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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Lapkričio 2-oji, 
penktadienis, 

44 savaitė
Iki metų pabaigos liko 59 dienos.

Mirusiųjų atminimo diena, 
Vėlinės, Ilgės

Saulė teka 7.21 val., 
leidžiasi 16.43 val. 

Dienos ilgumas 9.22 val. 
Mėnulis – delčia.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Beinora, Beinoras, Beinorė, 
Beivyda, Beivydas, Gedardas, 

Gedilas, Gedilė, Pervainas, Pervainė, 
Perviltas, Perviltė, Valentinas.

Rytoj: Alė, Hubertas, Malacijus, 
Norvainė, Silvija, Vidmantas, 

Vidmantė, Vidminta, Vidmintas, 
Vidmintė, Vydmantas, Vydmantė.
Poryt: Eibartas, Karalius, Karolė, 
Karolina, Karolis, Talius, Vaidmina, 
Vaidminas, Vitalė, Vitalija, Vitalius.

Dienos citata
„„Jei tu lieji ašaras dėl to, kad 
nėra saulės, - tu per ašaras 

nepamatysi žvaigždžių“ 
(R. Tagorė).

Dienos skaičius
81 tūkst.

Tiek per 17 metų buvo išleista 
Lietuvos katalikų bažnyčios kroni-
kos numerių 3 p.

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1917 m. Didžiosios Britanijos 
užsienio reikalų ministras Artūras 
Džeimsas Balfūras pateikė vadinamą-
ją Balfūro deklaraciją dėl žydų „nacio-
nalinio židinio“ Palestinoje sukūrimo.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1918 m. Lietuvos Valstybės Ta-
ryba atšaukė nutarimą dėl Vilhelmo 
fon Uracho išrinkimo karaliumi ir pri-
ėmė Lietuvos valstybės Laikinosios 
Konstitucijos pamatinius dėsnius.

Post 
scriptum

Baltas balto nesuteps.

Krašto apsaugos savavanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės iškilmingos rikiuo-
tės metu Panevėžio įgulos kapelionas pulkininkas leitenantas Virginijus Veilentas pašventino 
naujus rinktinės kuopų, tarp jų – ir 506-osios kuopos, veikiančios Rokiškyje, vėlukus. Anks-
tesnieji rinktinės kuopų vėlukai buvo geltonos ir juodos spalvų. Vėlukai pakeisti siekiant 
suvienodinti Krašto apsaugos savanorių pajėgų visų rinktinių vėlukų dizainą.

Vyčio apygardos 5-osios rinktinės inform.

Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 
kuopoms – atnaujinti vėlukai

Atvira istorijos pamoka apie laisvą žodį, 
kurio sovietų imperija nesugebėjo nutildyti

3 p.
Disidento Petro Plumpos rankose – vertingos dovanos obeliečiams. Tarp jų – ir pogrindinės Lietuvos Katalikų bažnyčios kronikos originalus leidinys.                          „Rokiškio Sirenos“ archyvo nuotr.

Rajono žemdirbių 
šventės atgarsiai

2 p.
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Dėkoja
Nuoširdžiai dėkojame visiems, prisidėjusiems prie šių metų 
Žemdirbių šventės renginio. Nuoširdų AČIŪ tariame rajono 
Žemdirbiams, šventės svečiams, rėmėjams ir vykdytojams. 
Dėkojame  šventės rėmėjams: AB ,,Rokiškio sūris”,  UAB 
Naftėnas, AB Swedbank,  Laimutės Sadauskienės IĮ, Rokiškio 
kredito unijai,   Rokiškio medžiotojų ir žvejų draugijai, 
Pasėlių draudimo bendrovės „Vereinigte Hagel“ Lietuvos 
filialui, UAB „Darola“, Kredito unijai  Kupiškėnų taupa, 
UAB ,,Lašų duona”, IF draudimui, UAB Rokdema, kavinei 
Pupelė, picerijai Pipirini pizza & tratoria, kavinei ,,Senas 
grafas”, Jono Siniausko IĮ parduotuvei, UAB Specagra, 
AB „Lytagra“, UAB Namuva, Rokiškio kultūros centro 
administracijai ir darbuotojams, Rokiškio choreografijos 
mokyklos kolektyvui ir šokėjams, Lietuvos žemės ūkio 
konsultavimo tarnybos Rokiškio biurui, UAB ,,Gimtasis 
Rokiškis”, UAB ,,Rokiškio sirena”, Rokiškio rajono Juodupės 
gimnazijai ir dekoracijų autorei Ingai Judickienei, renginio 
fotografui ūk. Virginijui Stumbriui,  Rokiškio rajono ūkininkų 
sąjungai, Rokiškio rajono savivaldybės administracijai.

Rengėjai

Spalio 26-ąją  į Rokiškio kultū-
ros centrą plūdo minios žmonių – 
penktą kartą vyko žemdirbių šven-
tė „Pažangiausi metų ūkiai 2018“. 
Rokiškio rajono tradicija tapusioje 
šventėje įteiktos dešimtys įvairiausių 
nominacijų ir šimtai apdovanojimų 
geriausiems, pažangiausiems metų 
žemdirbiams.

Konkukrse dalyvavo ūkininkai iš 
Kazliškio, Obelių, Jūžintų, Juodupės, 
Kamajų, Kriaunų, Pandėlio, Panemu-
nėlio ir Rokiškio kaimiškosios seniū-
nijų. Viso konkurse dalyvavo 26 ūkiai, 
kuriems buvo skirtos įvairios nomina-
cijos.

Šiemet vykusiuose žemdirbių apdo-
vanojimuose buvo įsteigtos ir keturios 
pirmosios vietos. Šių metų geriausio 
ekologiško ūkio apdovanojimas atiteko 
Vilių kaimo ūkininkams Tomui ir Žydrei 
Didžiuliams bei Bronislavai Mažeikie-
nei. Geriausiu jaunuoju ūkininku tapo 
Martyno Kurkliečio ūkis Miesteliškių 
kaime. Ūkiuose iki 100 ha geriausiai 
įvertintas Dainiaus ir Linos Zizų ūkis 
Jutkių kaime. Pirmoji vieta už didesnį 
nei 100 ha atiteko Tomui ir Dangirai Da-
vainiams iš Legiškių kaimo.

Šventės metu buvo išdalintos net 22 
nominacijos:

„Atkaklumas“ – už pasiryžimą ir 
sugebėjimą išlaikyti pienininkystės ūkį 
atiteko Stasei ir Ričardui Stumbriams 
(Jjanikūnų kaimas).

„Optimistas“ – už pavyzdingai tvar-
komą sodybą ir pavyzdinį ekologinį ūkį 
atiteko Eligijui ir Gitanai Vyšniavec-
kams (Tumasonių km.).

„Laimingas ūkininkas“ – už opti-
mizmą, entuziazmą ir kūrybiškumą 
plėtojant smulkųjį ūkį atiteko Dariui 
Krajauskui (Vaičionių km.).

„Inkaras“ - už stiprios ūkio bazės 
sukūrimą ir bitininkystės tradicijų puo-
selėjimą iškeliavo Egidijui ir Virginijai 

Rajono žemdirbių šventės atgarsiai

Ardavičiams (Žiobiškis).
Nominacija „Neišėjęs iš sodžiaus“ 

Už pasirinkimą ir ryžtą kurtis  ir dirbti 
kaime buvo išdalinta penkiems ūkin-
kams: Lukui Piskarskui (Kazliškis), 
Eimantui Kavaliauskui (Juodupė), 
Laurynui Pivoriūnui ir Tomui Kunde-
liui (Kriaunų sen.). Ta pati nominacija 
už netradicinių augalininkystės kultūrų 
auginima atiteko Vidui Viederiui (Mar-
tiškėnų km.). 

„Neatskleistas talentas“ - už sugebė-
jimus, kurie ne visada atsiskleidžia ūkio 
veikloje iškeliavo pas Egidijų ir Audro-
nę Lukošiūnus (Mikniūnų km.).

Ištvermingiausio ūkinino vardu už 
rezultatų siekimą minimaliausiomis 
sąnaudomis apdovanoti Nijolė ir Artū-
ras Girvydžiai (Konstantinava). Mūzos 
paliestais už stabiliai tvarkomą sodybos 
erdvę ir draugišką požiūrį į gamtą tapo 
Juozas Latvėnas (Kriaunų sen.), o už 
gyvybės įkvėpimą liaudies tradicijoms 
– Romualdas ir Irena Kaminskai (Vė-
briškių km.).

„Profesionalaus augalininko“ nomi-
nacija už pavyzdinį augalininkystės ūkį 

atiteko Mantui ir Vilmai Jočiams (Onu-
škio km.), Arvydui Kazlauskui (Verks-
nionių km.), Vidui ir Ramutei Dimams 
(Lailūnų km.).

Nominacija „Alternatyva“ už gam-
tos harmonijos sklaidą atiteko Kristinai 
Bieliauskienei ir Linui Jakuboniui (Ter-
vydžių km.).

„Suspėju...“ nominacija buvo įteikta 
trims ūkininkams: už harmoniją su gam-
ta  ir stabilaus netradicinio ūkio kūrimą 
– Ingai Mrazauskaitei (Grumbinų km.), 
už sugebėjimą derinti žemės ūkio ir kitą 
veiklą – Jonuii Žemaičiui (Kavoliškis) ir 
Juozui Jasinevičiui (Aleksandravėlė).

„Don Kichoto“ vardu už kaimo pasi-
rinkimą  ir tikėjimą savo jėgomis buvo 
apdovanotas Marius Vigėlis (Duokiškio 
km.), už darbštumą ir spartų ūkio pro-
veržį – Tadas Daktariūnas (Panemunio 
kaimas).

Nominantai buvo apdovanoti rėmėjų 
įsteigtomis dovanomis, raštais bei kitais 
prizais. Vienam nominantui prizą įstei-
gė ir „Rokiškio Sirena“ – Linui Jakubo-
niui padovanojo kitų metų prenumeratą.

Monika MEILUTĖ

Rajono visuomenę kviečia į talką
Obelių šilo mūšis – vienas reikš-

mingiausių Lietuvos partizanų 
mūšių. 2003 m. Obelių šile buvo 
atkurta Laisvės kovotojų stovy-
kla: apkasai, įtvirtinimai, bunke-
ris. Deja, laikas negailestingas: 
bunkeriui reikia remonto. Tradi-
ciškai, prie jo atstatymo prisidės 
Krašto apsaugos savanorių pajėgų 
Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 
506-osios kuopos kariai. Į bendrą 
talką lapkričio 17 d. kviečiami 
visi, neabejingi Lietuvos laisvės 
kovų paveldui. 

Talkos valandos nenurodytos, nes 
rokiškėnai kariai savanoriai bunkerį 
tvarkys nuo ankstaus ryto. Talkinin-
kai kviečiami prisijungti prie karių 
jiems patogiu laiku. 

Jau žinoma, kad talkoje dalyvaus 
obeliečiai moksleiviai, kurie ne tik 
talkins, bet ir įamžins bunkerio at-
statymo akimirkas. 

Obelių šilo mūšis įvyko 1945 
m. liepos 13 dieną.  Obelių šilo 
Mažeikių ir Rudžionių miške įvy-
ko partizanų mūšis su reguliaria 
sovietine kariuomene, kuri buvo 
pasitelkta vietinių stribų sustipri-
nimui. Mūšyje dalyvavo 50 par-

tizanų, kuriems vadovavo Balys 
Vaičėnas. Partizanų stovyklą ban-
dė užimti kariai iš NKVD 137-ojo 
šaulių pulko ir stribai iš Antazavės 
valsčiaus stribyno. Partizanai mū-
šio metu pranoko kareivius taktiniu 
požiūriu ir sėkmingai be nuostolių 
pasitraukė. Tuo tarpu kariuome-

nė patyrė nemažus gyvosios jėgos 
nuostolius. 

Šis mūšis Laisvės kovų istorijai 
yra labai reikšmingas: po jo tapo aki-
vaizdu, kad didelėmis stovyklomis 
ilgai išlikti partizanai negalės, ir jie 
ėmė skaidytis į mažesnius būrius. 

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Laisvės kovų istorijos muziejaus nuotraukoje: 506-osios kuopos kariai savanoriai atstato 
Obelių šilo bunkerį.

Lapkričio 8 d. rokiškėnams – 
nemokamas spektaklis

Linksmieji klaipėdiečiai dovanoja Rokiškiui spektaklį!
Lapkričio 8 d., 15 val. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos 

fakulteto Teatro katedros Režisūros III kurso studentai KVIEČIA Į NE-
MOKAMĄ spektaklį, pagal A. Čechovo apsakymus „Viena laimė ir ketu-
rios nelaimės“. 

Spektaklio trukmė - 1 valanda. Spektaklis rekomenduojamas suaugu-
siems žmonėms arba/ir vyresnių klasių (11-12 klasės) mokiniams.

Stačiatikiai kviečiami į pamaldas
Rokiškio ir aplinkinių rajonų stačiatikiai šį savaitgalį kviečiami į dvejas 

pamaldas Rokiškio Aleksandro Neviečio stačiatikių cerkvėje (Gedimino 
g. 15).

Lapkričio 3-ąją 16 val. bus laikomos pamaldos už tikinčiųjų mirusiuo-
sius. Taip pat pamaldos vyks ir lapkričio 4-ąją, 9 val. Tikintieji laukiami 
cerkvėje. 

„Rokiškio Sirenos“ inform.
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Atvira istorijos pamoka apie laisvą žodį, 
kurio sovietų imperija nesugebėjo nutildyti
„Su vaikais žaidė tinklinį“, „Lankė ligonį“… Tokie, atrodytų, šiandienos dvasininkui įprasti darbai. Tačiau sovietmečiu už juos kunigai buvo negailestingai 
baudžiami. Tai ištraukos iš nesugaunamosios Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos, kurios sovietinė imperija taip ir nesugebėjo nutildyti. Lietuvoje 
leisto slapto leidinio balsas buvo toks galingas, kad gerokai pakenkė netgi sovietų remiamai vadinamąjai „Išlaisvinimo teologiją“ arba katalikybei su 
komunistiniu veidu Lotynų Amerikos šalyse, kurios geriausia evangelizacijos priemone buvo laikoma ne Šventasis raštas, o… Kalašnikovo automatas. 
Apie tai atviroje istorijos pamokoje Obelių gimnazijoje pasakojo vienas žinomiausių Lietuvos disidentų, mūsų kraštietis Petras Plumpa. Tik gaila, kad 
jo pasakojimo pasiklausyti rinkosi vien obeliečiai moksleiviai bei saujelė besidominčiųjų pasipriešinimo Sovietų sąjungai istorija.

Vertingoje pamokoje – 
maža svečių
Susitikimas su disidentu Petru 

Plumpa, kurio gyvenimas nuo pat 
jaunystės paženklintas pasiprieši-
nimo sovietiniai santvarkai žyme – 
unikali proga iš pirmųjų lūpų išgirsti 
neginkluotojo pasipriešinimo, kuriuo 
Lietuva gali didžiuotis, istoriją. Nors 
apie susitikimą skelbta, į jį kviesti są-
jūdiečiai, istorikai, visuomenininkai, 
tačiau... Į nedidelę Obelių gimnazijos 
salytę atėjo vos trys svečiai: Kamajų, 
Salų ir Duokiškio klebonas Andrius 
Šukys, Krašto apsaugos savanorių 
pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rink-
tinės 506-osios kuopos vadas kapito-
nas Sergejus Afanasjevas bei Seimo 
nario Raimundo Martinėlio padėjėja 
istorikė Lina Dūdaitė-Kralikienė. Ir 
atvykę jie nesuklydo – susitikimas 
su disidentu P. Plumpa buvo vertas 
didžiulio dėmesio.

Apie vertybes
Pristatydamas garbųjį svečią, 

Obelių, Kriaunų ir Aleksandravė-
lės klebonas Laimonas Nedveckas 
trumpai apžvelgė, ką jam asmeniškai 
ir atgimstančiai Lietuvos visuomenei 
reiškė tikėjimas apskritai ir Lietuvos 
katalikų bažnyčios kronika. Dvasi-
ninkas kalbėjo, kad tikėjimas buvo 
tas pamatas, kuris formavo mūsų 
tautos vakarietiškąsias vertybes. To 
atspindys – šiandieniniai Ukrainos 
įvykiai: už laisvę ir kelią į Europą 
kovojanti Vakarų Ukraina, kurios 
žmonių mentalitetą formavo ir Abie-
jų tautų respublikoje subrandinta 
graikų apeigų katalikų, kitaip dar 
vadinamų unitais, konfesija. Religi-
jos faktoriaus svarbą pasipriešinime 
liudija ir šviežiausi įvykiai: Ukrainos 
stačiatikių bažnyčia atsiskiria nuo 
Maskvos patriarchato.

Kunigo Laimono Nedvecko pasa-
kojimas atskleidžia, kaip sovietinis 
režimas bijojo šios savilaidos būdu 
leidžiamos knygelės. Jis, dirbdamas 
Vilniaus Universiteto bibliotekoje, 
knygų saugykloje jau brėkštant At-
gimimui slapta vartė šios kronikos 
puslapius. Lietuvos Katalikų baž-
nyčios kronika buvo saugoma spe-
cialiame fonde, iš kurios galėjo būti 
paimta tik pateikus specialų prašy-
mą, kurį, atsižvelgdami į prašytojo 
argumentų pagrįstumą, tvirtindavo 
arba atmesdavo bibliotekos vadovai. 
Kunigas L. Nedveckas sakė, kad tuo-
met leidinį galėjo tik trumpai pavar-
tyti pakeliui į saugyklą, nes didesnis 
susidomėjimas kronika nebūtų likęs 
nepastebėtas...

Kovojo jau vaikystėje
Kraštietis disidentas Petras Plum-

pa susitikimo dalyvius nustebino 
šmaikščiu ir gyvu pasakojimu apie 
tai, kaip jis pasirinko laisvės kovoto-

jo kelią. Mat jo brolis ir tėvas buvo 
Laisvės kovotojai. Ir mažesnieji vai-
kai nešdavo jiems maistą. Šie darbai 
buvo pavedami mažiesiems, mat jie 
sukeltų mažiau įtarimo sekliams, nei 
suaugusieji. Pašnekovas pasakojo, 
kad save atsimena brendantį su lau-
knešėliu per javų lauką

Sąmoningą kovą prieš sovietinį 
režimą P. Plumpa pradėjo dar moky-
klos suole. Tuometinėje Pandėlio vi-
durinėje mokykloje susibūrė moks-
leivių slapta organizacija, į kurią 
įsitraukė ir suvainiškėnas P. Plum-
pa. Tarp bendraminčių buvo ir kita 
žinoma disidentė Nijolė Gaškaitė. 
Kuopelė neišsiskirstė ir tuomet, kai 
jos nariai išvyko studijuoti į Kauną. 
Jie leido pogrindinius lapelius, juos 
platino kauniečiams. Metodai buvo 
drąsūs: antai, jaunuoliai sulaukdavo, 
kol į stotelėje sustojusį miesto au-
tobusą sulips keleiviai ir, akimirką 
prieš uždarant jo duris, į autobuso sa-
loną švysteldavo saują antisovietinių 
lapelių. Kitas drąsus būdas buvo da-
linti lapelius ant tilto praeiviams. O 
Nijolė Gaškaitė įsigudrino iš teatro 
balkono švystelti jų saują į salę spek-
talio metu. Didžiausiu šios grupelės 
žygdarbiu galima laikyti 1958 m. 
vasario 16 d. iškeltas trispalves Vil-
niuje, Kaune ir Pandėlyje. P. Plumpa 
iškėlė trispalvę ant aukščiausio Kau-
no pastato – Petrašiūnų elektrinės 
kamino. 

Deja, kuopelės narių pėdsakais 
jau sekė sovietinis saugumas. Baus-
mės jaunuoliams buvo žiaurios: nuo 
dviejų iki dešimties metų GULAG‘o. 
Nors ir turėjo galimybę prašyti ma-
lonės (išduodami draugus), nė vienas 
grupelės narys šia proga nepasinau-
dojo ir lageriuose atsėdėjo visą baus-
mės laiką. P. Plumpa juose praleido 
septynerius metus. 

Slapta mokykla
Sovietiniuose lageriuose už „anti-

valstybinę“ veiklą kalėjo marga pu-
blika: nuo nepripažintų religinių ju-
dėjimų atstovų iki žymių sovietinių 
disidentų. Netgi ten slapta atkeliau-
davo pogrindinių religijos, filosofijos 
knygų. Kalėdamas lageryje, P. Plum-
pa iš naujo atrado ir pamilo katalikų 
tikėjimą. „Negali pamilti to, ko ne-
supranti ir nepažįsti“, – sako jis. Gi-
lindamasis į Šventąjį raštą, filosofinę, 
teologinę literatūrą, pašnekovas plėtė 
akiratį ir žinias.

Grįžęs iš lagerio jis vėl ėmėsi an-
tisovietinės veiklos, palaikė ryšius su 
rusų disidentais, tarp jų ir garsiuoju 
Sergejumi Kovaliovu, 1969 m. įkū-
rusiu  Iniciatyvinę grupę Žmogaus 
teisėms TSRS ginti. 

Vienintelis ginklas – 
laisvas žodis
Po lagerio P. Plumpa stojo į savi-

laidos – nelegalios literatūros – lei-
dėjų gretas. Nelegaliai (samizdatas, 
savilaida) buvo platinama ta literatū-
ra, už kurios dauginimą, platinimą ir 
netgi laikymą grėsė bausmės. Nele-
galiai buvo spausdinama katekizmai, 
maldaknygės, teologiniai veiklai, 
filosofinės knygos, netgi grožinė lite-
ratūra. Nelegalių knygų leidyba buvo 
sudėtingas, imlus laikui procesas: 
leidiniai buvo perrašinėjami spaus-
dinimo mašinėlėmis arba dauginami 
primityviais kopijavimo aparatais, 
tokiais kaip „Era“. Pirmoji P. Plum-
pos leista pogrindinė knyga buvo 
„Jaunuolio būdas“, skirta jaunimui. 
Šią  nelegalią knygelę, pasakojančią 
apie charakterio, vertybių forma-
vimą, šeimos paprastai dovanoda-
vo vaikinams pilnametystės proga. 
Nelegaliai buvo leidžiami ir A. Ma-
ceinos raštai, Ateitininkų vadovas, 
Juozo Girniaus raštai, kita drausta 
literatūra. Nuo 1969 m. nelegalios 
literatūros leidyba ir platinimas jau 
tapo pagrindine P. Plumpos veikla. 

1971 m. sovietinis saugumas pa-

darė esminę klaidą, paskatinusią im-
tis nesugaunamosios Lietuvos Kata-
likų bažnyčios kronikos leidybos. Ji 
uždraudė labai aktyviems katalikų 
kunigams Sigitui Tamkevičiui, Juo-
zui Zdebskiui uždraudė užsiimti re-
ligine veikla. „Kitaip sakant, išvarė 
griovių kasti. O kas jiems beliko? 
Įsidarbino fiktyviai, algą palikdavo 
viršininkams, o patys važinėjo po 
Lietuvą, rengdami rekolekcijas, ben-
draudami su jaunimu“, – su šypsena 
pasakojo P. Plumpa.

Katalikų dvasininkai buvo per-
sekiojami, baudžiami. 1971 m. ku-
nigas J. Zdebskis atsidūrė kalėjime. 
Kasmet Lietuva netekdavo maždaug 
20 kunigų. O į seminarijas leisdavo 
priimti tik penkis pirmakursius. Ko 
tik nedarydavo saugumiečiai: į semi-
naristus rinko ir negabius, ir ligotus, 
ir specialiai įdiegdavo savo agentus, 
kad šie, baigę studijas ir gavę šven-
timus demonstratyviai atsisakytų 
kunigystės. Tačiau saugumo agentų 
diegimą į katalikų kunigų gretas ap-
sunkino vienas, šiuolaikinėje visuo-
menėje neretai atgyvena laikomas 
niuansas – celibatas. Kaip sakė P. 
Plumpa, retas čekistas laikytųsi ce-
libato.

Taigi, kaip atsaką į sovietinius 
persekiojimus, katalikų dvasinin-
kai ir bei pasauliečiai ėmė svarstyti  
kuo galima į tai atsakyti. Svarbiau-
sias ginklas buvo apšviesti ir viešinti 
sovietų niekšybes. Todėl svarstyta 
galimybė leisti pogrindinį periodinį 
leidinį. Kadangi dėl pogrindžio są-
lygų teko atsisakyti ambicijų leisti 
teologinį-filosofinį leidinį, buvo ap-
sistota prie kronikos, kurioje fiksuo-
jami ir demaskuojami žmogaus ir 
tikinčiųjų teisių pažeidimai sovieti-
nėje Lietuvoje. Tokį formatą įkvėpė 
ir Rusijoje disidentų leidžiama Ei-
namųjų (dabartinių) įvykių kronika 
(Kronika tekuščich sobytij). Pirmasis 
jos numeris pasirodė 1972 m. kovo 
19-ąją. Kronika, nepaisant saugumo 
kratų, represijų, buvo nesugauna-
ma – ji leista iki pat 1989 m. Per 17 
leidimo metų išėjo net 81 jos nume-
ris. Iki 1983 m. ją redagavo kunigas 
Sigitas Tamkevičius, o jį suėmus, iki 
pat 1989 m. – kunigas Jonas Boruta.

Atvėrė akis 
lotynų amerikiečiams
Kronika buvo platinama ne tik 

Lietuvoje. Perfotografuota ji buvo 
užsienio žurnalistų, diplomatų išve-
žama į Vakarus, verčiama į anglų, 
prancūzų, vokiečių, ispanų kalbas. 
Ypač sovietinio saugumo reikalus 
gadino tai, kad Lietuvos katalikų 
bažnyčios kronika buvo platinama 
Lotynų Amerikoje. Iš stiprių tenykš-
čių lietuvių bendruomenių ji plito po 
visas katalikų parapijas. O sovietinis 
režimas labai palaikė vadinamąją 

Išsilaisvinimo teologiją, arba kata-
likybę su komunistiniu veidu. Toks 
radikalus judėjimas sovietų skatintas 
kaip atsvara tradicinei katalikybei 
ir Vatikanui. Tačiau, pamatę, už ką 
baudžiami Lietuvos kunigai ir ti-
kintieji, Lotynų Amerikos katalikai 
susimąstydavo, ar tokio gyvenimo 
nori ir jie. „Juk tai, už ką persekio-
jo Lietuvos kunigus ir tikinčiuosius, 
buvo smulkmenos, normali parapijų 
veikla. Lankė ligonį, mokė tikybos 
vaikus…“, – pasakojo P. Plumpa. 

Žmona žinojo ir palaikė
Visas P. Plumpos gyvenimas so-

vietinės okupacijos metais buvo po 
padidinamuoju saugumo stiklu. Jis 
buvo stebimas, sekamas, rengiami 
patikrinimai. O kaip į tai reagavo 
šeima? „Aš apie tai pasakiau bū-
simai žmonai. Ji palaikė mane“, 
– sakė pašnekovas. O ar ji pati ne-
panoro įsitraukti į sovietinę veiklą? 
Pagal nerašytas disidentų taisykles 
tai buvo draudžiama. „Jei įsitrauktu-
me abu, abu suimtų, kas pasirūpintų 
vaikais?“, – retoriškai klausė pašne-
kovas. Jis neslėpė, kad per daugelį 
metų pažino ir savo seklius, ir netgi 
leisdavo sau juos paerzinti. Antai 
viena seklė „apsišvietė“. Tačiau tos 
merginos P.Plumpa tarsi nepastebė-
davo. „Tam turėjau kelias priežastis. 
Jei parodyčiau, kad žinau, kas ji yra, 
seklę pakeistų. Tai merginai, aišku, 
gerokai kliūtų. O ir man iš to jokios 
naudos: ją kaip mat pakeistų į nepa-
žįstamą agentą“, – sakė jis. Jei so-
vietų saugumas sekdavo jo namą, tai 
sekliai nežinojo, yra jis namie ar ne. 
Patikrinti siųsdavo kaimynų vaikus: 
paprašyti degtukų ar druskos. „Tai aš 
tiems vaikams ir sakydavau: pasakyk 
dėdei, kuris tave čia atsiuntė, kad aš 
namie“, – juokėsi P. Plumpa. 

Pavyzdys užkrečiamas
Jis neslepia: Dievas saugojo Kro-

niką ir jos leidėjus: kiek bebuvo 
kratų, suėmimų, šio leidinio taip ir 
nepavyko sunaikinti. Saugumiečiai 
ir P.Plumpai siūlė sandėrį su šėtonu: 
„Antrą kartą kalint lageryje, iškalė-
jus dvejus metus atvažiavo čekistas. 
Sako, pasakyk, kas leidžia Kroniką, 
ir į laisvę išeisi dabar pat. Pagunda 
didelė – liko kalėti šešeri metai, lais-
vėje šeima, trys vaikai. Nepalūžau. 
Saugumiečiai turėjo visus Katalikų 
bažnyčios numerius, bet jos leidėjų 
taip ir nesugavo“. 

Kronikos pavyzdys įkvėpė: jei 1972 
m. jau buvo leidžiami trys pogrindiniai 
periodiniai leidiniai, tai 1979 m. – jau 
dvylika. Ir jų bendras tiražas viršijo 
Katalikų bažnyčios kronikos tiražą net 
10 katrų. Iki Atgimimo Lietuvos terito-
rijoje jau buvo leidžiama 17 pogrindi-
nių periodinių leidinių. 

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Obelių, Kriaunų ir Aleksandravėlės klebonas Laimonas Nedveckas kalbėjo apie vertybes, 
kurias mūsų tautai sovietmečiu formavo tikėjimas.                  „Rokiškio Sirenos“ archyvo nuotr.
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Jėgos trikovės čempionate rokiškėnai skynė medalius
Savaitgalį į Joniškį plūdo jėgos 

trikovės sportininkai – spalio 27 d. 
čia vyko Lietuvos klasikinės jėgos 
trikovės čempionatas be specialių 
aprangų. Kaip visuomet čempio-
nate pasirodė ir mūsų rajono spor-
tininkai.

Jaunių kategorijoje iki 74 kg pasi-
rodė ir pasaulio jėgos trikovės vice-
čempionas Nojus Konstantinas Čypas 
– čempionate jis užėmė savo svorio 
kategorijoje pirmąją, o absoliučioje įs-
kaitoje – antrąją vietą, pritūpęs su 175 
kg štanga, išspaudęs 112,5 kg, o atkėli-
mo veiksme atkėlė net 235 kg sverian-

čią štangą taip pagerindamas Lietuvos 
rekordą. Viso N. K. Čypas iškėlė 522,5 
kg. Sporto klubo JTK “Grizlis” vadovė 
Ala Sketerienė neslėpė, jog Lietuvos 
čempionatas N. K. Čypui buvo lyg tre-
niruotė prieš Europos čempionatą: “Jis 
turėjo įrodyti, jog yra vertas keliauti 
į Europos čempionatą. Džiugu, jog 
dviem priėjimais sportininkas iškovojo 
antrą vietą”.

Toje pačioje kategorijoje pasirodė ir 
kitas JTK „Grizlis” sportininkas Mo-
destas Skipskys. Pritūpęs su 140 kg, 
išspaudęs 90 kg, atkėlęs 185 kg (viso 
415 kg) vaikinas užėmė penktą vietą.

Čempionate pasirodė ir buvę JTK 

„Grizlis“ sportininkai šiuo metu studi-
juojantys Kauno Technikos universi-
tete. Jaunimo grupėje 72kg+ pasirodė 
Greta Spundzevičiūtė. Pritūpusi su 110 
kg, išspaudusi 57,5 kg ir atkėlusi 115 
kg sveriančią štangą (viso 382,5 kg) 
mergina užėmė pirmąją vietą.

 Jaunimo kategorijoje iki 74 kg 
pasirodė ir Arminas Kondratenko. 
Pritūpęs su 162 kg, išspaudęs 115 kg, 
atkėlęs 192,5 kg (viso 469,5 kg) buvęs 
sportininkas užėmė trečią vietą.

Čempionate teisėjavo pirmos na-
cionalinės kategorijos teisėja ir JTK 
„Grizlis“ vadovė A. Sketerienė.

Monika MEILUTĖ

Tarp greičiausių – mūsiškiai

Baigėsi dar balandį prasidėjęs 
2018 NISSAN Lietuvos motokro-
so čempionatas – spalio 27 dieną 
Kėdainių arenoje buvo apdo-
vanoti čempionato nugalėtojai. 
Tarp jų – ir greičiausi Rokiškio 
rajono motokrosininkai.

Penkiuose varžybų etapuose 
rungėsi šimtai dalyvių iš Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos, kurie varžėsi 
net dvidešimtyje skirtingų dviračių 
transporto priemonių kategorijų. 
Patirtis ir sėkmė šįkart nenuvylė 
Rokiškio rajono atstovų – kama-

jiškio Mariaus Mickevičiaus, obe-
liečio Ernesto Streikaus ir brolių 
Manto ir Ryčio Kišūnų.

Po atkaklios kovos daugkartiniai 
motokroso čempionai M. ir R. Kišū-
nai motociklų su priekabomis (750 
s/p) kategorijoje užėmė antrą vietą, 
garbingą pirmąją palikę svečiams iš 
Latvijos Janiui ir Peteriui Jegorovs. 
Pastarieji rokiškėnus aplenkė tik 
vienu tašku – viso jų sąskaitoje pui-
kavosi 225 taškai. Treti šioje klasėje 
liko Tomas Baltušis ir Tadas Natka 
viso surinkę 196 balus.

Lietuvos motokroso čempionate 

puikiai pasirodė ir Marius Micke-
vičius - MX1 pradedančiųjų kate-
gorijoje surinkęs 200 taškų kama-
jiškis užėmė antrą vietą. Šauniai 
sekėsi ir obeliečiui Ernestui Strei-
kui - surinkęs 171 tašką pastarasis 
užėmė trečią vietą. Geriausiai šioje 
kategorijoje pasirodė Žilvinas Žar-
nauskas (205 t.).

Šeštadienio vakare Kėdainiuose 
vykusiuose apdovanojimuose ap-
dovanoti net 7 dviračių transporto 
priemonių čempionatų nugalėtojai. 
Juos linksmino grupė „Sweetband“.

Monika MEILUTĖ

Obelietis Ernestas Streikus su šeima ir rėmėjais.                                                                                                                    Asmeninio archyvo nuotr.

Tinklinio entuziastų laurai Vilniuje
Vilniaus „Smėlio arenoje“ su-

sitiko paplūdimio tinklinio entuzi-
astai. Baltijos veteranų paplūdimio 
tinklinio čempionato pirmajame 
etape rungėsi dvi vyrų komandų 
kategorijos: 40+ ir 50+. Abejose 
kategorijose pasirodė ir rokiškėnų 
komandos.

Veteranų grupę Vilniuje vyku-
siose varžybose atstovavo Ramūnas 
Narbutas ir Audrius Dilys. Deja, po 
aršios kovos Rokiškio sportininkai 
į kitą etapą nepateko – top trejetuke 
išsirikiavo Kupiškio bei Šiaulių ko-
mandos, trečioje vietoje palikę sve-
čius iš Latvijos.

Rokiškio atstovams žymiau ge-
riau sekėsi 50+ kategorijoje – čia 
pasirodė Raimis Dilys ir Aurimas 
Laužadis (nuotr.). Stiprūs sportinin-
kai vykusiose varžybose pralaimėjo 
tik kartą. Sportininkai ne tik pateko 

į II etapą, kuris vyks lapkričio 24 d. 
Latvijos sostinėje Rygoje, bet ir iš-
kovojo I etapo čempionų vardą.

Stipriu rokiškėnų pasirodymu itin 
didžiavosi Velykalnio sporto aikš-
tyno puoselėtojas Stasys Mekšėnas. 
„Štai ką reiškia sveikos gyvensenos 
propagavimas ir sporto aikštynų 
puoselėjimas – Rokiškio sportinin-
kai pergalės vaisius skina net penkių 
šalių atstovų tarpe,“ – sakė Velykal-
nio bendruomenės pirmininkas.

Baltijos paplūdimio tinklinio 
čempionate dalyvavo tinklininkų 
komandos iš Lietuvos, Latvijos, 
Ukrainos, Baltarusijos ir Rusijos. 
Kiekvienoje kategorijoje rungėsi po 
16 komandų.

Viso čempionate numatyti 5 eta-
pai - du iš jų vyks kaimyninėje La-
tvijoje, trys - Lietuvoje esančiose 
smėlio arenose.

Monika MEILUTĖ

Tradiciškai pagerbė kapitono atminimą

Rokiškio futbolo klubas surengė tradicinį turnyrą, ilgamečiam komandos kapitonui Romanui Zimariovui at-
minti. Šis turnyras jau dvyliktasis. Jame žaidė trys komandos. Laimėjo Rokiškio futbolo klubo komanda, antri 
liko svečiai iš Kupiškio – FC „Narjanta“, o treti – jaunieji Rokiškio futbolo klubo žaidėjai – „FC Tornado“.

„Rokiškio Sirenos“ inform., Rokiškio futbolo klubo nuotr.

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL EISMO APRIBOJIMO ROKIŠKIO 

RAJONO KELIUOSE
2018 m. spalio 30 d. Nr. AV- 1049

Rokiškis
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 

29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Apvaliosios medienos gabenimo 
tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2014 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. DS-823 „Dėl Apvaliosios medienos 
gabenimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos aplin-
kos ministro 2004 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. D1-313 „Dėl Apvalio-
sios medienos, pagamintos privačiuose miškuose, gabenimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiais galios“, 19 punktu ir 
siekdama užtikrinti tinkamą vietinės reikšmės kelių su žvyro ir grunto 
danga eksploatavimą bei apsaugoti juos nuo sugadinimo:

1. Nustatau, kad nuo 2018 m. spalio 31 d. yra ypatingai dide-
lė kelių sugadinimo tikimybė. 

2. Riboju krovininio transporto (virš 8 tonų bendros masės) 
eismą Rokiškio rajono vietinės reikšmės keliuose su žvyro ir 
grunto danga nuo 1 punkte nustatytos datos.

3. Pavedu įsakymo vykdymo kontrolę vykdyti seniūnijų se-
niūnams, darbą koordinuojant su girininkais ir policija.

4. Skelbiu šį įsakymą vietos spaudoje ir savivaldybės interne-
tinėje svetainėje www.rokiskis.lt .

Įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos 
administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui 
adresu Respublikos g. 62, Panevėžys, Lietuvos Respublikos iki-
teisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo 
nustatyta tvarka.

Administracijos direktorė
Nataša ALEKSIEJEVA

Užs. 0706
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Meras Antanas Vagonis: „Žodžiais ąžuolų nevartau...“
(„) Pokyčiai visuomenėje neįvyko per naktį. Panašiai kaip ir žurnalistikoje: juk ne staiga analitinę, naujienų žurna-

listiką pakeitė ir bemaž nuskandino nuomonės arba geltonoji žiniasklaida, tiksliau – klikiasklaida. Jau užaugo karta, 
kuri nė nepamena, kas yra objektyvus ir nešališkas žodis. („)

Linas Kontrimas
Šie žodžiai įkvėpė parašyti 

savo nuomonę apie mūsų vie-
šąją erdvę, asmens privatumą, 
informacinės sklaidos kultūrą ir 
nuoseklumą. Savo nuomonę pai-
liustruosiu faktais, kurie skambė-
jo ir nenustoja skambėti viešoje 
erdvėje... Tarsi kažkas užbūrė 
žiniasklaidos žmones. Jie verda, 
trykšta baisiu pykčiu ir neapy-
kanta valdžiai. Kaip po to jau-
čiasi žmogus, kuriam nuolat kyla 
problemų dėl  žemės, statybų li-
cencijų, kelių ar eilių medicinos 
įstaigose, o reikia eiti pas tą ,,ci-
nišką“, ,,idiotišką“, ,,perkaitusio-
mis smegenimis“?  Žmogus – tai 
ūkininkas, verslininkas, mokyto-
jas ar garbus senjoras. Kaip jam 
patikėti, kad meras padės, išspręs 
jo problemas? Dalyvaudamas ra-
jono bendruomenių renginiuose 
jau įpratau prie klausimų: „Mere, 
pasakykite tikrąją tiesą. Ką rašo 
žiniasklaidos priemonėse skai-
tėme, bet kaip yra iš tikrųjų?“ 
Sveikintinas reiškinys, kad mūsų 
rajono žmonės mąsto, gilinasi, 
bet kam reikia tokio priešišku-
mo mūsų žmonėms? Kad neitų, 
neprašytų, nereikalautų, nes vis-
kas beviltiškai blogai? Niekas 
nebenori dalyvauti konkursuose į 
darbo vietas, kurios jau iš ,,anks-
to užimtos“.  Ir tuomet pradings-
ta sveikintinas noras kurti savo 
verslą, kurti savo buitį čia, mūsų 
Rokiškyje, mūsų nuostabiame ra-
jone. Viskas tampa tamsu ir šalta. 
O sėdint apdergtiems skleidžiamu 
purvu, kiekvienas laimingas žmo-
gus atrodo kaip beprotis, kiekvie-
na išspręsta žmogaus problema 
ar pastatytas pastatas, nutiestas 
kelias nebeteikia džiaugsmo. Ir 
džiaugtis pasidaro gėda, nes at-
rodai kvaila, o tas žmogus, kuris 
prašo nevarginti jo žiniasklaidos 
dėmesiu, siutina. Tą iliustruoja ir 
Redos Milaknienės straipsnis Po 
galais, leisk visa tai paviešinti! 
(Gimtasis Rokiškis, 2018, spalio 
22 d.) Kažin kas atsitiktų su Rai-
mondu Gailiūnu, jeigu jis taptų 
politiku? Ar nepradėtų ,,kandžio-

tis“ žiniasklaida? 
Paskleista žinia – labai stipri 

jėga, kiek sugriauta žmonių liki-
mų... Kiek paniekinta ir pažemin-
tą politikų ir eilinių piliečių, kurie 
niekada nebuvo nei nuteisti, nei 
įvykdę nusikaltimų, pvz., paskel-
bia žiniasklaida, kad UAB Kuksis 
bankrutavo ar, kad Rokiškio maši-
nų gamykla merdi. Ir ką? Ar buvo 
spaudoje  paneigimai? Ar paneigi-
mas ko nors vertas?  Ar kas nors 
skaičiavo, kiek patyrė nuostolių 
verslas dėl vieno ar kito žodžio? 
Kaip jautėsi įmonių savininkai, 
darbuotojai ar jų šeimos? Paskelbta 
informacija apie Rokiškio aliejinės 
bankrotą, o kad nutraukta bankroto 
byla, paskelbti pamiršta. O ką kal-
bėti apie daugiabučių renovacijos 
blogį, kuris buvo skleidžiamas, o 
finale, renovacija pasitvirtino.  Gal 
kažkam tai smulkmenos, bet neat-
sakingi žodžiai žudo ne tik dabartį, 
bet ir ateitį.

Paskelbtas žodis, visada palieką 
žymę ne tik tam žmogui, kurį palie-
čia, tačiau ir tam, kuris jį perskaito. 
Manau, kad palieka žymę ir tam, 
kuris jį parašo. Korespondentas – 
žmogus, o žinodamas, jog rašo ne 
tiesą, kad kažką užgautų ar panie-
kintų, nesijaučia gerai. O jeigu jis 
– dar jaunas žurnalistas?  Ilgainiui 
priprantama, raminantis, kad tiesiog 
– toks darbas, mažai apmokamas, ir 
todėl normalu vykdyti ,,zadanijas“ 

už pinigus ar iš pykčio, ar šiaip, kad 
viskas nervina, atsibodo, neįdomu ir 
šlapia, ir šalta...  Kaip teigė ekono-
mistė, politikė Aušra Maldeikienė – 
„jokio politiko nerodo žiniasklaida 
už dyką, nebent tai būtų galimybė 
jį pažeminti ar nuteisti“. Pasiteisini-
mas paprastas: žmonėms tai, kas ge-
rai, ne-į-do-mu. O gal žurnalistams 
taip dirbti lengviausia? Nors kažin? 
Tiesiog taip lengviau užtušuoti savo 
neprofesionalumą. Neseniai alma-
nache Žurnalistika  perskaičiau 
Vytauto Didžiojo universiteto Vie-
šosios komunikacijos katedros pro-
fesorės Audronės Nugaraitės mintį 
apie žiniasklaidą: „... jei nepadary-
sime ryžtingo žingsnio į kokybę ir 
mobilumą, – nebus ateities“. Pats 
geriausiais pavyzdys yra ,,Verslo 
žinių“ laikraštis, kuris taip pat buvo 
ant bankroto ar išnykimo ribos, 
tačiau pasirinko kitą kelią. Kelią 
analitinės ir naujienų žiniasklaidos, 
keliant žurnalistų meistriškumą ir fi-
nansinį suinteresuotumą.  Šiuo metu 
jis – viena iš populiariausių ir žino-
miausių žiniasklaidos priemonių.

Kas esi ir kuo būti kiekvieno 
spaudinio ar portalo pasirinkimas. 
Manau, jie turi savo tikslus ir užda-
vinius, turi savo slaptuosius susita-
rimus pažeminti ar pakelti. Supran-
tu, kaip sunku priimti pokyčius. 
Tarsi visi norime progreso, tačiau 
geriau, kad  tai mūsų neliestų. Bet 
taip nėra. Kiekvienas pasijuntame 

,,žurnalistais“, galėdami pasidalin-
ti savo mintimis ar įžvalgomis su 
tūkstančiais socialinių tinklų daly-
vių. Jau neužtenka parašyti, reikia 
pritraukiančių dėmesį nuotraukų, 
o dar geriau filmuotos medžiagos. 
Viešųjų ryšių specialistė Orija-
na Mašalė seminaro metu mokė: 
„Jeigu jūs, būdami merais, nefor-
muosite nuomonės apie save, apie 
jus nuomonę suformuos kiti,  pvz., 
jūsų oponentai“. Arba kaip rašė 
žurnalistas Aistis Zabarauskas: 
,,Apie blogus dalykus mes ir taip 
parašysime, o už gerus susimokė-
kite“.

Štai čia ir slypi didžioji dilema. 
Kaip deklaruoti sąžiningus ir gerus 
darbus, jeigu tu už jų pateikimą su-
simokėjai? O jeigu dar sumokėjai 
,,vokelyje“? O jeigu už mokesčių 
mokėtojų pinigus? Atsakymai yra 
verti milijono.

Kaip sakė pulkininkas leitenan-
tas Linas Idzelis, „šiuolaikiniame 
pasaulyje visa informacija telpa 
tavo delne, visa... „Mums į pagal-
bą atėjo informacinės technologi-
jos. Čia ir laikas, ir vieta. Jautiesi 
tarsi mažas skalikas prieš žinias-
klaidos gigantus, kurie turi laiko 
užaugintą populiarumą, televizijas 
su savo apšvietimais ir kameromis, 
žurnalistais, paruoštais taip užduo-
ti klausimą, kad liktum suglumęs, 
operatoriais, kurie sugeba taip nu-
filmuoti ir taip sumontuoti, kad sa-
vęs neatpažįsti. Tokių pinigų, kad 
nupirkti gigantus, gali turėti tik la-
bai turtingi žmonės. Parašiau žodį 
,,žmonės“ ir suabejojau: gal geriau 
rašyti ,,politikai“, bet ne – politikai 
taip pat yra žmonės. Kaip paveikta 
ta mūsų sąmonė! Pas mus juk taip 
priimta, jeigu jau tapai politiku, iš 
karto tarp žmonių ir politiko iška-
samas griovys. 

Dažnai, kalbėdamas su žmonė-
mis, sulaukiu pastabų: ,,Kodėl mes 
to nežinome? Kodėl, mere, nere-
komenduojate rajoniniam laikraš-
čiui tos tiesos parašyti?“ Žmogui, 
ypač vyresniam, sunku suvokti, 
kad pasikeitė žiniasklaida. Tuo-
met supranti, kad privalai ,,įjungti“ 
fantaziją ir įrodyti, ko esi vertas. 
Privalai daugiau bendrauti su žmo-
nėmis, lankytis pas juos namuose, 
dažniau išklausyti. Turi gebėti pa-

ruoštus žurnalistus tave žlugdyti, 
„pasukti„ taip, kad nebūtum toks 
blogas. Gal kas ir gali parašyti 
tau gražią kalbą, bet ji nebus ti-
kra. Jeigu kalbėsi kaip penkto-
kas, žmonės su kuriais bendrauji 
mato tavo intelekto, kultūros lygį 
ir supras, kad tai yra netikra. As-
meninis socialinių tinklų  veidas 
yra asmeninis veidas. Dar yra 
labai svarbus kiekvieno iš mūsų 
veiklos stilius ir nuoseklumas. 
Žmonės nemėgsta „pripuolamų“ 
politikų darbų.

Kai viską sudėlioju, sakau tie-
są apie nuveiktus darbus ir ko-
mentuoju faktus, tokius kokie 
yra iš tikrųjų, tuomet viskas yra 
paprasta ir labai lengva. Nesu iš 
tų žmonių, kurie kaip toje lietu-
vių liaudies patarlėje: „Žodžiu 
ąžuolus varto, o darbu ir skiedros 
nepakelia“. Manau, kad kelias 
susitarti su žiniasklaida yra, o 
šios srities specialistai   turi ne-
išnaudotas galimybes ir potenci-
alą rašyti kokybiškus straipsnius,  
atlikti žurnalitinius tyrimus, orga-
nizuoti provokacijas. Manau, kad 
jie patys būtų visai kitos nuotai-
kos, jeigu rašytų tiesą, pasiremda-
mi faktais, o ne liejant asmeninius 
skaudulius, susierzinimus. Juk ne 
taip seniai žurnalistai budėdavo, 
pirmieji norėdavo viską sužino-
ti, paviešinti sensacijas ir kitokio 
pobūdžio informaciją. Jeigu me-
ras padaro klaidą ar nusižengi-
mą, žinoma, kad reikia tai skelbti 
viešai. O geri darbai pasimatys 
ir neviešinami. Ane? Juk rajono 
vadovų pasiekimai, tai kartu ir 
visų rajono gyventojų pasiekimai 
ir džiaugsmas bendras. Kartais 
nereikia bijoti ir kartu pasijuokti 
ir tiesiog išreikšti save taip, kaip 
kam atrodo geriau, tarsi būtume 
visi kartu – viena didelė koman-
da. Neužmirškime ir to, kad in-
formacinės priemonės ugdo jauną 
žmogų. Nuolat pateikdami purvu 
dvelkiančią informaciją, formuo-
jame jo dvasinį pasaulį, o kokią 
išliekamąją vertę tokios publika-
cijos turės po kelių metų? Ar tei-
singą kuriame savo krašto istori-
ją? Ar prisiimame atsakomybę už 
savo veiksmus? Pagalvokime...

Meras Antanas Vagonis
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Vyriausybė tikslina karo padėties teisinį reguliavimą
Vyriausybė ketina tikslinti karo 

padėties teisinį reguliavimą – nu-
matoma detaliau apibrėžti vado-
vaujančių asmenų kompetenciją, 
ginkluotųjų pajėgų sudėtį, specia-
liųjų priemonių taikymą.

Krašto apsaugos ministerija tei-
gia, kad jos parengti įstatymų pa-
keitimai leistų sklandžiau pereiti iš 
taikos meto į karo padėties teisinį 
režimą, užtikrintų operatyvų spren-
dimų priėmimą ir kiek įmanoma 
sklandžią valstybės institucijų ir 
ūkio subjektų veiklą.

Projektu siūloma įtvirtinti, kad 
ginkluota gynyba būtų pradedama 
nedelsiant nuo prezidento dekreto 

ar Seimo nutarimo pasirašymo, o ne 
nuo jo įsigaliojimo, paskelbus apie 
tai viešai, kaip numatoma dabar.

Pagal naują įstatymą, Valstybės 
sienos apsaugos tarnybos, Vado-
vybės apsaugos departamento, 
Viešojo saugumo tarnybos ir ka-
rinės žvalgybos pareigūnai auto-
matiškai taptų ginkluotųjų pajėgų 
dalimi. Šiuo metu numatoma, kad 
jie būtų priskirti ginkluotųjų pajė-
gų vado įsakymu.

Pataisomis siūloma griežčiau 
apibrėžti partizanų veiklą, siekiant 
užkirsti kelią plėšikaujančioms 
gaujoms. Šiuo metu įstatymas 
numato, kad partizanų vienetai 
ginkluotųjų pajėgų dalimi tampa 

automatiškai. Pataisomis siūloma 
įtvirtinti, kad partizanų vienetai 
prie ginkluotųjų pajėgų būtų pri-
skirti ginkluotųjų pajėgų vado ar 
jo įgalioto asmens sprendimu, o 
jam negalint veikti – Tautos pasi-
priešinimo vadovybės sprendimu. 
Įstatymu taip pat detalizuojama, 
kad partizanų vienetai privalo tu-
rėti vadą, struktūrą, koordinuoti 
veiksmus tarpusavyje, atvirai ne-
šioti ginklą, skiriamąjį ženklą. 

Įstatymu siūloma numatyti pa-
pildomų įgaliojimų prezidentui 
– įstatymas būtų papildytas nuos-
tatomis, kad šalies vadovas priima 
institucijoms privalomus sprendi-
mus valstybės gynimo klausimais, 

koordinuoja diplomatines valsty-
bės gynimo priemones ir tvirtina 
žvalgybos informacijos poreikius 
bei prioritetus. 

Projektu detalizuojami ir Vy-
riausybės, krašto apsaugos mi-
nistro ir kariuomenės vado įga-
liojimai. Pavyzdžiui, pagal naują 
įstatymą, kariuomenės vadas ga-
lėtų uždrausti elektroninių ry-
šių naudojimą, civilinių orlaivių 
skraidymą ir laivų plaukimą – šiuo 
metu šie klausimai nepatariami.

Naujienų agentūros BNS in-
formaciją atgaminti visuomenės 
informavimo priemonėse bei in-
terneto tinklalapiuose be raštiško 
UAB BNS sutikimo draudžiama.

Statybos Lietuvoje per 
metus pabrango 3,2 proc.

Statybos Lietuvoje rugsėjo mė-
nesį, palyginti su 2017-ųjų rugsėju, 
pabrango 3,2 procento.

Metinį statybos kainų augimą 
lėmė 8,2 proc. išaugęs darbo užmo-
kestis, 1,4 proc. padidėjusios staty-
binių medžiagų ir gaminių kainos 
bei 0,7 proc. ūgtelėjusi mašinų ir 
mechanizmų eksploatavimo darbo 
valandos kaina, pranešė Statistikos 
departamentas. Per metus gyvena-
mųjų pastatų statyba pabrango 3,7 
proc., negyvenamųjų pastatų – 3 
proc., inžinerinių statinių – 3,2 pro-
cento. Pastatų remontas per metus 
pabrango 4,1 procento.

BNS inform.
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TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• VW Passat B5 dalimis. Yra 
variklis, greičių dėžė, keleivio 
durys, bagažinės dangtis, dėl kitų 
dalių teirautis telefonu.  
Tel. 8 619 15 289. Rokiškis
• Opel Vectra dalimis. Variklis, 
dėžė, važiuoklė tvarkinga. 
Lengvojo lydinio, originalūs  
ratai R15. Tel. 8 615 65 652. 
Rokiškis
• Gero būklės žiemines padangas 
185/70 R14 Hankook. 2013 m., 2 
vnt., likutis – 7 mm.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• 2003 m. Opel Zafira 2 l, DTI, 
74 kW dalimis. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• Ratus R15 195/65 ir R16 205/60. 
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Toyota ratlankius su Roadstone 
padangomis. Tinka Kia 
automobiliams. Padangos 195/55 
R15, minkštas mišinys, likutis 
8 mm., 4 vnt. Tel. 8 610 44 293. 
Rokiškis
• 1995 m. VW Passat B4 (delfinas). 
1.9 l, TDI, 66 kW.  
Tel. 8 671 51 396. Rokiškis
• 1996 m. VW Passat TDi (Delfino) 
starterį, galinius amortizatorius, 
originalius vokiškus rūko žibintus, 
durų spynelę.  
Tel. 8 643 23 620. Rokiškis
• Dalimis 1998 m. Volvo V40 
universalą. Duslintuvą, duris, 
vairo kolonėlę, dinamą, turbiną, 
važiuoklę ir kt. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Dalimis 1997 m. Audi A4 
sedanas, kablys, 1,8 l, benzinas. 
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Padangas 195/65 R15, 205/55 
R16, 205/60 R16, R14 įvaraus 
profilio. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Mercedes ratlankius R17. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• BMW ratlankius R17 IS20 5/120. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Tvarkingus BMW ratlankius su 
geromis žieminemis padangomis. 
Matmenys R16 215/55. Kaina 160 
Eur. Tel. 8 621 89 438. Rokiškis
• Padangas 195/65 R15 M+S, 
likutis 5,6mm . Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Geros būklės Opel, 15 colių, 5 
skylių ratlankius. 4 vnt.  
Kaina 45 Eur. Tel. 8 698 79 028. 
Rokiškis
• Padangas 195/65 R15 M+S, 
likutis 5,6 mm. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• 245/45 R17 M+S padangas.  
Kaina 15 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• R17, R16 VW ratlankius.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• R16 Opel ir R15 Opel Meriva 
ratlankius. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• Padangas 205/55 R16 M+S 
Michelin. Likutis 7mm., dėvėtos 
. Kaina 80 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Bridgestone Noranza 2evo 
175x65x14 86t. padangas su 
ratlankiais 5x100 VW, Škoda,  
2011m. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 612 67 350. Rokiškis
• Parduodu 195/65 R15 žiemines 
dygliuotas Continental padangas su 
lengvojo lydinio ratlankiais. Tinka 
Audi, VW, Škoda automobiliams. 
Būklė gera, padangų likutis apie  7 
mm. Kaina 160 Eur.  

Tel. 8 629 38 855. Rokiškis
• M+S padangas 185/65 R14 su 
lietais 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 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
• 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 .  
Kaina 1000 Eur. Tel. 8 622 75 081. 
Rokiškis
• 1994 m. Audi 100 C4 Avant 2.5 l, 
TDI, 85 kW., dalimis.  
Tel. 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
• 4 vnt., 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,  
4vnt. 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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• 2006 m. Ford Focus. Universalas, 
geros būklės, važiuojanti, lieti 
ratlankiai. Rida 244611 km. TA iki 
2020. Variklis 1.6 l, 66 kW, 90 AG. 
Dyzelinas, mechaninė pavarų dėžė. 
Kaina 1350 Eur. Tel. 8 611 82 243. 
Rokiškis
• 2004 m. Ford Focus. Hečbekas, 
geros būklės, važiuojanti. Rida 
151163 km. TA iki 2019 m. 1,6 l, 
74 kW, 101AG. Benzinas + dujos. 
Mechaninė pavarų dėžė. Lieti 
ratlankiai, vairo stiprintuvas.  
Kaina derinama. Kaina 1000 Eur. 
Tel. 8 611 82 243. Rokiškis
• 1995 m. Audi A4 1.8 l, benzinas. 
Visa informacija apie automobilį 
telefonu. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 686 90 921. Rokiškis
• 2000 m. Renault Scenic 1.9 l, 
DT. TA iki 2019.02.28. Variklio 
defektas. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 658 50 027. Rokiškis
• Ford Galaxy 2003 m., 1,9 l, TDI, 
96 kW, 6 bėgiai, juoda spalva. 
Kaina 2100 Eur. Tel. 8 626 70 030. 
Rokiškis
• Prižiūrėtą Audi 80. TA iki 
2020.02.06. Galimas keitimas. 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 623 08 537. 
Rokiškis

• 1993 m. VW Passat, 55 kW. 
Kaina 400 Eur. Tel. 8 687 53 961. 
Rokiškis
• Alfa Romeo. TA iki 2020.09. 
Užsiveda, važiuoja ir traukia 
gerai. Rūdžių neturi, bet kėbulas 
pabraižytas. Geros žieminės 
padangos, originalūs lengvojo 
lydinio ratlankiai. Trūkęs stiklas, 
barška stabilizatorius, variklio 
kontrolės defektas. Domina 
keitimas. Kaina 950 Eur.  
Tel. 8 631 25 562. Rokiškis
• Krosinį motociklą 2013 m. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 693 32 714. 
Rokiškis
• Plastikinę, 2,9 m ilgio valtį. 
Kaina 255 Eur. Tel. 8 687 16 357. 
Rokiškis
• BMW 325. Variklio defektas.  
Visą arba dalimis.  
Tel. 8 694 54 854. Rokiškis
• Tvarkingą Audi A6 C5 quattro. 
2,5 l, TDI. Viskas veikia, važiuoja 
gerai. Kaina galutinė.  
Kaina 950 Eur. Tel. 8 631 25 562. 
Rokiškis
• Mopedą Ryga su naujesnės  
laidos varikliu. Arba keičiu  
į triratį dviratį. Tel. 8 695 78 132. 
Rokiškis
• 2007 m. Toyota Corolla Verso. 
Dyzelis, 2.2 l, vienatūris, variklis 
D4D. TA iki 2020 m. Kasko 
draudimas. Pakeisti visi filtrai, 
tepalai, stabdžių kaladėlės. 
Nereikalauja investicijų, sėdi 
ir važiuoji. Tel. 8 675 38 370. 
Rokiškis
• 1997 m. Audi A4. 1.9 l, TDI, 
81 kW, universalas. TA iki 
2019.02. Ganėtinai tvarkingas 
bei ekonomiškas automobilis. 
Magnetola, Sline vairas.  
Kaina 770 Eur. Tel. 8 605 41 514. 
Rokiškis
• 1991 m. Audi 80. Dyzelinis 
variklis 1,6 l, TA iki 2020.10.29. 
Kita informacija telefonu.  
Kaina 500 Eur. Tel. 8 643 51 067. 
Rokiškis
• Motorolerį Yamaha 125CC. 
Kaina 160 Eur. Tel. 8 607 37 032. 
Rokiškis
• Audi A4 1998 m., 1.9 l, TDI, 81 
kW, dyzelis. Mechaninė pavarų 
dėžė, pakeisti tepalai, universalas, 
juoda, TA iki 2020.03.  
Kaina 1450 Eur. Tel. 8 685 86 234. 
Rokiškis
• 1991 m. Audi 80 1.6 l, dyzelis, 
TA iki 2020.10.29. Kaina 500 Eur. 
Tel. 8 643 51 067. Rokiškis
• 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
• 1987 m. Audi 100 Avant.  
Variklis 1,8 l., benzinas/dujos,  
TA iki 2020m.10, būklė gera. 
Lietuvoje vieno savininko. Kaina 
700 Eur. Tel. 8 650 97 026. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• 14 kanalų skaitmeninį imtuvą  
Tv Star. Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Televizorių Samsung, 54 cm 
įstrižainės, su pulteliu.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Veikiantį televizorių Gold Star. 
Yra pultas. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 624 40 834. Rokiškis
• Televizorių Šilelis su priedėliu. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Projektorių AUN su Android 
operacine sistema. Nedaug 
naudotas. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 686 27 547. Rokiškis
• Philips televizorių, įstrižainė  
1,09 skubiai. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 672 86 131. Rokiškis
• Philips televizorių. Įstrižainė 43 
colių, iš šonų neoninės lemputės. 
Juodas, naudotas. Kaina 250 Eur. 
Tel. 8 672 86 131. Rokiškis
• Televizorių LG su pulteliu. 
54 cm įstrižainės.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Savadarbį traktorių. Užsiveda, 
važiuoja. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 623 51 009. Rokiškis
• Žolės smulkintuvą. Pakeisti 
plaktukai. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 676 86 686. Rokiškis
• Vagotuvą. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 676 86 686. Rokiškis
• Žemės dirbimo frezos peilius. 
Pirkti nauji, nenaudoti.  
Kaina 20 Eur. Tel. 8 676 86 686. 
Rokiškis
• Traktoriaus Belarus naudotas 
priekines padangas 13,6x20.  
Kaina 30 Eur. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• Traktorių MTZ-50. Variklis 80. 
Važiuojantis. Kaina 1500 Eur.  
Tel. 8 618 13 396. Rokiškis
• MTZ 12V starterį.  
Kaina 45 Eur. Tel. 8 629 65 277. 
Rokiškis
• 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

BALDAI

• Sofą. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• Puikios būklės minkštą svetainės 
kampą. Patalynės dėžė, ištraukiama 
miegamoji dalis. Matmenys 2,60 
mx1,7 m. Trumpoji dalis kairėje, 

pusės nekeičiamos. Spalva - 
raudonų plytų. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 685 66 925. Rokiškis
• Geros būklės valgomojo stalą. 
Juodupė. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 648 31 363. Rokiškis
• Kompresinį čiužinį ligonio 
slaugai. Nuo pragulų, reabilitacijai. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 603 75 961. 
Rokiškis
• Naują prieškambario komplektą. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 625 04 387. 
Rokiškis
• Kompaktišką kompiuterio stalą. 
Reikia pakeisti bėgelius. 
 Kaina 10 Eur. Tel. 8 608 79 096. 
Rokiškis

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

RASTA\PAMESTA

• Mobilusis telefonas Huawei P9 
Lite Mini, baltos spalvos, juodas 
dėkliukas. Kažkur tarp didžiosios 
Maximos ir miesto centro 
Maximos.  
Tel. 8 625 80 274. Rokiškis

KITA

• 2 vietų melžimo aikštelę.  
Tarp Kupiškio ir Rokiškio. Kaina 
220 Eur. Tel. 8 650 26 388. 
Kupiškis
• Elektros variklius, trifazius, 
diskinį pjūklą. Kaina derinama. 
Obeliai. Tel. 8 615 33 545.  
Rokiškis
• Metalinį seifą. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 631 86 262. Rokiškis
• Du medžioklinius šautuvus.  
Tel. 8 611 30 583. Rokiškis
• Butelius (ne stiklainius) sultims, 
vynui. Rudos spalvos. Talpa 3 l ir 
5 l Kaina 3 Eur. Tel. 8 692 49 480. 
Rokiškis
• Dvi apvalias senovines statinaites 
gėrimui. Matmenys 0,53 mx0,35 m. 
Telpa apie 6 kibirus. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 622 37 821. Rokiškis
• 12 rulonų kvietinių šiaudų. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 624 11 926. 
Rokiškis
• 150 l plastmasines talpas su 
dangčiais, statinės formos.  
Tel. 8 616 93 529. Rokiškis

• 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
• 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

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Monitorių Samsung, 44 cm 
įstrižainės. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Stalinį kompiuterį. Operacinė 
sistema Windows7.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Sony PlayStation 4. Atmintis 
2TB, veikia puikiai. Komplektą 
sudaro: HDMI laidas, 1 pultelis ir 
kinect. 7 žaidimai, 3 iš jų naujausi. 
Kaina derinama. Kaina 350 Eur. 
Tel. 8 617 45 040. Rokiškis
• 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.  
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

MOBILIEJI TELEFONAI

• Naudotą telefoną Sony Z2, 
geros būklės, be defektų, įskilimų. 
Yra orginalios ausinės, naujos 
nenaudotos, kroviklisir du 
dėkliukai. Kaina derinama.  
Kaina 90 Eur. Tel. 8 627 16 443. 
Rokiškis
• Samsung Galaxy Grand Neo  
Plus 9060. Be defektų.  
Komplekte originalus kroviklis. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 624 40 834. 
Rokiškis
• 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 veikia. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 611 31 647. 
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Ekologinis ūkis - ekologiškas 
bulves. Atvežame.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Svarainius po 1.5 Eur/kg.  
Tel. 8 605 36 575. Rokiškis
• Grynos avienos konservus 
dėžutėse po 250 g (mėsa gabalinė, 
nemalta). Vienos dėžutės. kaina 2.4  
Eur. Tel. 8 605 36 575. Rokiškis
• Įvairių veislių valgomąsias 
bulves. Galiu atvežti.  
Tel. 8 647 29 272. Rokiškis
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J. Keliuočio viešoji biblioteka (Kauno g. 7) kviečia 
į nemokamus kompiuterinio raštingumo pradžia-
mokslio kursus suaugusiems. Mokymų metu bus 
supažindinama su kompiuterio galimybėmis, infor-
macijos tvarkymu bei interneto ištekliais. 

Registruotis telefonu (8-458) 52824. 
Mokymai planuojami nuo lapkričio 6 dienos.

• 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

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 1 kambario butą Taikos g., 5 
aukšte. Su virtuvės ir prieškambario 
baldais. Kaina 12000 Eur.  
Tel. 8 626 06 227. Rokiškis

• Žemės sklypą Palusnių km., 
arti Rokiškio. 4 ha žemės ūkio paskirties ir beveik 1 ha miško 

žemės. Kaina 17000 Eur.  
Tel. 8 000 00 000. Rokiškis
• Geros būklės 1 kambario butą. 

Visiškai suremontuotas prieš 
5-erius metus. Plastikiniai langai, 
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03 06:00 Himnas

06:05 Nacionalinė 
ekspedicija „Dniepru per 
Ukrainą"
07:00 Gimtoji žemė
07:30 PVendi 
09:00 Labas rytas,
 Lietuva
12:00 Tamsioji augalų pusė 
12:55 Laukinės gamtos 
sekliai 
13:50 Džesika Flečer 5 
15:25 Klausimėlis.lt
15:45 Žinios. 
16:00 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Žinios. Sp
18:00 Teisė žinoti
18:30 Vakaras su Edita
19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 „Du balsai – viena 

širdis"
23:10 Mėnesiena ir Valentinas
00:55 Laivų mūšis 
03:05 Laukinės gamtos sekliai 
04:00 Teisė žinoti
04:25 Džesika Flečer 5 

05:10 Gražuolė ir pabaisa
06:15 Televitrina
06:30 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą
07:00 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai
07:30 Aladinas
08:00 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą
08:30 Kempiniukas Plačiakelnis
09:00 Virtuvės istorijos
09:30 Gardu Gardu
10:00 Svajonių ūkis
10:30 Tavo supergalia
11:00 Misija: dirbame sau
11:30 Inoekspertai

12:00 Kelionių panorama
12:30 Renovacijos nauda
13:00 Kitame kūne
14:50 Lizės Magvair filmas
16:45 Ekstrasensų mūšis
18:30 TV3 žinios
19:30 Seni vilkai
21:15 Kirtis dešine
23:50 Siuntėjas
01:35 Prezidento medžioklė
03:05 P2
04:50 Gražuolė ir pabaisa
05:35 Naujokė

06:20 Madagaskaro pingvinai
06:45 Įspūdingasis Žmogus-
voras 
07: Kung Fu Panda
07:35 Sveiki atvykę į Veiną 
08:05 Riterių princesė 
Nela
08:35 Tomo ir Džerio nuotykiai 
09:00 Ogis ir tarakonai 

09:30 Nebijok pažinti
10:00 Tomas ir Džeris. Greiti ir 
plaukuoti 
11:30 Troškimų akmuo 
13:15 Ponas auklė 
15:00 Gyvenimo užrašai 
17:30 Bus visko
18:30 Žinios
19:30 Monstrų viešbutis 2 
21:15 Naujokas 
23:45 Kelyje po Europą 
01:35 Kaukazo belaisvė, arba nauji 
Šuriko nuotykiai

05:15 Didžiojo sprogimo 
teorija 
07:45 Sveikatos ABC 
televitrina
08:00 Pasaulio rąsto kėlimo 
čempionatas
09:00 Vaikai šėlsta 
09:30 Pašvaistė. Liepsnojanti 
padangė

10:40 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai 
11:40 Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai
12:40 Ekstrasensų mūšis 
15:00 Nusikaltimų miestas 
15:30 Laisvės karžygiai
16:00 Betsafe–LKL. Rytas - 
Neptūnas
18:30 Muzikinė kaukė
21:05 Vienuolis nusileidžia nuo 
kalno
23:25 Nėra kur slėptis
01:20 Kerštas
05:20 Pasaulio rąsto kėlimo 
čempionatas

06:20 „Pasaulis iš viršaus“
06:40 Kitoks pokalbis 
07:04 TV parduotuvė
07:20 „Pasaulis iš viršaus“
08:30 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi

08:45 Skinsiu raudoną rožę
09:30 Vantos lapas
10:00 Adomo obuolys
11:00 „Pagrindinis įtariamasis“ 
13:15 „Širdies plakimas“ 
15:20 TV parduotuvė
15:50 Europos vartotojų centras 
pataria
16:00 Žinios
16:20 Čempionai
16:50 4 kampai
17:25 „Neišsižadėk“ 
18:00 Žinios
18:30 „Neišsižadėk“ 
20:00 Žinios
20:25 „Šėtono medžioklė“ 
22:00 Žinios
22:30 „Šėtono medžioklė“ 
23:10 „Mentų karai: Kijevas. 
Užmušti blogį“ 
00:45 „Širdies plakimas“ 
02:45 „Merdoko paslaptys“ 
04:10 Skinsiu raudoną rožę
04:40 „Juodosios katės“ 
05:30 „Neprijaukinti. Aliaska“

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
18:55 „Konsultantas“ 
20:00 Reporteris
20:30 Lietuva tiesiogiai
21:00 „Patriotai“
22:00 Reporteris
23:00 Nuoga tiesa
00:00 „Konsultantas“ 
01:05 „Bitininkas“ 
02:10 „Mentų karai: Kijevas. 
Sugrįžimas“ 
03:00 „Moterų daktaras“ 
03:50 „Šėtono medžioklė“ 
04:45 „Mentų karai: Kijevas. 
Sugrįžimas“ 
05:35 Krepšinio pasaulyje 

A
N

TR
A

D
IE

N
IS

 1
1.

06 06:00 Himnas
06:05 Labas rytas
, Lietuva
09:15 Senis 
10:20 Štutgarto kriminalinė 
policija 2 
11:10 Komisaras Reksas 
12:00 Stilius 
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 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija „Dniepru per 
Ukrainą“
22:30 Dviračio žinios

23:00 12 beždžionių 1 
23:45 Klausimėlis.lt 
24:00 LRT radijo žinios
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Istorijos detektyvai 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 „Kas ir kodėl?“
03:30 Dviračio žinios 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 (Ne)emigrantai 
05:00 Seserys

06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:55 Visi mes žmonės
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 Prieš srovę
20:30 Moterys meluoja geriau
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Paskutiniai riteriai
00:20 Apsukrios kambarinės
01:20 Melas ir paslaptys
02:10 Gražuolė ir pabaisa

06:05 Mano gyvenimo šviesa
07:35 Madagaskaro pingvinai 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
09:05 Rimti reikalai
09:40 KK2 
10:10 Nuo... Iki... 
10:45 Dydžio (r)evoliucija 
11:15 Meilės sparnai
12:20 Gyvenimo daina
13:20 Aukštakulnių kerštas

14:25 Dvi širdys
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 Dydžio (r)evoliucija
21:00 Rimti reikalai
21:30 Žinios
22:30 Degantis žmogus 
01:35 Akloji zona
02:35 Žmogus be praeities

07:00 Didžiojo sprogimo teorija
07:30 Žiniuonis
08:30 Paskutinis faras
09:30 Šuo
10:35 Kobra 11
11:40 Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas
12:45 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius
13:45 Žiniuonis

14:45 Paskutinis faras
15:45 Šuo
16:50 Kobra 11
18:00 Info diena
18:30 Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas
19:30 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius
20:30 Varom!
21:00 Slaptas planas 
22:55 Žmogus iš plieno 
01:35 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai

05:35 Čempionai
06:05 TV parduotuvė
06:25 Čempionai
07:00 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi
07:10 Skinsiu raudoną rožę
08:00 „Pražūtingi smaragdai“ 
09:00 Adomo obuolys
10:00 „Mentų karai: Kijevas. 
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05 06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:15 Senis 
10:20 Štutgarto kriminalinė 
policija 2 
11:10 Komisaras Reksas 
12:00 Beatos virtuvė 
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 Vartotojų kontrolė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Genijus. Einšteinas 

00:00 LRT radijo žinios
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 
2 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Savaitė 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 „Kas ir kodėl?" 
03:30 Dviračio žinios 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Vartotojų kontrolė 
05:00 Seserys 

06:10 Televitrina
06:25 Inoekspertai
06:55 Simpsonai
07:55 Svajonių sodai
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 Visi mes žmonės
20:30 Moterys meluoja geriau
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Kobra 11
23:00 Blogas policininkas
00:00 Apsukrios kambarinės
01:00 Melas ir paslaptys
01:50 Gražuolė ir pabaisa
02:40 Ekstrasensai tiria

06:05 Mano gyvenimo šviesa
07:35 Madagaskaro pingvinai 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
09:05 Rimti reikalai
09:40 KK2 penktadienis 
11:15 Meilės sparnai

12:20 Gyvenimo daina
13:20 Aukštakulnių kerštas
14:25 Dvi širdys
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 Dydžio (r)evoliucija
21:00 Rimti reikalai
21:30 Žinios
22:30 Žmogus be praeities 
00:20 Akloji zona
01:20 Žaibiškas kerštas 

07:00 Didžiojo sprogimo teorija
07:30 Žiniuonis
08:30 Paskutinis faras
09:30 Šuo
10:40 Kobra 11
11:45 Reali mistika 

13:45 Žiniuonis
14:45 Paskutinis faras
15:45 Šuo
16:50 Kobra 11
18:00 Info diena
18:30 Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas
19:30 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius
20:30 Varom!
21:00 Žmogus iš plieno 
23:50 Likimo ironija, arba po 
pirties

05:35 Vantos lapas
06:05 TV parduotuvė
06:25 Kitoks pokalbis 
07:00 Šiandien kimba
08:00 „Pražūtingi smaragdai“
09:00 „24/7“
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
17:00 „Kelrodė žvaigždė“ 
18:00 Reporteris
18:55 „Konsultantas“ 
20:00 Reporteris
20:30 Nuoga tiesa
22:00 Reporteris
23:00 Adomo obuolys
00:30 Čempionai
01:05 „Bitininkas“ 
02:10 „Mentų karai: Kijevas. 
Sugrįžimas“ 
03:00 „Moterų daktaras“ 
03:50 „Šėtono medžioklė“ 
04:45 „Mentų karai: Kijevas. 
Sugrįžimas“ 
05:35 Čempionai
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04 06:00 Himnas
06:05 Beatos virtuvė 
07:00 Šventadienio mintys 
07:30 Klausimėlis.lt
08:00 Gyventi kaime gera
08:30 Ryto suktinis 
09:00 Brolių Grimų 
pasakos 
10:00 Gustavo 
enciklopedija 
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Laukiniai Vakarai 
12:55 Gibraltaras – 
laukinių gyvūnų namai 
13:55 Puaro 
15:45 Žinios. 
16:00 Istorijos detektyvai 
16:45 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis"

17:30 Žinios. 
18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Aš priglaudžiau prie žemės 
širdį
22:20 Karštos gaudynės 
23:50 Šokantys arabai 
01:30 Laukiniai Vakarai 
02:20 Gibraltaras – laukinių 
gyvūnų namai 
03:15 Klausimėlis.lt
03:30 Istorijos 
04:15 Puaro 

05:35 Naujokė
06:15 Televitrina
06:30 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą
07:00 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai
07:30 Aladinas

08:00 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą
08:30 Mamyčių klubas
09:00 Kulinarinis detektyvas
09:30 Penkių žvaigždučių būstas
10:00 Pasaulis pagal moteris
10:30 Svajonių sodai
11:30 Aplink Lietuvą. Miestai
12:30 Arlo - kalbantis paršelis
14:00 Drakonų kova. Evoliucija
15:45 Magiškoji nosis
18:00 Raudonas kilimas
18:30 TV3 žinios
19:30 X Faktorius
22:00 Septynios seserys
00:35 Kirtis dešine
02:45 Siuntėjas
04:25 Pavojingas susitarimas

06:30 Madagaskaro pingvinai 
07:00 Įspūdingasis Žmogus-
voras 

07:25 Kung Fu Panda 
07:50 Vėžliuko Semio 
nuotykiai 2
09:35 Medžioklės sezonas 
atidarytas
11:15 Mažosios lenktynės
13:00 Žiedų valdovas. Dvi 
tvirtovės
16:40 Ne vienas kelyje
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Lietuvos balsas
22:05 Žaibiškas kerštas
00:05 Akis
01:55 Naujokas

06:20 Pasaulio rąsto kėlimo 
čempionatas
07:20 Pašvaistė. Liepsnojanti 
padangė
08:30 Tauro ragas
09:00 Sveikatos kodas

10:00 Vaikai šėlsta 
10:30 Dramblių karalius
11:40 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai 
12:40 Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai 
13:40 Ekstrasensų mūšis 
16:30 Nusikaltimų miestas 
17:00 Betsafe–LKL. Šiauliai - 
Žalgiris
19:30 Likimo ironija, arba po 
pirties
23:25 Vienuolis nusileidžia nuo 
kalno
01:45 Nėra kur slėptis

05:30 „Neprijaukinti. Aliaska“
07:04 TV parduotuvė
07:20 „Pasaulis iš viršaus“
08:30 Kaimo akademija
09:00 Šiandien kimba
10:00 „Nuostabūs gyvūnų 

pojūčiai“
11:10 Ekovizija
11:20 4 kampai
11:50 „Mentų karai: Kijevas. 
Užmušti blogį“ 
14:00 „Ant bangos“ 
16:00 Žinios
17:00 Gyvenimo sparnai
18:00 Žinios
18:30 „Vėjas į veidą“ 
20:00 Žinios
20:25 „Vėjas į veidą“
21:00 „24/7“
22:00 Žinios
22:30 „Pagrindinis įtariamasis“ 
00:00 „Konsultantas“ 
01:05 „Bitininkas“ 
02:10 „Mentų karai: Kijevas. 
Sugrįžimas“ 
03:00 „Moterų daktaras“ 
03:50 „Neišsižadėk“ 
04:45 „Mentų karai: Kijevas. 
Sugrįžimas“ 
05:35 Vantos lapas

šarvo durys, didelis istiklintas 
balkonas. 36 kv. m, Vilties g.  
Kaina 13000 Eur. Tel. 8 626 47 
993. Kaunas
• Šiuolaikiškai įrengtą 3 kambarių 
(64 kv. m) Taikos g., trečiajame 
aukšte. Profesionalus išplanavimas, 
naudotos aukštos kokybės įrengimo 
medžiagos. Yra galimybė įsigyti 
garažą namo kieme.  
Visa informacija telefonu. Kaina 

42000 Eur. Tel. 8 686 88 938. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą su baldais 
Obeliuose, Mokyklos g. Butas 
vidinis, 2 aukštas, vonia ir tualetas 
atskirai, namas atsijungęs nuo 
centrinio šildymo, kambariai 
erdvūs, plastikiniai langai į pietų 
pusę. Susidomėjusiems nuotraukas 
atsiųsiu. Kaina 5500 Eur.  
Tel. 8 612 89 123. Rokiškis

• Sodybą nuostabioje vietoje. 1 ha 
žemės, Rokiškio raj., Kriaunų sen., 
Miciūnų k. Smulkesnė informacija 
telefonu. Tel. 8 606 25 534. 
Rokiškis
• 4,57 ha žemės sklypą Kazliškio 
sen., Kalpokų k. Tel. 8 620 63 092. 
Rokiškis
• 6 ha žemės, Rokiškio raj., netoli 
Pandėlio, už buvusio Puodžialaukės 
komplekso. Vieno ha kaina 4000 

Eur. Kaina 24000 Eur.  
Tel. 8 685 54 796. Rokiškis
• Pusantrinį, 24 kv. m butą Taikos 
g. 23. Tel. 8 646 49 930.  
Rokiškis
• Geros būklės, medinį namą 
su visais patogumais Jūžintų 
miestelyje. Tel. 8 624 10 171. 
Rokiškis
• Garažą Pagojėje. Kaina 1600 Eur. 
Tel. 8 656 68 237. Rokiškis

• Garažą Perkūno g. 2A. Kaina 
2500 Eur. Tel. 8 685 86 234. 
Rokiškis
• Žemės sklypą Kauno apskrityje, 
Kaišiadorių raj., Medinių 
Strėvininkų k. Skylpas žemės 
ūkio paskirties, 3 ha. 1 ha. kaina 
3000 Eur. Taip pat lauko akmenis. 
Papildomas tel. nr. (8-677) 73004. 
Tel. 8 601 98 455. Kaišiadorys
• 27 arų skypą su mediniu 

gyvenamu namu Rokiškyje, šalia 
Juodupės g. Namas gyvenamas. 
Puiki investicija, sklypą galima 
dalinti ir statyti dar vieną namą 
arba naudoti komercijai, puikiai 
matyti nuo pagrindinio kelio. Kaina 
su rimtu pirkėju derinama. Kaina 
35000 Eur. Tel. 8 670 97 023. 
Rokiškis
• Medinį, gyvenamąjį namą 
Rokiškyje, šalia Juodupės g. Namas 
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gyvenamas, įdėti plastikiniai langai, 
šildomas, atvesta kanalizacija ir 
vanduo iki pat namo. Didelis 27 
a skypas. Kaina su rimtu pirkėju 
derinama. Kaina 35000 Eur.  
Tel. 8 670 97 023. 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
• Keičiame erdvų 2 kambarių 
butą į 3-4 kambarių butą su mūsų 
priemoka. Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 8 682 15 918. Rokiškis
• Patalpas Rokiškio centre, 2 
aukšte,  J. Gruodžio 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

NUOMA

• 1 kambario butą Rokiškyje, 
P. Širvio g. 11. Butas be baldų. 
Galimas ir buto pardavimas.  
Tel. 8 682 85 030. Rokiškis
• 2 kambarių butą Taikos g. 21.   
Su baldais ir buitine technika.  
Yra virtuvė, dušas, tualetas.  
Kaina 100 Eur. Tel. 8 623 90 689. 
Rokiškis
• 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

PASLAUGOS

• Teikiame kokybiškas valymo 
paslaugas. Administracinių patalpų, 
privačių namų, automobilių salonų, 
kilimų, baldų. Tel. 8 681 19 199. 
Rokiškis
• Atlieku įvairius santechnikos 
darbus. Tel. 8 615 52 759.  
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Nereikalingą katino draskyklę. 
Tel. 8 624 51 287. Rokiškis
• Prašau padovanoti šunį  
iki metų laiko. Reikia, kad būtų 
piktas, sargus ir paklusnus.  
Gerai būtų didesnis, pavyzdžiui, 
vilkšunis. Tel. 8 675 84 133. 
Rokiškis
• Naudotą linoleumą.  
Tel. 8 611 08 681. Rokiškis

PAŽINTYS

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

PERKA

KAM kviečia užsienio kompanijas 
dalyvauti statant karinius miestelius

Krašto apsaugos ministerija 
(KAM) kviečia užsienio kom-
panijas dalyvauti konkursuose 
dėl karinių miestelių Vilniaus, 
Šilalės rajonuose ir Šiauliuose 
statybų.

Viceministras Giedrimas Je-
glinskas sako, kad didesnė kon-
kurencija leis sumažinti būsimų 
projektų kainą.

„Pritraukimas iš užsienio tiek 
statybininkų, tiek projektuotojų, 
tiek finansuotojų leistų tą kon-
kurenciją padaryti dar didesnę, o 
tas turėtų įtakos ir kainai“, – BNS 
sakė G. Jeglinskas, antradienį 
verslo atstovams pristatęs planuo-
jamus projektus.

Trys kariniai miesteliai Lietu-
vos kariuomenės batalionams bus 
statomi viešojo ir privataus sekto-
rių partnerystės (VPSP) būdu.

Ministerija gruodį paskelbs 
pirkimo dokumentus tiekėjų susi-
pažinimui ir pastaboms, o patį pir-
kimą planuojamą paskelbti sausio 
viduryje.

Derybos su potencialiais tie-
kėjais vyks 2019–2020 metų san-
dūroje, o sutartys bus pasirašomos 
2020-ųjų ketvirtąjį ketvirtį.

KAM reikalaus, kad projektų 
vystymas užtruktų ne ilgiau nei 
pustrečių metų, o už darbus minis-
terija atsiskaitytų per 12 su puse 
metų.

Pasak G. Jeglinsko, tai suteiks 
lankstumo ministerijai, nes 2023 
metais bus baigti mokėjimai už 
pagrindinius įsigijimus – pėstinin-
kų kovos mašinas, priešlėktuvinės 

gynybos sistemas ir haubicas.
„Mes gausime ir pajėgumą, 

ir nesusprogdinsime biudžeto, o 
naudos iš to gaus ir privatus vers-
las, ir žmonės, kurie gaus darbo 
vietas“, – teigė viceministras.

„Šiais neigiamų palūkanų lai-
kais (...) tai yra unikali investavi-
mo galimybė tiek užsieniečiams, 
tiek lietuviams“, – pridūrė jis.

Iš viso trims kariniams mies-
teliams planuojama skirti ne dau-
giau kaip 165 mln. eurų, skaičiuo-
jant grynąja dabartine verte.

Vystytojai 10 hektarų sklype 
Šilalės rajone, 17 hektarų sklype 
Vilniaus rajone ir aštuonių hekta-
rų sklype Šiauliuose turės pasta-
tyti kareivines, valgyklas, štabus, 
automobilių stovėjimo aikšteles, 
sandėlius, garažus, degalines, 
sporto aikštes ir patalpas bei kitus 
statinius.

Potencialiems tiekėjams bus 
keliami reikalavimai dėl patirties 
panašiuose projektuose, gebėjimų 
įgyvendinti finansinius įsiparei-
gojimus ir dėl darbo su įslaptinta 
informacija.

Ministerija teigia, kad vietos 
gyventojai nesusidurs su nepato-
gumais dėl įsikuriančių karinių 
dalinių.

Ji taip pat žada investuoti į va-
dinamuosius dvigubos paskirties 
– civilinius ir karinius – objektus, 
pavyzdžiui, kelius.

„Kariai ten nešaudys, jie ten 
nevykdys „dalinys prieš dalinį“ 
pratybų. Pratybos vyks poligonuo-
se, karinių mokymų teritorijose“, 
– kalbėjo G. Jeglinskas.

„Atvažiuos apie 800 žmonių, 
kurie įneša gyvybės, įneša finan-
sinę paskatą parduotuvėlėms ir 
kitiems dalykams. Tai atgaivins 
tas teritorijas“, – tvirtino krašto 
apsaugos viceministras.

Kariniame miestelyje Šiau-
liuose įsikurs kariuomenės Mo-
torizuotosios pėstininkų brigados 
„Žemaitija“ kunigaikščio Margirio 
pėstininkų batalionas, Šilalės rajo-
no Pajūrio miestelyje bus sukurta 
infrastruktūra brigados generolo 
Motiejaus Pečiulionio artilerijos 
batalionui.

Vilniaus rajone, Rokantiškių 
kaime turėtų įsikurti brigados 
„Geležinis Vilkas“ kunigaikščio 
Vaidoto pėstininkų batalionas. Ša-
lia šios vietovės Krašto apsaugos 
ministerija valdo ir kitą sklypą, 
kur ilgainiui planuojama perkelti 
Vilniuje dislokuotus kariuomenės 
štabus.

Šiuo metu Lietuvos kariuome-
nės padaliniai yra įsikūrę daugiau-
sia buvusiose sovietų kariuomenės 
karinėse teritorijose ir pastatuose.

G. Jeglinskas teigė, kad karinių 
miestelių projektavimu ir staty-
ba galėtų užsiimti maždaug 5 – 6 
kompanijos, tačiau būsimieji kon-
kursų dalyviai kviečiami sudaryti 
ir konsorciumus.

Karinių miestelių projektus po 
2035 metų perims Lietuvos ka-
riuomenė.

Naujienų agentūros BNS in-
formaciją atgaminti visuomenės 
informavimo priemonėse bei in-
terneto tinklalapiuose be raštiško 
UAB BNS sutikimo draudžiama.

Smukusį grūdų eksportą lėmė prastas derlius, 
geresnių kainų laukimas

Rugsėjį 70 proc. sumažėjusį 
grūdų eksportą iš Lietuvos lėmė 
prastas derlius, dėl orų kiek pri-
stabdyta krova Klaipėdos uoste ir 
bei ūkininkų noras palaukti geres-
nių kainų, teigia Grūdų augintojų 
asociacijos vadovas. Tuo metu 
didžiausios Klaipėdos uosto kro-
vos bendrovės „Klasco“ vadovas 
abejoja, ar kelias dienas rugsėjį su-
stojusi laivyba galėjo turėti įtakos 
grūdų eksporto sumažėjimui.

„Pagrindinis veiksnys – grū-
dų gerokai mažiau. Natūralu, kad 
kiekis neabejotinai turi pasijausti 
ir visoje kitoje tolesnėje logistikos 
grandinėje, pavyzdžiui, kainų, jau 
pasijuto gerokai anksčiau“,– teigė 
Grūdų augintojų asociacijos admi-
nistracijos vadovas Ignas Jankaus-
kas. Anot jo, šiemet dėl prastų orų 
grūdų derlius sumažėjo apie 20 pro-
centų. Asociacijos vadovo teigimu, 
eksporto mažėjimui įtakos turėjo ir 
Klaipėdos uoste dėl nepalankių orų 
kelis kartus sustabdyta laivyba. 

„Klaipėdos uostas, per kurį 
vyksta didžiausia dalis Lietuvos 

grūdų eksporto, yra artipilnis grūdų, 
visi elevatoriai, talpyklos, birių kro-
vinių terminalai yra prisipildę ir lau-
kia krovos“,– aiškino I. Jankauskas.

Klaipėdos jūrų krovinių kom-
panijos („Klasco“) generalinio di-
rektoriaus Vytauto Kauno teigimu, 
laivyba rugsėjį buvo sustabdyta apie 
keturias dienas, tačiau jis abejoja, ar 
tai galėjo turėti įtakos grūdų ekspor-
to sumažėjimui. „Grūdų terminale 
yra, jų visada būna, terminalai tušti 
nebūna. Laivyba turi kažkiek įtakos, 
bet uostas nebūna uždarytas savaitę. 
Grūdai gali vieną kitą dieną būti ne-
kraunami ir dėl lietaus, tačiau, kad 
laivyba turi labai didelės įtakos, ka-
žin, ar galima teigti“,– BNS sakė V. 
Kaunas. Jo teigimu, „Klasco“ rug-
sėjį perkrovė 82 tūkst. tonų grūdų, 
o pernai rugsėjį – 188 tūkst. tonų. 
Tačiau  spalį įmonė į laivus pakraus 
120 tūkst. tonų grūdų, kai pernai 
spalį – 55 tūkst. tonų.

Klaipėdos uosto direkcijos duo-
menimis, rugsėjį uoste perkrauta iš 
viso 172,2 tūkst. tonų grūdų – 39 
proc. mažiau nei pernai rugsėjį, o 
per devynis mėnesius – 1,279 mln. 
tonų – 25 proc. mažiau nei pernai 
tuo pat metu.

I. Jankausko teigimu, eksportas 
galėjo būti mažesnis, nes dalį grū-
dų ūkininkai sandėliuoja – rugsėjo- 
spalio mėnesiais supirkimo kainos 
būna mažiausios, todėl jie laukia 
geresnių kainų. 

„Rinkoje grūdų kiekis būna labai 
didelis, visi stengiasi išvežti, kai ku-
rie turi sandėliavimo galimybių, kai 
kurie neturi, logistikos pralaidumas 
yra tam tikras ribojimo veiksnys, 
nes reikia atlaisvinti vietos kitiems 
ateinantiems grūdams, ir paprastai 
papuola į rinką didžiausi kiekiai 
grūdų, tai ir kaina, natūralu, yra ma-
žiausia“,– aiškino I. Jankauskas.

Asociacijos skaičiavimais, šiuo 
metu sandėliuose yra apie 600-700 
tūkst. tonų (10-15 proc. viso kiekio) 
grūdų. Žemės ūkio leidinio „Agro-
rinka“ duomenimis, Lietuva rugsėjį 
eksportavo 141 tūkst. tonų grūdų – 
70 proc. mažiau, nei pernai tuo pat 
metu.Lietuvos agrarinės ekonomi-
kos institutas šiemet prognozuoja 
maždaug penktadaliu prastesnį grū-
dų derlių – jo skaičiavimais, grūdų 
turėtų būti nukulta 4,345 mln. tonų – 
24,8 proc. mažiau nei pernai (5,781 
mln. tonų).

BNS inform.
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GYVULIAI, GYVŪNAI

• Ėringas avis ir jaunikles avytes 
auginimui. Tel. 8 686 99 116. 
Rokiškis
• Kaimiškas antis.  
Tel. 8 686 99 116. Rokiškis
• Kaimiškų kalakutų šeimyną 
(2+1). Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 686 99 116. Rokiškis
• Mėsinius kalakutus.  
Tel. 8 670 06 514. Rokiškis
• 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 mišrunų 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

IEŠKO DARBO

• Galiu dirbti sargu, turiu 
automobilį ir visų vairavimo 
kategorijų teises. Tel. 8 655 37 085. 
Rokiškis
• Ieškau pardavėjos, apskaitininkės, 
sandėlininkės, apsaugos 
darbuotojos darbo.  
Tel. 8 625 06 843. Rokiškis
• Ieškau auklės darbo. Netoli 
Aukštaičių g., nes pati ten  
gyvenu. Galėčiau prižiūrėti  
vaikutį visą dieną, bet kokio 
amžiaus. Man 34 metai, turiu 
patirties. Tel. 8 673 95 331. 
Rokiškis
• Buhalterė ieško papildomo darbo. 
Tel. 8 627 44 052. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu supjauti 
malkas, medžius, dirbti pagalbinį 
darbą. Tel. 8 695 78 132.  
Rokiškis
• 26 metų vyras ieško papildomo 
vienadienio darbo. Galiu atlikti bet 
kokius darbus nereikalaujančius 
specialių įgūdžių: kasti, nešioti, 
krauti, dažyti ir panašiai. Darbo 
atlikimas turi užtrukti daugiausiai 
vieną dieną. Tel. 8 624 99 898. 
Rokiškis
• 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

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingas žmogus su trimeriu, 
nupjauti keletą arų Rokiškio mieste. 
Tel. 8 612 40 336. Rokiškis
• 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 Eur (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

SPORTO IR LAISVALAIKIO-
PREKĖS

• Du medžioklinius šautuvus.  
Tel. 8 611 30 583. Rokiškis
• Naujus žvejybos tinklus.  
Kaina 40 Eur. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Stihl grandininį pjūklą. 2,9 kW. 
Už 160 Eur. Uždėta nauja grandinė. 
Taip pat Echo, 2,3 kW už 120 Eur. 
Užsiveda ir dirba puikiai.  
Kupiškis. Galimas siuntimas.  
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis
• 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

STATYBINĖ ĮRANGA

• Naudotas, švariai nuvalytas 
krosnių koklines plyteles. 
Matmenys 20 cmx20 cm. Taip pat 
ir kampinius koklius, viso 78 vnt. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 622 37 821. 
Rokiškis
• Statybinę, pjautą medieną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• 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

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

PARODOS:
Viešojoje bibliotekoje.
Stendinė paroda „Rokiškio viešajai bibliotekai-95“.
Spaudinių paroda Pono Tado autoriui (A. Mickevičiui) – 220.
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
 Spaudinių parodos
„Apie laimę, svajones ir eiles“, skirta poetės Violetos Palčinskaitės 75- osioms 

gimimo metinėms.
„Vėlinių liepsnelės“ .
„SkaitMENINIS muziejus“.
RENGINIAI
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
Lapkričio 6-7 d. 15 val. – interaktyvadienis:  „Būk smalsus, būk sumanus“.
Lapkričio 8 d. 15 val. – Interaktyvadienis:  „Super filmai“.
Lapkričio 8 d. 10-13val.  –  Skaitymo gurmanų ketvirtadienis.
Lapkričio 8 d. 17.30 val. – knygų „Aisčių dvasinės tapatybės beieškant” 

pristatymas.

DOVANOJA

• Penkis mažus kačiukus,  2-3mėn. 
Meilūs, žaismingi, ėda viską, 
gyvena lauke. Tel. 8 687 55 406. 
Rokiškis
• 3 mėn. amžiaus katytę. Labai 
meili, draugiška, judri katytė. 
Aplink Rokiškį atvežtume patys. 
Tel. 8 621 33 688. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Juodus odinius, moteriškus, 
sportinius batelius iš Vokietijos. 
Lenktu padu. 40 dydis. Kaina 37 
Eur. Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Baltus, odinius, moteriškus, sportinius 
batelius iš Vokietijos. 38 dydis. Kaina 27 
Eur. Tel. 8 621 86 262. Rokiškis

• Mėlyną, moterišką, ilgą, žieminę 
striukę. XXL dydis. Kaina 55 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• 2 rudeninius paltukus iki kelių 
ir žieminę striukę. Šilta, nedaug 
nešiota. Dydis M. Paltukai po 5 
Eur., striukė 10 Eur.  
Tel. 8 686 22 679. Rokiškis

• 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 147 -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
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

Sutuoktinių pokalbis lovoje, 
Jis:

– Brangioji, tu miegi?
– Nea. 
– Tai atsisuk į mane.
– Nenoriu, tu svogūną 

valgei.
– O tu – žirnius!

***
Tolimojo plaukiojimo kapi-

tonas išėjo į pensiją. Žurnalistas 
ima interviu:

– Ar prisimenate pačią bai-
siausią gyvenimo audrą?

– Žinoma! Aš nusispjoviau 
virtuvėje ant grindų, kurias ką 
tik žmona išplovė!

***
– Pone Holmsai, pone Holm-

sai! Jums profesorius Moriartis 
atsiuntė užnuodytą tortą!

– Tai atiduokite jį vargšams, 
ponia Hadson.

***
Moteris – pats paslaptingiau-

sias padaras žemėje. Jau vien 
jos noras gyventi su svetima 
pavarde daug pasako.

***
Kalbasi vyrukai:
– Įsivaizduok, mano žmona 

vakar vos nesudegė iš gėdos!
– Ir kas nutiko?
– Taigi gaisras mūsų daugia-

butyje, evakuacija, į mūsų duris 
pabeldė gaisrininkai. O ji išeiti 
negali – nepasidažiusi, matote.

***
Kognityvinis disonansas: 

Petriukui mama liepė klausyti 
tėvo, o šis – gyvenime neklau-

Orų prognozė lapkričio 2-5 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Lapkričio 2 d. Naktį + 10

Dieną +13
P, 
4-9 m/s

Dieną kai kur palis.

Lapkričio 3 d. Naktį +11
Dieną +9

V,
2-7 m/s

Protarpiais palis.

Lapkričio 4 d. Naktį  +3
Dieną +9

P, 
2-6 m/s

Lapkričio 5 d. Naktį +4
Dieną +10

PR,
4-9 m/s

www.rokiskiosirena.lt

syti jokių bobų.
***

Psichologas:
– Kuo skundžiatės, ponia?
Pacientė:
– Pas mane namuose vyras, 

trys vaikai, du anūkai, du katinai 
ir šuo, ir dar papūgėlė. Aš 
niekuo nesiskundžiu. Aš ramiai 
pagulėti noriu.

***
Operoje:
– Nieko nesuprantu. Jūs 

ką tik mėtėte solistą supuvu-
siais pomidorais. O dabar jam 
plojate?

– Aš turiu dar du pomidorus. 
Ir noriu, kad jis išeitų...

***
Vedę vyrai gyvena kankina-

mai ilgiau.
***

– Nukentėjusysis, kaip jūs 
supratote, kad jūsų bute – įsi-
brovėlis?

– Na, mūsų šeimoje nepriim-
ta šeimos galvą mušti armatūra 
per galvą.

***
Kiškis krūmuose paslėpė 

butelį ir parašė: „Degtinės čia 
nėra“. Ežiukas butelį nukniaukė, 
ir raštelyje prirašė: „Čia ne aš. 
Ežiukas“.

***
Pokalbis klube:
– Merginos! Aš tarp jūsų 

tarsi Afrikoje.
– Ir kaip tai suprasti?
– Aplink – vieni krokodilai.

***

Restorano lankytojas, pus-
valandį nesulaukęs padavėjos, 
pasišaukė restorano valdytoją 
ir tiesia jam kupiūrą:

– Nupirkite jūsų padavėjai 
gėlių.

– Ar ji jums taip patiko?
– Ne, aš manau, kad ji 

numirė.
***

Kai anglų sero žmona mirė, 
jis tą pastebėjo tik po trijų 
dienų. Kai kriauklėje nebetilpo 
indai.

***
Visureigis – toks automo-

bilis, kuris įstringa ten, kur kiti 
neprivažiuoja.

***
Tuo metu kai žmona zyzia 

apie audinių kailinius, vyras 
labai norėtų ją matyti nuogą.

***
Barasi vyras ir žmona. Pri-

ėjo iki asmeniškumų. Žmona 
šaukia:

– Ką blogo mano tėtis tau 
padarė?!

Vyras:
– Tave!

***
Jei šuo išmoks kalbėti, tai 

žmogus praras paskutinį savo 
draugą!

***
Gyvūnų parduotuvėje:
– Ar turite kalbančią 

papūgą?
– Deja, ne. Tik genį.
– O jis kalba?
– Taip, Morzės abėcėle.

BUITINĖ TECHNIKA

• Mikrobangų krosnelę  
Samsung. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis

• Skalbimo mašinos variklį.  
Kaina 15 Eur. Tel. 8 623 70 106. 
Rokiškis
• Veikiančius, naudotus dulkių 
siurblius. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 692 49 480.  

Rokiškis
• Siemens skalbimo mašinos 
džiovyklę. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis
• Šaldytuvą - šaldiklį  
Samsung. Labai geros būklės. 

Kaina 100 Eur. Tel. 8 610 14 263. 
Rokiškis
• Šaldytuvą Snaigė su šaldikliu. 
Pilkos spalvos, 1,8 m.  
Kaina 130 Eur. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis


