45 R18. 
Nusidėvėjimas 50 proc., 4 vnt.  
Tel. 8 687 30 638. Rokiškis
• 225/65 R17 2015 m., 
YOKOHAMA, vasarines, labai 
geros būklės padangas. 2 vnt.  
Kaina 60 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Audi A4 B5 dalis. Sedanas, 
benzinas. Kaina 11 Eur.  
Tel. 8 647 88 088. Rokiškis
• Gražius, lengvo lydinio 
ratlankius, keturių skylių, R15, 
tarpas tarp skyliu 108 mm. Centrinė 
skylė 58 mm. Tel. 8 615 55 734. 
Rokiškis
• 195/65 R15 žiemines padangas 
su ratlankiais Audi A-3 5/100. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Komplektą gerų M+S 205/50 
R16 padangų su gražiais lietais 
ratlankiais. 5 skylės. Tarpai tarp 
skylių 114 mm. Tinka Toyota, 

Mazda ir kt. japoniškiems 
automobiliams. Tel. 8 621 65 223. 
Rokiškis
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• 2002 m. Toyota Yaris Verso 1.4 
l, dyzelis. Automobilio agregatai 
veikia kaip priklauso, niekas 
nebarška. Važiuoja puikiai. Naujos 
žieminės padangos R15. TA iki 
2020.10. Kaina 1250 Eur.  
Tel. 8 602 88 604. Rokiškis
• Tvarkingus BMW ratlankius su 
geromis žieminėmis padangomis 
R16 215/55. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 621 89 438. Rokiškis
• Seat Altea 2 l,, TDI, 103 kW. 
Kaina 2150 Eur. Tel. 8 682 31 989. 
Rokiškis
• 2003 m. Peugeot 206. Benzinas, 
juodos spalvos. Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• 1999 m. VW Passat 1.9 l, dyzelis, 
85 kW. Nesupuvęs. Kaina 550 Eur. 
Tel. 8 675 63 386. Rokiškis
• VW Golf 3. Gera dėžė ir variklis, 
kėbulas prastas. Kaina 310 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Audi A6 C4 quattro. 2,5 l, 103 
kW, 6 bėgių, TA iki 2020.10.03. 
Kaina 1650 Eur. Tel. 8 609 55 218. 
Rokiškis
• 1995 m. Audi A4 sedaną. 1,8 
l, tvarkinga, TA iki 2019.07, 
draudimas iki 2019.01. Automatinė 
pavarų dėžė, dėžės defektas. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Mopedą Ryga su naujesnės laidos 
varikliu. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 695 78 132. Rokiškis
• 1987m. Audi 100 Avant. Variklis 
1,8 l, benzinas/dujos, TA iki 2020 
m. 10 mėn., būklė gera. Lietuvoje 
važinėta vieno savininko. Kaina 
700 Eur. Tel. 8 650 97 026. 
Rokiškis
• Audi A6 C5 2.5 l, TDI, quattro. 
Mėlyna spalva, dyzelis, universalas, 
kablys. TA iki 2019.10. Važiuoja 
gerai, viskas veikia. Padangos 
žieminės, geros, kėbulas nesupuvęs. 
Kaina derinama. Kaina 1299 Eur. 
Tel. 8 631 25 562. Rokiškis
• VW Passat B4 1995 m., 
universalas, 1.9l., dyzelis, TA.  
Yra defektų, truputis rūdžių. 
Kaina 960 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• 1996 m. VW Passat 1.9 l, TDI, 
66 kW. Universalas, sidabrinės 
spalvos. TA iki 2020.10.20. 
Važiuoja puikiai. Kaina 550 Eur. 
Tel. 8 643 23 620. Rokiškis
• Nissan Almera Tino 2005 m., 
2.2 l, 100 kW, dyzelis. Ką tik 
atgabenta iš Vokietijos, Lietuvoje 
neeksploatuota. Kaina 1450 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Renault Laguna 2 2001 m., 1.9 
l, 88 kW. Prižiūrėtas, pakeisti 
tepalai, filtrai, pavarų dėžės, vairo 
stiprintuvo tepalai, antifrizas. Taip 
pat galiniai diskai su guoliais, 
kaladėlės. Važiuoklė ideali. 
Pagrindinis diržas SKF su pompa. 
Nesurūdijęs. Yra kablys.  
Kaina 950 Eur. Tel. 8 648 31 363. 
Rokiškis
• 1986 m. Audi 80 B2. 1.8 l, 
benzinas/dujos, TA, tvarkinga. 
Kaina 520 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• 1997 m. Audi A4 B5. Universalas, 
yra TA, tvarkinga. Kaina 1450 Eur. 
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• 2004 m. Ford Mondeo universalą. 
2 l, TA iki 2020.03. Kaina 950 Eur. 
Tel. 8 638 99 288. Rokiškis
• Opel Signum 2004 m., 110 kW, 
tvarkingas, gera trauka, yra TA dar 
metams, galima derėtis.  
Kaina 1750 Eur. Tel. 8 687 97 889. 
Rokiškis
• Citroen Xsara Picasso 2000 m. 
1.9 l, dyzelis, 66 kW. Signalizacija, 
kablys, TA iki 2020.02. Kaina 650 
Eur. Tel. 8 624 69 717. Rokiškis

• 1992 m. Audi 80 B4. Benzinas/
dujos, 2 l, stoglangis, centrinis 
užraktas, kablys be rūdžių. Nauja 
TA. Naujas akumuliatorius, 
padangos, draudimas. Nauja dujų 
baliono patikra. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 624 40 834. Rokiškis
• VW Golf 1999 m. 1.9 l, TDI, 66 
kW. Yra defektų. Kaina 490 Eur. 
Tel. 8 612 67 305. Rokiškis
• Geros būklės dviratį Turist.  
Kaina 80 Eur. Tel. 8 601 18 338. 
Rokiškis
• Geros būklės 2003 m. Opel 
Zafira. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 698 86 187. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Televizorių LG su pulteliu. 54 
cm įstrižainės. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Puikiai veikiantį televizorių 
Sharp, 52 cm įstrižainės. 
 Kaina 15 Eur. Tel. 8 624 40 834. 
Rokiškis
• LG namų kino sistemą.  
Palaiko MPEG4, VCD, SVCD, 
DVD-Audio, WMA, MP3, JPEG. 
Decoders Dolby Digital, Dolby 
Pro Logic, DTS. AM ir FM radijas, 
iki 50 atminties stočių, laikmatis. 
Išvestis: kompozicinis.  
Kaina 65 Eur. Tel. 8 675 00 301. 
Rokiškis
• Kambarinę televizijos anteną. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 600 52 867. 
Rokiškis
• LG televizorių. Viskas veikia,  
yra AV2 jungtys, galimas ausinių/
garso technikos prijungimas.  
Kaina 15 Eur. Tel. 8 618 64 861. 
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Šienainio rulonus, vandens 
statinę, mėšlo kratytuvą, grėblį, 
trąšų barstytuvą. Tel. 8 647 48 063. 
Rokiškis
• 1991 m. traktorių T-40 AM. 
Su dokumentais. Galiu atvežti. 
Dusetos. Papildomas tel. nr. 
 +370 699 55273. Kaina 1550 Eur. 
Tel. 8 679 44 231. Rokiškis
• Traktorių T-25. Bėgių nemeta, 
spaudimas 4. Be dokumentų. Galiu 
atvežti. Dusetos. Papildomas tel. nr. 
+370 699 55273. Kaina 1600 Eur. 
Tel. 8 679 44 231. Rokiškis
• Sraigtinę malkų skaldyklę, 3F, 5 
kW, pavara grandininė.  
Kaina 400 Eur. Tel. 8 615 19 401. 
Kupiškis
• Savadarbį traktorių T16 už 600 
Eur ir bulvių sodinamąją, keturvagę 
už 300 Eur. Tel. 8 658 88 388. 
Rokiškis
• Traktoriaus Belarus naudotas 
priekines padangas 13,6x20 su 
ratlankiais arba be jų. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• VW Golf 2 variklį 1.6 l, TD. 
Diferencialą (razdatkę), su visais 
bėgiais pirmyn ir atgal, lėtina, 
greitina. Traktorių - važiuojantis, 
hidraulis veikia, viskas tvarkoje. 
Kaina derinama, be dokumentų. 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 696 53 719. 
Rokiškis
• GAZ 53 savivartį. Naujos 
padangos, yra dokumentai. 
Valomoji Petkus Gigant pilnai 
veikianti, yra atsarginių sietų. 
Kaina 1400 Eur. Tel. 8 673 29 019. 
Rokiškis
• MTZ 82 dalimis. Tiltą, dėžę, 
intarpą, variklį ir kt.  
Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• Traktorių Belarus 920.3 su 
frontaliniu krautuvu.  
Tel. 8 647 48 063. Rokiškis

BALDAI

• Kompaktišką kompiuterio stalą. 
Reikia pakeisti bėgelius. 

 Kaina 10 Eur. Tel. 8 608 79 096. 
Rokiškis
• Fotodrobę „Veidas“ 80 cmx60 cm 
už 12 Eur. Nuotrauką rėmelyje „Po 
tiltu“ už 7 Eur. Tel. 8 675 00 301. 
Rokiškis
• Fotodrobes su rėmeliais, 43 
cmx32 cm. Kaina 17 Eur.  
Tel. 8 675 00 301. Rokiškis
• Lovatieses - užtiesalus. Namų 
audimo: vilnonis užtiesalų 
komplektas 145 cmx207 cm ir 62 
cmx145 cm, 2 lovatiesės 147 cmx 
202cm - galima naudoti abi puses. 
Labai platus, supakuotas į dėžutę 
šilko siūlų užtiesalas 208 cmx210 
cm. Kainos sutartinės.  
Tel. 8 620 31 695. Rokiškis
• Fotelį. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 645 81 169. Rokiškis
• Sekciją. Aukštis 1.65 m, plotis 
2.26 m. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 699 41 889. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Gražų, solidų, firminėje dėžutėje, 
aukso korpuso CADISEN laikrodį. 
Ciferblato diametras 43 mm, storis 
1.1 cm, dirželio ilgis 24.3 cm, 
plotis 22 mm. Laikrodžio korpusas 
plieninis, stikliukas mineralinis. 
Visos rodyklės veikia, rodo laiką, 
datą. Kaina 52 Eur.  
Tel. 8 616 15 320. Kaunas
• Geros būklės originalią Nike 
striukę 147cm. - 158 cm ūgio 
vaikui. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 635 49 070. Rokiškis
• Įvairius drabužėlius mergaitei 
nuo 6 mėn. iki 1 metukų. Didelį 
parduotuvinį maišelį. Atsakau į 
sms. Tel. 8 629 25 476.  
Rokiškis
• Veikiantį, nenaudotą, mechaninį 
moterišką laikroduką Luč.  
Su kokybės ženklu.  
Tel. 8 620 31 695. Rokiškis
• Baltus 38 dydžio batus.  
Kaina 8 Eur. Tel. 8 626 40 488. 
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• 3 veršiukų karvę. Veršinga, 
sėklinta belgų mėlynuoju.  
Tel. 8 622 17 165. Rokiškis
• Jaunas avis veislei arba mėsai. 
Turiu sukergtų avių.  
Tel. 8 614 27 563. Rokiškis
• 10 bičių šeimų su aviliais. 
Kaina 110 Eur. Tel. 8 638 92 946. 
Rokiškis
• 5 mėn. veislinius, gražius 
gaidelius. Obeliai. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 636 28 277. Rokiškis
• Grynaveislį merinosų veislės 3 
m. aviną ir du jo mišrūnus sūnus, 
4 mėn. Prieš Kalėdas prekiausime 
ėriena - merinosų mišrūnų 7 Eur/
kg. Norintys gali užsisakyti is 
anksto. Salų km. Tel. 8 605 36 575. 
Rokiškis
• Vietinių šėmų veislės karvę. 
Dabar 6 veršelių, veršiuosis sausio 
9 d. Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 622 29 809. Rokiškis
• 5 veršelių karvę.  
Tel. 8 612 29 637. Rokiškis
• Ieškome Kanados sfinkso 
pasimatymams. Tel. 8 628 04 434. 
Rokiškis
• 2 melžiamas ožkas ir 2 
nemelžiamas ožkytes.  
Tel. 8 628 96 905. Rokiškis
• Triušius. Tel. 8 678 03 831. 
Rokiškis
• Veislinius  gaidžiukus ir jų 
mišrūnus, 5 mėn. Tel. 8 601 68 099. 
Rokiškis
• 1,5 m. juodmargę telyčią. 
Papildomas tel. (8-636) 38751.  
Tel. 8 636 02 337. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo, turiu TR2 teises. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 693 20 501. 
Rokiškis
• Ieškau papildomo darbo.  
Tel. 8 675 16 894. Rokiškis

• Patyrusi anglų kalbos mokytoja 
ieško darbo. Gali būti nenuolatinis. 
Padedu mokiniams ir studentams 
įsisavinti dėstomą kursą ar 
pasiruošti egzaminams. Galimas ir 
suagusiųjų mokymas.  
Tel. 8 682 45 115. Rokiškis
• Ieškau auklės darbo. Galiu 
prižiūrėti bet kokio amžiaus 
vaikutį. Turiu patirties.  
Tel. 8 673 95 331. Rokiškis
• Vyras ieško darbo. Domina 
įvairūs pasiūlymai. Turiu 
automobilį. Tel. 8 621 29 598. 
Rokiškis
• Galiu pržiūrėti senyvo amžiaus 
žmones, tvarkyti namus, nueiti į 
parduotuvę, nuprausti prižiūrimą 
žmogų, gaminti valgi, nuvežti 
pas gydytojus su savo mašina ir 
aišku, kad nebūtų liūdna, palaikyti 
kompaniją, skaityti knygas, žaisti 
kortomis. Tel. 8 676 30 362. 
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Ieškome skardininkų - 
izoliuotojų ilgalaikiam projektui 
Olandijoje (gali dirbti ir moterys). 
Darbo pobūdis: technologinių 
vamzdynų ir talpų skardinimo, 
izoliavimo darbai. Neterminuota 
sutartis. Anglų kalbos pagrindai, 
B kategorijos vairuotojo 
pažymėjimas. Kaina 2100 Eur.  
Tel. 8 611 08 455. Rokiškis
• Reikalingas lentelių rūšiuotojas 
lentpjūvėje. Darbas stovimas prie 
konvejerio. Galimybė kelti svorius 
iki 20 kg. Darbo vieta - Obeliai, 
Rokiškio raj. Atlyginimas nuo 700-
750 Eeur (į rankas 550-600 Eur). Iš 
Rokiškio iki darbo veža autobusas. 
Tel. 8 612 26 202. Rokiškis
• Darbas Anglijoje labdaros 
platintojama. Dienos darbo 
užmokestis 50-60 svarų, mokamas 
laiku. Apgyvendiname, galime 
apmokėti kelionę. Skambinti ar 
rašyti bet kuriuo metu. Papildomas 
tel. nr.  +44 7469671082.  
Tel. 8 626 78 965. Rokiškis

KITA

• 40 l aliuminius bidonus.  
Tel. 8 620 67 272. Rokiškis
• Malkas kaladėmis arba skaldytas. 
Atvežu į namus. Tel. 8 624 90 330. 
Rokiškis
• 5 kub. m apvalios medienos,  
eglės rąstų. Ilgis 6,1 m.  
Tel. 8 615 11 205. Rokiškis
• Verpimo ratelį, radijo imtuvus 
Latvija Minsk, kompresoriaus 
variklį, resiverius kompresoriui, 
metalines statines alui.  
Kaina 20 Eur. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• 3 naudotas duris be staktų.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Naujus vaizdo registratorius, 
antiradarus ir vietines 
signalizacijas. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
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Rokiškio rajono savivaldybė skelbia 
atranką Panemunėlio seniūnijos ko-
munalinio ūkio specialisto pareigoms 
užimti (Paregybės lygis – B, darbo su-
tartis). 

Išsamesnė informacija Rokiškio rajo-
no savivaldybės interneto svetainėje adresu www.
rokiskis.lt 

Užs. 0702

• Naujus prietaisus žiurkėms, 
pelėms baidyti. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus prietaisus nuo kurmių ir 
kurklių. Kaina 18 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus klausos aparatus bei 
kraujospūdžio matavimo aparatus. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis
• Butelius (ne stiklainius) vynui, 
sultims. Rudos spalvos. Yra 3 ir 5 
litrų talpos. Kaina 3-5 Eur/vnt.  
Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• Naują fotorėmelį su stiklu 50 
cmx70 cm. Kaina 16 Eur.  

Tel. 8 675 00 301. Rokiškis
• Metalines statines nuo tepalų, 200 
l talpos. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• Naujas, skaitmenines, juvelyrines 
svarstykles. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• Naudotą pirties krosnelę.  
Kaina 220 Eur. Tel. 8 687 27 396. 
Rokiškis
• Diskines malkų pjovimo stakles 
smulkioms malkoms smulkinti. 
Galingumas 2200 W. Maksimalus 
rąstų diametras 130 mm. Svoris 
32,5 kg. Apsukos 2950 min. 
Kainą proto ribose galima derinti. 

Kaina 170 Eur. Tel. 8 618 64 861. 
Rokiškis
• Sausas, skaldytas malkas. 5 
metrai. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 638 13 996. Rokiškis
• Veikiantį, medinį, senovinį 
staliaus darbastalį. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 687 57 619. Rokiškis
• Naują klausos aparatą. Siunčiu, 
nuo 40 Eur. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Microsoft Xbox One 500GB, 
naudotas apie pusę metų, veikia 
puikiai, kaina 150 Eur. Kartu 
galime parduoti du belaidžius 
pultus, žaidimus (6 žaidimai) ir 
krepšį skirtą Xbox one. Perkant 
viską kartu kaina 280 Eur. Jei 
atskirai, kainas pasakysime. 

Kaina 280 Eur. Tel. 8 621 93 839. 
Rokiškis
• Žaidimų kompiuterį Msi.  
Kaina 500 Eur. Tel. 8 623 29 070. 
Rokiškis
• Kompiuterį Lenovo Yoga.  
Naujas, su garantija. Yra 
dokumentai, dėžutė, kroviklis. 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 675 42 963. 
Rokiškis
• Stalinį kompiuterį su 
monitoriumi. Windows 7  
operacinė sistema.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Monitorių Samsung. 44 cm 
įstrižainės. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Mažai naudotą spausdintuvą 
Canon Pixma MG2550.  
Kaina 40 Eur. Tel. 8 650 97 026. 
Rokiškis
• Belaidį maršrutizatorių TP link. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 600 52 867. 
Rokiškis
• Naują, daug funkcijų turinčią, 
išmaniąją apyrankę - laikrodį. 

Kaina 15 Eur. Tel. 8 600 52 867. 
Rokiškis
• Naują Lenovo planšetinį 
kompiuterį. Tel. 8 626 40 488. 
Rokiškis
• Kompiuterį HP. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 645 49 558. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Sony Xperia Xz1. Viskas veikia, 
be defektų, ekranas nesubraižytas. 
Galimas keitimas į kitą Sony 
Xperia Xz1. Tel. 8 670 59 890. 
Rokiškis
• Samsung Galaxy Ji dalimis. 
Telefonas turėjo sąlytį su vandeniu, 
dėl to neveikia. Baterija nauja. 
Ekranas veikia. Kroviklis – 
veikiantis. Kaina 20 Eur. "Tel. 8 
611 31 647. Rokiškis
• Naują Samsung Galaxy A5 dėklą. 
Kaina 6 Eur. Tel. 8 600 52 867. 
Rokiškis
• Originalų LG G3 apsauginį 
ekrano stiklą. Kaina 5 Eur.  
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06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, 
Lietuva
09:15 Senis 
10:20 Štutgarto kriminalinė 
policija 2 
11:10 Komisaras Reksas 
12:00 Nacionalinė paieškų 
tarnyba
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Seserys 
17:30 Žinios. 
18:00 „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gyvenimas
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Mano mama gamina 
geriau! 
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Smaragdo 
miestas 

23:45 Klausimėlis.lt
00:00 LRT radijo žinios
00:10 Štutgarto kriminalinė 
policija 2 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Stilius
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 „Kas ir kodėl?" 
03:30 Dviračio žinios 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė ekspedicija 
„Dniepru per Ukrainą"
05:00 Seserys 

05:30 Naujokė
06:10 Televitrina
06:25 Tavo supergalia
06:55 Simpsonai
07:55 Prieš srovę
08:50 Meilės sūkuryje
09:50 Tai - mano gyvenimas
12:00 Laukinė žemė
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 Moterys meluoja geriau
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Auklė nakčiai
22:25 Filmo pertraukoje - 
Vikinglotto
22:30 Auklė nakčiai
23:45 P2
01:40 Nusikalstami protai. Kitapus 
sienų
02:30 Gražuolė ir pabaisa
03:20 Ekstrasensai tiria
04:45 Nusikalstami protai. Kitapus 
sienų
05:30 Naujokė

05:05 Mano gyvenimo šviesa 
06:30 Madagaskaro pingvinai 
07:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
08:05 Rimti reikalai

08:40 KK2
09:10 Nuo... Iki...
09:45 Dydžio (r)evoliucija
10:15 Meilės sparnai 
12:20 Gyvenimo daina 
13:25 Dvi širdys 
15:30 Labas vakaras, Lietuva
16:35 Yra, kaip yra
17:30 Žinios
18:30 KK2
19:00 Nuo... Iki...
19:30 Dydžio (r)evoliucija
20:00 Rimti reikalai 
20:30 Žinios
21:30 Nakties šešėliai
23:50 Akloji zona 
00:50 Juodosios mišios

06:00 Didžiojo sprogimo teorija 
06:30 Žiniuonis 
07:30 Paskutinis faras 
08:30 Šuo 
09:35 Kobra 11 
10:40 Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas 

11:45 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 
12:45 Žiniuonis 
13:45 Paskutinis faras 
14:45 Šuo 
15:50 Kobra 11 
17:00 Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas 
18:00 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 
19:00 DELFI dėmesio centre su 
Edmundu Jakilaičiu
19:30 Info diena
20:00 Ugnikalnis 
23:55 Pragaro pasiuntinys
01:40 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai 

05:35 Krepšinio pasaulyje 
06:05 TV parduotuvė
06:25 Lietuva tiesiogiai
07:00 Vantos lapas
07:30 Krepšinio pasaulyje 
09:00 „Patriotai“
10:00 „Mentų karai: Kijevas. 

Sugrįžimas“ 
11:10 „Albanas“ 
12:20 „Bitininkas“ 
13:30 TV parduotuvė
13:45 „Gluchariovas“ 
14:55 „Legenda apie pilotą“ 
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
17:00 „Kelrodė žvaigždė“ 
18:00 Reporteris
18:50 „Renovacija. Tikrai verta“
18:55 „Konsultantas“ 
20:00 Reporteris
20:30 Lietuva tiesiogiai
21:00 „Ant bangos“
22:00 Reporteris
22:55 „Renovacija. Tikrai verta“
23:00 „Patriotai“
00:00 „Gluchariovas“ 
01:05 „Bitininkas“ 
02:10 „Mentų karai: Kijevas. 
Operacija „Trojos arklys“
03:00 „Moterų daktaras“ 
03:50 „Pasirenkant likimą“ 
04:45 „Mentų karai: Kijevas. 
Operacija „Trojos arklys“
05:35 Kaimo akademija
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02 06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, 
Lietuva
09:15 Senis 
10:20 Štutgarto kriminalinė 
policija 2 
11:10 Komisaras Reksas 
12:00 (Ne)emigrantai 
13:00 Vartotojų kontrolė 
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Seserys
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 Laivų mūšis 
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Štutgarto kriminalinė 
policija 2 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Gyvenimas 
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 Seserys 

05:25 Naujokė
06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:55 Gero vakaro šou
08:50 Meilės sūkuryje

09:55 Tai - mano gyvenimas
12:00 Laukinė žemė
13:00 Pažadėtoji
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Princesė ir varlius
21:20 Geležinis žmogus 2
23:55 Pavojingas susitarimas
01:35 Auklė nakčiai
03:00 Geležinis žmogus 2
05:10 Gražuolė ir pabaisa

05:05 Mano gyvenimo šviesa 
06:30 Madagaskaro pingvinai 
07:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
08:05 Rimti reikalai 
08:40 KK2

09:10 Nuo... Iki...
09:45 Dydžio (r)evoliucija
10:15 Meilės sparnai 
12:20 Gyvenimo daina 
13:25 Dvi širdys 
15:30 Labas vakaras, Lietuva
16:35 Gyvūnų policija
17:30 Žinios
18:30 KK2 penktadienis
20:00 Kaukazo belaisvė, arba nauji 
Šuriko nuotykiai
21:45 Ledo kariai
23:40 Laukinės aistros
01:40 San Andreas

06:00 Didžiojo sprogimo teorija 
06:30 Žiniuonis 
07:30 Paskutinis faras
08:30 Šuo 
09:35 Kobra 11 

10:40 Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas 
11:45 Reali mistika 
12:50 Žiniuonis 
13:50 Paskutinis faras 
14:45 Šuo 
15:50 Kobra 11 
17:00 NKL čempionatas. Palangos 
Kuršiai - Gargždų SC
19:00 @rimvydasvalatka
19:30 Info diena
20:00 Kerštas
22:15 Adamsų šeimynėlė
00:10 Baubas
05:15 Didžiojo sprogimo teorija 

05:35 Kitoks pokalbis 
05:58 „Pasaulis iš viršaus“
05:59 TV parduotuvė
06:15 Lietuva tiesiogiai

06:25 „Nuostabūs pojūčiai“
06:50 „10 min iki tobulybės su 
Jurijumi“
07:50 Nuoga tiesa
09:20 Čempionai
09:55 „Pasaulis iš viršaus“
11:25 „Žolė po sniegu“ 
16:00 Reporteris
16:30 Kitoks pokalbis 
17:00 „Kelrodė žvaigždė“ 
18:00 Reporteris
18:55 „Konsultantas“ 
20:00 Reporteris
20:30 Kitoks pokalbis 
21:00 Adomo obuolys
22:00 Reporteris
23:00 „Ant bangos“
01:15 „Moterų daktaras“ 
03:05 „Baltoji vergė“ 
04:30 „Neprijaukinti. Naujoji 
Zelandija“
04:50 „Iššūkis“ 
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06:00 Himnas
06:05 Gyvenimas 
07:00 Nykštukas Nosis 
08:30 Auklė Makfi ir 
didysis sprogimas 
10:20 Stasio Povilaičio 
jubiliejinis koncertas „50 
metų scenoje"
12:10 Niekas nenorėjo 
mirti
14:00 Audrys
15:00 Visų Šventųjų diena
16:00 Šventadienio mintys
16:30 Seserys 
17:30 Žinios. 
18:00 „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Specialus tyrimas
20:30 Panorama
21:00 Šiandien prieš 100 

metų
21:30 Gražiausios poetų dainos
23:10 Adelainos amžius 
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 Šiandien prieš 100 
metų.  Skirta Jurgio Matulaičio 
konsekracijos ir skyrimo Vilniaus 
vyskupu šimtmečiui
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Specialus tyrimas 
05:00 Seserys 

05:30 Naujokė
06:45 Televitrina
07:00 Kempiniukas Plačiakelnis
07:30 Gyvenimo knyga

09:15 Šuo, kuris išgelbėjo 
Heloviną
11:05 Mažasis vampyras
12:45 Monstrų šeimynėlė
14:35 Edvardas Žirkliarankis
16:45 Simpsonų filmas
18:30 TV3 žinios
19:30 Panelės Peregrinės ypatingų 
vaikų namai
22:00 Prezidento medžioklė
23:50 Apsukrios kambarinės
00:40 Melas ir paslaptys
01:35 Gražuolė ir pabaisa
02:25 Ekstrasensai tiria
03:50 Apsukrios kambarinės
04:40 Melas ir paslaptys
05:25 Naujokė

05:35 Madagaskaro pingvinai 
06:25 PSkūbis Dū. Cirko palapinė
08:05 Didysis skrydis

09:55 Monstrų viešbutis
11:45 Monstrų namai
13:30 Neįtikėtinos Lemoni Sniketo 
istorijos
15:40 Kelionė į Žemės centrą
17:30 Žinios
18:30  Šiurpuliukai
20:40 San Andreas
22:55 Septynios velniškai ilgos 
dienos
01:00 Nakties šešėliai
02:55 Alchemija XXXV. 
Fonozaurai
03:25 RETROSPEKTYVA

06:00 Didžiojo sprogimo teorija 
06:30 Žiniuonis 
07:30 Paskutinis faras 
08:30 Šuo
09:35 Kobra 11 
10:40 Muchtaro sugrįžimas. Naujas 

pėdsakas 
11:45 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 
12:45 Žiniuonis 
13:45 Paskutinis faras
14:45 Šuo 
15:50 Kobra 11 
16:55 Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas 
17:55 Dangus tikrai yra
20:00 Adamsų šeimynėlė
22:05 Baubas
23:45 Ugnikalnis 

05:35 Kaimo akademija
06:05 TV parduotuvė
06:25 Lietuva tiesiogiai
07:00 Kaimo akademija
07:35 Kitoks pokalbis 
08:05 „Ant bangos“
09:05 „24 valandos Žemėje“ 

16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
17:00 „Kelrodė žvaigždė“ 
18:00 Reporteris
18:50 Rubrika „Verslo genas“
18:55 „Konsultantas“ 
20:00 Reporteris
20:30 Lietuva tiesiogiai
21:00 „Ant bangos“
22:00 Reporteris
22:55 Rubrika „Verslo genas“
23:00 „Ant bangos“
00:00 „Gluchariovas“ 
01:05 „Bitininkas“ 
02:10 „Mentų karai: Kijevas. 
Operacija „Trojos arklys“
03:00 „Moterų daktaras“ 
03:50 „Pasirenkant likimą“ 
04:45 „Mentų karai: Kijevas. 
Operacija „Trojos arklys“
05:35 Kitoks pokalbis 
05:58 „Pasaulis iš viršaus“
05:59 TV parduotuvė

AUGALAI

Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• Naują, originalų, LG G3 dėklą. 
Kaina 8 Eur. Tel. 8 600 52 867. 
Rokiškis
• Sony Xperia X Compact. 
Geros būklės, puikiai veikiantis. 
Komplekte pakrovėjas, USB laidas, 
dėžutė, dokumentai ir dėklas. 
Atsakau į sms, kaina galutinė. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 647 88 088. 
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Vašką po 10 Eur/kg.  Vasarinį 
ir rudeninį medų po 4 Eur/
kg. Pristatau į namus. Medus 
sufasuotas po 1 kg.  
Tel. 8 696 67 770. Rokiškis
• Pašarines bulves. Kamajai.  
Tel. 8 611 00 736. Rokiškis
• Medų po 1 kg. Kaina 2 Eur.  
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Metų amžiaus avinukų mėsą po 4 
Eur/kg. Rokiškio raj., Jūžintai.  
Tel. 8 675 79 364. Rokiškis
• Ekologiškas, maistines bulves 
Melody. Surūšiuotos po 30 kg. 
Rokiškyje atvežimas nemokamas, 
perkant daugiau galime atvežti ir 
Rokiškio rajone. Kaina 6 Eur.  
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• Pašarines bulves po 0.14 Eur/kg. 
Tel. 8 618 13 396. Rokiškis
• 2018 m. sezono medų, surinktą 
nedideliame bityne.  

Tel. 8 612 95 825. Rokiškis
• Ekologinis ūkis -  ekologiškas 
bulves. Galime atvežti.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Ekologišką medų. Kaina 4 Eur. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Šviežią medų, sufasuotą po 1 kg. 
Kaina 4 Eur. Tel. 8 458 33 083. 
Rokiškis
• Dideles, ekologiškas, maistines 
bulves. Galime pristatyti.  
Tel. 8 624 11 926. Rokiškis
• Ekologiškus svogūnus po 0.6 Eur/
kg. Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Valgomąsias bulves. Galiu 
atvežti. Tel. 8 601 26 960.  
Rokiškis
• Pigiai ekologišką medų.  
Tel. 8 687 27 076. Rokiškis

• Tabaką Virginija Gold. Siunčiu 
į kitus miestus. Tel. 8 695 78 132. 

Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Keičiame erdvų 2 kambarių 
butą į 3-4 kambarių butą su mūsų 

priemoka. Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 8 682 15 918. Rokiškis
• Erdvų, tvarkingą 4 kambarių 
butą. 4 aukštas, nedideli mokesčiai, 

tvarkinga laiptinė. Skambinti po 17 
val. Kaina 30 000 Eur.  
Tel. 8 672 76 403. Rokiškis
• 19 a, 21 a, 24 a, 39 a, 42 a namų 
valdos sklypus už miškų urėdijos, 
prieš kolektyvinius sodus. Sklypai 
atidalinti, atlikti geodeziniai 
matavimai, įvesta elektra, vanduo, 
servitutinis kelias.  
Tel. 8 657 75 999. Rokiškis
• Patalpas Rokiškio centre, 
2 aukšte,  J. Grudžio g. 37. 4 
suremontuoti kabinetai, 56 kv. m. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 699 46 862. 
Rokiškis
• 4.71 ha sklypą Rokiškio r., 
Palankio k., šalia Rokiškio m. 
Ežero skersgatvio. Galima pirkti 
išsimokėtinai. Kaina 18000 Eur. 
Tel. 8 683 33 955. Rokiškis
• 6,06 ha. žemės ūkio paskirties 
sklypą Narkūnėlių k., Pakriaunių 
k.v., Rokiškio r., ribojasi su 

Latvijos Respublikos siena. Pieva, 
38,4 našumo balas. Iki Šetekšnio 
ežero 450 m. Kaina 10500 Eur.  
Tel. 8 683 33 955. Rokiškis
• 2 kambarių butą Jūžintų sen., 
Neliūbiškio k. Yra visi reikiami 
baldai, sandėliukas, rūsys, ūkinis 
pastatas. Graži vieta vidury miškų, 
netoliese yra ežeras. Papildomas 
tel. nr. (8-622) 48028.  
Kaina 2000 Eur. Tel. 8 688 08 221. 
Rokiškis
• Mišką išsikirtimui, 
KV8950/0001;215.  
Tel. 8 687 61 528. Širvintos
• Kolektyvinį sodą už Miškų 
urėdijos, Uljanavos km.  
Tel. 8 621 55 274. Rokiškis
• Pusę buto. Butas 3 kambarių, 
2 miegamieji, svetainė, virtuvė 
(naujai suremontuota, nauji 
baldai), tualetas ir dušas atskirai. 
Pirmas aukštas, plastikiniai langai, 
šarvuotos durys. Bajorų k. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 602 38 266. 
Rokiškis
• Naują, medinę pavėsinę, 3 mx3 
m. Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Keičiu suremontuotą 2 kambarių 
butą, 5 aukšte, netoli senukų 
prekybos centro į 3 kambarių butą. 
Tel. 8 608 44 484. Rokiškis
• 2 kambarių butą P. Širvio g. 19. 
Pakeisti langai, 3 aukštas, vidurinis, 
šiltas ir jaukus. Arti mokykla, 
darželiai, baseinas, parduotuvės, 
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PRAŠO PADOVANOTI

poliklinika. Butas iškraustytas, 
tuščias, iš karto galima kurtis, 
pasiremontuoti ir gyventi.  
Kaina 18000 Eur.  
Tel. 8 625 00 742. Rokiškis
• Garažą prie buvusio DNB banko. 
7 korpusas, pietinė pusė.  
Tel. 8 614 66 272. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą, bendras plotas 
171,90 kv. m. Sienos – medis 
su karkasu, krosninis šildymas, 
komunalinis vandentiekis, vietinis 
nuotekų šalinimas. Ūkinis mūrinis 
pastatas. Reikalingas remontas. 
Kaina 13000 Eur.  
Tel. 8 673 38 801. Rokiškis

NUOMA

• Mama su mažamečiu vaiku 
skubiai ieško 1 ar 2 kambarių buto 
iki 80-90 Eur/mėn. Esu negerianti 
bei nerūkanti. Tel. 8 642 20 527. 
Rokiškis
• Ieškau kambario ar namo dalies 
nuomai. Galiu padėti buityje, 
prinešti malkų, pakūrenti krosnį. 
Tel. 8 628 99 448. Rokiškis
• Užimantis atsakingas pareigas, 
tvarkingas, be žalingų įpročių vyras 
išsinuomotų 1 ar 2 kambarių butą 
su patogumais, esantį 1-ame namo 
aukšte. Tel. 8 687 22 877.  
Rokiškis
• Jauna, dirbanti šeima išsinuomotų 
2 kambarių butą ilgesniam laikui.  
Tel. 8 621 03 604. Rokiškis
• 1 kambario butą. 37 kv. m, 
su buitine technika ir baldais. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 698 72 865. 
Rokiškis

PASLAUGOS

• Atlieku įvairius santechnikos 

darbus. Tel. 8 615 52 759.  
Rokiškis

PAŽINTYS

• 25 m. vaikinas ieško rimtos 
merginos gyvenimui. Turiu savo 
butą, esu dirbantis.  
Tel. 8 624 53 501. Rokiškis

• Prašau padovanoti šunį iki metų 
amžiaus. Reikia, kad būtų piktas, 
sargus ir paklusnus. Gerai būtų 
didesnis, pvz. vilkšunis. 
Tel. 8 675 84 133. Rokiškis
• Naudotą linoleumą.  
Tel. 8 611 08 681. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Dviratį mergaitei. Geltonos 
spalvos. Yra pridėtiniai ratukai. 
Mažai naudotas. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 618 36 677. Rokiškis
• Vaikišką lovytę. Vienas šonas 
nuleidžiamas, yra apsauga nuo 
apkramtymo. Galiu pridėti 
čiužinuką. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 606 31 917. Rokiškis
• Naudotą vaikišką lovytę su 
grikių-kokoso čiužiniu.  
Kaina 60 Eur. Tel. 8 615 65 662. 
Rokiškis
• Naudotą, geros būklės maniežą. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 615 65 662. 
Rokiškis
• Naudotą, geros būklės vaikštynę. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 615 65 662. 
Rokiškis
• Labai geros būklės vežimėlį Tutis 
Zippy, 3 dalių. Lopšys, sportinė 
dalis, automobilinė kėdutė ir visi 
kiti priedai. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 608 79 096. Rokiškis

PERKA

RASTA\PAMESTA

• Dingo šuo. Vilkšunių veislės, 
paskutini kartą matytas prie 
Miškų urėdijos sodų pagrindinio 
įvažiavimo. Jei kas matėte ar žinote 
kur šuo, prašome pranešti.  
Tel. 8 652 63 591. Rokiškis
• Prie Taikos g. 3 namo rasti raktai. 
Papildomas tel. nr. (8-610) 17637. 
Tel. 8 618 36 236. Rokiškis
• Palangoje pamesta piniginė su 
Algirdo Buivydo banko kortele, 
joje buvo 56 Eur. ir Živilės 
Buivydaitės vaiko neįgalumo 
pažymėjimas. Netoli Basanavičiaus 
g. Radusiems atsilyginsime.  
Tel. 8 684 07 875. Palanga

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Naują FXA žoliapjovę.  
Kaina 90 Eur. Tel. 8 623 29 070. 
Rokiškis
• Veikiančią malkų skaldyklę, galia 
5,2 t. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 623 29 070. Rokiškis
• Naują Husqvarna 435.  
Kaina 260 Eur. Tel. 8 650 73 686. 
Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO-
PREKĖS

• Naujus žvejybos tinklus.  
Kaina 40 Eur. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis
• 43 dydžio, naujas žvejybos 
bridkelnes. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• Naują žvejybos tinklą.  
Kaina 40 Eur. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Plastikinį, naudotą, nevarstomą 
langą 142 cmx175 cm. už 45 Eur. 
Vartus. Ilgis 3 m, aukštis 1,1 m. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 620 55 819. 
Rokiškis
• Tašelius 10x10 bei gegnes 7x14. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Naudotus metalinius radiatorius 
(nuimti iš daugiabučio kambario) 
2 vnt. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 650 97 026. Rokiškis
• Storasienę, 5 kub. m cisterną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Įvairaus pjovimo statybinę 
medieną. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Naudotas geros būklės duris su 
stakta, aukštis 1,8 m, plotis 0,6 m. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 687 27 396. 
Rokiškis
• Skardą lankstiniams, dengta 

plėvele, lygi. Plotis 75 cm, ilgis 50 
m, storis 0,45 mm. Rulone 37 kv. 
m. Spalva pilka (RAL7016), ruda 
(RAL8017). Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 622 11 330. Rokiškis
• Gegnes 5/15, mūrtašius 15/15, 
colines lentas. Medienos ilgis 6,10 

m. Tel. 8 610 06 145. Rokiškis
• Metalą šiltnamiui. 15 vnt. po 3,40 
m. Stiklas 1,20x50.  
Tel. 8 615 55 734. Rokiškis
• Langu rėmus su stiklais.  
Tiktų šiltnamiui. Tel. 8 615 55 734. 
Rokiškis

Japonijos princesė Ayako 
ištekėjo už nekilmingojo 
per ceremoniją šventykloje

Japonijos princesė Ayako 
ištekėjo už nekilmingo vyro per 
sudėtingų ritualų kupiną cere-
moniją Meiji šventykloje Toki-
juje.

Ayako ir jos jaunikis verslinin-
kas Kei Moriya buvo parodyti per 
nacionalinės televizijos žinias lėtai 
einantys šventykloje, lydimi cere-
monijos svečių. Tuoktuvės įvyko 
vienoje iš šventyklos komplekso 
pagodų; pora sumainė žiedus ir 
kartu išgėrė taurelę sakės, nurodė 
Japonijos žiniasklaida.

Abu ritualai yra gana įprasti 
vestuvėms pagal šintoizmo pa-
pročius – taip pat paprastų piliečių 
poroms.

28 metų Ayako yra velionio 
imperatoriaus pusbrolio duktė. 
Tuo tarpu 32 metų K. Moriya dirba 
didelėje krovinių gabenimo laivais 
įmonėje „Nippon Yusen“.

Princesei buvo padaryta Heian 
laikotarpio imperatoriškojo dvaro 
stiliaus šukuosena. Ji vilkėjo puoš-
nų tradicinį kimono su raudonais 
ir žaliais raštais, o jaunikis – fraką. 
Vėliau princesė persirengė raudo-
nu kimono.

„Esu kupina laimės“, – po cere-
monijos Ayako sakė žurnalistams.

Jeigu Japonijos imperatoriško-
sios šeimos nariai vyrai veda nekil-
mingas moteris, šioms suteikiamas 
karališkasis titulas, bet jeigu kara-
liškosios giminės narė tampa ne-
kilmingo vyro žmona – kaip Aya-

ko – ji savo titulų turi atsisakyti.
K. Moriya išreiškė viltį, kad 

jam pavyks padėti Ayako prisitai-
kyti prie eilinės pilietės gyvenimo. 
„Noriu, kad dirbtume kartu, ranka 
rankon, ir kurtume šeimą, kupiną 
šypsenų“, – sakė jis. Ayako pra-
eitą savaitę atsisveikino su impe-
ratoriumi Akihito. Ji išreiškė viltį, 
kad galės toliau padėti garbaus 
amžiaus imperatoriui ir impera-
torienei kaip buvusi karališkosios 
šeimos narė.Vyriausioji imperato-
riaus vaikaitė planuoja ištekėti už 
nekilmingojo 2020 metais.

84 metų Akihito yra paskelbęs, 
kad ateinančiais metais atsisakys 
sosto. Jo vyriausias sūnus princas 
Naruhito Chrizantemų sostą per-
ims gegužės 1 dieną.

Kai paskelbė apie savo ves-
tuvių planus, Ayako ir K. Moriya 
sakė, kad jie susipažino, nes jų-
dviejų motinos yra draugės. Pora 
tvirtino iškart pajutusi simpatiją 
vienas kitam.

„Netgi neatrodė, tarsi mes bū-
tume pirmąkart susitikę“, – Ayako 
sakė žurnalistams po sužadėtuvių.

K. Moriya savo ruožtu sakė, 
kad jį patraukė princesės švelnus 
būdas.

„Ir žinojau, kad noriu visą liku-
sį gyvenimą praleisti su ja“, – pri-
dūrė jis.

Ayako tėvas princas Takamado 
daug nuveikęs Japonijos futbolo 
labui, mirė 2002 metais.

BNS inform.
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Tarybos posėdyje - pasakos „Ropė“ scenarijus ir balsavimas „konvejeriu“
Spalio 26 dieną vykęs ra-

jono tarybos posėdis atrodė, 
praeis sklandžiai – nė vienas 
jos narys nevėlavo, o lygiai 10 
val. ir rajono tarybos nariai, 
ir svečiai jau buvo užėmę 
savo vietas: sklandų darbą 
paskatino ūkininkų šventė 
prasidėsianti 11 valandą.

Posėdžio pradžia - 
pasakos motyvais
Tačiau po oficialaus rajono 

tarybos posėdžio pradžios pa-
skelbimo posėdis priminė vai-
kų darželį: nors rajono meras 
Antanas Vagonis jo pradžią 
paskelbė 10:05, iškart po jo 
žodžių sekė Tado Barausko 
pertraukos prašymas, kurios 
metu salę paliko bene visi 
tarybos nariai. Nors A. Vago-
nio prašymu dešimties minu-
čių pertrauka buvo dvigubai 
sutrumpinta dėl vyksiančios 
šventės, net ir po penkiolikos 
minučių tarybos nariai į salę 
negrįžo. Paspartinti narių dis-
kusiją vykusią už durų, meras 
taipogi paliko salę, po kurio 
sekė Gintaras Girštautas – 
kitaip tariant rajono posėdis 
vyko pasakos scenarijumi, kai 
pasodintą ropę ir senelis, ir 
močiutė, ir anūkė rovė… Po-
sėdis pratęstas 10:25. Grįžus 
iš pasitarimo iš dienotvarkės 
buvo išbraukti du klausimai. 
Dienotvarkę patvirtino prita-
rus 16 tarybos narių (3 nepri-
tarė, 5 susilaikė).

Daugiausiai klausimų - 
dėl skyrių sujungimo
Ketvirtuoju dienotvarkės 

klausimu buvo sprendžiamas 

Nors, norėdami nepavėluoti į rajono žemdirbių šventę, rajono tarybos nariai posėdį turėjo baigti per valandą, visgi daugiau nei pusvalandį jie sugaišo 
pertraukai. Tuo tarpu žemdirbių šventės pradžią teko pavėlinti.                                                                                                                                    M. Meilutės nuotr.

švietimo ir kultūros skyrių su-
jungimas. Šviežiausias tarybos 
narys Arūnas Augutis pristatė 
savo atliktą tyrimą, kuriuo iš-
siaiškino, kad didieji miestai 
tokių skyrių nejungia ir jei tokie 
miestai kaip Pakruojis ir Anykš-
čiai gali išlaikyti tokius skyrius 
atskirai, Rokiškio rajono savi-
valdybėje švietimo ir kultūros 
skyriai taipogi privalo būti ats-
kirai ne tik todėl, kad šios sritys 
yra labai skirtingos, bet ir todėl, 
jog kitiemet Rokiškis taps Lie-
tuvos kultūros sostine.

Administracijos direktorė 
Nataša Aleksiejeva atsakyda-
ma teigė, jog pas ją lankėsi 
kitų miestų administracijos di-
rektoriai ir paaiškino, jog tokie 
struktūriniai pakitimai kitose 
rajonų savivaldybių adminis-
tracijose neprasidėjo. Po šio 
pasisakymo A. Vagoniui teko 
raminti užsiplieskusią diskusi-
ją po retorinio N. Aleksiejevos 
klausimo nejaugi verta steigti 
papildomus etatus kultūros sky-

riui, kad šį išaikyti nesujungtą. 
Diskusijų sulaukta ir daugiau – 
vieni aiškino, kad didžiausioji 
bėda yra, jog kultūroje nebeliko 
švietimo, o švietime – kultūros, 
kiti skyrių sujungimą vadino 
tarybiniu. Galiausiai klausimas 
patvirtintas pritarus 13 narių 
(54.17 proc., 5 pasisakė prieš, 6 
susilaikė).

Antrasis N. Aleksievos 
pristatytas klausimas taipogi 
sulaukė diskusijų, kurių inici-
atorius buvo Stasys Meliūnas 
prakalbęs apie bazes. Kadan-
gi didžioji tarybos narių dalis 
komentaro nesuprato, rajono 
meras paskelbė balsavimą už-
davęs retorinį klausimą „Apie 
kokias bazes mes kalbame? Ar 
pas mus vyksta kažkas slapto?“ 
Klausimas buvo patvirtintas 
pritarus 17 narių (6 nepritarė, 1 
susilaikė).

Trečiasis administracijos 
direktorės klausimas taipogi 
susilaukė diskusijų, o šioms nu-
rimus klausimas buvo patvirtin-

tas pritarus 22 tarybos nariams.

Rūpėjo ne įkainiai
Rokiškio baseino direkto-

rius Vitalijus Jocys pristatė 
baseino įkainius, kurie, pasta-
rojo teigimu, jau buvo aptarti 
komitetuose. Po pristatyto 
klausimo iškart buvo sulauk-
ta klausimo, ar bus galima 
įsigyti metinį abonementą. 
„Būtent tai šiuo metu ir tvir-
tiname – bus sidabrinis ir auk-
sinis abonementas,“ – atsakė 
V. Jocys pridūręs, jog galima 
įsigyti ir dovanų kuponą. Ne-
nuostabu, jog diskusija kaip 
mat nukrypo nuo kainų temos 
– buvo klausiama apie vieną 
iš darbuotojų, dviejų mokyklų 
direktorių tragiškos kelionės 
automobiliu keleivį Eimutį 
Mališauską . V. Jocys teigė, 
jog į šį klausimą atsakyta jau 
buvo - praėjusią dieną baseine 
apsilankiusiems V. Jocys pa-
aiškino esamą situaciją, tačiau 
tarybos posėdyje pokalbio 

smulkmenų nevieišno. Ba-
seino įkainiai buvo patvirtinti 
pritarus 19 tarybos narių.

Kadangi vicemeras Sta-
nislovas Dambrauskas po-
sėdyje nedalyvavo, 11:06 A. 
Vagonis posėdį vesti pavedė 
Vytautui Viliui. Čia sulaukta 
G. Girštauto komentaro, jog 
vertėtų skelbti pertrauką, nes 
į ūkininkų šventę kvietimą 
gavo ne vienas tarybos narys. 
„Dviejų valandų pertraukos 
tikrai nedarysime, o jei susi-
kaupsite posėdį užbaigsite per 
dešimt minučių,” – tarė meras 
ir paliko posėdžių salę. Prie 
jo prisijungė ir G. Girštautas, 
Laimutė Sadauskienė bei I. 
Tarvydis. Po kelių minučių 
visi išėjusiesi grįžo – ūkininkų 
šventė dėl tarybos posėdžio 
buvo nukelta.

Likę klausimai 
patvirtinti „konvejeriu“
Posėdžio vedėjui V. Viliui 

atėjus pristatyti klausimą, jį 

lydėjo tarybos narių šūksnių 
banga, jog klausimą tvirtina 
– klausimas buvo priimtas 
„konvejeriu“, dorai net ne-
pristačius klausimo. Panašiu 
stiliumi balsuota ir kitais 
klausimais. 

Daugiau diskusijų sulaukė 
tik Vitalio Giedriko klausi-
mas dėl nepanaudotų Rokiš-
kio rajono savivaldybės biu-
džeto lėšų piniginei socialinei 
paramai skaičiuoti ir mokėti 
panaudojimo kitoms sociali-
nėms apsaugos sritims finan-
suoti tvarkos aprašo patvirti-
nimo: nariai klausė kokioms 
seniūnijoms bus skiriamos 
lėšos, kiek socialiai remtinų 
žmonių yra mūsų rajone. Po 
neilgos diskusijos už sprendi-
mą balsavo 22 tarybos nariai.

Didžioji dalis pristaty-
tų pranešimų tarybos narių 
klausimų bei pasisakymų 
nesulaukė – pranešėjams 
vos pristačius klausimo pa-
vadinimą, į juos buvo re-
aguojama teigiamai: buvo 
patvirtinti visi dienotvarkėje 
numatyti klausimai pritarus 
visiems dalyvavusiems. Mi-
nimalių diskusijų sulaukė 
tik klausimas dėl nerūkymo 
zonų paskelbimo bei Etikos 
komisijos paskelbimo.

Po klausimų Velykalnio 
bendruomenės pirmininkas 
Stasys Mekšėnas pristatė už-
baigtą Velykalnio projektą 
„100-mečio kartos“ bei dė-
kojo prisidėjusiems. Praneši-
mas palydėtas plojimais.

Tarybos posėdis baigtas 
11:43.

Monika MEILUTĖ

Bronis Ropė: kuo greičiau renovuosime daugiabučius, tuo daugiau pinigų sutaupysime
Spalio 27 dieną Rokišky-

je lankėsi Lietuvos valstiečių 
ir žaliųjų sąjungos Euro-
pos Parlamento narys Bro-
nis Ropė (nuotr.). Ilgamečio 
Ignalinos mero vizito tikslas 
buvo papasakoti Ignalinos ra-
jono „evoliuciją“ į renovuotų 
daugiabučių sostinę ir taip su-
sirinkusiuosius supažindinti 
su daugiabučių namų renova-
cijos subtilybėmis.

Pavyzdys – Ignalina
Susirinkimas prasidėjo ra-

jono savivaldybės Strateginio 
planavimo ir investicijų sky-
riaus vyriausiosios specialis-
tės Gražinos Švanienės trum-
pa kalba apie Rokiškio rajono 
problemą – didelį gyventojų 
nenorą renovuoti daugiabu-
čius namus.

Po pristatytos problemos, 
pranešėjas B. Ropė papasako-
jo Ignalinos miestelio istoriją. 
„Dar 1992 metais Ignalina 
buvo šildoma dyzelinu – tai 
kainuodavo apie penkis mi-
lijonus litų. Vėliau buvo per-
eita prie mazuto, tačiau ir ši 
priemonė sutaupyti neleido. 
Jau tada supratome, kad reikia 

keisti šildymo pobūdį, kuris 
mažiau atsilieptų būsto savi-
ninko piniginei,“ – kalbėjo 
pranešėjas.  

Jis teigė, jog pradėjus vyk-
dyti projektą ignaliniečiai į 
tai taipogi žvelgė skeptiškai, 
tačiau aktyvaus ir tiesioginio 
bendravimo dėka pavyko pa-
keisti gyventojų požiūrį. To 
dėka šiuo metu Ignalinos ra-
jone daugiabučių ir viešųjų 
pastatų renovacijos procesas 
yra visiškai užbaigtas. Visiš-

kai atnaujintas ir šilumos ūkis.
B. Ropė pasakojo, jog buvo 

pastebėta, kad šildymo sezo-
nas renovuotuose daugiabu-
čiuose namuose Ignalinos ra-
jone sutrumpėja net pusantro 
mėnesio – ir prasideda trimis 
savaitėmis vėliau, ir baigiasi 
trimis savaitėm ankščiau. Tai-
pogi rajone šildymo sezono 
pradžią skelbia... patys gyven-
tojai. 

„Nustatoma tik viešųjų 
pastatų šildymo sezono pra-

džia. Visą kitą kuruoja patys 
privačių būstų gyventojai,“ 
– neigiamą žmonių požiūrį į 
renovacijas pakeisti mėgino 
B. Ropė.

Baisiausias rodiklis – 
kaina
Pranešėjas pasakojo, jog 

nereikėtų bijoti ir renovacijos 
kainos – ši išdalinta taip, jog 
mėnesinis paskolos mokestis 
prilygsta įprastinei šilumos 
kainai. „Patikinu, kad per 

dvidešimt metų atsiperka vi-
sos renovacijos išlaidos: ne-
renovuotame name šildymo 
sezonu vienam kvadratiniam 
metrui apšildyti yra sunaudo-
jama apie 120-130 kilovatų, 
po renovacijos 50-60 kW,“ – 
statistiškai kalbėjo „renovaci-
jos tėvas“.

B. Ropė atkreipė dėmesį ir į 
tai, jog daugelis žmonių reno-
vacijos vengia todėl, kad yra 
susidėję naujus plastikinius 
langus, susitvarkę balkonus 
– juk renovacijos metus vis-
kas būtų „išlupta“, todėl kam 
už viską mokėti antrą kartą? 
Pastarasis teigė, jog kai kurių 

žmonių ankščiau įsidėti langai 
atitiko reikiamus renovacijos 
standartus, todėl renovacijos 
metu jie keičiami nebuvo. 
„Maža dalis langų tiko, todėl 
jų nekeitėme,“– sakė B. Ropė.

Susirinkimo pabaigoje 
“Renovacijos tėvu” dažnai 
vadinamas Bronis Ropė už-
tikrintai teigė: “Kuo greičiau 
Lietuva ir visa Europa pereis 
prie savo išteklių bei energi-
jos, kurios nereikia gamin-
ti, naudojimo – tuo greičiau 
sąskaitos už šildymą sumažės 
beveik per pus. Taip sutaupy-
tume šimtus milijardų eurų“.

Monika MEILUTĖ
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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 atminimąAVINAS. Galė-

site atsipūsti. Profe-
sinėje srityje laukia 
šioks toks atokvėpis 

– turėsite laiko kokybiškam poil-
siui ir pomėgiams. Savaitės pra-
džioje palanku tvarkyti reikalus, 
susijusius su nekilnojamuoju 
turtu, galimi pelningi sandėriai. 
Nžorėsis artumo, nuoširdaus 
bendravimo. Savaitės viduryje 
netrūks džiaugsmingų akimirkų, 
norėsis pramogauti, turėsite ne 
vieną progą švęsti. Reaalizuosis 
sumanymai, vyraus romantiškos 
nuotaikos. Savaitės pabaiga bus 
užimta, gali varginti prastesnė 
savijauta. 

JAUTIS.  Sa-
vaitės pradžioje 
permainos belsis į 
duris, tačiau neno-

riai jas įsileisite į savo namus. 
Savaitės viduryje galima tikėtis 
didesnių įtampų, teks aiškintis 
asmeninius santykius, spręsti 
finansines problemas. Staiga 
gyvenimas gali apsiversti aukš-
tyn kojomis. Palankus laikas 
atnaujinti įvaizdį, atsikratyti ne-
reikalingų daiktų. Svarbu atlikti 
jausmų reviziją. Geras laikas 
kraustytis, iš esmės pertvarky-
ti savo namus. Savaitės gale 
bus mažiau įtampų ir daugiau 
džiaugsmo, spręsis meilės reika-
lai. Savaitgalį daugiau dėmesio 
skirkite sveikatos stiprinimui. 

D V Y N I A I . 
Seksis. Kad ir kur 
atsidurtumėte. Bus 
daug įvykių – nepra-

raskite kontrolės! Savaitės pra-
džioje reikės spręsti finansinius 
klausimus, tikėtini dosnūs san-
dėriai, palanku tartis dėl didesnio 
atlygio ar geresnių sąlygų. Galite 
sulaukti netikėtų dovanų, premi-
jų, gali aplankyti puikios žinios 
iš užsienio. Savaitės viduryje 
jausitės pakylėtai ir visapusiškai 
mėgausitės gyvenimu. Aplinki-
niai įkvėps jums daug energijos, 
norėsis bendrauti, pažindintis, 
dalytis turima informacija. Ne-
trūks ir romantiškų nuotykių. 
Na, o savaitės galas privers kiek 
surimtėti, teks daugiau dėmesio 
skirti buitiniams rūpesčiams bei 
šeimyniniams reikalams.

VĖŽYS. Savai-
tės pradžia aktyvi ir 
produktyvi – metas 
veikti! Bus sunku 

žengti pirmą žingsnį, vargins 
dvejonės, neryžtingumas, nepasi-
tikėjimas savimi. Veikite ir viskas 
seksis. Susitaikykite su tuo, jog 
sėkmei reikės didelių pastangų. 
Savaitės viduryje galimi finan-
siniai sunkumai, konfliktai dėl 
pinigų. Geras laikas keliauti, pla-
nuoti ž keliones. Palanku moky-
tis, plėsti akiratį. Galite sulaukti 
jausmingų meilės prisipažinimų, 
dovanų iš slaptų gerbėjų. Ben-
dravimo ir veiksmo netrūks ir 
savaitės gale, tai palankus metas 
komercinei veiklai. 

LIŪTAS. Pir-
mosiomis savaitės 
dienomis stipri Ve-

Astrologinė prognozė savaitei
neros įtaka padės atsiskleisti jūsų 
žavesiui ir elegancijai, tai puikus 
laikas išvaizdos puoselėjimui bei 
įvaizdžio atnaujinimui. Savaitės 
vidurys bus aktyviausias ir pro-
duktyviausias. Atsiskleis jūsų 
kūrybinis potencialas, norėsis 
realizuoti sumanymus, mėgautis 
gyvenimo teikiamais malonu-
mais. Tačiau pasistenkite valdyti 
savo emocijas – nuotaikos bus 
labai nepastovios. Savaitės gale 
daugiau dėmesio reikės skirti 
piniginiams reikalams. Tikėtini 
pelningi sandėriai, ypač susiję su 
nekilnojamuoju turtu. Fortūna 
šypsosis ir profesinėje veikloje. 

M E R G E L Ė . 
Neužsikraukite sau 
ant pečių visos naš-
tos – pasidalykite 

atsakomybe su kitais. Laukia 
dinamiškas periodas su trumpu 
atokvėpiu savaitės viduryje. Pir-
madienį ir antradienį pasisten-
kite neskubinti įvykių – svar-
biausia užduotimi taps išlaikyti 
vidinę pusiausvyrą bei taip jau-
triai į viską nereaguoti. Šiomis 
dienomis gali pasireikšti tokie 
sveikatos negalavimai, kaip pro-
blemos su virškinamuoju traktu, 
galvos skausmai. Vėliau seks 
šioks toks štilis – viskas aprims, 
visi procesai trumpam sustos. 
Tai puikus laikas įvykių retros-
pektyvai bei tolesnių veiksmų 
ir tikslų nusimatymui. Plaukite 
pasroviui, stebėkite pas jus atei-
nančius ženklus. O štai savaitės 
gale jėgos sugrįš, gyvenimas vėl 
ims virte virti.

S VA R S T Y -
KLĖS. Pats laikas 
išreikšti savo jaus-
mus! Netylėkite, 

atvirai išsakykite tai, kas jau 
ilgą laiką neleidžia jums ramiai 
gyventi. Galbūt tai ir paskatins 
laikiną nesantaiką, tačiau tik 
išlikdami sąžiningi sau galė-
site ramiai gyventi. Dalykinė 
veikla pareikalaus daugiausia 
jūsų dėmesio, įtampos darbe 
kels stresą. Venkite bėgti nuo 
konfliktinių situacijų – drąsiai 
aiškinkitės iškilusius sunkumus. 
Savaitės viduryje tinka užsiimti 
kolektyvine, grupine veikla, šiuo 
metu sulauksite kolegų ir bičiu-
lių palaikymo, bus lengva siekti 
bendrų tikslų. Atsiras prošvaistė 
meilės reikaluose. Savaitės pa-
baigoje neskubinkite įvykių šiuo 
metu, atsiduokite tėkmei.

S K O R P I O -
NAS. Atrodys, jog 
auga sparnai – vis-
ką matysite pro ro-

žinius akinius. Tačiau didesnė 
klaidų tikimybė, nepastebėsite 
svarbių detalių. Seksis juridiniai 
reikalai, norėsis keliauti. Savai-
tės viduryje pasipils rūpesčiai 
profesinėje srityje – sunku bus 
įtikti vadovui. Užimantys vado-
vaujamas pareigas gali sulaukti 
maišto iš savo pavaldinių. Stresi-
nių situacijų netrūks, pasitelkite 
kantrybę. Savaitės pabaigoje  ir 
vėl ims sektis. Palanku tvarkyti 
praktinius reikalus, siekti kon-

krečių rezultatų. 
ŠAULYS. Dide-

lė Merkurijaus įtaka 
nurodo į didžiulį 
informacijos srautą, 

nenutrūkstamą bendravimą ir 
reikšmingas naujas pažintis šią 
savaitę. Puikus laikas kancelia-
rinei veiklai bei kelionėms. Su-
darytas sutartis ir įvykusius su-
sitarimus lydės sėkmė, tai ypač 
pasakytina apie savaitės pradžią. 
Svarbios naujienos gali kore-
guoti jūsų planus, tačiau viskas 
išeis tik į gera. Savaitės viduryje 
padaugės kontaktų su užsieniu, 
norėsis visur ieškoti prasmės, 
būsite nusiteikę itin filosofiškai. 
Lengvai megsite romantinio po-
būdžio pažintis, tačiau sunkiau 
bus siekti konkrečių rezultatų. 
Savaitės gale tikėtini rimtesni 
konfliktai su autoritetais. 

OŽIARAGIS. 
Palankios dienos 
sandėriams vykdyti, 
sutartims pasirašyti. 

Seksis derėtis dėl geresnių sąly-
gų ar atlygio, gebėsite išspręsti 
konfliktus. Palanku ieškoti vers-
lo partnerių ar skirti romantiškus 
pasimatymus. Trečiadienis bus 
palankiausia šios savaitės diena. 
Gebėsite pritraukti finansinę sė-
kmę. Palanku tvarkyti reikalus, 
susijusius su bendrais pinigais, 
spręsti klausimus, susijusius su 
mokesčiais, draudimu. Reikėtų 
vengti avantiūrų ir nereikalingų 
rizikų – netampykite likimo už 
ūsų. Savaitės gale laukia prak-
tinė nauda, aplankys puikios 
įžvalgos. 

VA N D E N I S. 
Aplinkybės vers 
atsiraitoti rankoves 
ir visu pajėgumu 

kibti į darbus. Galima prastesnė 
savijauta, kamuos nuovargis. At-
kreipkite dėmesį į savo mitybos 
įpročius, palanku atsikratyti ža-
lingų įpročių. Savaitės viduryje 
spręsite problemas, susijusias su 
partnerystės tema. Teks rinktis – 
paaukoti savo principus ar jums 
brangų žmogų. Nepalankus 
laikas svarbiems susitarimams 
vykdyti, galimi finansiniai nuo-
toliai ar kitokia žala. Puikus 
laikas išsigryninti tikslus, nusi-
matyti ateities planus. Savaitės 
pabaigoje venkite neaiškių situ-
acijų, bet kokių ekstremalumų. 

ŽUVYS. Norėsis 
mėgautis gyveni-
mu, džiuginti jums 
artimus žmones. 

Pirmosiomis savaitės dienomis 
jūsų kūrybinis potencialas bus 
puikiausias – imkitės įgyvendin-
ti savo sumanymus, tam užteks 
jėgų ir kitų resursų. Savaitės vi-
duryje buitis primins apie save, 
daugiau rūpesčių tikėtina meilės 
fronte, tačiau ir tai nesugebės 
išsklaidyti jūsų optimistinio nu-
siteikimo bei tikėjimo šviesiu 
rytojumi. Savaitės gale atsiskleis 
jūsų žavesys ir elegancija, it ma-
gnetas trauksite priešingos lyties 
atstovus. Pavyks įpūsti gyvybės 
visiems savo projektams.
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

***
Du naujieji rusai kaitinasi 

pirtelėje. Vienas klausia:
– Kiek čia turi apsaugos?
Kitas: 
– 11 žmonių, o tu?
– Aš irgi tiek pat. 
– O imkim ir sužaiskim 

futbolą, a?
***

– Kas yra dirbtinis intelektas?
– Kai blondinė persidažo 

plaukus juodai.
***

– Sūnau, susirink žaisliukus!
– Ai, mama, aš geriau kampe 

pastovėsiu.
***

Dirbu klijų gamykloje. Puikios 
darbo sąlygos: šokoladinės 
sienos, nykštukai fasuotojai, jei 
pavargstu, einu vaivorykšte pa-
sivažinėti. Ir apskritai aš – pienės 
pūkelis...

***
Mokslo naujienos:
– Mūsų mokslininkai, įvykdę 

Europos Sąjungos projektą, išra-
do kažkokį nieką. Tas niekas vi-
siškai nenaudingas nei pramonei, 
nei žemės ūkiui. Visgi išradimas 
teikia vilčių: šiek tiek patobulinus, 
jis galėtų netgi kenkti!

***
Paradoksas: švariu verslu 

užsiima buvęs kriminalas.
***

Kiekvieno viengungio šal-
dytuve yra lygiai tiek produktų, 
kad išeitų pagaminti koldūnus 
kiaušinienėje prie alaus.

***

Visgi yra teisingumas. Mūsų 
kaimynas, kuris remontavo butą 
ir gręžė perforatoriumi sekma-
dienį nuo 7 val. ryto, žiauriai 
nubaustas. Pasibaigus remontui, 
pas jį atsikraustė uošvienė. 
Visam laikui. 

***
Vyras klausia žmonos:
– Ką tu ruošiesi man padova-

not Naujiesiems metams?
– Save!
– Gera dovana. Kaip tik 

beždžionės metams.
***

Gaidys vaikosi vištą. Ta 
išbėgo į kelią ir pakliuvo po 
dviračio ratu.

– Irgi mat Ana Karenina! – 
nusispjovė gaidys.

***
Plaukiu netikusiai. O va skęs-

tu – tiesiog puikiai. Vakar mane 
iš baseino traukė net septyni 
gelbėtojai!

***
Petriukas apžiūrinėja nauja-

gimę sesytę:
– Labai jau maža. Ir detalių 

trūksta. Matyt, kaip visada, 
mama per išpardavimą nusi-
pirko.

***
– Petriuk, ką tau tėtis gimta-

dienio proga padovanojo?
– Kaip visada: futbolo 

kamuolį ir „ragatkę“.
– O kodėl jis tau tokias dova-

nas dovanoja?
– Nes jis firmos, prekiau-

jančios plastikiniais langais, 
vadybininkas.

Orų prognozė spalio 30-lapkričio 1 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos

Spalio 30 d. Naktį +2
Dieną +9

R, 
7-17 m/s

Bus smarkiai vėjuota. 
Vietomis gali palyti.

Spalio 31 d. Naktį +8
Dieną +10

PR,
4-9 m/s

Ryta vietomis palis.

Lapkričio 1 d. Naktį  +8
Dieną +11

PR, 
5-11 m/s

BUITINĖ TECHNIKA

Blondinė pagavo auksinę 
žuvelę. Žuvelė išdžiūvo saulėje, 
bet taip ir nesuprato, kokius 
norus jai pildyti.

***
Motinos dienos išvakarėse 

mokykloje buvo paskelbta 
akcija – mokykla be keiksma-
žodžių. Darbų mokytojas visą 

dieną skundėsi, kad jam niekaip 
neišeina vesti pamokas.

***
Senmergė Marytė labai norėjo 

ištekėti. Kai užeidavo nepakelia-
mas noras, ji užsivilkdavo nutrintą 
chalatą, susukdavo plaukus suk-
tukais ir eidavo virti barščių. Po 
penkių minučių norą kaip ranka 

nuimdavo.
***

Pokalbis gydytojo kabinete:
– Kaip manote, koks jūsų 

kūno sudėjimas?
– Sportinis!
– Ir kuriai gi sporto šakai toks 

sudėjimas tinka?
– Sumo!

***
Pokalbis prie alaus:
– Kas čia mažvaikis! Aš dar 

pieštuku kasetes sukiojau!
***

Kalbasi du vyrukai:
– Kaip žmonės sendami 

keičiasi...
– Kodėl taip sakai?
– Va vakar su žmona nuspren-

dėm pornografinį filmą pažiūrėt... 
Patiko miegamojo lubų spalva, 
vonios plytelės ir virtuvės baldų 
komplektas...

***
Žmona klausė vyro:
– Ar tu kada nors bijojai mane 

prarasti?
– Dar ir kaip! Atsimeni, kai 

aš buvau vargšas studentas. Mes 
ėjome vakarieniauti į restoraną, o 
pinigai buvo tavo piniginėje. Tai 
va, kai tu išėjai nosytės papudruo-
ti ir dingai dviems valandoms, aš 
labai labai bijojau...

***
Girtas vyrukas šliaužia kaime-

lio gatve. Pro šalį eina močiutė ir 
jis jos klausia:

– Ar nepasakytum, kur gyvena 
dėdė Petras?

– Taigi tu pats Petras!
– Kad Petras tai aš žinau, o kur 

gyvenu – neprisimenu.
***

Išskalbiau pilną skalbimo 
mašiną kojinių. Dabar sėdžiu, 
žaidžiu MagJong – rūšiuoju.

***
Kremliaus ranka įrašyta į Gi-

neso rekordų knygą kaip ilgiausia 
ranka pasaulyje.

• Šaldytuvą Snaigė su šaldikliu. 
Pilkos spalvos, 1,8 m. Kaina 130 
Eur. Tel. 8 605 25 460.  

Rokiškis
• Naudotus, veikiančius dulkių 
siurblius. Kaina 15 Eur/vnt.  
Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• Nebrangiai, mažai naudotą 

šaldytuvą Beko. Tel. 8 601 18 338. 
Rokiškis

DOVANOJA

• 3 mėn. katytę. Labai meili, 
draugiška, judri katytė. Netoli 
Rokiškio atvežtume patys.  

Tel. 8 621 33 688. Rokiškis
• Karvių mėšlą. Tel. 8 614 02 378. 
Rokiškis
• Kačiukus. Visi berniukai. Moka 
naudotis kraiko dežute, ėda viską, 
neišrankūs. Labai meilūs ir žaismingi. 
Tel. 8 687 35 831. Rokiškis
• Dvi nuostabios juodos kalytės 

ieško naujų namų. Augs nedidelio 
ūgio, šiuo metu joms 3 mėnesiai. 
Labai laukia naujų šeimininkų, o 
jei jūs ieškote draugo, skambinkite. 
Tel. 8 628 63 811. Rokiškis
• Šuniuką. Jūžintų sen. ,Rokiškio 
raj., Sriūbiškių k.  
Tel. 8 680 54 393. Rokiškis


