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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Lapkričio 6-oji, 
antradienis, 
45 savaitė

Iki metų pabaigos liko 55
dienos.

Pyragų diena.
Atšvaitų diena.

Saulė teka 7.29 val., 
leidžiasi 16.35 val. 

Dienos ilgumas 9.06 val. 
Mėnulis – delčia.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Darata, Edmundas, Skira, Skiras, 
Ašmantas, Ašmantė, Laigeda, 
Laigedė, Laigedas, Leinartas, 

Leinartė, Leonarda, Leonardas, 
Lynartas, Lynartė, Melanijus, 

Vygaudė.
Rytoj: Amantas, Erna, Ernesta, 

Ernestas, Ernestina, Gotautė, Karina, 
Rufas, Rufina, Rufinas, Sirtautas, 

Sirtautė.
Poryt:  Domantė, Svirbutas, 

Gotfridas, Severinas, Vetusta.

Dienos citata
„Gražūs poelgiai daug 

iškalbingesni už gražius 
žodžius“ (S. Smailsas).

Dienos skaičius
914,5

Tiek eurų nuostolio padarė 
vagys, įsilaužę į sodyba Bulvėniš-
kio kaime. 

3 p. 

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1814 m. gimė saksofono iš-
radėjas Adolfas Saksas.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1994 m. pusiaukelėje tarp 
Vilniaus ir Kauno susprogdin-
tas geležinkelio tiltas per Bra-
žuolės upelį.

Post 
scriptum

Akių neatvėrei –  
atversi kišenę.

3 p.

Prašymas Antanui Vagoniui nekandidatuoti 
ir kur pradingo rajono konservatorių vedlio stuburas

2 p.
Ir kas „pakusijo“ rajono konservatorių skyriaus vadovą Andrių Burnicką pasirašyti peticiją?                                                                                                                              „Rokiškio Sirenos“ fotomontažas.

2 p.
„Lašų duona“ imasi naujo verslo 
ir dairosi į Aziją

Respublikos gatvėje – dviejų automobilių akistata

2 p.

Neleistina medžiaga papilduose gali 
ilgam eliminuoti Jaunių Jasinevičių 
iš kovų ant ledo
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Prašymas Antanui Vagoniui nekandidatuoti 
ir kur pradingo rajono konservatorių vedlio stuburas

Spalio 31 d. Aukštaitijos inter-
netinės naujienų agentūros AINA 
puslapyje pasirodė Rokiškio ra-
jono tarybos daugumos atstovų 
paskelbtas raštas, kuriuo rajono 
mero Antano Vagonio prašoma... 
nebekandidatuoti.

Išplatintame pranešime teigia-
ma: „Mero plačiai išreklamuotos 
Indijos verslininkų investicijos 
jau tapo pajuokos objektu šalies 
mastu. Visuomeninė televizija bei 
nacionaliniai naujienų portalai la-
bai akivaizdžiai parodė, kad garsūs 
pranešimai apie rekordines inves-
ticijas Rokiškyje tebuvo mero re-
klaminė akcija. Net pats meras 
prieš LRT TV kameras pripažino, 
jog indų planai atrodo kaip utopija. 
Tokių investicijų realumu abejoja 

visi ekspertai. Indijos rūmų atstovė 
jau vengia viešumos. Merui talkinę 
Seimo nariai taip pat abejoja indų 
planų realumu“.

Panešime nebijoma pabrėžti, kad 
tokiais veiksmais A. Vagonis paro-
do, kad ne tik nesuvokia Rokiškio 
rajono galimybių, bet ir „nesusi-
gaudo“ kam savo laiką ir energiją 
turi skirti meras – juk atlyginimą 
jam moka visi rajono gyventojai.

Išsamiai išdėstytos kalbos pa-
baigoje tiesiogiai kreipiamasi į ra-
jono merą. Teigiama, jog A. Vago-
nio nekompetencija daro ilglalaikę 
žalą visam rajonui, todėl Rokiškio 
rajono tarybos dauguma ragina at-
sakingai pabaigti kadenciją ir „ne-
besieti savo ateities su šiuo postu“.

It peticijoje po pranešimu iš-
didžiai išrikiuotos pasirašiusiųjų 

tarybos narių pavardės: Irmantas 
Tarvydis, Gintaras Girštautas, Vy-
tautas Masiulis, Laima Sadauskie-
nė, Vidmantas Maželis, Andrius 
Burnickas, Tadas Barauskas, Sta-
sys Meliūnas, Valius Kazlauskas, 
Arūnas Augutis.

Susisiekus su kandidatu į mero 
postą Andriumi Burnicku, šis pa-
aiškino, jog rašto idėja gimė tele-
vizijoje pasirodžius reportažui apie 
investuotojus iš Indijos. „Rajonas 
tapo pajuokos objektu visos Lietu-
vos mastu. Juoktis iš mūsų rajono 
dėl mero poelgių tampa tradicija,“ 
– komentavo jis. Anot jo, toks „ne 
meriškas“ elgesys tik pakėlė ta-
rybos narių nusivylimo kartelę A. 
Vagoniu.

Atrodo, jog viskas gerai: visi 
nusprendė, visi pasirašė. Tačiau 

atidžiau peržvelgus pasirašiusių-
jų sąrašą už akių vėl gi užkliūva 
A. Burnickas. Juk visai neseniai 
keli sąraše esantys asmenys TS-
LKD  Rokiškio skyriaus vadovui 
Andriui Burnickui aiškino, kaip 
reikia elgtis,  nors jis yra partijos 
kandidatas į rajono merus, viešai 
pasitikėjimą išreiškė A. Burnicko 
bendražygiui Stasiui Meliūnui ir 
teigė, jog būtent jis, o ne skyriaus 
vadovas, vertas rajono mero vardo. 
Į klausimą, kaip A. Burnicko para-
šas atsidūrė tarp partiją priešinusių 
žmonių parašų, rajono konservato-
rių vadovas atsakė: „Pasirašė visa 
rajono  tarybos dauguma, o minė-
tasis ginčas vyko ne tarybos narių 
tarpe, o mūsų partijos viduje, todėl 
darbas savivaldybės taryboje nuo 
to nesikeičia. S. Meliūnas iš par-

tijos pasišalino, taryboje su juo ir 
toliau bendraujame maloniai. Nie-
kas nesugriuvo ir nematau jokių 
problemų dirbti kartu“.

A. Burnicko partijos bendražy-
gis Algis Kazulėnas apie išplatin-
tą pranešimą pasisakė teigiamai. 
„Gaila, kad nežinojau, jog toks 
pranešimas yra – būčiau pasirašęs. 
Ši mero kadencija praėjo taip, jog 
visus keturis metus kovojom su A. 
Vagonio elgesiu, jo problemom ir 
iššūkiais. Kadencijos metu neįvyko 
joks proveržis ir jokių darbų jis ne-
atliko,“ – komentavo A. Kazulėnas.

Diana Meškauskienė situacijos 
komentuoti nepanoro. „Manau, 
kad visus taškus ant i sudėlios rin-
kėjai, o drabstymasis purvais nieko 
nepakeis,“ – sakė ji.

Monika MEILUTĖ

„Lašų duona“ imasi naujo verslo ir dairosi į Aziją
UAB „Lašų duonos“ fronte – 

puikios naujienos. Rokiškio rajo-
ne įsikūrusi kepykla žengia į nau-
ją nišą ir Utenoje įrengia kruopų 
gamyklą, rašo „Verslo žinios“. 
Su naująja produkcija bendrovė 
planuoja eiti į Azijos šalių, pir-
miausia – Kinijos ir Japonijos, 
rinkas.

Durys atsivers jau pavasarį
UAB „Lašų duona“ generalinė 

direktorė Iveta Aukštuolienė teigė, 
jog dėl likviduotos „Utenos duona“ 
gamyklos pirkimo ilgai svarstoma 
nebuvo. „Planavome gamyklą sta-
tyti Rokiškyje – buvo ruošiamas 
projektas, sklypas. Tačiau į mūsų 
rankas „įkrito“ pasiūlymas įsigyti 
Utenoje esančią gamyklą. Ilgai ne-
svarstėme ir sprendimą priėmėme,“ 
– pasakojo I. Aukštuolienė.

Bendrovės generalinė direktorė 
teigė, jog kruopų gamyklos durys 
atvertos bus jau kitų metų pavasarį. 
„Kadangi šiuo metu vyksta įvairūs 

derinio darbai – tikslią datą pasa-
kyti sunku,“ – komentavo I. Aukš-
tuolienė.

Eksportui – 
80 proc. produkcijos
Kaip teigė generalinė direktorė, 

naujos nišos gamykloje visų pirma 
bus akcentuojama kruopų gamy-
ba bei jos eksportas į Azijos šalis, 
vėliau bus pereinama prie kruopų 
naudojimo produkcijai – anot I. 
Aukštuolienės tai vienas pagrindi-
nių „Lašų duonos“ tikslų. „Praėju-
sių metų kovą lankėmės Tokijuje 
vykusioje parodoje „Foodex 2017”, 
kurioje pristatėme savo produkciją, 
apsikeitėme kontaktais. Šiai dienai 
mus domina Azijos rinkos, nes bū-
tent ten yra didžiausias kruopų su-
vartojimas,” – pasakojo direktorė.

Bendrovė didžiąją dalį savo pro-
dukcijos eksportuoja į užsienį, to-
dėl plėtimasis į Azijos šalis UAB 
„Lašų duonai“ nebus didelis iššū-
kis – šiuo metu net 80 proc. ben-

drovės produkcijos yra eksportuo-
jama į Kanadą, Jungtines Amerikos 
Valstijas, Skandinavijos šalis. „Da-
bar vedam derybas su su Suomija, 
tačiau į svetimos šalies rinką įeiti 
nėra labai paprasta,“ – komentavo 
pašnekovė.

Bendrovės direktorė pabrėžė, 
jog „Lašų duonos“ šūkis nėra iš 
piršto laužtas: „Apie tai, jog mūsų 
produkciją rasti galima bene vi-
same pasaulyje sako mūsų šūkis: 
„Viso pasaulio duona“.

Girtis neskuba
Generalinė UAB „Lašų duona“ 

direktorė girtis apie naują gamy-
klą neskuba. „Galiu pažadėti tik 
tai, kad išliksim natūralūs, sveiki ir 
savo vartotojo apgauti nemėginsim 
su visokiais cheminiais priedais. 
Žinome,  ką auginame, gaminame 
ir parduodame – tai mūsų stiprioji 
pusė,“ – pokalbį užbaigė I. Aukš-
tuolienė.

Monika MEILUTĖ

Rokiškėnai rinkosi 
Ingridą Šimonytę

Pirminius Tėvynės sąjun-
gos-Lietuvos krikščionių de-
mokratų (TS-LKD) rinkimus 
laimėjusi Seimo narė Ingrida 
Šimonytė užsitikrino ne tik 
konservatorių paramą per bū-
simus prezidento rinkimus, 
bet gavo ir dalies visuomenės 
mandatą, sako TS-LKD pirmi-
ninkas Gabrielius Landsbergis. 
TS-LKD sekretoriato teigimu, 
gavus visų miestų duomenis, 
už I. Šimonytę balsavo 79 proc. 
(16 tūkst. 418) konservatorių 
ir besiregistravusių nepartinių 
rėmėjų, už buvusį diplomatą V. 
Ušacką – 21 proc. (4441). Ro-
kiškio rajone viso balsavo 160 
rinkėjų, o jų balsai pasiskirstė 
taip: 115 – už Ingridą Šimony-
tę, o 45 – už Vygaudą Ušacką. 
Įdomu, kad dalyvauti šiuose 
rinkimuose mūsų rajone buvo 
užsiregistravę gerokai daugiau 
asmenų – 257.

TS-LKD sekretoriato duome-
nimis, dvi dienas vykusiame bal-
savime iš viso dalyvavo 63 proc. 
partijos narių ir užsiregistravusių 
nepartinių asmenų.

Beje, partijai nepriklausę rė-
mėjai buvo aktyvesni, nei partijos 
nariai: balsavo 55 proc. (8247) 
partijos narių ir 69 proc. (12 tūkst. 
681) užregistravusių TS-LKD ne-
priklausančių žmonių.

„Tokią prognozę buvo įmano-
ma nuspėti. Tai reiškia, kad žmo-
nės, kurie sąmoningai būtent šitam 
veiksmui registravosi, jie dažniau 
ir būna aktyvesni, tai nėra pokštas, 
tai nėra vien „like'as“ feisbuke. Tai 
yra rimtas veiksmas, kurio metu 
užsiregistruoji žinodamas, ką tu 
ketini daryti“, – balsavusių partijos 
ir jai nepriklausančių rėmėjų akty-
vumo skirtumus aiškino G. Lands-
bergis. 

Anot jo, rinkimų rezultatus pa-
tvirtinus partijos tarybai, I. Šimo-

nytė toliau rinkimuose dalyvaus 
kaip visuomeninė kandidatė.

„Šiuo metu kai formaliai įvyks 
partijos paramos suteikimas, tam 
reikalingas tarybos posėdis, tuo-
met viskas – yra kandidatė, yra jos 
visuomeninis štabas, visuomeni-
nė programa ir ji yra visuomenės 
kandidatė šiandien“, – kalbėjo TS-
LKD lyderis.

I. Šimonytė nepriklauso TS-
LKD, nors į Seimą yra išrinkta kaip 
šios partijos kandidatė ir priklauso 
konservatorių frakcijai Seime.

Už V. Ušacką balsavo Utenos 
rinkėjai: jam davė 143 balsus, I. 
Šimonytei - 121 balsą. Ukmergėje 
taip pat laimėjo V. Ušackas - už jį 
balsavo 169, už I. Šimonytę - 142 
žmonės. Jis taip pat laimėjo Radvi-
liškyje, čia už V. Ušacką balsavo 
336 rinkėjai, o už I. Šimonytę 239.

Partijos tarybos posėdį, kuriame 
bus tvirtinami rinkimų rezultatai, 
ketinama rengti artimiausiu metu 
lapkritį. Pirmąkart vykusiuose pir-
miniuose konservatorių partijos 
rinkimuose dalyvauti registravosi 
daugiau nei 19 tūkst. nepartinių 
žmonių, po besiregistravusių pati-
kros teisę balsuoti turėjo 18 tūkst. 
259. Kandidatą į prezidentus ga-
lėjo rinkti ir daugiau nei 14 tūkst. 
konservatorių partijos narių, jiems 
atskiros registracijos nereikėjo.

Liūto dalį balsų – beveik trečdalį 
(7385) – pateikė vilniečiai. Antroje 
vietoje – Kaunas (3163), trečioje 
– Klaipėda – 928 balsai. Mažiau-
siaibalsuotojų buvo Šalčininkuose 
(8), Neringoje (10), Visagine (18), 
Ignalinoje (23), Pagėgiuose (26). 
Kaimyninių rajonų rinkėjai nebu-
vo tokie aktyvūs kaip rokiškėnai: 
Biržuose balsavo 95 iš 146 rinkėjų, 
Kupiškyje – 128 iš 221, Anykš-
čiuose 136 iš 292. Balsavusiųjų 
skaičius 200 asmenų ribą peržengė 
tik 17-oje šalies savivaldybių.  

„Rokiškio Sirenos“ 
ir BNS inform.

Respublikos gatvėje – dviejų automobilių akistata

Tylų lapkričio 3-iosios vakarą 
Respublikos gatvėje į akistatą sto-
jo Mercedez-Benz bei Volvo mar-
kių automobiliai. Apie 19:30 šalia 
sankryžos vedančios į Rokiškio 
paštą būriavosi dešimtys žiūrovų, 

į įvykio vietą atvyko du Rokiškio 
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 
bei vienas policijos pareigūnų au-
tomobilis.

Eismo įvykio metu Mercedes-Benz 

markės automobiliui nuplėštas galinis 
bamperis, o Volvo, peršokęs nedide-
lį kalniuką, atsidūrė šalia stovinčio 
namo kieme. Dvi Respublikos gatvės 
juostos buvo nusėtos stiklais.

„Rokiškio Sirenos“ inform.
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KRIMINALAI
„Nuavė automobilį
Spalio 31 d.  23.38 val. 
moteris (gim. 1976 m.), 
pranešė, kad 2018-10-31 
23.32 val. Rokiškyje, Taikos 
g., pastebėjo, kad pradurtos 
dvi jos automobilio „Opel 
Corsa“ padangos. Nuostolis – 
180 eurų.

Nukniaukė lietvamzdžius
Lapkričio 1 d. 11.05 val. vyras 
(gim. 1966 m.), pranešė, kad 
10 val. Rokiškio r., Kamajų 
sen., Nečionių k., pastebėjo, 
kad nuo jo sandėlio, išorinės 
pusės dviejų sienų pagrobti 
skardiniai lietvamzdžių 
latakai, apie 60 metrų, su 
įranga. Nuostolis – 300 eurų.

Iškeikė ir apspjaudė
Lapkričio 2 d.  20.40 val. 
Rokiškyje, Nepriklausomybės 
a., konflikto metu penki 
jaunuoliai necenzūriniais 
žodžiais išvadino vyrą (gim. 
1990 m.) ir jo sugyventinę, 
jį apspjaudė. Išvažiuojant 
automobiliu iš įvykio vietos 
mesdami butelį sudaužė 
automobilio galinio lango 
stiklą.

Apvogė sodybą
Lapkričio 3 d. 9.57 val. vyras 
(gim. 1983 m.) pranešė, kad 
tądien 9 val. Rokiškio r., 
Rokiškio kaimiškoji sen., 
Bulvėniškio k., Bulvėniškio 
2-oji g., atvykęs į savo 
statomą negyvenamąją 
sodybą,pastebėjo, kad iš 
garažo pavogtas trimeris, 
iš traktoriaus pavogtas 

Neleistina medžiaga papilduose gali ilgam
eliminuoti Jaunių Jasinevičių iš kovų ant ledo

Dar vienas smūgis rokiškėnams 
ledo ritulio gerbėjams – Lietuvos 
ledo ritulio rinktinės ir Norvegijos 
Haldeno „Comet“ gynėjas Jau-
nius Jasinevičius sulaukė itin ne-
malonių naujienų – ledo ritulinin-
ko atliktame dopingo teste buvo 
rasta draudžiamų medžiagų.

 
Informacija apie dopingo teste 

rastas draudžiamas medžiagas lietuvį 
pasiekė šią savaitę, o jis iš karto ėmėsi 
visų reikiamų procedūrų bei bendra-
darbiauja su Norvegijos antidopingo 
organizacija. Neleistinos medžiagos 
J. Jasinevičiaus organizme aptikta 
po spalio 10 dieną įvykusių „Comet“ 
rungtynių paimtame mėginyje.

 Šiuo metu gynėjas laukia trečia-
dienį įvyksiančio Norvegijos do-
pingo kontrolės komiteto posėdžio, 
kurio metu jis sužinos kaip vystysis 
tolimesnė tyrimo eiga ir savo galimą 
bausmę.

 Sportininkas įtaria, kad neleis-
tina medžiaga jo organizme galė-
jo atsirasti dėl jo prieš treniruotes 
naudotų („pre-workout“) papildų – 
„HOWLING PWO“. Ledo ritulinin-
kas nebuvo tinkamai susipažinęs su 

jame esamais preparatais, o tai jam 
gali kainuoti itin brangiai.

 „Labai norėčiau atsiprašyti ko-
mandos rėmėjų, klubo valdžios, 
fanų, Norvegijos ledo ritulio asoci-
acijos ir Lietuvos ledo ritulio rink-
tinės. Deja, neseniai sužinojau, kad 
mano dopingo testas buvo teigia-
mas. Esu nusiteikęs bendradarbiauti 
su Norvegijos antidopingo agentūra 
tiek dabar, tiek ir ateityje.

 Neleistina medžiaga tikriausiai 
atsirado dėl papildų naudojimo, ku-
riame buvo draudžiamas preparatas. 
Šiuo metu man yra labai sunkus 
laikotarpis, nes ledo ritulys – mano 

gyvenimas ir šiuo metu man norėtųsi 
privatumo. Suprantu, kad turėjau at-
kreipti dėmesį į naudojamų papildų 
sudėtį ir raginu visus sportininkus vi-
suomet tai pasitikrinti“,– išplatinta-
me „Comet“ klubo pranešime teigia 
J. Jasinevičius.

 Po pradėto tyrimo J. Jasinevičius 
buvo laikinai suspenduotas ir jis ne-
galės padėti nei savo ekipai, nei Lie-
tuvos rinktinei „Turkish Airlines Bal-
tic Challenge Cup“ turnyre, kuriame 
iš Rokiškio kilęs sportininkas turėjo 
būti vienas svarbiausių mūsų rinkti-
nės ramsčių.

hockey.lt inform. ir nuotr.

Helovino vakaras Pupelėje

Helovino vakarą kavinė Pupelė tradiciškai kvietė rokiškėnus gerai pra-
leisti laiką. Šįkart įvairiais personažais persirengusius svečius linksmino 
iliuzionistas Anton Lavrentjev, o kavinės personalas vaišino įspūdingais, 
kai kam net šleikštulį keliančiais, patiekalais. Įdomiausios šventės aki-
mirkos –www.rokiskiosirena.lt.

akumuliatorius, iš kito 
traktoriaus pavogta 50 l 
dyzelino kuro. Nuostolis – 
914,50 euro.

Rado galimai narkotinių ar 
psichotropinių medžiagų
Lapkričio 4 d. 2.25 val. 
Rokiškyje, Panevėžio 
g., patikrinti sustabdytas 
automobilis „Chrysler 
Voayger“, kurį vairavo 
vyras (gim. 1970 m.), gyv. 
Rokiškyje. Patikrinimo 
metu rasta tabletė, įtariama 
narkotinė ar psichotropinė 
medžiaga.

Mušė mamą, sutuoktinę
Lapkričio 3 d. 18 val. 
Rokiškio r., neblaivus vyras 
(gim. 1955 m.) smurtavo prieš 
sutuoktinę (gim. 1958 m.). 
Įtariamasis sulaikytas.
Lapkričio 4 d.  23 val. 
Rokiškyje, neblaivus vyras 
(gim. 1971 m.) smurtavo prieš 
savo motiną (gim. 1953 m.). 
Įtariamasis sulaikytas.

Valė kelio dangą
Lapkričio 3 d. 19.53 val. 
Rokiškyje, Respubli
kos g. 90 ugniagesiai gelbėtojai 
buvo iškviesti į eismo įvykį.  
Atvykus, gaisro požymių 
nebuvo. Automobiliui „Volvo 
S60“ atjungtas akumuliatorius, 
nuvalyta kelio danga.

Panevėžio VPK ir Panevėžio 
apskrities priešgaisrinės 

gelbėjimo valdybos
Rokiškio priešgaisrinės 

gelbėjimo tarnybos
 inform.

Pub'e „Gnomas“ Helovino naktį 
daktarais ir pacientais persirengę rokiškėnai

Lapkričio 2-osios naktį praei-
viai stebėjo pro pub'o "Gnomas" 
langus besiveržiančias neonines 
šviesas. Čia Helovino naktį siautė-
jo kelios dešimtys daktarais ir pa-
cientais persirengusių rokiškėnų.

Atėjusius svečius pasitiko du-
jokauke „pasidabinusi“, neįgaliojo 
vežimėlyje sėdinti moteris. Helovino 
šventėjų akys krypo ir į šalia keistos 
išvaizdos „moters“ esantį staliuką, 
ant kurio puikavosi stiklainis su aki-

mis, sliekais. Atsistebėti dekoracijo-
mis bei neoninėmis šviesomis nespė-
jusius lankytojus pasitikusi „daktarė“ 
puolė juos puošti švytinčiais dažais.

Kaip teigė pub'o direktorė Gin-
tvilė Varnienė, kartu su kolektyvu 
„Gnomą“ puošė beveik visą renginio 
dieną. „Dekoracijas ir šviesas kabin-
ti pradėjome kiek po pietų, o darbus 
pabaigėme kelios minutės prieš ren-
ginį. Nors užtrukome daugiau nei 8 
valandas rezultatu patenkinti esame 
visi,“ - šypsojosi moteris.

„Gnomo“ kolektyvas be galo 
džiaugėsi, jog didžioji dalis lankyto-
jų į šalia skelbimo išplatintą žinutę 
su prašymu pasidabinti baltais dra-
bužiais, kurie primintų pacientų bei 
daktarų įvaizdį, sureagavo gana rim-
tai: į „Gnomą“ užsuko visas pulkas 
kruvinų „medicinos seselių“, keletas 
daktarų bei pižamomis apsirengusių 
pacientų.

Atmosferą kaitino DJ AivarasK su 
Indigo Sound Systems.

Monika MEILUTĖ

Amerikos žurnale – apie Rokiškio kraštą
Rajone vasarą darbavosi ži-

nomų mokslininkų ir studentų 
komanda iš Jungtinių Amerikos 
Valstijų. Jų viešnagės tikslas – 
neinvaziniais metodais (geora-
daro pagalba) ištirti spėjamas 
dvi holokausto vietas Rokiškio 
rajone.

Pirmoji vieta – Sacharos miške, 
kur, remiantis liudininkų pasako-
jimais, buvo nužudytos dvi žydų 

šeimos iš Panemunėlio. Antroji tyri-
nėjimų vieta buvo Trako-Pempiškio 
miške, kur buvo nužudyti 28 asme-
nys iš Svėdasų. Atvykę mokslinin-
kai taipogi tyrinėjo senąją Rokiškio 
dvarvietę, Pandėlio žydų ritualinės 
pirties vietą, ieškojo buvusio šulinio 
prie Rokiškio burmistrijos, kur buvo 
sumestas Rokiškio miesto archyvas.

Šių tyrimų metu buvo filmuoja-
mas filmas apie Olkinų šeimos tra-
gediją. Filmavimo grupei vadovavo 

dr. Susan Cardillo. Pagal prelimina-
rius duomenis, šių tyrimų metu buvo 
patvirtintos spėjamos holokausto 
vietos.

Atlikta ekspedicija buvo išsamiai 
aprašyta bei išspausdinta JAV lei-
džiamame žurnale „Smithsonian“.
Norintys pavartyti ir paskaityti šį 
žurnalą kviečiami į Rokiškio krašto 
muziejaus biblioteką.

Rokiškio krašto muziejaus 
inform.
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Rajono meras apie gėjus, rajono įstaigų darbą ir artėjančius rinkimus
„Rokiškio Sirena“ atidarė ru-

briką „Karštoji kėdė“. Pirmuoju į 
ją sėdo rajono meras Antanas Va-
gonis ir atsakė į dešimtis „Rokiškio 
Sirenos“ skaitytojų užduotų klau-
simų.

– Kaip galvojate kas per Rokiš-
kio mero rinkimus pateks į antrą 
turą?

– Tikrai apie tai negalvoju, neži-
nau. Dar nežinomi visi kandidatai.

– Ar dažnai geriate alkoholį?
– Aš nesu abstinentas, bet tikrai 

nedažnai.

– Kaip manote, kokias klaidas 
padarėte būdamas meru, jog šiuo 
metu neturite jokių šansų būti per-
rinktas antrai kadencijai?

– Pirmiausia, dėl šansų – turi 
spręsti žmonės, nes žmonės turėtų 
rinkti arba nerinkti. O kaip pagrindi-
nes klaidas įvardinčiau tai, kad visgi 
nesugebėjau suvienyti tarybos ben-
dram darbui. Galbūt per mažai buvo 
išdėstytos taisyklės kaip mes turėtu-
me dirbti ir kaip turėtų dirbti taryba. 
Po rinkimų tarybos nariai nebaigė to 
rinkiminio laikotarpio ir visuomet 
stengėsi įrodinėti arba toliau daryti 
tuos vadinamus rinkimus ir įrodinėti, 
kad aš – netinkamas meras ir pana-
šiai. Tas nesugebėjimas ir patirties 
neturėjimas privedė prie to, kad bu-
vau labai pasimetęs kai keitėsi dau-
guma. Antras dalykas tuo laikotar-
piu, kai vyko daugumų pasikeitimas, 
buvo nukreiptas dėmesys nuo savi-
valdybės įmonių darbo – man reikė-
jo atidžiau žiūrėti, ką daro įmonės ir 
tiesiog ryžtingai priimti atsakingus 
sprendimus. Trečia – buvo per drąsus 
sprendimas atleisti Nidą Lungienę 
(buvusią kultūros centro direktorę – 
aut. past.) už jos nusižengimą, nors 
teismas pripažino, kad tiek aš, tiek 
mano priimtas sprendimas buvo tei-
sus, aš manau, kad tokių žmonių ir 
dar daug prasčiau dirbančių yra Ro-
kiškio rajono įmonėse ir jie toliau sė-
kmingai dirba.

– Jei nebūsite perrinktas antrai 
kadencijai ar taipogi eisite dirbti į 
Rokiškio baseiną? Nes kaip mato-
me dabar ten renkasi vieni „bičiu-
liai“.

– Pirmiausia baseine dirba ne 
mano bičiuliai, o ar aš eisiu, ar neisiu 
į baseiną tikrai nežinau. Negaliu to 
komentuoti.

– Kokia jūsų nuomonė apie gė-

jus? Ar daug jų yra Rokiškyje ir ar 
teko su jais bendrauti?

– Gėjų Rokiškyje tikrai nepažįstu 
ir apskritai neturiu jokios nuomonės 
šiuo klausimu – jie yra ir tegu būna. 
Jie man netrukdo.

– Ar normalu, kad Rokiškio 
baseine į darbą sulindusi sava 
„šaika“, o paprastam žmogui ten 
įsidarbinti beveik nebuvo galimy-
bių?

– Atsakomybę visose įstaigose 
turi nešti direktorius. Jei iš tikrųjų yra 
taip, kad į darbą yra priimami vienos 
partijos žmonės manau, ka tai yra ne-
teisinga ir taip neturėtų būti. Turėtų 
būti visai kiti kriterijai. Tačiau di-
rektorius dar dirba tik porą mėnesių 
tai aš manau, kad jis padarys išvadas 
ir nedarys „vakarykštės dienos“ ba-
seiną paversdamas į įstaigą, kurioje 
dirba vienos partijos žmonės. Tai yra 
nesąžininga.

– Kam turėtų atitekti buvusios 
kolegijos pastatas – privačiai mo-
kyklai ar kariams savanoriams?

– Švietimo įstaigai.

– Kaip jums atrodo, kaip merui, 
ar prideda solidarumo vairuotojas 
„Smauglys“?

– Tikrai neprideda solidumo. Ir 
nemanau, kad apskritai tai yra įma-
noma – kaip gali vairuoti smauglys? 
Aš net negaliu atsakyti į šį klausimą. 
(juokiasi)

– Kokie Rokiškio arenos darbai 
jau padaryti? Kada galima tikėtis 
šios sporto bazės visiško sutvarky-
mo?

– Bazės sutvarkymo galima tikėtis 
2019 metų vasarą arba 2019 m. pa-
baigoje. Šiuo metu yra nupirkti dar-

bai, yra skirta 60000 Eur ir netrukus 
turėtų pradėti vykti darbai.

– Ar jums ne gėda kenkti Lietu-
vos kariuomenei?

– Labai gėda (šypsosi). Nežinau 
kuo aš Lietuvos kariuomenei kenkiu. 
Manau, kad omenyje turimas yra ko-
legijos pastatas, bet aš noriu pasaky-
ti, kad kariuomenė ir visuomenė yra 
bendra jėga ir bendras didelis darbas. 
Tiek visuomenė, tiek kariuomenė  
yra mūsų bendras interesas ir nieko 
išskirti negalime. Ir jei mes mastome 
kaip geriau mūsų rajonui – tai manau, 
kad jei senasis Panevėžio kolegijos 
pastatas, kuris yra šalia Juozo Tumo 
Vaižganto gimnazijos, manau, kad 
kariuomenė turėtų suprasti, jog tai 
būtų strategiškai pavojinga vieta. Aš 
nenorėčiau, kad kariuomenės strate-
giniai objektai būtų šalia mokyklos. 
Pirmiausia turime saugoti vaikus.

– Ar neturėtumėte viešai atsi-
prašyti Tado Barausko pagal teis-
me sudarytą taikos sutartį? O gal 
viešo atsiprašymo nebus, nes T. 
Barauskui užteko posto Rokiškio 
baseine?

– Viešai aš atsiprašiau. Nereikia iš 
šio įvykio daryti kuriozo. Tiesiog yra 
taip – pas mus yra taikos sutartis ir 
manau, kad šis reikalas yra baigtas.

– Kaip baigėsi FNTT tyrimas 
dėl perkamų gėlių iš jūsų žmonos 
brolio įmonės?

– Kiek aš žinau – jokių nusižengi-
mų nebuvo rasta.

– Esate rajono galva. Jūsų bu-
vęs patarėjas baseine įrenginėja 
socialdemokratų „šėryklą“. Basei-
ne įdarbintas ir Eimutis Mališaus-
kas „išgarsėjęs“ girtas direktorius 

miegojęs mašinoje, kai buvo už-
mušta moteris ir sunkiai sužalotas 
moters sūnus. Ar nemanote, kad 
jums trūksta ryžto ir kompetenci-
jos suvaldyti savo buvusios parti-
jos narius?

–Suvaldyti buvusių partijos narių 
aš neprivalau. Ryžto man užteko pa-
reikšti nepasitikėjimą tos partijos pir-
mininku ir užteks ryžto jei aš maty-
siu, kad įstaigos vadovas nusižengia 
tvarkai arba įstatymams ir manau, 
kad man užteks ryžto atleisti vadovą 
už netinkamą elgesį.

– Kur žadėti lenkų pigieji pre-
kybos tinklai?

Aš nieko nežadėjau. Tai yra dar-
bas ir veikla. Derybos niekada ne-
pasibaigia. Yra deramasi ir toliau su 
lenkų kompanijos, Rokiškyje lankėsi 
ir Lenkijos verslininkai. Šiuo metu 
darbas vyksta.

– Jei būsite išrinktas antrai ka-
dencijai, kokius tris pirmiausius 
darbus esate numatęs?

–Pirmiausia – sukonkretinti tary-
bos darbą. Labai tikslingai sudėlio-
ti ką ir kaip mes turime padaryti ir 
kokios yra kiekvieno tarybos nario 
atsakomybės. antras dalykas – su-
tvarkyti mūsų savivaldos įmones. Jei 
bus būtina – priimti kompetentingus 
vadovus, sužiūrėti, kad nebebūtų 
kažkokių partijų ar grupuočių iš-
ankstiniai susitarimai kas turėtų būti 
vadovas. Visose įmonėse turi būti 
geriausi vadovai ir skaidrūs pirkimai 
bei konkursai. 

– Koks jūsų ūgis?
– 1,74 m.

– Kodėl taip ilgai nesujungtos 
įmonės AB „Rokiškio komunali-

ninkas“ AB „Rokiškio butų ūkis“? 
kas už tai atsakingas?

– Už tai atsakingi abiejų įstaigų 
vadovai. Labai aktyviai tiek komu-
nalininko, tiek butų ūkio vadovai ne-
norėjo šio sujungimo ir žmonės buvo 
tampomi šitiek laiko veltui. Tačiau 
šiandien sprendimai nepasikeitę – 
mes turime sujungti šias dvi įmones. 
Ir paskutinė mintis, paskutinė idėja, 
kurią pasiūlė Stasys Mekšėnas – per-
kelti šias dvi įmones  autobusų par-
ką. Dabar direktorė rengia komisiją 
ir mes važiuosime pasižiūrėsime ar 
tai yra įmanoma, kad galėtume toliau 
vesti derybas su investuotojais dėl 
viešbučio statybos (vienintelė inves-
tuotojams tinkama vieta – pastatas, 
kuriame dabar yra UAB „Butų ūkis“ 
– aut. past.).

– Nėra paslaptis, kad dalis savi-
valdybės darbuotojų savo pareigas 
atlieka prastai. Kaip naujoje ka-
dencijoje, o gal ir dabar, spręsite 
šią problemą?

– Žinoma, kad yra tokia problema 
ir ją reikia spręsti. Žingsnis po žings-
nio mes ją sprendžiame. Labai sudė-
tinga tuos darbuotojus, tuos tinginius 
nenorinčius dirbti, suvaldyti, iškelti į 
viešumą ar juos atleisti.

– Kas leido atidaryti taip vadi-
namą laisvalaikio klubą, teisingiau 
būtų girdyklą SKYLARK, kurioje 
laisvalaikis suprantamas kaip al-
koholio vartojimas iš vienkartinių 
plastikinių indų ir nieko daugiau. 
Ar ne laikas jį būtų uždaryti, ar jį 
paliksime kaip 2019 metų kultūros 
sostinės puošmeną? Taip pat klube 
mūsų vaikams pardavinėja nar-
kotikai, o jūs prieš tai užmerkiate 
akis?

– Leidimus išdavinėja savivaldy-
bės administracija ir signalai apie 
šios įmonės veiklą mane yra pasie-
kę – aš kalbėjau su mūsų policijos 
komisaru. Ir jeigu ten yra kažkas ne-
tvarkinga ar nešvaru kaip alkoholis 
nepilnamečiams bei prekyba narko-
tikais, manau ,kad policija turi gali-
mybę sugauti bei nubausti savininką 
jei iš tikrųjų tokie dalykai vyksta. 
Komisaras visą tai žino ir manau, 
kad mes esame pajėgūs su visu tuo 
susitvarkyti.

– Ačiū už atsakymus.
„Rokiškio Sirenos skaitytojų 

klausimus uždavė ir merą 
kalbino Monika MEILUTĖ. 

Visas interviu – 
www. rokiskiosirena.lt

Pirmosios kompensacijos už elektros stulpus – šią savaitę
Bendrovė „Energijos skirstymo 

operatorius“ (ESO) jau sulaukė 
beveik 22 tūkst. žemės savininkų 
prašymų kompensuoti už elektros 
stulpus jų sklypuose. Iki šiol išna-
grinėta daugiau kaip pusė prašy-
mų. Pirmosios vienkartinės kom-
pensacijos – iš viso daugiau nei 
200 tūkst. eurų – už servitutus bus 
išmokėtos šią savaitę. 

„Bendrai apskaičiuota kompensa-
cijų už daugiau nei 400 tūkst. eurų. 
Pirmieji klientai kompensacijas gaus 

lapkričio 9 dieną. Šią dieną planuoja-
ma pervesti daugiau nei pusę paskai-
čiuotų kompensacijų, likusią – lapkri-
čio 16 dieną“, – pranešė ESO. 

Pasak įmonės, jau išnagrinėta dau-
giau nei 14,5 tūkst. prašymų, iš jų 
daugiau nei 6,5 tūkst. apskaičiuota 
kompensacija, o beveik 5 tūkst. ESO 
registruos specialiąsias žemės naudo-
jimo sąlygas ir kompensacija bus ap-
skaičiuota po įregistruotų sąlygų. 

Pasak įmonės atstovų, pagal beveik 
3 tūkst. prašymų kompensacija nebus 
mokama, nes žmonės po kelis kartus 

pateikė prašymus dėl to paties sklypo 
arba dėl „Ligrid“ tinklo, arba „pateikė 
prašymus, bet ESO tinklų nėra“. 

Bendrovės teigimu, šiuo metu 
kompensacijos vidurkis siekia dau-
giau nei 60 Eurų (maksimali – beveik 
3300 eurų). 

Vyriausybė liepos pabaigoje prita-
rė Energetikos ministerijos siūlymui 
apibrėžti vienkartinių kompensacijų 
mokėjimo tvarką už servitutus, su-
teiktus elektros skirstymo ir perdavi-
mo bendrovėms ESO ir „Litgrid“.

Energetikos viceministras Vidman-

tas Macevičius teigė, kad vienkartinė 
kompensacija žemės savininkui už 
jau turimus servitutus bus sumokama 
10 proc. nuo servitutu apibrėžto skly-
po rinkos vertės. Naujai sudaromiems 
servitutams, jei sklype bus dalinis vei-
klos apribojimas, bus sumokama 50 
proc. sklypo vertės, o jei bus visiškai 
draudžiama užsiimti veikla, jam bus 
sumokama 100 proc. rinkos vertės.

Iki šiol nebuvo aiškaus nurodymo 
atlyginti žemės savininkams už ser-
vituto nustatymą sklypui, kai tiesiami 
elektros tinklai. Dėl to būdavo spren-

džiama individualiai tarp elektros tin-
klų operatoriaus ir žemės savininko. 
Pagal įstatymą kompensacija turi būti 
išmokėta per dvejus metus. Ener-
getikos ministerijos skaičiavimais, 
kompensacijoms reikės iki 42,8 mln. 
eurų, o elektros tarifas dvejus metus, 
kai bus mokamos kompensacijos, di-
dės iki 2-3 procentų.ESO nurodo, kad 
bendrovės infrastruktūra, naudojama 
energijos skirstymui, yra įrengta dau-
giau nei 1 mln. žemės sklypų visoje 
Lietuvoje.

BNS inform.
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„Rokiškio Sirena“ redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su 
išsakyta nuomone. Skiltyje „Tribūna“ galite pasisakyti visi. 

Savo tekstą siųskite el. paštu reklama@rokiskiosirena.lt arba 
paprastu paštu Nepriklausomybės aikštė 12, Rokiškis

Diana Kietienė išteisinta: „Mane norėjo pašalinti iš darbo vietos“
Beveik prieš du metus žiniasklai-

doje pasirodė straipsniai: „Socialinė 
darbuotoja Rokiškyje pasisavino 
maisto už 7440 Eur“, „Socialinė 
darbuotoja „Maisto bankui“ pada-
rė daugiau nei 7000 Eur nuostolį“ 
ir t.t. Vienuose straipsniuose buvo 
slepiama darbuotojos tapatybė, nu-
rodomi tik gimimo metai bei užima-
mos pareigos. Kituose pranešimuose 
tiesiai šviesiai skelbiama – kalbama 
apie Rokiškio socialinės paramos 
centro vyriausiąją socialinę darbuo-
toją Dianą Kietienę.

Dviems metams praėjus tiesą šio-
je situacijoje nustatė teismai: tiek 
Panevėžio apylinkės teismas 2018-
04-27 nuosprendžiu, tiek Panevėžio 
apygardos teismas 2018-09-14 nu-
tartimi pripažino, jog Dianai Kietie-
nei pateikti kaltinimai yra visiškai 
nepagrįsti, tad priėmė jos atžvilgiu 
išteisinamuosius sprendimus. 

Paaiškėjo, jog prieš Dianą Kietie-
nę ne tik kad buvo pradėtas absoliu-
čiai nepagrįstas ikiteisminis tyrimas, 
tačiau taip pat šio ikiteisminio tyrimo 
metu ši moteris Rokiškio socialinės 
paramos centro buvusios direktorės 
Audronės Kaupienės 2017-03-06 įsa-
kymu buvo atleista iš darbo.  Spren-
dimas buvo motyvuojamas tuo, kad 
darbuotoja neva padarė šiurkštų dar-
bo drausmės pažeidimą, nes nevykdė 
ir darbdavio nustatytu laiku į nurody-
tą sveikatos priežiūros įstaigą nenu-
vyko pasitikrinti sveikatos.

Dėl šio Rokiškio socialinės pa-
ramos centro buvusios direktorės 
sprendimo Diana Kietienė, gindama 
savo teises, kreipėsi į teismą. Rokiš-
kio rajono apylinkės teismas 2017 
m. gruodžio 29 d. priėmė sprendimą 
pripažinti darbo sutarties nutraukimą 
neteisėtu bei nutarė grąžinti ieškovę 
Dianą Kietienę į ankstesnį darbą bei 
ieškovės naudai priteisti iš atsakovo 
Rokiškio socialinės paramos cen-
tro vidutinį darbo užmokestį už pri-
verstinės pravaikštos laiką ieškovės 
nedarbo laikotarpiu. Taip pat Dianai 
Kietienei iš atsakovo Rokiškio soci-
alinės paramos centro buvo priteistas 
neturtinės žalos atlyginimas.

Bylai persikėlus į apeliacinės ins-
tancijos teismą, Rokiškio socialinės 
paramos centras su Diana Kietiene 
pasirašė taikos sutartį, kuria Rokiš-
kio socialinės paramos centras pripa-
žino, kad  Dianos Kietienės teismui 
skųsti Rokiškio socialinės paramos 
centro direktorės Audronės Kaupie-
nės priimti įsakymai yra neteisėti ir 
nepagrįsti, tad yra negaliojantys ir 
laikomi panaikintais nuo jų priėmi-
mo momento. 

Šios bylos nagrinėjimo metu Ro-
kiškio socialinės paramos centro 
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direktorė Audronė Kaupienė buvo 
atleista iš darbo jos prašymu.

Dianos Kietinės teigimu, jos atlei-
dimo iš darbo bei prieš ją inicijuoto 
ikiteisminio tyrimo tikslas buvo jos 
darbo vietos reikalingumas kitiems 
asmenims bei noras ją iš šios vietos 
pašalinti, taikant įvairias mobingo 
priemones. Mobingas – tai rafinuotas 
žmonių susidorojimas su galimais 
konkurentais. Jo tikslas – sumenkin-
ti auką, priversti ją jaustis blogai ir 
liaudiškai tariant – „išėsti“ iš orga-
nizacijos. Dianos Kietienės įsitiki-
nimu, toks ir buvo šios įstaigos va-
dovės Audronės Kaupienės tikslas. 
Dianos Kietienės teigimu, mobingas 
pasireiškė prieš ją puolimu, grasini-
mais, gąsdinimais, viešu pažemini-
mu, rėkimu, iš pažiūros „nekaltomis“ 
apkalbomis, kurios menkino asmens 
orumą ir jos, kaip darbuotojos, repu-
taciją kitų akyse, dažnai žemino jos 
savivertę, pasitikėjimą savo jėgomis. 
Moters tvirtinimu, Audronė Kau-
pienė tiesiogiai klausdavo „ar savo 
noru išeisi iš darbo, ar su triukšmu“, 
ją gasdino sakydama „pamatysi kas 
tavęs dar laukia“. Jos kaip darbuoto-

jos terorizavimas vyko sistemingai, 
„užpuolimai“ vyko kelis kartus per 
savaitę, keletą mėnesių iš eilės. Di-
anos Kietienės teigimu, šiuo atveju 
vadovas neveikė vienas, o jam pa-
dėjo kiti vadovui pataikaujantys dar-
buotojai, galimai turėję savų motyvų 
bei asmeninį suinteresuotumą gauti 
atlaisvintą darbo vietą. 

Diana Kietienė pasakojo: „Istori-
ja su „Maisto banku“ yra dar vienas 
darbdavio mėginimas mane apšmeiž-
ti ir tokiu būdu atleisti iš darbo. Au-
dronė Kaupienė su pasitelktais dar-
buotojais neva padarė patikrinimą, 
man pačiai nedalyvaujant ir dar per 
mano atostogas, surašė „patikrinimo 
aktą“ ir net man nežinant Audronė 
Kaupienė kreipėsi į teisėsaugą, pra-
šant kad kuo greičiau mano atžvil-
giu būtų pradėtas tyrimas. Taip pat 
kreipėsi į Panevėžio prokuratūrą, į 
„Maisto banko“ padalinį Panevėžyje, 
kad ir jie paduotų ieškinį į policiją. 
Viskas buvo daroma už mano nuga-
ros kelis mėnesius. Direktorės sugal-
votą planą sužinojau tik per spaudą. 
Įstaigos vadovas su savo palaikymo 
komanda intensyviai stengėsi, kad 

mane padarytų kalta. Net per televi-
zijos kameras melavo kokių produk-
tų trūko, kurių priėmimo-perdavimo 
aktuose net nebuvo. 

Aš „Maisto banke“ dirbau kaip sa-
vanorė, tvarkiau dokumentus, tačiau 
maisto nedalinau. Tik atveždavau 
maistą naudodamasi savo asmeniniu 
transportu, kurio, nors turėjo, nesu-
teikė įstaigos vadovas. Už transporto 
išlaidas taipogi sumokėta nebuvo. 
Sutartį su „Maisto banku“ pasirašė 
taip pat Rokiškio socialinės paramos 
centro direktorė ir pati jos nevykdė, 
o nekaltai apkaltino mane, kad kuo 
greičiau galėtų atleisti. 

Kai 2017 m. kovo 6 d. buvau at-
leista iš darbo, įstaigos vadovas su 
savo palaikymo komanda galvojo, 
kad jų planas pavyko. Todėl Irmai 
Rutkauskienei 2017 m. gruodžio 
mėn. parašė tokį pareigybės aprašą, 
kuriame buvo sudėtos ir visos mano, 
t.y. vyriausios socialinės darbuoto-

jos, turėtos funkcijos. Manau, kad 
tuo buvo stengiamasi trukdyti man 
dirbti, jei teismas sugrąžintų mane 
į darbą. Teismo sprendimu 2017 m. 
gruodžio 29 d. buvau grąžinta į darbą, 
į tas pačias vyriausios socialinės dar-
buotojos pareigas. Žinojau, kad įstai-
gos vadovui šis teismo sprendimas 
buvo visiškai nepalankus, todėl man 
grįžus ne tik, kad nesuteikė saugios 
darbo vietos, tačiau pateikė pareigy-
bės aprašą su pakeistomis funkcijo-
mis, nors pareigybės aprašas keistis 
negalėjo. Už šiuos pažeidimus, kad 
darbuotojai nesuteikė saugios darbo 
vietos ir neįspėjo apie darbo funk-
cijų keitimą, Audronė Kaupienė iš 
savivaldybės vadovų gavo įspėjimą 
už padarytą darbo pareigų pažeidi-
mą. Po šio įspėjimo ji ir toliau mane 
ignoravo ir nedavė vykdyti darbo 
funkcijų, vis kartodama, kad čia dar 
ne pabaiga, nes „apskundžiau teismo 
sprendimą ir tikiuosi tu čia nedirbsi, 
o be to dar būsi nuteista už „Maisto 
banko“ produktų pasisavinimą. 

Visiems įstaigos darbuotojams 
2018 m. vasario mėn. prie darbo už-
mokesčio pastoviosios dalies buvo 
išmokėta kintamoji dalis. O man, 
akivaizdžiai kerštaujant, jog teismo 
sprendimas buvo priimtas ne direk-
torės naudai, ši dalis skirta nebuvo 
taip pažeidžiant įstatymą. Išsigandu-
si savo melo pasekmių 2018 m. kovo 
6 d. įstaigos vadovas spruko iš savo 
šiltos vietos. Prieš išeinant iš darbo 
dar parašė vieną pareigybės aprašą 
man, tačiau į rankas man jo įduoti 
nebeišdrįso – jį man perdavė direk-
toriaus pavaduotoja. 

Norint su manimi susidoroti per 
kelis mėnesius buvo parašyti net ke-
turi pareigybės aprašai, tai papildant, 
tai nuimant tam tikras darbo funkci-
jas be mano žinios ar sutikimo. Ka-
dangi galiausiai buvo nuimta didžioji 
dalis mano vykdomų pareigybių, 
praktiškai nieko dirbti nebegalėjau. 
Tačiau nenorėdama eikvoti valsty-
bės biudžeto, kuomet man būtų mo-
kama už absoliutų nieko neveikimą, 
nusprendžiau kreiptis į darbo ginčų 
komisiją, kuri patvirtintų ir grąžintų 
man priklausiusias darbo funkcijas. 
Tuo metu laikinai einanti direkto-
riaus pareigas darbuotoja paprašė 
manęs taikos sutarties, kurios pagrin-
du  man buvo grąžintos visos darbo 
funkcijos, suteikta saugi darbo vieta, 
buvau aprūpinta visomis darbo prie-
monėmis“.

Diana KIETIENĖ

Kitąmet per rinkimus kandidatai galės plačiau atverti pinigines
Kitąmet vyksiantiems prezi-

dento, Europos Parlamento ir 
savivaldos rinkimams kandidatai 
savo reklamai bei agitacijai galės 
išleisti daugiau pinigų nei anks-
čiau.

Seimui pakeitus Politinių kampa-
nijų finansavimo įstatymą, Vyriausioji 

rinkimų komisija (VRK) patvirtino 
naujus maksimalius politinės kam-
panijos išlaidų dydžius. Jie maždaug 
trečdaliu didesni nei anksčiau buvusių 
rinkimų.

Didžiausia nustatyta politinės kam-
panijos išlaidų suma – 1,1 mln. eurų. 
Ji skirta tiems kandidatams, kurių rin-
kimų apygarda apima visą Lietuvą – 

šios sumos negalės viršyti kandidatai 
į prezidentus ir Europos Parlamentą.

Prieš penkerius metus šiuos rinki-
muose dalyvavę kandidatai daugiau-
sia galėjo išleisti 730 tūkst. eurų.

Savivaldybėse maksimalus išlaidų 
dydis priklauso nuo rinkėjų skaičiaus 
ir svyruoja nuo 390 tūkst. eurų Vilniu-
je iki 8850 eurų Neringoje, Pagėgiuo-

se, Kalvarijoje, Birštone, Rietave.
Prieš penkerius metus Vilniuje 

kandidatuojantys politikai daugiausia 
galėjo išleisti ne daugiau kaip 250 
tūkst. eurų, mažosiose savivaldybėse 
– iki 5792 eurų.

Kaune maksimalus rinkimų kam-
panijai skirtas išlaidų dydis pakeltas 
nuo 150 tūkst. iki 230 tūkst. eurų, 

Klaipėdoje – nuo 78 tūkst. iki 120 
tūkst., Šiauliuose – nuo 52 tūkst. iki 
78 tūkst., Panevėžyje – nuo 49 tūkst. 
iki 75 tūkst., Alytuje – nuo 29 tūkst. 
iki 44 tūkst. eurų.

Savivaldos rinkimai Lietuvoje 
vyks kitų metų kovą, prezidento ir 
Europos Parlamento – gegužę.

BNS inform.
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• R14 padangas. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Audi, VW ratlankius. R15, R16, 
R17. Lietus ir skardinius, 5x100 ir 
5x112. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 628 87 687. Rokiškis
• VW Passat B5 ir B5+, Audi A4 
1999 m., Audi A6 200 0m., VW 
Sharan 2001 m., VW Golf 4. 
Tel. 8 628 87 687. Rokiškis
• Mažai naudotas, žiemines, 
dygliuotas R18 235/55 padangas. 
Kaina 160 Eur. Tel. 8 670 11 657. 
Rokiškis
• 2005 m. Opel Astra ratlankius. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 606 14 217. 
Rokiškis
• 2007 m. Toyota Avensis 
ratlankius. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 606 14 217. Rokiškis
• 2005 m. VW Touran ratlankius. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 606 14 217. 
Rokiškis
• 2003 m. Toyota Corolla  
ratlankius su padangomis 175/70 
R14. Likutis 7 mm. Kaina 85 Eur. 
Tel. 8 606 14 217. Rokiškis
• Žiemines 195/65 R15 Firestone 
padangas, 4 vnt. Tel. 8 621 65 223. 
Rokiškis
• Padangas Hankook 215/65 R16C. 
Tel. 8 682 31 964. Rokiškis
• 1998 m. VW Sharan. 1.9 l, TDI. 
Tel. 8 606 14 217. Rokiškis
• Padangas 215/70 R15 C 2016 
m., likutis 8 mm, 2 vnt., ir dar dvi 
tokias pat tik prastesnės kokybės. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Audi A4 variklį, dėžę, sankabą ir 
kt. 1997 m., 1,8 l, benzinas.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Skardinius ratlankius R15, R16. 
VW, Audi, Sharan. Gera būklė.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Padangas 215/70 R15 C 2016m., 
likutis 8 mm, 2 vnt., ir dar dvi 
tokias pat tik prastesnės kokybės. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Audi A6 C5 2,5 l, TDI, sedanas, 
dalimis. Tel. 8 626 98 507.  
Rokiškis
• VW Passat B5 1,9 l, TDI, 
sedanas, dalimis. Tel. 8 626 98 507. 
Rokiškis
• Audi A6 C5 1,9 l, TDI, sedanas, 
dalimis. Tel. 8 626 98 507.  
Rokiškis
• VW Golf 4 1999 m., 1.9 l, 
dyzelis, 81 kW, 2 durų.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Chrysler Voyager dalimis. 2.5 l, 
dyzelinis variklis.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• VW Passat B5, B3, VW Golf 2, 
VW Transporter, Opel, Mercedes, 
Renault, Master, VW Sharan ir 
kitus dalimis. Tel. 8 600 54 331. 
Rokiškis
• 5x100 VW, Škoda R14 ratlankius. 
Tel. 8 660 52 637. Rokiškis
• Audi A3 dalimis, 2000 m., 1,9 
l, TDI, 81 kW. Tel. 8 616 35 640. 
Rokiškis
• Originalius BMW lietus 
ratlankius su padangomis. Labai 
geros būklės, R16. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Lietus ratlankius R17 5x112. 
Labai geros būklės, tinka Audi 4-6, 

MB, VW. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• 2 vnt. žieminių padangų Michelin 
205/60 R16, likutis 4 mm, 
naudotos. Kaina 30 Eur. 
 Tel. 8 633 01 255. Anykščiai
• R16 Opel/Saab ratlankius su 
žieminėmis padangomis, 4 vnt. 
Kaina 350 Eur. Tel. 8 633 84 867. 
Rokiškis
• 4 vnt. žieminių padangų 195/65 
R15, likutis 9 mm.  
Tel. 8 675 16 894. Rokiškis
• R13, R14, R15 ratus su 
padangomis, ratlankius.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• R15 195/65 žiemines, dygliuotas 
padangas su ratlankiais. Perdažyti 
ratlankiai, padangų likutis 7-8 mm. 
Kaina 125 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• Nissan Qashqai ratus su 
žieminėmis padangomis 215/60 
R16. Tinka Nissan X Trail, Toyota 
Rav 4 ir kt. 220 Eur. Tai pat Toyota 
Rav 4 - 4 ratlankius. Perdažymui, 
nevirinti. Komplekto kaina 60 Eur. 
Tel. 8 652 04 800. Anykščiai
• 2006 m. Audi A6 lengvojo lydinio 
ratus, 17 colių, tarpas tarp skylių 
112mm., padangų likutis apie 7 
mm. Žieminės padangos.  
Kaina 250 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Audi A4 B5 dalis. Benzinas, 
sedanas. Atsakau į sms.  
Tel. 8 647 88 088. Rokiškis
• 2006 m. BMW 530 ratlankius su 
žieminėmis padangomis, likutis 5 
mm, 225/55 R16. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis
• 2006 m. VW Golf skardinius 
ratlankius, 4 vnt. Kaina 7 Eur.  
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis
• Tvarkingus, originalius BMW 
lengvojo lydinio ratlankius su 
padangomis 195/65 R15.  
Kaina 100 Eur. Tel. 8 614 21 827. 
Rokiškis
• Opel R16 ratlankius. Lygūs, 
vienas įbrėžtas. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 691 81 425. Rokiškis
• VW Passat B5 dalimis. Yra 
variklis, greičių dėžė, keleivio 
durys, bagažinės dangtis, dėl kitų 
dalių teirautis telefonu.  
Tel. 8 619 15 289. Rokiškis
• Motociklo Dniepr ratą 3,75-19, 
naudotas. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 633 01 255. Anykščiai
• 2 vnt. universalių padangų, likutis 
4 mm, Michelin 205/60 R16, 
naudotos. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 633 01 255. Anykščiai
• Geros būklės žiemines padangas 
R15 195/65. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 624 90 330. Rokiškis
• Dunlop Winter Sport žiemines 
padangas 245/45 R18, 4 vnt. 
 Kaina 10 Eur. Tel. 8 687 30 638. 
Rokiškis
• Opel Vectra dalimis. Variklis, 
dėžė, važiuoklė tvarkinga. Lieti, 
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 
8mm., 4vnt. Tel. 8 610 44 293. 
Rokiškis
• 1995m. 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 1998m. 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
• Žiemines padangas 205/55 R16 
4 vnt., iš Vokietijos. Kaina 16 Eur. 
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Tvarkingus BMW ratlankius su 
geromis žieminemis padangomis. 
Išmatavimai R16 215/55.  
Kaina 160 Eur. Tel. 8 621 89 438. 
Rokiškis
• Padangas 195/65 R15 M+S, 
likutis 5,6 mm. 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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Mercedes Benz A 170 2001 m., 
1.7 l, 66 kW, 90AG, dyzelinas. 
Juodas, mechaninė pavarų dėžė. TA 
iki 2019.10. Kaina 900 Eur.  
Tel. 8 622 21 662. Rokiškis
• Tvarkingą 2004 m. Toyota 
Corolla Verso. Dyzelis, 2 l, 85 kW, 
sidabro spalvos, lieti ratlankiai.  
Yra TA, draudimas. Kaina 2950 
Eur. Tel. 8 612 56 267.  
Kupiškis
• Renault Megane 1,6 l, benzinas, 
automatinė pavarų dėžė, yra TA . 
Kaina 400 Eur. Tel. 8 607 30 881. 
Kupiškis
• VW Passat B4 1995 m., 
universalas, 1.9 l, dyzelis, yra TA. 
Yra defektų, rūdžių minimaliai. 
Kaina 960 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• VW Passat 2000 m., pilkas, 
variklis 1,9 l, 85 kW, dyzelis. 
Ratai R18. Visi privalumai. TA iki 
2019.09.22. Kaina 1655 Eur. 
 Tel. 8 652 04 800. Anykščiai
• VW Golf 3 1995 m., 1.9 l, TDI, 
66 kW, universalas. Kaina 310 Eur. 
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Audi A4 B5 1997 m. ,universalas, 
TA, tvarkinga. Kaina 1450 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Audi B4 1992 m., balta, variklis 
1,9 l, 55 kW, dyzelis. TA iki 
2018.12.17. Kaina 235 Eur.  
Tel. 8 652 04 800. Anykščiai
• Audi 80 B4 1992 m., 2 l, 
benzinas /dujos, TA iki 2020.09. 
Stoglangis, centrinis, kablys, naujas 
akumuliatorius, geros padangos, 
nauja dujų baliono patikra . 
Kaina 600 Eur. Tel. 8 624 40 834. 
Rokiškis
• 1999 m. VW Sharan 81 kW, 
dyzelis, TA, spalva mėlyna. Kaina 
1250 Eur. Tel. 8 671 75 080. 
Rokiškis
• 2003 m. Audi A6 2,5 l, TDI, 
dyzelis, universalas, TA iki 
2020.06.01. Naujos padangos M+S, 
naujas akumuliatorius ir galiniai 
amortizatoriai, važiuoklė puikios 
būklės. Kaina 2500 Eur.  
Tel. 8 600 63 802. Rokiškis
• 2004 m. Opel Vectra C. 1,9 
l, 110 kW. Naujas sankabos 
kompletas, pakeisti diržai, tepalalai, 
dėžės tepalai, stabdžių diskai, 
atrestauruota vairo kolonėlė, 
sutvarkyta važiuoklė, žieminės 
padangos. Kaina 2000 Eur.  
Tel. 8 647 28 526. Rokiškis
• Tvarkingus R16 ratlankius su 
geromis žieminėmis padangomis, 
skirtus daugumai BMW 
automobilių. Kaina 170 Eur.  

Tel. 8 621 04 666. Rokiškis
• Peugeot 406 2,1 ., TD, 80 kW. 
Tvarkingas, prieš TA pakeisti 
diržai, perinkti stabdžiai, pakeisti 
tepalai, važiuoklė nepriekaištinga, 
akumuliatorius geras, žiemą 
užsiveda be problemų. TA iki 
2020.11.09. Kaina derinama. 
Kaina 1000 Eur. Tel. 8 647 28 526. 
Rokiškis
• Mercedes C220 2,2 l, dyzelis, 
92 kW, universalas, kablys, lieti 
ratlankiai, el. langai. Pasibaigusi 
TA. Korozija. Kaina 449 Eur.  
Tel. 8 678 27 196. Rokiškis
• 1999 m. Subaru Legacy. Iš 
Vokietijos, 2 l, benzinas, sedanas. 
Techninė būklė gera.  
Kaina 1150 Eur. Tel. 8 609 71 387. 
Rokiškis
• 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 buklės, 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
• 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
• 1992 m. Audi 80 B4 2l., benzinas/
dujos, TA iki 2020.09. Stoglangis, 
kablys, centrinis užraktas. 
Dujų balionas atsarginio rato 
vietoje. Naujos padangos, naujas 
akumuliatorius, nauja baliono 
patikra. 9 l/100 km dujų.  
Kaina 600 Eur. Tel. 8 624 40 834. 
Rokiškis
• 1993m. VW Passat, 55 kW. 
Kaina 400 Eur. Tel. 8 687 53 961. 
Rokiškis
• Alfa Romeo. TA iki 2020.09. 
Užsivedai, važiuoja ir traukia 
gerai. Rūdžių nėra, bet kėbulas 
pabraižytas. Geros žieminės 
padangos, originalūs lengvo 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

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 pultelis. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 624 40 834. Rokiškis
• Televizorių Šilelis su priedėliu. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Philips plazminį televizorių, 109 
cm įstrižainės. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 647 29 310. Rokiškis
• Televizorių Philips, 54 cm 
įstrižainės, plonas. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 647 29 310. Rokiškis
• Projektorių AUN su Android 
operacine sistema. Nedaug 
naudotas. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 686 27 547. Rokiškis
• Philips televizorių, įstrižainė 1,09 
m. 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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Motobloko priekabėlę perdirbtą 
traktoriui. Be dokumentų.  
Kaina 80 Eur. Tel. 8 677 51 551. 
Rokiškis
• 3 korpusų rusišką plūgą, 
kabinamą prie trikampio. Naudotas, 
galimos derybos. Kaina 300 Eur. 
Tel. 8 633 01 255. Anykščiai
• Savadarbį traktorių. Užsiveda, 
važiuoja. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 623 51 009. Rokiškis
• Žolės smulkintuvą, yra defektas. 
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

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Sodybą Vilkolių k., Rokiškio raj. 
Bendras žemės plotas 28.9 a. Namo 
plotas 64 kv.m. Namui reikalingas 
remontas. Elektra atvesta, vanduo 
is kieme esančio šulinio, dujos 
balionais. Namas medinis, 
aptinkuotas. Kaina derinama. 
Kaina 4000 Eur. Tel. 8 687 83 180. 
Rokiškis
• 20 a namų valdos sklypą netoli 
ežero, Gedimino g. 31. Šalia sklypo 
visos komunikacijos, patogi ir 
rami vieta. Mokyklos, darželiai, 
prekybos centrai, miesto įstaigos, 
darbovietės - viskas šalia. Unikalus 
nr. 7375-0019-0043.  
Tel. 8 604 86 441. Rokiškis
• 2 kambarių, 50,14 kv. m butą 
su baldais ir buitine technika. 
Lauko sienos apšiltintos, pakeisti 
vamzdynai, naujai perklotas stogas. 
Kaina 23000 Eur.  
Tel. 8 607 60 659. Rokiškis
• 4 kambarių butą Respublikos g. 
Netoli miesto centras, labai patogi 
vieta gyventi. 5 aukštas. Butas labai 
erdvus, geras išplanavimas. Maži 
šildymo mokesčiai, geri kaimynai, 
tvarkinga laiptinė. Kaina 28000 
Eur. Tel. 8 676 58 868. 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
• 2 kambarių butą Širvio g. 19. 
Pakeisti langai, 3 aukštas, vidurinis, 
šiltas. Arti mokykla, darželiai, 
baseinas, parduotuvės, poliklinika. 
Kaina derinama vietoje, apžiūrėjus 
butą. Tel. 8 625 00 742. Rokiškis
• 2 kambarių butą Rokiškyje, P. 

Širvio gatvėje. Buto plotas 49,23 
kv. m. Namas statytas 1983 m., 
penkių aukštų. Vonia ir tualetas 
atskirai, tamsus kambarėlis, yra 
rūsys. Kaina 17500 Eur.  
Tel. 8 659 12 691. Panevėžys
• 2,6 ha žemės sklypą Margėnų k., 
Rokiškio r. Priklauso 40 m Sartų 
ežero pakrantės.  Paskirtis–  žemės 
ūkio. Kaina 10300 Eur.  
Tel. 8 678 59 793. Rokiškis
• 1,03 ha sklypą ant Dabužio ežero 
kranto, Lukštinių k., Rokiškio r. 
Paskirtis – žemės ūkio.  
Priklauso apie 150 m pakrantės. 
Kaina 15800 Eur.  
Tel. 8 678 59 793. Rokiškis
• Sodybą Rokiškio r., Gineišių 
k. Sodybai priklauso rąstinis, 
gyvenamasis namas, ūkio pastatai. 
Bendras plotas 99,38 kv. m. 
Sodybai priklauso 0,2593 ha 
sklypas. Kaina 6000 Eur.  
Tel. 8 678 59 793. Rokiškis
• Sodybą (buvusį dvarą) Lailūnų 
k., Rokiškio r. Sodybai priklauso 
rąstinis gyvenamasis namas, ūkio 
pastatai. Gyvenamasis plotas 
139,33 kv. m. Priklauso 0,6164 ha 
sklypas. Kaina 38000 Eur.  
Tel. 8 678 59 793. Rokiškis
• Mūrinį namą Rokiškyje.  Namas 
statytas  1976 m. Bendrasis plotas 
109,03 kv. m. Yra 6 a  žemės. 
Kaina 27500 Eur.  
Tel. 8 678 59 793. Rokiškis
• Skubiai, dviejų aukštų, 5 
kambarių namą Aukštakalnių k., 
Rokiškio r. Plotas 163 kv.m. Po 
namu yra rūsys. Šildymas kietuoju 
kuru. Sklypo plotas 25 a namų 
valdos. Už 600 m ežeras. Kaina 
derinama. Kaina 14000 Eur.  
Tel. 8 696 98 821. Rokiškis
• Dalį namo Laisvės g. Patogumai 
daliniai. Gyventi galima. Yra žemės 
sklypas ir pagalbinių pastatų. 
Skambinti ar rašyti sms tik po 
darbo laiko. Tel. 8 611 31 634. 
Rokiškis
• 1 kambario butą Taikos g., 5 
aukšte. Su virtuvės ir prieškambario 
baldais. Kaina 12000 Eur.  
Tel. 8 626 06 227. Rokiškis
• Geros būklės 1 kambario butą. 
Visiškai suremontuotas prieš 
penkerius metus. Plastikiniai 
langai, 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., 3 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

NUOMA

• Didelį garažą aukštomis durimis, 
Bajoruose, saugomoje teritorijoje. 
Tel. 8 606 14 217. Rokiškis
• Dirbantis vyras, 1-2 kambarių 
butą mikrorajone, ilgesniam 
laikotarpiui. Tel. 8 608 20 102. 
Rokiškis
• 1 kambario butą su visais baldais 
ir patogumais, vienam asmeniui. 
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
• 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 
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Lapkričio 6 d., 17.15 val. 
Respublikos g. 94, pirmojo aukšto salėje
Pažintis su dėmesingo įsisąmoninimo

 meditacija (angl. mindfulness) 
su Dainiu Čerbulėnu.

Tai sparčiai pasaulyje populiarėjanti mokslo įro-
dymais grįsta meditacinė praktika, kuri taikoma 
gydant įvairius sveikatos sutrikimus, valdant stresą, 
gerinant organizacijų mikroklimatą.

Registracija tel. 8 458 52055
Rokiškio raj savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuras

virtuvė, dušas, tualetas. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 623 90 689. Rokiškis

PASLAUGOS

• Montuojame bei balansuojame 
padangas. Turime padangų ir 
ratlankių pardavimui. Dirbame iki 
vėlyvo vakaro. Kavoliškis.  
Kaina 12 Eur. Tel. 8 603 58 741. 
Rokiškis
• Ilgą patirtį turintis apdailininkas 
padės jums suremontuoti namus 
pagal jūsų poreikius. Dirba 

kruopščiai, nebrangiai, pataria, 
kokias medžiagas geriau naudoti, 
superka viską, jei pageidaujate. 
Dirba visoje Lietuvoje. Kokybės ir 
kainos santykis garantuotas.  
Tel. 8 602 38 266. Rokiškis
• Atlieku lauko ir vidaus apdailos 
darbus. Montuoju gipso kartono 
plokštes, glaistau, dažau, klijuoju 
plyteles. Dirbu visus kitus darbus. 
Tel. 8 641 65 274. Rokiškis
• Teikiame kamino valymo, 
mūrijimo, skardinimo, kamino 
įdėklo montavimo paslaugas.  
Tel. 8 608 09 520. Rokiškis
• Teikiame kokybiškas valymo 
paslaugas. Administracinių patalpų, 
privačių namų, automobilių salonų, 
kilimų, baldų. Tel. 8 681 19 199. 
Rokiškis

PAŽINTYS

• 33 metų simpatiškas vyras 
ieško draugės. Tel. 8 622 55 799. 
Rokiškis
• Sveikas, švelnus, atsakingas, 
nerūkantis, tvarkingas 58 metų 
vyras susipažintų su atsakinga, 
tvarkinga, pripažįstančia 
pagrindines moralines vertybes 
moterimi nuo 50 iki 58 metų. 
Skambinti po 18 val. arba 

savaitgalį. Tel. 8 623 38 029. 
Rokiškis

• Namą Rokiškyje arba šalia 
Rokiškio. Moku iki 10 000 Eur.  
Tel. 8 677 01 441. Rokiškis
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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 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 

05:10 Melas ir paslaptys
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 Rytoj viskas prasideda iš 
naujo
00:30 Apsukrios kambarinės
01:25 Melas ir paslaptys
02:15 Gražuolė ir pabaisa
03:05 Ekstrasensai tiria
04:35 Apsukrios kambarinės

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 Pabėgimas
00:15 Akloji zona 
01:20 Degantis žmogus

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 Atpildas
22:50 Slaptas planas
00:45 Kortų namelis 
01:50 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai 

05:35 Krepšinio pasaulyje 
06:05 TV parduotuvė
06:25 Lietuva tiesiogiai
07:00 Vantos lapas
07:30 Krepšinio pasaulyje 
08:00 „Pražūtingi smaragdai“ 
09:00 „Patriotai“
10:00 „Mentų karai: Kijevas. 

Laisva valia“
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 „Konsultantas“ 
01:05 „Bitininkas“ 
02:10 „Mentų karai: Kijevas. 
Sugrįžimas“ 
03:00 „Moterų daktaras“ 
03:50 „Vėjas į veidą“ 
04:45 „Mentų karai: Kijevas. 
Sugrįžimas“ 
05:35 Kaimo akademija
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09 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 Legenda 

01:00 LRT radijo žinios
01:10 Štutgarto kriminalinė 
policija 2 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Gimę tą pačią dieną
03:00 LRT radijo žinios
03:05 „Kas ir kodėl?" 
03:30 Ryto suktinis su 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba 
05:00 Seserys 

06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:55 Farai
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 Troliai
21:10 Toras
23:35 Zero 3
01:15 Rytoj viskas prasideda iš 
naujo
03:20 Belė
05:05 Melas ir paslaptys

06:05 Mano gyvenimo šviesa 
07:35 Madagaskaro pingvinai 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
09:05 Rimti reikalai 
09:40 KK2
10:10 Valanda su Rūta
11:15 Meilės sparnai 
12:20 Gyvenimo daina 
13:20 PAukštakulnių kerštas 
14:25 Dvi širdys 

16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Gyvūnų policija
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Briliantinė ranka
23:10 Superbombonešis. Naikinti 
viską
01:40 Laukinės aistros 2
03:25 Didžioji kova

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 NKL čempionatas. Molėtų 
"Ežerūnas" - Mažeikių "Ereliai"
20:00 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 
21:00 Spąstai
23:20 Penktas Dievo įsakymas - 
nežudyk
01:10 Sekso magistrai 

05:35 Kitoks pokalbis 
05:58 „Pasaulis iš viršaus“
06:05 TV parduotuvė
06:25 4 kampai
06:50 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi
07:00 Gyvenimo sparnai
08:00 „Pražūtingi smaragdai“ 
09:00 Nuoga tiesa
10:30 10 min iki tobulybės su 

Jurijumi
10:40 Čempionai
11:15 „Ant bangos“
12:20 „Bitininkas“ 
13:30 TV parduotuvė
13:45 „Gluchariovas“ 
14:55 „Vienišas vilkas“ 
16:00 Reporteris
16:30 Kitoks pokalbis 
17:00 „Kelrodė žvaigždė“ 
18:00 Reporteris
18:50 „Renovacija. Sužinok 
daugiau“
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“
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06:05 Labas rytas, Lietuva
09:15 Senis 

10:20 Štutgarto 
kriminalinė policija 2 
11:10 Komisaras Reksas 
12:00 Gyvenimas 
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 Specialus tyrimas
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Gimę tą pačią dieną
22:30 Dviračio žinios
23:00. Prieš audrą 1 
00:00 LRT radijo žinios

00:10 Štutgarto kriminalinė 
policija 2 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vakaras su Edita
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 „Kas ir kodėl?" 
03:30 Dviračio žinios 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Specialus tyrimas 
05:00 Seserys 

06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:55 Gero vakaro šou
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 Farai
20:30 Moterys meluoja geriau
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Ilgiausia kelionė
00:35 Kaulai
01:30 Melas ir paslaptys
02:20 Gražuolė ir pabaisa
03:10 Ekstrasensai tiria
04:30 Kaulai

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 Valanda su Rūta
21:00 Rimti reikalai 
21:30 Žinios
22:30 Didžioji kova
00:50 Akloji zona 
01:50 Pabėgimas
03:25 Alchemija
03:55 RETROSPEKTYVA

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 Penktas Dievo įsakymas - 
nežudyk
22:50 Atpildas
00:40 Kortų namelis 
01:45 Nusikaltimų miestas 

05:35 Kaimo akademija
06:05 TV parduotuvė
06:25 Lietuva tiesiogiai
07:00 Kaimo akademija
07:30 Kitoks pokalbis 
08:00 „Pražūtingi smaragdai“ 
09:00 „Ant bangos“
10:00 „Mentų karai: Kijevas. 
Laisva valia“ 
11:10 „Albanas“ 

12:20 „Bitininkas“ 
13:30 TV parduotuvė
13:45 „Gluchariovas“ 
14:55 „Vienišas vilkas“ 
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
17:00 „Kelrodė žvaigždė“ 
18:00 Reporteris
18:50 „Verslo genas“
18:55 „Konsultantas“ 
20:00 Reporteris
20:30 Lietuva tiesiogiai
21:00 „Ant bangos“
22:00 Reporteris
22:55 „Verslo genas“
23:00 „Ant bangos“
00:00 „Konsultantas“
01:05 „Bitininkas“
02:10 „Mentų karai: Kijevas. 
Laisva valia“ 
03:00 „Moterų daktaras“ 
03:50 „Vėjas į veidą“ 
04:45 „Mentų karai: Kijevas. 
Laisva valia“ 
05:35 Kitoks pokalbis 
05:58 „Pasaulis iš viršaus“

PRAŠO PADOVANOTI

• Skardinių darbeliams. Gali būti ir 
senos. Tel. 8 675 10 812.  
Rokiškis

• Televizorių bei mikrobangų 
krosnelę. Būtų gerai su atvežimu 
Rokiškyje. Galima ir sms.  
Tel. 8 629 83 901. Rokiškis
• Veikiantį, nereikalingą 
kompiuterį. Galite rašyti sms.  
Tel. 8 629 83 901. Rokiškis
• Skalbimo mašiną, kompiuterio 
kolonėles bei kitų buitinių, 
nereikalingų įrankių. Galite rašyti 
sms. Tel. 8 629 83 901.  
Rokiškis
• Prašau padovanoti, arba pigiai 
parduoti ožį. Tel. 8 601 22 895. 
Kupiškis
• Nereikalingą katino draskyklę. 
Tel. 8 624 51 287. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Praktiškai naują čiužinuką 
kūdikio lovytei. Mūsų kūdikis 

nemiegojo lovyteje, pirktas naujas 
iš Baby City parduotuvės. Pridedu 
dovanų neperšlampamą paklodę. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 672 29 449. 
Rokiškis
• Universalių spalvų margą, 
lavinamąjį kilimėlį už 10 Eur., 
ir vyšnių kauliukų pagalvėlę - 
šildyklę už 5 Eur. Tel. 8 615 16 
534. Rokiškis
• Mažai naudotą vibruojančią 
kėdutę. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 646 24 760. Rokiškis
• ABC Design pilkos spalvos, 
triratį sportinuką. Manevringas, 
lengvas, visiškai gulima padėtis. 
Pridėsiu apsaugą nuo lietaus.  
Kaina 40 Eur. Tel. 8 608 87 368. 
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

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

AUGALAI

• Didelę gėlę. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 600 08 175. Utena

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Benzininį trimerį. Kaina 60 Eur. 

Tel. 8 682 31 964. Rokiškis
SPORTO IR LAISVALAIKIO-

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

STATYBINĖ ĮRANGA

• Naudotus statybinius blokus ir 
perdengimo plokštes.  
Tel. 8 610 01 593. Rokiškis
• Siaurapjūklį. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 682 31 964. Rokiškis
• Medines, naudotas duris 90 
cmx200 cm. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
• 5 kub. m storasienę cisterną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Lapuočių dailylentes.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Statybinę medieną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Trifazį diskinį pjūklą su 
obliavimo funkcija. Obliavimo 
plotis 30 cm. Kaina 420 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Storasienį, metalinį vamzdį. 
Skersmuo 630 mm, storis 8 mm. 
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• Medžio apdirbimo stakles ir 

diskinius pjūklus.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis

BALDAI

• Įvairius stalus: TV staliukas 15 
Eur, žurnalinis staliukas 15 Eur, 
pietų stalas su 6 kėdėmis – 40 Eur. 
Tel. 8 672 72 577. Rokiškis
• Tikrai labai geros būklės sekciją. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 600 08 175. 
Utena
• Naudotą, 5 dalių sekciją Vilnius. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 672 72 577. 
Rokiškis
• Rankų darbo spintą.  
Kaina 80 Eur. Tel. 8 672 72 577. 
Rokiškis
• Miegamojo komplektą: 3 durų 
spintą be antresolių, spintelę prie 
lovos, spintelę su veidrodžiu, 2 
lovas. Tvarkingi baldai, nebuvo 
ardyti. Kaina 90 Eur.  



9 psl.  2018-11-06

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

SIŪLO DARBĄ

Tel. 8 672 72 577. Rokiškis
• Žurnalinį staliuką.  
Tel. 8 674 81 303. Rokiškis
• Dvi skardines vonias. Viena 1,6 
mx0,7 m. (su sienele), antra 1,7 
mx0,75 m. Abi geros būklės.  
Kaina 20 Eur. Tel. 8 682 36 492. 
Rokiškis
• Naudotą, tvarkingą, sofą-lovą. 
Kaina 110 Eur. Tel. 8 682 18 374. 
Rokiškis
• Ištiesiamą sofą, būklė gera. 
 Kaina 50 Eur. Tel. 8 626 90 489. 
Rokiškis
• Sofą. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• Veikiančią dušo kabiną su 
masažuokliais. Pado aukštis 50 cm, 
dydis 90 cm x90 cm. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 624 30 118. Rokiškis
• Geros būklės valgomojo stalą. 
Juodupė. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 648 31 363. Rokiškis

DOVANOJA

• 4 kačiukai ieško namų. Gyvena 
kolektyviniuose soduose, 4 mėn 
amžiaus. 3 juodi ir 1 pilkas.  
Gal kas galite priglausti, nes jiems 
jau labai šalta lauke.  
Tel. 8 604 09 285. Rokiškis
• Dvi ožkytes. Atvežu.  
Tel. 8 627 65 627. Rokiškis
• Dovanoju ir atvežu mėšlą.  
Tel. 8 627 65 627. Rokiškis
• Degu voverytes. Turime 3 ir 6 
mėnesių amžiaus. Jau pripratintos 
prie rankų. Tel. 8 628 65 821. 
Rokiškis
• Penkis mažus kačiukus,  2-3 
mėn. Meilūs, žaismingi, ėda viską, 
gyvena lauke. Tel. 8 687 55 406. 
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Tvarkingus rūbelius mergaitei 
nuo metukų iki dviejų. Du pilni 
maišeliai. Kaina 8 Eur.  
Tel. 8 624 69 717. Rokiškis
• Striukę Adidas, iki 182 cm. 
Žieminė. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Specialias nėščiosios kelnes. 
Šiltos, žieminės, juodos spalvos.  
Dydis XL. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Optio firmos nėščiosios diržą. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 615 16 534. 
Rokiškis
• Optio firmos, labai geros būklės 
juosmens - kryžkaulio įtvarą - 
korsetą po gimdymo.  
Kaina 20 Eur. Tel. 8 615 16 534. 
Rokiškis
• Šventinį kostiumėlį, naujas 
kepurytes, šiltą vokelį, 
kombinezoną, paltuką - striukytę, 
baltus šventinius batukus ir kitus 
šiltus batukus. Tel. 8 615 16 534. 
Rokiškis
• Žieminę Adidas striukę.  
Pirkta praėjusiais metais, dėvėta 
keletą kartų. Iki 182 cm ūgio. 
Kaina 159 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Juodus odinius, moteriškus, 
sportinius batelius iš Vokietijos. 
Lenktu padu. 40 dydis.  
Kaina 37 Eur. Tel. 8 621 86 262. 
Rokiškis
• Baltus odinius, moteriškus, 
sportinius batelius iš Vokietijos.  
38 dydis. Kaina 27 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Mėlyną moterišką ilgą žieminę 
striukę. XXL dydis. Kaina 55 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• 10 bičių šeimų su aviliais. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 638 92 946. 
Rokiškis

• Avis su ėriukais ir ėringas avytes. 
Tel. 8 610 19 607. Rokiškis
• Namines, dedančias vištas. 5 
rudos, 2 raibos, 3 baltos, juodais 
kaklais ir mažą gaidelį. Pandėlio 
sen. Tel. 8 646 81 861. Rokiškis
• 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

IEŠKO DARBO

• Suvirintojas ieško darbo.  
Tel. 8 611 29 331. Rokiškis
• Ieškau vairuotojo darbo, turiu B 
kategorijos vairuotojo pažymėjimą 
ir automobilį. Tel. 8 646 24 760. 
Rokiškis
• Ieškau galimybės išvažiuoti 
į užsienį užsidirbti, galima ir 
ilgesniam laikui. Man 27 metai. 
Būtų gerai, kad apmokėtų kelionę, 
o užsidirbęs pinigų, už kelionę 
atiduočiau. Tel. 8 629 83 901. 
Rokiškis
• 27 m. vyras ieško bet kokio darbo 
Rokiškyje. Gali dirbti pas žmogų 
ar įmonėje. Turi daug patirties 
įvairiuose darbuose. Tinka ir pusė 
ir visa diena. Tel. 8 629 83 901. 
Rokiškis
• Ieškau auklės darbo Aukštaičių 
g. arba netoliese. Turiu patirties, 
galiu prižiūrėti bet kokio amžiaus 
vaikutį, jei reikia ir visą dieną.  
Tel. 8 673 95 331. Rokiškis
• 21 metų mergina ieško darbo 
Rokiškyje. Esu dirbusi barmenės 
- padavėjos darbą bei aukle. Esu 
labai draugiška bei greit priprantu 
prie naujovių. Moku rusų kalbą. 
Tel. 8 609 96 420. Rokiškis
• Jaunas, be žalingų įpročių, turintis 
automobilį vaikinas ieško darbo. 
Tel. 8 608 09 520. Rokiškis
• 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
• Buhalterė ieško papildomo darbo. 
Tel. 8 627 44 052. Rokiškis

• Įvairių veislių valgomąsias 
bulves. Galiu atvežti.  
Tel. 8 647 29 272. 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
• 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). Dėžutės kaina 2.4 Eur. 
Tel. 8 605 36 575. Rokiškis

KITA

• Naudotus reklaminius tentus 
uždengimui, pasiklojimui ir kt.  
Tel. 8 610 01 593. Rokiškis
• Sauskelnes Tena Slip Maxi Large 
(100-150 cm). Didelis dydis ir 
didžiausias sugeriamumas. Kaina 
10 Eur. už pakuotę.  
Tel. 8 616 13 735. Rokiškis
• Metalinį sandėliuką 2 mx2 
m, naudotas. Tel. 8 681 55 002. 

Rokiškis
• Naujus koklius krosniai su 
visomis naujomis, metalinėmis 
dalimis. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 646 06 785. Rokiškis
• Narvą graužikui.  
Tel. 8 645 49 558. Rokiškis
• Naujas, vietines signalizacijas, 
automobilių antiradarus ir vaizdo 
registratorius. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus prietaisus nuo kurmių, 
kurklių bei prietaisus žiurkėms ir 
pelėms baidyti. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus klausos aparatus ir 
kraujospūdžio matuoklius.  
Kaina 40 Eur. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis
• 5-6 kW elektros variklį. Kaina 
110 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• 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

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Mažai naudotą planšetinį 
kompiuterį. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 624 69 717. Rokiškis
• Labai gerą kompiuterį. 
Windows10 operacinė sistema, 
bet reikia perinstaliuoti. Žaidimai 
veikia be problemų. Nestringa. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 626 53 514. 
Rokiškis
• 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

MAISTO PRODUKTAI

MOBILIEJI TELEFONAI

• Veikiantį Nokia telefoną. 
 Kaina 8 Eur. Tel. 8 681 55 002. 
Rokiškis
• Pigiai mobiliuosius telefonus 
Nokia, Prestigio, Cubot, Alcatel. 
Jūžintai. Kaina 18 Eur. Tel. 8 631 
25 562. Rokiškis
• Sony Xperia X Compact. Geros 
būklės, pilnas komplektas. Priedo 
dėklas. Atsakau į sms, kaina 
galutinė. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 647 88 088. Rokiškis
• Samsung Galaxy J3. Naujas, metų 
garantija. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 623 88 937. Rokiškis
• iPhone 5S 16GB, be defektų, 
tinka visos SIM kortelės. Kaina 
galutinė. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 604 43 280. Rokiškis
• Huawei Y6, 2018 m. Kaip naujas. 
Be komplekto, tik telefonas.  
Kaina galutinė. Kaina 65 Eur. Tel. 8 
621 29 598. Rokiškis
• Naudotą telefoną Sony Z2, 
geros būklės, be defektų, įskilimų. 
Yra orginalios ausinės, naujos 

nenaudotos, kroviklis ir du 
dėkliukai. Kaina derinama.  
Kaina 90 Eur. Tel. 8 627 16 443. 
Rokiškis

Juodupės gimnazijos mokiniams – 
netradicinė pilietiškumo pamoka

Istorinių įvykių suprati-
mas ir vertinimas nėra len-
gvas dalykas, nes mokykli-
nės programos ir vadovėliai 
orientuoja daugiau į žinias 
nei į supratimą. Integruoda-
mi istorijos ir pilietinio ug-
dymo pamokas, galime ge-
riau įsivaizduoti ir suprasti, 
ką teko patirti žmonėms, at-
sidūrusiems istorinių įvykių 
sūkury. Todėl jau tradicija 
tapo Rokiškio savivaldybės 
mokyklų mokiniams prieš 
Vėlines aplankyti savanorių 
kapus, partizanų žūties ir 
palaidojimo vietas. Šią gra-
žią iniciatyvą paremia Lie-
tuvos savanorių kapų Ro-
kiškio bendrijos pirmininkė 
Rimantė Norvaišienė.

Juodupės gimnazijos 
1-okai gimnazistai, palaiky-
dami šią iniciatyvą, purškiant 
rudeniniam lietui, lankėsi prie 
paminklo žuvusiems parti-
zanams Paduobio miške, kur 
tvarkė žūties vietą. Moki-
niai uždegė žvakutes, padėjo 
gėlių, tylos minute pagerbė 
žuvusių partizanų atminimą 
bei klausėsi mokytojos pasa-
kojimo apie Rokiškio rajone 
susikūrusius partizanų būrius, 

kurie išsilaikė ilgiausiai Lie-
tuvoje bei palaikė ryšį su La-
tvijos partizanais. Mokiniai 
atkreipė dėmesį į žuvusiųjų 
amžių. Nuostabą mokiniams 
kėlė tai, kad stoti į tokią pa-
vojingą kovą nusprendė visai 
jauni, beveik jų amžiaus žmo-
nės, kurie turėjo ne mažiau 
svajonių ir ateities planų negu 
jie. Mokiniams buvo įdomu 
sužinoti,  kiek kovotojų žuvo, 
iš kur jie buvo kilę, kokia 
buvo jų kasdienybė. Taip pat 
mokiniai uždegė žvakeles se-

nosiose Juodupės kapinėse ant 
nukankintųjų kapų.

Gimnazistų apsilankymas 
kapinėse bei žūties vietoje  – 
tai ne tik pagarba žuvusiems, 
tai ir  jaunosios kartos ryšys 
su praeitimi. Mokiniai ilgai 
nepamirš išgirstų istorijų apie 
partizanų gyvenimą ir apie tai, 
kaip jie, nebijodami paaukoti 
savo gyvybės, kovojo dėl Lie-
tuvos laisvės.

Jolita STANKEVIČIŪTĖ, 
Juodupės gimnazijos 
geografijos mokytoja
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Lietuvos kariuomenės elitinių pajėgų 
vadas skiriamas  kariniu atstovu prie NATO ir ES

Kariuomenės specialių-
jų operacijų pajėgų vadą 
pulkininką Modestą Pe-
trauską numatoma skirti 
Lietuvos kariniu atstovu 
prie NATO ir Europos Są-
jungos (ES).

Kandidatūrai šią savaitę 
pritarė Seimo Nacionalinio 
saugumo ir gynybos komi-

tetas. Aukštas Lietuvos kari-
ninkas sakė, kad jo pagrindi-
nis tikslas naujose pareigose 
bus siekti NATO garantijų 
įtvirtinimo Lietuvoje. 

Pasak M. Petrausko, Lie-
tuvai svarbiausia, kad NATO 
galėtų kuo greičiau identifi-
kuoti grėsmes ir laiku priimti 
sprendimus. 

Jo teigimu, ES formate 

Užsienio šalims atitenka 30 proc. Lietuvos gynybos biudžeto
Užsienio šalims atitenka 

30 proc. Lietuvos gynybos 
biudžeto, o 70 proc. grįžta 
Lietuvos ekonomikai.

Tokius duomenis pateikė 
krašto apsaugos ministras Rai-
mundas Karoblis, kai šią sa-
vaitę Seime pristatė kitų metų 
krašto apsaugos finansavimą. 
Didžioji dalis Lietuvos gyny-
bos biudžeto į užsienį keliauja 
apmokėti už ginklus ir karinę 

įrangą. Lietuvoje liekančios 
sumos liūto dalį sudaro išlai-
dos personalui.

„Šiuo metu sumos užsie-
niui nemažos, bet mūsų gin-
kluotės gamintojų pajėgumai 
yra riboti, esame pirkėjai. 
Bandome kiek galima dau-
giau bendrauti su vietos pra-
mone ir tikimės, kad atėjus 
didiesiems pirkimams nema-
ža dalis aptarnavimo kaštų 
būtų paliekama Lietuvoje“, 

–  kalbėjo R. Karoblis. Bran-
giausias Lietuvos kariuome-
nės pirkinys yra vokiškos 
pėstininkų kovos mašinos su 
Izraelio gamybos bokšteliais. 
Šio sandorio vertė – 386 mln. 
eurų. Per 100 mln. eurų Lie-
tuva išleis norvegiškoms vi-
dutinio nuotolio oro gynybos 
sistemoms. 

Lietuvos gynybos biudže-
tas kitąmet turėtų augti 75 
milijonais eurų – iki 948 mi-
lijonų.

BNS inform.

Lietuva turi siekti sustiprin-
ti infrastruktūrą, kad būtų 
palengvintas karinių pajėgų 
judėjimas. 

M. Petrauskas Lietuvos 
kariuomenėje tarnauja 26 
metus. 

Šį mėnesį jam turėtų būti 
suteiktas brigados generolo 
laipsnis.

BNS inform.

Liberalų sąjūdis galimai naudojosi 
nelegaliu rinkėjų duomenų kaupimu

Praėjusį pavasarį paaiš-
kėjo, kad britų kompanija 
„Cambridge Analytica“ ne-
teisėtai rinko „Facebook“ 
vartotojų duomenis ir vė-
liau juos naudojo rinkėjams 
paveikti. Prieš trejus metus 
bendrovės motininės įmonės 
„SCL Elections“ paslaugo-
mis naudojosi ir Liberalų 
sąjūdis, per savivaldos rinki-
mus į Vilniaus miesto merus 
iškėlęs Remigijaus Šimašiaus 
kandidatūrą.

Kaip teigiama portale lry-
tas.lt, pagal 2014 metais su-
darytą sutartį britų bendrovė 

Remigijui Šimašiui buvo įsi-
pareigojusi sukurti rinkėjų duo-
menų bazę ir pateikti duomenis 
apie Vilniaus miesto rinkėjus. 

Dienraščio duomenimis, Li-
beralų sąjūdžio vardu sutartį su 
britų kompanija pasirašė tuometis 
partijos atsakingasis sekretorius 
Raimondas Imbrasas. Liberalų są-
jūdis „SCL Elections“ už paslau-
gas turėjo sumokėti 30 tūkst. eurų.

Dabartinis Liberalų sąjūdžio 
vadovas Eugenijus Gentvilas 
teigia, kad apie sutartį sužino-
jęs prieš kelias dienas, nes, anot 
jo, paslaugos buvo perkamos 
Vilniaus mero rinkimams ir ne-
susijusios su partija. R. Šima-

šius teigė nežinantis, ar partija 
naudojosi „SCL Elections“ ir 
tikino, kad pats ja nesinaudojo. 
Tačiau, jo teigimu, informa-
cija apie užsienio konsultantų 
paslaugas iškilo neatsitiktinai 
– anot politiko, klausimų apie 
šią sutartį jam buvo pateikta 
pastarajame Liberalų sąjūdžio 
valdybos posėdyje, kuriame jis 
atsisakė partijos pirmininko pa-
vaduotojo pareigų.

Naujienų agentūros BNS in-
formaciją atgaminti visuomenės 
informavimo priemonėse bei 
interneto tinklalapiuose be raš-
tiško UAB BNS sutikimo drau-
džiama.

Lietuvoje nebegalima gaudyti šamų
Lietuvoje draudžiama gau-

dyti šamus, pranešė Aplinkos 
ministerija.

Šis draudimas galios iki ba-
landžio 1-osios.

Anot ministerijos, šis drau-

dimas padeda aplinkosauginin-
kams veiksmingiau kovoti su 
pažeidėjais, neleistinais žvejy-
bos būdais gaudančiais šamus.

Dabar už bet kokiu būdu su-
gautus šamus grės bauda iki 300 
eurų, žvejybos įrankiai, valtys 

ir kitos žvejybos priemonės bus 
konfiskuojami. Be to, pažeidėjas 
turės atlyginti gamtai padarytą 
žalą – sumokėti po 290 eurų už 
kiekvieną šamą. Šamas – di-
džiausia Lietuvos vandenų žuvis.

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimąAVINAS. Prieš 

ką nors pradėdami 
gerai apgalvokite, 
ar užteks jėgų už-

baigti bei tesėti duotus pažadus. 
Būsite linkę pervertinti savo jė-
gas. Imkitės tų darbų, kuriuos 
vis nustumdavote į šoną, tai 
palankus metas konsultacinei 
veiklai, tinka tvarkyti svarbią 
dokumentaciją, skirti dalykinius 
susitikimus. Kils noras atnaujinti 
savo įvaizdį, puoselėti išvaiz-
dą – taip ir padarykite! Savaitės 
viduryje  apmąstykite būsimo 
mėnesio strategiją ir tikslus, leis-
kite sau pasvajoti. Meilės fronte 
laukia puikios naujienos, pavyks 
užglaistyti visus nesutarimus, 
tikėtinos perspektyvios romanti-
nio pobūdžio pažintys. Savaitės 
pabaiga bus pati sėkmingiausia. 

JAUTIS. Porei-
kis atsikratyti balas-
to neduos ramybės. 
Prieštaringi jausmai 

lems slogią vidinę būseną, tai 
ypač pasakytina apie savaitės 
pabaigą. Užgrius daugiau buiti-
nių rūpesčių, tikėtini nesusipra-
timai darbo aplinkoje.Daugiau 
dėmesio reikėtų skirti sveikatos 
stiprinimui, pailsėkite. Savai-
tės viduryje aktualiausia taps 
santykių tema – čia bus daug 
veiksmo, galimi tiek praradimai, 
tiek palankūs pokyčiai. Vėliau 
jaudinsitės dėl savo finansinės 
padėties. Bus lengva pasiduoti 
godumui, tik nesitikėkite, jog pi-
nigai atneš laimę.

 DVYNIAI. Ne-
stokosite originalių 
sumanymų, norėsis 
kurti. Romantinio 

pobūdžio nuotykiai taip pat la-
bai tikėtini. Daugiau dėmesio 
skirkite savo vaikams. Savaitės 
viduryje – įtampos profesinėje 
sferoje gali paskatinti prastes-
nę savijautą, didesnį nuovargį. 
Susidursite su įvairiomis pa-
gundomis, bus sunku objekty-
viai vertinti situaciją, užsibrė-
šite daugiau nei iš tiesų pavyks 
įgyvendinti. Norėsis pagražinti 
ar net iškreipti tiesą, veltis į ap-
kalbas bei intrigas – naudokite 
savo žinias ir iškalbą kilniems 
tikslams.

VĖŽYS. Savai-
tės pradžia bus ne-
kokia, bet vėliau rei-
kalai taisysis. Baimė 

ir nesaugumo jausmas skatins 
perdėtą norą kontroliuoti, len-
gvai užvaldys pavydas. Užklups 
šokiruojančios permainos – bū-
site priversti rinktis. Išmokite 
priimti skausmą ir nusivylimą 
nekaltindami kitų. Savaitės vi-
duryje skirkite laiko tikriesiems 
savo troškimams suprasti, sva-
jonėms apie ateitį. Tikėtinos ma-
lonios permainos asmeniniame 
gyvenime, tai puikus laikas kū-
rybinei veiklai. Galimi sveikatos 
sutrikimai, ypač jautrios gali būti 
kepenys.

LIŪTAS. Iki 
savaitės vidurio jau-
sitės pakylėtai, norė-

Astrologinė prognozė savaitei
sis svajoti, kurti. Vyraus puikios 
nuotaikos, norėsis romantikos. 
Bet kokia kaina sieksite išlaiky-
ti atitinkamą įvaizdį kitų akyse. 
Melas, intrigos ir apkalbos gali 
būti šių dienų palydovai – ne-
pasiduokite šioms pagundoms, 
siekite kilnumo ir švaros. Antroji 
savaitės pusė tinkama tolesnėms 
kelionėms, dvasiniam tobulė-
jimui, meniniams gebėjimams 
puoselėti. Savaitgalį tikėtinos 
smagios šventės šaunioje kom-
panijoje – nesugadinkite visko 
perdėtu poreikiu vadovauti.

 MERGELĖ. 
Daugiau laiko no-
rėsis skirti apmąs-
tymams, pajusite 

poreikį iš naujo susidėlioti pri-
oritetus. Sveikata ir išmintis 
daug didesnis turtas nei daiktai 
ir pinigai. Tikėtina daugiau iš-
laidų, finansinių nuostolių, tai 
nėra palankus laikas didesnėms 
investicijoms. Svarbiausius rei-
kalus, ypač tuos, kuriuos reikia 
užbaigti, planuokite pirmoje 
savaitės pusėje. Vėliau, atsiras 
daugiau painiavos, nuolat atsi-
dursite neaiškiose situacijose. 
Neišvengsite problemų artimoje 
aplinkoje, tikėtini nusivylimai 
šeimos nariais. Išaugs vagysčių 
ir apgavysčių tikimybė.

S VA R S T Y -
KLĖS. Aktyviai 
prasidėjusi savaitė 
gali išvarginti kūną 

ir sielą – raskite laiko poilsiui. 
Būsite itin susirūpinę savo iš-
vaizda ir įvaizdžiu kitų akyse, 
aplinkinių nuomonė ir poreikis 
įtikti gali užgožti visa kita. Leis-
kite sau suklysti, kartais būti 
netaktiškais ar piktais – tik nuo-
širdumas padės pelnyti kitų pa-
lankumą. Savaitės viduryje rei-
kės tvarkyti piniginius reikalus. 
Skirkite daugiau laiko apmąstyti 
esamai finansiniai padėčiai, ieš-
kokite papildomų būdų užsi-
dirbti – tam itin palankus metas. 
Vėliau laukia džiugios naujienos 
asmeninių santykių fronte.

S K O R P I O -
NAS. Savaitės pra-
džia nebus lengva. 
Gali išryškėti tam-

sioji prigimties pusė – polinkis 
į manipuliacijas, pavydą ir desp-
otizmą. Destruktyvus elgesys 
pridarys daug žalos – verčiau 
atsiriboti nuo itin atsakingos vei-
klos ir sprendimų, daugiau laiko 
skirti apmąstymams, dvasiniam 
tobulėjimui, vidinei transfor-
macijai. Savaitės viduryje nuo-
taikos keisis, gebėsite pritraukti 
sėkmę. Palanku kreiptis į auto-
ritetus, varstyti biudžetinių įstai-
gų duris, pasiteisins skelbiama 
reklama, vieši pasisakymai. Sa-
vaitės pabaigoje namuose kils 
daugiau sumaišties, gali keistis 
įprasta kasdienybė, tačiau tikėti-
na finansinė sėkmė. 

ŠAULYS. Šią 
savaitę teks grumtis 
dėl vietos po saule. 
Nieko nesitikėkite 

veltui, be įtemptos kovos. Puiki 

žinia – įdėtos pastangos duos 
nuostabių rezultatų. Jau savai-
tės viduryje galėsite džiaugtis 
laimėjimais ir pripažinimu. 
Šiuo metu smarkiai išaugs jūsų 
autoritetas, puikiai sutarsite su 
įtakingais žmonėmis, vadovais. 
Palanku derėtis dėl geresnių są-
lygų, kreiptis finansinės pagal-
bos, tvarkyti juridinius reikalus 
ar keliauti. Savaitės pabaiga – 
aktyviausia ir produktyviausia. 
Būsite itin ambicingi, kursite 
grandiozinius planus, atrodys, 
jog niekas negali jūsų sustabdyti 
kelyje į sėkmę. Venkite skubotų 
sprendimų.

OŽIARAGIS. Susidursite 
su gyvenimo pamo-
komis. Aplinkybės 
privers akis į akį 
susidurti su anks-

čiau padarytų pasirinkimų pase-
kmėmis. Suprasite, jog negalima 
visko matuoti pinigais ir prak-
tine nauda. Ne viskas klostysis 
taip, kaip norėtųsi – bus sunku 
išreikšti savo valią, dažniau rei-
kės paklusti ir susitaikyti su kitų 
sprendimais. Pirmoje savaitės 
pusėje daugiausia dėmesio skir-
site profesiniams reikalams bei 
naujos strategijos kūrimui. Ne-
tikėtumai gali iš esmės pakeisti 
esamą situaciją, reikės gebėti 
prisitaikyti prie pasikeitusių 
aplinkybių. Savaitės pabaiga – 
gana pasyvi, tačiau būkite itin 
atidūs kelyje. 

VANDENIS. Neverta tikė-
tis nusiraminimo ir 
poilsio. Bus sunku 
išreikšti tikruo-
sius savo jausmus, 

stengsitės atsiriboti abejingumo 
siena, apsimesti, jog nieko ne-
jaučiate, tačiau toks elgesys ves 
į skausmą ir apgailestavimus. 
Elkitės išmintingai, kitaip teks 
gailėtis dėl daugelio šiuo metu 
padarytų sprendimų. Persekios 
sunkumai meilės reikaluose. 
Sudėtingiausias periodas bus 
savaitės pradžia – tikėtini pini-
giniai nuostoliai, problemos pro-
fesinėje veikloje. O štai savaitės 
viduryje reikalai kiek taisysis, 
galite sulaukti puikių naujienų, 
palankus metas savo sumany-
mams realizuoti, siekti užsibrėž-
tų tikslų. Dosniausia bus savaitės 
pabaiga. 

ŽUVYS.  Bus 
itin svarbus įvykis 
ar ilgai puoselėto 
sumanymo realiza-

cija. Iki savaitės vidurio laukia 
išskirtinai sėkmingos dienos. 
Suskubkite imtis to, kas svar-
biausia. Laikas tinkamas kūrybi-
niams projektams vystyti, svar-
bioms šventėms ar prezentacijos 
rengti, viešiems pasirodymams 
bei pasisakymams. Bendrausi-
te su išskirtine kompanija, jūsų 
autoritetas pastebimai išaugts. 
Antroji savaitės pusė taip pat 
palanki, tačiau ji bus kiek rames-
nė, rimtesnė. Tai dėkingas me-
tas profesinei veiklai, reikiamų 
pažinčių mezgimui, tolesnėms 
komandiruotėms.
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ANEKDOTAI
priimamajame tramdė policija!

***
Barasi du naujalietuviai:
– Klausyk, tu tūpas kaip 

asilas.
– Ach tai aš tūpas kai asilas?
– Ne, tu dar ir už asilą tūpes-

nis!
– Ach tai aš – ne asilas?!

***
Kaimyninės valstybės gene-

rolo prakalba:
– Ne kiekvienas kvailys 

gali baigti akademiją! O aš ją 
baigiau!

***
Kalbasi du inžinieriai:
– Ar tau kada nors pravertė 

aukštosios matematikos paskai-
tos?

– Dar ir kaip pravertė! Kai 
netyčia į unitazą raktą įmečiau.

– Ir kaip, kolega, jums padėjo 
aukštoji matematika?

– Aš iš vielos integralo ženklą 
sulanksčiau!

***
Naudingi telefonai:
dega stogas – 01
dingo stogas – 02
čiuožia stogas – 03.
***
Profesorius, ironiškai šypso-

damasis, sukirtinėja studentą per 
egzaminą:

– Išvardinkite man keturis 
pagrindinius Fiurstenbriucho 
teorijos postulatus.

– Deja, apie tai nieko nežinau.
– Aš irgi. Sėskitės, dešimt.

***
Teismo posėdyje dėl įkyrios 

musės teisėjas plaktuku tai pra-
dėdavo, tai baigdavo Petraičio 
teismo procesą.

***
Marytė įsivėrė į bambą 

inkariuko formos auskarą. Tai 
dabar po maudynių ežere vis 
parsineša po kelis karosus.

***
Marytė buvo su drauge 

kurorte. Vyras jos klausia:
– O kodėl tavo draugė 

įdegusi, o tu balta?
– O todėl, kad prie tos 

baisuolės niekas, išskyrus įdegį, 
nė nelipo.

***
– Kas yra maloni smulkmena?
– Kai tavo uošvienė praryja 

5 centų monetą.
***

Parduodami tapetai „Metų 
laikai¨: rudenį pagelsta ir 
nukrenta.

***
– Sūnau mano, ar tu atsižadi 

šėtono?
– Negaliu, šventasis tėve. 

Mes turim tris bendrus vaikus.
***

Airių vestuvėse vedantysis 
paskelbė užduotį:

– O dabar tegul vedę vyrai 
atsistoja šalia žmogaus, kurio 
dėka gyvenimas turi prasmę!

Minia vos mirtinai neuž-
spaudė barmeno.

***
Tai likimas! Tarp jų šoko 

kibirkštis! Jų akyse ir širdyse 
įsižiebė liepsna. Nes kremato-
riumas dirbo kaip laikrodis.

Orų prognozė lapkričio 6-8 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos

Lapkričio 6 d. Naktį +3
Dieną +9

PR, 
3-8 m/s

Lapkričio 7 d. Naktį +4
Dieną +9

PR,
2-7 m/s

Lapkričio 8 d. Naktį  +1
Dieną +7

PR, 
2-7 m/s

Ieškokite  
prekybos centruose!

BUITINĖ TECHNIKA

Barasi porelė. Ji:
– Tu ką, man pavyduliauji, 

manim nepasitiki?
Jis:
– Ne, tiesiog pavydžiu, kad 

tau bernai rašo, o man – ne.
***

Policininkas klausia vai-
ruotojo:

– Ar jūs bent suvokiate, už 
ką jums atėmėme vairuotojo 
pažymėjimą?

– Aišku, supratau. Nes mano 
alkoholyje buvo per mažai 
kraujo.

***
Pirmykštė visuomenė. Urvas. 

Viename kampe susispaudę ur-

viniai žmonės, kitame – žiurkės 
krebžda. Staiga praskrido keli 
šikšnosparniai. Žmonės:

– Demonai! Demonai!
Žiurkės:
– Angelai! Angelai!

***
Šiuolaikinio jaunimo malda:
„Internete, internete! Leisk 

nubėgt į tualetą!“
***

Vaikai susitarė atkeršyti 
tėvams ir netikėtai nuvažiavo jų 
aplankyti į sodo namelį.

***
Mergina klausia draugės:
– Įsivaizduok, kad skęsta du 

žmonės. Vienas tave myli, o kitą 
– tu myli. Kurį gelbėsi?

Mergina:
– Aš stovėsiu ant kranto ir 

raudosiu. Nes nemoku plaukti.
***

Geriausiai besimokiusių 
abiturientų susitikimą nuspręsta 
organizuoti dvejetukininko Petro 
jachtoje. 

***
Kalbasi du inteligentai:
– Ponas Petraiti, jūs ką, tyčio-

jotės iš mano ūgio?
– Aš aukščiau viso šito. Iš 

jūsų ūgio tyčiotis – žema!
***

Operos spektaklis. Primadona 
dainuoja ariją. Kompozitorius 
pasibaisėjęs:

– O kas čia per melodija?
Režisierius:
– Ta, kurią groja orkestras, ar 

ta, kurią staugia ši moteris?
***

Aštuonmetis Petriukas 
skundžiasi bendraamžei draugei 
Marytei:

– Va tu neužilgo sužinosi, ką 
reiškia gimdyti vaikus. O va man 
to nelemta.

– Petriuk, bet gi tu berniukas!
– Aš ir sakau, nelemta. Nes kai 

mama gimdė broliuką, mūsų tėtį 

PRAMOGŲ KAMPELIS
• Naudotus, veikiančius dulkių 
siurblius. Kaina 15 Eur/vnt.  
Tel. 8 692 49 480. Rokiškis

• Skalbimo mašiną DEA. Talpa 5 
kg, 1000 apsukų. Dėl išsamesnės 
informacijos skambinti.  
Kaina 80 Eur. Tel. 8 670 86 840. 
Rokiškis

• Antikvarinę odos – batų siuvimo 
mašiną Pfaff. Kaina 199 Eur.  
Tel. 8 652 04 800. Anykščiai
• Mikrobangų krosnelę Samsung. 
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Skalbimo mašinos variklį. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 623 70 106. Rokiškis

• Elektrinę siuvimo mašiną CAIKA 
134. Kaina 105 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Labai geros būklės šaldytuvą 
Beko, veikia puikiai, matmenys: 
150 cmx55 cmx55 cm.  
Tel. 8 601 18 338. Rokiškis


