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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Vasario 15-oji, 
penktadienis, 

7 savaitė
Iki metų pabaigos liko

319 dienų.
Tarptautinė vėžiu sergančių

 vaikų diena
Saulė teka 7.44 val., 
leidžiasi 17.24 val. 

Dienos ilgumas 9.40 val. 
Mėnulis – priešpilnis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Girdas, Girdenė, Girdenis, 

Girdys, Girdmantas, 
Girdmantė, Girdutė, Girdutis, 
Jotautas, Jotautė, Jotys, Jovita, 
Jovitas, Jurgina, Jurgita, Vytis.

Rytoj: Julijona, Julijonas, 
Laimutė, Tautvydė, Ulė, 

Ulijona.
Poryt:  Aleksas, Dona, 

Donalda, Donatas, Donata, 
Flavijus, Selma, Vaišvila, Viltė, 

Viltrūda.

Dienos citata
„Siaubingiausias dalykas 

pasaulyje – teisingumas be 
gailestingumo“ 
(F. Moriakas).

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1564 m. gimė italų matema-
tikas, astronomas ir fizikas Gali-
lėjus. Jis, išrado teleskopą, per 
kurį pamatė Mėnulio kraterius 
bei Jupiterio palydovus.

Šiandien 
Lietuvos 
istorijoje

1921 m. Lietuvos geležin-
kelių valdyba paskelbė pirmąjį 
Lietuvos istorijoje nuolatinio 
traukinių judėjimo tvarkaraštį 
– iš Kauno buvo galima vykti į 
Berlyną, Rygą ir kitur.

1922 m. Lietuvos Steigiama-
sis Seimas priėmė Žemės refor-
mos įstatymą. 

Post 
scriptum

Mokėsi loti – būsi sotus.

Gerbiami rokiškėnai!
Didžiuokimės savo valstybės 
garbinga istorija: 1919-
1920 m. Nepriklausomybės 
kovomis, 1949-ųjų Vasario 
16-osios deklaracija, 
puoselėjusia valstybingumo 
ir demokratinės visuomenės 
kūrimo viltis. Branginkime 
garbingą valstybės praeitį 
ir savo darbais, idėjomis, 
siekiais kurkime jos dabartį!

Seimo narys
Raimundas Martinėlis

Mielieji,
linkime branginti savo lietuvišką tapatybę, tikėti 

savimi, vieni kitais ir savo Tėvyne,  įprasminti jos li-
kimą kasdieniais darbais ir drąsiai žengti pasirinktu 
laisvės keliu.

 Vasario 16-osios proga 
Savivaldybės vadovai

Seimo narys Raimundas Martinėlis 
paliko Valstiečių ir žaliųjų frakciją

3 p.
Seimo narys Raimundas Martinėlis (dešinėje) su Konservatorių frakcijos seniūnu Gabrieliumi Landsbergiu.                                                                                                                                     Delfi.lt nuotr.

Vyriausiosios rinkimų komisijos 
duomenimis, tarp turtingiausiųjų – 
ir mūsų rajono koalicijos kandidatai

2 p.
„Laisvės vardan“ – kviečia jau šeštasis žygis

3 p.
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Nepriklausomas rajono laikraštis

Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenimis, 
tarp turtingiausiųjų – ir mūsų rajono koalicijos kandidatai

Vyriausioji rinkimų komisija su-
sitemino duomenis ir paskelbė vidu-
tinį statistinį savivaldos rinkimuose 
dalyvaujančio kandidato portretą. 
Portretui tam tikrų štrichų pridė-
jo ir mūsų rajono kandidatai: viena 
koalicija užima antrąją vietą pagal 
jos kandidatų pajamas: vienam jos 
sąrašo žmogui vidutiniškai tenka 121 
tūkst. Eur pajamų. 

Jei nupieštų portretą
Lietuvos Respublikos nuolatiniai 

gyventojai 2019 m. kovo 3 d. tiesiogi-
niuose rinkimuose rinks savo savival-
dybių tarybas ir merus. Vadovaujantis 
Savivaldybių tarybų rinkimų įstatyme 
numatytais terminais, Vyriausioji rin-
kimų komisija (VRK) š. m. vasario 1 
d. paskelbė užregistruotus kandidatus į 
savivaldybės tarybos narius. Jei atsiras-
tų menininkas, pasiryžęs savo plunksna 
aprašyti 2019 m. savivaldos rinkimuose 
dalyvaujančių kandidatuotų portretą, 
reikėtų pradėti eskizuoti nuo lietuvio, 
prieš mėnesį 48-ąjį gimtadienį atšventu-
sio vyro, kuris turto deklaravo maždaug 
už 83,8 tūkst. eurų. Tikėtina, vardu Vy-
tautas, Kęstutis arba Jonas.

Kandidatai ir jų sąrašų skaičiai
Rinkimuose dalyvaujančių 14 par-

tijų pateiktuose 364 sąrašuose yra 10 
293 kandidatai. Visuomeniniai rinkimų 
komitetai į savo 90 sąrašus įrašė 2 713 
kandidatus, o partijų koalicijos į savo 14 
sąrašų – 695 kandidatus.

Šiuose savivaldos rinkimuose, kaip 
ir prieš ketverius metus vykusiuose sa-
vivaldybių tarybų rinkimuose, gausiau-
siai bus atstovaujama Socialdemokratų 
partija (LSDP), iškėlusi 2 134 kandida-
tus. Nuo jos nežymiai atsilieka Tėvynės 
sąjunga-Lietuvos krikščionys demo-
kratai (TS-LKD), kurių 1 729 kandida-
tai varžysis dėl mandatų savivaldybių 
tarybose. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjungos (LVŽS) sąrašuose – 1 643 
kandidatai, Lietuvos Respublikos libe-
ralų sąjūdžio (LRLS) – 1 217, Darbo 
partijos (DP) – 1 037, partijos ,,Tvarka 
ir teisingumas" (PTT) – 867.

Kandidatų pasiskirstymas 
pagal lytį
2019 m. kovo 3 d. savivaldybių ta-

rybų rinkimuose varžysis 13 732 užre-
gistruoti kandidatai (1 417 kandidatais 
mažiau nei 2015 m. savivaldos rin-
kimuose), iš kurių vyrų yra 8,7 proc. 
daugiau nei moterų. Tuo tarpu dėl mero 
posto iš 413 kandidatų (21 kandidatais 
mažiau nei 2015 m. savivaldos rinki-
muose) varžysis daugiau kaip trys ke-
tvirčiai (78,10 proc.) vyrų.

Lyginant kandidatų pasiskirstymo 
pagal lytis šių ir praėjusių – 2015 m. 
savivaldybių tarybų – rinkimų duo-
menimis, yra ryški tendencija, kad di-
džiausioms partijoms atstovaujančių 
kandidatų sąrašuose (skaičiuojant iš 10 
didžiausių partijų sąrašų) vyrų ir moterų 
santykio skaičiaus vidurkis yra panašus. 
Pirmuose 4 didžiausiuose sąrašuose 
(LSDP, TS-LKD, LVŽS ir LRLS) kan-
didatų vyrų skaičius ženkliau didesnis 
nei moterų (Lietuvos valstiečių ir ža-
liųjų sąjunga – vyrų 58,1 proc., Lietu-
vos Respublikos liberalų sąjūdis – 57,6 
proc., Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikš-
čionys demokratai – 57,1 proc., Lie-
tuvos socialdemokratų partija – 55,95 
proc., Lietuvos socialdemokratų darbo 
partija – 52,5 proc.). Likusios kandida-

tų skaičiumi sąrašuose lyderiaujančios 
partijos, pirmenybę teikia moterims 
(Lietuvos žaliųjų partija – 55 proc. 
moterų, Lietuvos centro partija – 54,6 
proc.,  Darbo partija – 50,7 proc., Lie-
tuvos laisvės sąjunga (liberalai) – 50,2 
proc., partija ,,Tvarka ir teisingumas" – 
50,1 proc.).

Kandidatų amžiaus vidurkis
Daugiau kaip ketvirtadalio (27,75 

proc.) kandidatų amžius yra nuo 45 iki 
55 metų. Jaunesnių (18–35 ir 35–45 
metų) bei vyresnių (55–65 metų) am-
žiaus kategorijų kandidatų yra daugmaž 
po lygiai (atitinkamai 20,06 proc., 20,02 
proc. ir 24,36 proc.). Pačioje negausiau-
sioje (9,81 proc.) amžiaus grupėje – 65 
metų ir vyresni kandidatai.

Kandidatų į savivaldybių tarybas 
amžiaus vidurkis rinkimų dieną – 48 
metai ir 1 mėnuo. Beje, 39 kandidatai 
į savivaldybių tarybų narius 2019 m. 
kovo 3 d. švęs savo gimtadienius, 4 iš 
jų – jubiliejus.

Solidžiausio amžiaus kandidatus 
į savo sąrašus įtraukė politinė partija 
,,Rusų aljansas„, kurių amžiaus vidur-
kis – 59,6 m., Lietuvos lenkų rinkimų 
akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga 
– 53,1 m., Tėvynės sąjunga-Lietuvos 
krikščionys demokratai – 49,7 m., Lie-
tuvių tautininkų ir respublikonų sąjunga 
– 49,4 m. Tuo tarpu jauniausi kandidatai 
yra Lietuvos žaliųjų partijos (44,7 m.), 
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio 
(46,4 m.) ir Lietuvos socialdemokratų 
darbo partijos (47,4 m.) kandidatų są-
rašuose.

O vyriausius kandidatus kelia šie vi-
suomeniniai rinkimų komitetai: „Titov 
ir teisingumas“ (60,6 m.), „Gedimino 
miestas“ (58,7 m.), „Vardan žmogaus“ 
(55,5 m.), „Už geresnę ateitį Marijam-
polėje“ (54,7 m.) ir „Kviečiu aš tautą“ 
(54,2 m.).

Mažiausias kandidatų amžiaus vi-
durkis yra visuomeninių rinkimų ko-
mitetų „Kurk Zarasams“ (31,9 m.), 
„Renkuosi ateitį“ (35,8 m.), „Visaginas 
– tai mes“ (36,4 m.), „Už Jaunąją Sūdu-
vą“ (36,7 m.) ir „Trakų krašto reikalas“ 
(37,4 m.) sąrašuose.

Vyriausias kandidatas dėl savival-
dybės tarybos nario mandato varžysis 
Ukmergėje. Jis rinkimų dieną bus 90 
metų ir 9 mėnesių. Tuo tarpu jauniausias 
kandidatas dėl mandato kovos Jonavos 
rajone. Jam rinkimų dieną bus vos prieš 
kelias savaites sukakę 18 metų. Prime-
name, kad 2018 metais pasikeitė teisi-
nis reglamentavimas: buvo sumažintas 
kandidatų į savivaldybės tarybos narius 
amžiaus cenzas ir pirmąjį kartą Lietu-
vos istorijoje dėl savivaldybės tarybos 
nario ir merų mandatų galės varžytis ir 
aštuoniolikamečiai.

Teisti kandidatai
Būsimieji kandidatai, pildydami 

kandidatų anketas, privalėjo nurodyti 
duomenis savo teistumą, o to nepada-
rę – pašalinti iš kandidatų sąrašų. VRK 
duomenimis, 2019 m. dėl savivaldybės 
tarybos nario mandato varžysis 244 
teisti kandidatai (1,8 proc.), o dėl tary-
bos nario mero mandato 23 iš 411 teisti 
kandidatai (5,6 proc.).

Iš partijų ir jų koalicijų kandidatų į 
klausimą dėl teistumo teigiamai atsakė 
194 (1,4 proc.), iš visuomeninių rinki-
mų komitetų – 49 kandidatai (0,4 proc.) 
ir vienas save išsikėlęs kandidatas.

Daugiausia teistų kandidatų skaičių 

iškėlė Darbo partija (39), Lietuvos soci-
aldemokratų partija (35), Lietuvos vals-
tiečių ir žaliųjų sąjunga (27), Tėvynės 
sąjunga-Lietuvos krikščionys demokra-
tai (24), partija Tvarka ir teisingumas 
(19), Lietuvos socialdemokratų darbo 
partija (17), Lietuvos laisvės sąjunga 
(liberalai) (11), Lietuvos Respublikos 
liberalų sąjūdis (10). Nė vieno tokio 
kandidato savo sąrašuose neturi ketu-
rios partijos: politinė partija Rusų aljan-
sas, Lietuvos krikščioniškosios demo-
kratijos partija, Lietuvos lenkų rinkimų 
akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga ir 
Lietuvių tautininkų ir respublikonų są-
junga.

Turint omeny, kad ne visos politi-
nės partijos kelia vienodą kandidatų ir 
jų sąrašų skaičių, įvertinus ir šiuos dė-
mesnis, situacija šiek tiek kinta: teistų 
kandidatų yra daugiausia kandidatų 
sąrašuose, kuriuos iškėlė Darbo partija 
(3,8 proc., t. y. 39 iš 1037 kandidatai yra 
teisti), Lietuvos laisvės sąjunga (libera-
lai) (3,3 proc., t. y. 11 iš 335 kandidatai 
yra teisti), Lietuvos socialdemokratų 
darbo partija (2,9 proc., t. y. 17 iš 592 
kandidatai yra teisti), partija ,,Tvarka ir 
teisingumas" (2,2 proc., t. y. 19 iš 867 
kandidatai yra teisti).

Daugiausia teistų kandidatų dėl savi-
valdybės tarybos nario mandato varžy-
sis Širvintų rajono (11), Šilalės rajono 
(10), Raseinių, Ukmergės ir Varėnos 
rajonų savivaldybėse (po 9), Kalvarijos, 
Radviliškio ir Šilutės rajonų savivaldy-
bėse (po 8). Nė vienas toks kandidatas 
rinkimams neregistruotas Akmenės ra-
jono, Druskininkų, Kauno ir Tauragės 
rajonų savivaldybėse.

Įvertinus visose savivaldybėse ke-
liamų kandidatų ir jų sąrašų skaičius, 
daugiausia teistų kandidatų dėl mandato 
varžysis Širvintų rajone (5,6 proc., t. y. 
11 iš 196 kandidatų yra teisti) ir Kazlų 
Rūdoje (po 5,6 proc., t. y. 7 iš 126 kan-
didatų yra teisti), Kupiškio rajone (5,5 
proc., t. y. 7 iš 128 kandidatų yra teisti), 
Skuodo rajone (4,2 proc., t. y. 5 iš 118 
kandidatų yra teisti), Kalvarijoje (4,1 
proc., t. y. 8 iš 193 kandidatų yra teisti).

Kandidatų išsilavinimas
Trečdalis (33,7 proc.) kandidatų savo 

anketose nurodė turį aukštąjį universi-
tetinį išsilavinimą, 4,8 proc. – aukštąjį 
neuniversitetinį, 12,7 proc. – aukštąjį, 
7,3 proc. – aukštesnįjį, po 4 proc. – vi-
durinį su profesine kvalifikacija ir tik 
vidurinį. Likusi dalis, net 32,8 proc., 
kandidatų savo išsilavinimo apskritai 
nenurodė.

Daugiausia kandidatų su aukštuo-
ju išsilavinimu į savo sąrašuose kelia 
šios politinės partijos: Tėvynės sąjun-
ga-Lietuvos krikščionys demokratai 
(beveik 62 proc.), Lietuvos Respubli-
kos liberalų sąjūdis (59,8 proc.), Lie-
tuvos socialdemokratų partija (58,5 
proc.), Lietuvos žaliųjų partija (58,4), 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 
(52,1), Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų 
aljanso koalicija „Krikščioniškų šeimų 
sąjunga" (48,7 proc.), partija ,,Tvarka 
ir teisingumas" (39,9 proc.), Lietuvos 
socialdemokratų darbo partija (38,2 
proc.), Darbo partija (37,7 proc.), Lie-
tuvos laisvės sąjunga (liberalai) (38,2 
proc.).

Šį mokslo cenzą turinčių mažiausiai 
yra tarp politinės partijos Rusų aljansas 
(16,7 proc.), Lietuvos lenkų rinkimų 
akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos 
(23,3 proc.) Lietuvos centro partijos 

(beveik 27 proc.) ir  Lietuvių tautininkų 
ir respublikonų sąjungos kandidatų.

Pagal kandidatų anketose pateik-
tus duomenis, daugiausia kandidatų su 
aukštuoju išsilavinimu į savo sąrašus 
įrašė šie visuomeniniai rinkimų komi-
tetai: „Gedimino miestas“ (93,6 proc.), 
„Už Kupiškio kraštą“ (93,3 proc.), 
„Vieningas Kaunasu (86,3 proc.), ,,Vy-
tautas Grubliauskas ir komanda“ (86 
proc.).

Aukštu kandidatų aukštojo išsilavi-
nimo procentu pasižymi ir A. Zuoko ir 
vilniečių koalicija „Laimingas Vilnius“ 
(86,4 proc.).

Kandidatų turtinė padėtis
Kandidatai į savivaldybių tarybas 

privalėjo pateikti savo turto ir pajamų 
deklaracijų išrašus. Susumavus kan-
didatų deklaracijose pateiktus duome-
nis apie privalomą registruoti turtą, 
vertybinius popierius, meno kūrinius, 
juvelyrinius dirbinius bei pinigines 
lėšas, galima teigti, kad turtingiausi 
kandidatai dėl mandatų varžysis Klai-
pėdos mieste (vidurkis – beveik 166 
tūkst. eurų), Kauno ir Vilniaus mies-
tuose (atitinkamai apie 149 tūkst. ir 
145 tūkst. eurų), Neringoje (apie 130 
tūkst. eurų), Kupiškio rajone (apie 123 
tūkst. eurų), Kėdainių rajone (apie 121 
tūkst. eurų) ir Palangos mieste (apie 
116 tūkst. eurų).

Mažiausiai deklaruojamo turto turin-
tys nurodė kandidatai į Visagino (apie 
36 tūkst. eurų), Lazdijų rajono (per 48 
tūkst. eurų), Prienų rajono ir Kalvarijos 
(maždaug po 51 tūkst. eurų), Ignalinos 
rajono ir Zarasų (apie 53 tūkst. eurų) sa-
vivaldybių tarybas.

Šioje kategorijoje tarp partijų kan-
didatų sąrašų pirmauja LVŽS, kurios 
visų iškeltų kandidatų deklaruoto turto 
bendra vertė – daugiau kaip 203 mln. 
eurų. Antrojoje vietoje – LSDP, kurios 
kandidatų turto bendra vertė – 157 mln. 
Eurų; trečiojoje vietoje – TS-LKD, ku-
rių kandidatų bendra deklaruoto turto 
vertė yra beveik 153 mln. eurų. Pažy-
mėtina, kad šios politinės partijos kelia 
ir daugiausiai kandidatų ir jų sąrašų 
visoje Lietuvoje, todėl teigti, kad šių 
politinių partijų keliami kandidatai yra 
turtingiausi – negalima.

Įvertinus vieno kandidato į savival-
dybės tarybos narius deklaruoto turto 
vertės vidurkį partijų rikiuotė kinta: 
sąrašo pirmojoje vietoje atsiduria A. 
Zuoko ir vilniečių koalicija „Laimingas 
Vilnius“ (beveik 2013 tūkst. eurų), Lie-
tuvių tautininkų ir respublikonų sąjunga 
su apytikriai 180 tūkst. eurų, Rokiškio 
krašto koalicija „Už laisvę augti" (apie 
121 tūkst. eurų).

Jei lygintumėme visų rinkimuose 
dalyvaujančių sąrašų (t. y. ir politinių 
partijų ir visuomeninių rinkimų komi-
tetų) vieno kandidato deklaruoto turto 
vidurkį, dideliu skirtumu pirmąsias tris 
vietas užimtų visuomeninių rinkimų 
komitetų kandidatų sąrašai: „Kartu kur-
kime Kupiškio kraštą“ (apie 367 tūkst. 
eurų), „Vieningas Kaunas“ (beveik 299 
tūkst. eurų) ir „Vieninga Neringa" (be-
veik 297 tūkst. eurų).

Turtingiausių kandidatų dešimtu-
ke – trys milijonieriai, kovosiantys dėl 
mandatų sostinės taryboje, du – Klaipė-
dos miesto, ir po vieną Alytaus, Biržų, 
Klaipėdos, Kupiškio ir Radviliškio ra-
jonuose.

V. Martinkonį (per 19 mln. eurų) iš-
kėlė PTT, V. Dambrauską (virš 16 mln. 

eurų) ir V. Krikščiūną (apie 5,5 mln. 
Eurų)  – LVŽS, R. Lapinską (apie 6,7 
mln. eurų) Lietuvos žaliųjų partija, J. 
Dumašių (per 6 mln. eurų) ir A. Ka-
veckį (apie 5 ml. eurų)– TS-LKD, V. 
Valkiūną (kone 5 mln. eurų) – Lietuvių 
tautininkų ir respublikonų sąjunga, A. 
J. Zabulį (apie 4,3 ml. eurų) – Lietuvos 
laisvės sąjunga (liberalai), A. Žemaitį 
(apie 3,7 mln. eurų) – Darbo partija ir 
Z. Aleksandravičių (per 3,5 mln. eurų) – 
visuomeninis rinkimų komitetas „Kartu 
kurkime Kupiškio kraštą“.

Kandidatų šeiminė padėtis
Daugiau kaip pusė – 51 proc. – visų 

kandidatų yra susituokę, sudarę partne-
rystės sutartį arba gyvena su partneriu 
(-e). Nevedusių (netekėjusių) yra apie 8 
proc., našlių – per 3 proc. Apie 7 proc. 
kandidatų nurodė, jog yra išsiskyrę, o 
apie trečdalį (30 proc.) duomenų apie 
savo šeimyninę padėtį nepateikė.

Kandidatų tautybės
Kadangi vietos savivaldos rinki-

muose turi teisę kandidatuoti vietos 
gyventojai, savivaldos rinkimuose dėl 
tarybos nario mandato varžysis 25 tau-
tybių atstovai. Didžioji dauguma (73,73 
proc.) kandidatų į savivaldybės tarybas 
yra lietuviai. Lenkai sudaro 2,43 proc., 
rusai – 1,40 proc., baltarusiai ir ukrai-
niečiai – kiek daugiau kaip 0,15 proc. 
visų savivaldos rinkimams registruotų 
kandidatų.

2019 m. savivaldybių tarybų rinki-
muose varžysis apie 50 kitų tautybių 
atstovų: po keletą armėnų, vokiečių, 
latvių, totorių, žydų, graikų, prancūzų, 
uzbekų, po vieną anglą, azerbaidžanie-
tį, čilietį, estą, etiopietį, gruziną, ispa-
ną, italą, kazachstanietį, kolumbietį, 
komės, slovakijos, talyšo ir vietnamo 
tautybes nurodžiusį kandidatą. Daugiau 
kaip 5,6 tūkst. kandidatų (41 proc.) an-
ketose savo tautybės nenurodė.

Populiariausi kandidatų 
vardai ir pavardės
Nors Kazlauskas, Stankevičius, Pe-

trauskas, Jankauskas, Žukauskas – pa-
čios populiariausios pavardės Lietuvo-
je, o savivaldos rinkimuose kandidatų 
tokia pavarde daug, tačiau pagal skaičių 
jų rikiuotė – kiek kitokia. Kandidatų 
sąrašuose yra 27 Kazlauskai, 25 Žu-
kauskai, po 22 Adomaičius ir Stanke-
vičius, po 21 Balčiūną ir Jankauską, 20 
Vasiliauskų.

Tarp kandidačių moterų daugiausia 
Kazlauskienių (18), Urbonienių (15), 
Vasiliauskienių (14), Stankevičienių 
(13), Navickienių, Paulauskienių (po 
12).

Rinkimams registruoti 246 kandida-
tai, vardu Vytautas, 180 – Kęstutis, 169 
– Jonas. Taip pat daug yra Saulių (141), 
Darių (139), Antanų (138), Tomų (135), 
Mindaugų (133) ir Arūnų (126).

Savivaldybių tarybų nario mandato 
sieks 171 Daivos, 127 Linos, 115 Jurgi-
tos, po 114 Irenų ir Rasų, po 104 Jūrates 
ir Ritas, 102 Jolantos.

Savivaldybių tarybų rinkimai vyks 
2019 m. kovo 3 d. 60-tyje savivaldy-
bių. Rinkėjai turės išrinkti 1 502 tarybos 
narius, įskaitant 60 merų. Kai kuriose 
savivaldybėse renkant merus neabejoti-
nai prireiks papildomo balsavimo, kuris 
numatytas 2019 m. kovo 17 d. Kas kovo 
mėnesį perims savivaldybių valdymą – 
rinkėjų rankose.

VRK inform.
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Politinė reklama

Politinė reklama bus apmokėta iš R. Godeliausko politinės kampanijos sąskaitos. Užs. 15

Gerbiami rokiškėnai!
Vasario 16-oji kiekvieno mūsų širdyje 

pažadina ypatingus jausmus. Penkiasdešimt 
okupacijos metų ji buvo branginama širdyse 
kaip laisvės ir valstybingumo simbolis. Mano 
širdyje ją įprasmina per visus okupacijos 
dešimtmečius išsaugota mano senelio – 
Lietuvos kario ir partizano – nuotrauka. Linkiu, 
kad kiekvienas mūsų šiai brangiai dienai 
rastume vietos savo širdyje. Kad didžiuotumės, 
žvelgdami į savo valstybės istoriją, ir patys 
kasdien kurtume šiandienos ir ateities Lietuvą!

Kandidatas į rajono merus 
Ramūnas Godeliauskas

Specialistai pataria – rinkitės 
legalias paslaugas

Rokiškio rajone ūkinę komerci-
nę veiklą vykdo 395 objektai. Iš jų 
asmens sveikatos priežiūros veiklą 
vykdo 59 ūkio subjektai, vaikų ug-
dymo veiklą – 46, socialinės globos 
veiklą – 5, grožio paslaugų veiklą 
181, kitų paslaugų veiklą – 47, li-
cencijuojamą veiklą vykdantys - 2. 
Rajone veikia 50 radiotechninių 
objektų. 

Vykdant tiesioginę valstybinę vi-
suomenės sveikatos saugos kontrolę 
kasmet rajone atliekama apie 110 ūkio 
subjektų kontrolė.  2018 metais buvo 
atlikta valstybinė visuomenės sveika-
tos saugos kontrolė 115 objektų, iš jų: 
28 asmens sveikatos priežiūros vei-
klą vykdančiose įstaigose, 16 vaikų 
ugdymo įstaigų, 2 socialinės globos 
įstaigose, 54 grožio paslaugas teikian-
čiuose objektuose, 11 – kitas paslaugas 
teikiančių objektų, 1 radiotechninia-
me objekte, 2 licencijuojamą veiklą 

vykdančiuose objektuose. Pažeidimai 
nustatyti 5 asmens sveikatos priežiū-
ros įstaigose, 1 vaikų ugdymo įstai-
goje, 6 grožio paslaugas teikiančiuose 
objektuose. Pagrindiniai ir dažniausiai 
nustatyti pažeidimai: veikla vykdoma 
neturint leidimo-higienos paso, net 33 
procentai iš nustatytų pažeidimų. Kiti 
nustatyti pažeidimai: asmens sveikatos 
priežiūros įstaigose patalpų įrengimas 
neatitinka teisės aktų reikalavimų, ne-
tinkama patalpų ir įrangos priežiūra, 
darbuotojai nepasitikrinę sveikatos, ne-
tinkama rankų antiseptika, neįdiegtos 
kokybės užtikrinimo, kokybės kontro-
lės sistemos. Grožio paslaugas teikian-
čiuose objektuose: veikla vykdoma 
neturint leidimo-higienos paso, netin-
kama patalpų ir įrangos priežiūra, neuž-
tikrinama tinkama įrankių dezinfekcija, 
sterilizacija, pakartotinai naudojami 
vienkartiniai įrankiai, kosmetikos ga-
miniai neatitinka teisės aktų reikalavi-
mų, naudojami nesilaikant tinkamumo 

naudoti terminų, naudojamos cheminės 
medžiagos neatitinka teisės aktų reika-
lavimų. Vaikų ugdymo įstaigoje veikla 
vykdoma, neturint leidimo-higienos 
paso.

Už nustatytus pažeidimus taikytos 
administracinio poveikio priemonės 
5 asmens sveikatos priežiūros įstaigų 
atsakingiems darbuotojams, 5 grožio 
paslaugas teikiančioms darbuotojoms.

Specialistai pataria naudotis tik pas-
laugų teikėjų, turinčių leidimą-higienos 
pasą, paslaugomis. Šis dokumentas 
liudija, kad ūkinės komercinės veiklos 
sąlygos atitinka visuomenės sveikatos 
saugos teisės aktų reikalavimus. Leidi-
mas-higienos pasas turi būti pateikia-
mas paslaugų vartotojams gerai mato-
moje vietoje.

Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro 

prie Sveikatos apsaugos
 ministerijos Panevėžio 

departamentas

Seimo narys Raimundas Martinėlis 
paliko Valstiečių ir žaliųjų frakciją

Vakar ryte apie pasitraukimą iš 
Valstiečių ir žaliųjų frakcijos Sei-
me paskelbė Sėlos vienmandatėje 
rinkimų apygardoje rokiškėnų ir 
kupiškėnų išrinktas parlamenta-
ras Raimundas Martinėlis.

 
„Šiandien mūsų frakcija pasipil-

do nauju nariu. Prieš keletą minučių 
frakcijoje bendru sutarimu patvir-
tinome R. Martinėlio prašymą pri-
sijungti prie TS-LKD frakcijos Sei-
me. Džiaugiamės, tapome stipresni. 
Bendrai vertinant, tai yra tam tikri 
procesai Seime, akivaizdu, yra vyks-
tantys. Manau, kad opozicija ir TS, 
kaip aiški alternatyva „valstiečių“ 
valdymui įtvirtina savo pozicijas, 
ir linkiu mums visiems veiksmingo 
efektyvaus darbo Seime“, – sakė G. 
Landsbergis.

 R. Martinėlis teigė palikęs LVŽS 
frakciją, nes nesutapo požiūriai regi-
onų politikos, sveikatos priežiūros 
reformos, LRT klausimais. Prie kon-
servatorių jis teigė prisijungęs, nes 
su jais požiūriai tais klausimais suta-
po. R. Martinėlis nepriklauso LVŽS 
partijai, yra nepartinis ir išrinktas 
vienmandatėje Sėlos apygardoje 
kaip nepriklausomas kandidatas.

„Esu tiesiogiai Rokiškio krašto 
žmonių išrinktas politikas, todėl vie-
nas svarbiausių mano veiklos prin-
cipų – tinkamai atstovauti savo apy-
gardos žmonių interesams. Deja, bet 
dabartinė valdančioji dauguma nesi-
laiko rinkimų metu deklaruotų savo 
pažadų ir nevykdo tų darbų, kurių 
laukė žmonės regionuose, spaudžia-
mas visuomeninis transliuotojas, už-
siiminėjama bereikšmiu asmeninių 
politinių sąskaitų suvedinėjimu, o tai 
nebeleidžia tikėtis realių ir konkre-
čių sprendimų, kurių laukia žmonės. 
Dabartinė sveikatos apsaugos politi-
ka ir ligoninių tinklo pertvarka taip 
pat yra prastai parengtos, neišdis-
kutuotos su medikų ir regionų ben-
druomenėmis. Savo buvimu nenoriu 
prisidėti prie tokios politikos vykdy-

mo, todėl nusprendžiau pasitraukti iš 
valdančiosios frakcijos ir prisijungti 
prie opozicijos“, – teigė Seimo narys 
Raimundas Martinėlis.

Valdančiosios Lietuvos valstiečių 
ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) vadovas 
Ramūnas Karbauskis sako, jog jo 
nestebina parlamentaro Raimundo 
Martinėlio sprendimas palikti „vals-
tiečių“ frakciją.

„Tai suprantama, artėja savivaldos 
rinkimai, Rokiškyje jo įsteigtas ko-
mitetas yra mūsų konkurentas LVŽS, 
gal tik stebina, kad į konservatorių 
frakciją perėjo, bet mūsų nestebina 
tas sprendimas, nes jis niekuo nėra 
įsipareigojęs Lietuvos valstiečių ir 
žaliųjų sąjungai“, – ketvirtadienį žur-
nalistams Seime sakė R. Karbauskis.

R. Karbauskis pažymi, kad R. 
Martinėlis savarankiškai laimėjo 
rinkimus ir tik vėliau prisijungė prie 
„valstiečių“ kaip frakcijos narys, o 
pastaruoju metu balsuodavo priešin-
gai, nei buvo nusprendusi frakcija.

„Aš tikrai džiaugiuosi, kad žmo-
gus, nebūdamas nei mūsų partijos 
nariu, nei mūsų rinkimų sąrašo na-
riu, pats laimėjo rinkimus, prisijungė 
prie mūsų sąrašo, ilgą laiką bendra-
darbiavom, tikrai mes tik padėkot 
galim, kad jis ilgą laiką veikė kartu“, 
– ketvirtadienį žurnalistams Seime 
sakė R. Karbauskis.

„Kurį laiką jis praktiškai balsuo-
ja kitaip nei frakcija, tik balsavo už 
biudžetą“, – pridūrė „valstiečių“ va-
dovas.

Šią savaitę „valstiečiams“ netekus 
trijų frakcijos narių, ji sumažėjo iki 
51 nario, ir valdantieji nebeturi dau-
gumos – su socialdarbiečiais ir „tvar-
kiečiais“ bei pagal Seimo statutą jo-
kiai frakcijai nepriklausančiu Seimo 
pirmininku Viktoru Pranckiečiu iš 
viso yra 70 balsų.

Anot R. Karbauskio, dauguma vis 
tiek užtikrinama, nes kai kuriuos jų 
siūlomus sprendimus palaiko forma-
liai į koaliciją jungtis nenorėjusi Lie-
tuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščio-

niškų šeimų sąjunga.
„Galit paprasčiausiai skaičiuoti, 

kaip faktą, kad balsuojant dėl biu-
džeto, kad yra dauguma, buvo šiais 
metais 84 balsai. Taip, buvo vienas 
balsas R. Martinėlio už biudžetą, 
bet nebuvo salėje vieno žmogaus iš 
Lenkų rinkimų akcijos, kuris balsuo-
tų už, tai šiuo atveju dauguma liktų 
neabejotina“, – teigė „valstiečių“ va-
dovas.

Nuo kadencijos pradžios iš „vals-
tiečių“ frakcijos Seime išėjo arba 
buvo pašalinti šeši parlamentarai. Po 
istorijos su Greta Kildišiene į Mišrią 
Seimo narių grupę pasitraukė Bro-
nius Matelis. 2017 m. frakciją paliko 
Dovilė Šakalienė, kuri teisė esanti 
nusivylusi tuo, kad neįgyvendinama 
tai, kas žmogaus teisių srityje buvo 
žadama rinkimų kampanijos metu. 
Politikė tuomet išėjo į Liberalų są-
jūdžio frakciją, o paskui paliko ir 
ją, ir šiuo metu dirba su Seimo so-
cialdemokratais. Seimui atsisakius 
tirti žemės ūkio reikalus, LVŽS frak-
ciją paliko ir į Mišrią Seimo narių 
grupę perėjo Povilas Urbšys, kuris 
šiuo metu kandidatuoja į Panevė-
žio merus. Po konflikto su Ramūnu 
Karbauskiu iš frakcijos išėjo Justas 
Džiugelis, kurį jau buvo numatyta 
svarstyti šalinti iš frakcijos. R. Kar-
bauskis tuomet aiškino, kad siūlė J. 
Džiugelį šalinti dėl to, kad jis siekė 
iš frakcijos išvesti 20 žmonių. Parla-
mentaras yra R. Karbauskį pavadinęs 
patologiniu melagiu, tačiau vėliau at-
siprašė ir patikslino, kad jis „kartais 
sako netiesą“. Traukdamasis pats J. 
Džiugelis teigė, kad jam nepakeliui 
su frakcija, kuri yra vadovaujama 
diktatoriškų polinkių turinčio žmo-
gaus. Šią savaitę frakciją paliko dar 
du į prezidentus kandidatuoti preten-
duojantys asmenys Naglis Puteikis 
ir Mindaugas Puidokas. Pasitraukus 
R. Martinėliui „valstiečių“ frakcijoje 
Seime liks 51 parlamentaras.

„Rokiškio Sirenos“, 
Delfi.lt ir BNS inform.

„Laisvės vardan“ – 
kviečia jau šeštasis žygis

Jau paskelbta šeštojo žygio 
„Laisvės vardan“ data ir žygio 
maršrutas.  Kovo 9 d., 10.30 val. 
prasidėjęs žygis drieksis Rokiškio 
ir Zarasų partizanų kovų keliais.

Kaip „Rokiškio Sireną“ informavo 
vienas žygio rengėjų  – Tomas Kazu-
lėnas, šįsyk žygio maršrutas drieksis 
ne tik mūsų, bet ir Zarasų rajonu.

Toks pasirinkimas neturėtų ste-
binti: mūsų krašto ir zarasiškiai 
partizanai aktyviai bendradarbiavo 
tarpusavyje, kartu pasiekė ženklių 
pergalių.

Apie tai bus daugiau progos susi-

pažinti partizanų kovų ir žygių keliais 
parengtoje apie 20 km trasoje  Sartų 
regioniniame parke. 

Trasa drieksis per miškus, lanky-
sime piliakalnius, bunkerį, vandens 
malūną, Bradesių ąžuolą ir kitas vie-
toves.

Svarbiausia - rezervuokite savo 
laiką: kovo 9 d., 10.30 val.

„Rokiškio Sirena“ primena, kad 
šis žygis sulaukia didžiulio visuome-
nės susidomėjimo. Antai pernai pri-
skaičiuota per 200 žygeivių ne tik iš 
mūsų rajono, bet ir iš daugelio šalies 
vietovių. 

„Rokiškio Sirenos“ inform.
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Praėję kandidatų į rajono merus debatai tebekursto rokiškėnų smalsumą

Kai kuriems kandidatams į rajono merus Kultūros centro scenoje sustatytos kėdės buvo labai karštos. Žiūrovai buvo aktyvūs: kai kurie klausimai kandidatams buvo „sukti“.                                                   M. Meilutės nuotr.

Andrius Burnickas. Tadas Barauskas. Ramūnas Godeliauskas. Valius Kazlauskas. Dalia Lūžienė-Malijonienė. Antanas Vagonis.

Praėjusią savaitę įvykę kandidatų į merus debatai Rokiškyje sukėlė didžiulį susidomėjimą. Į kultūros centro salę gūžėjo gausi minia žmonių, 
o į dvi valandas trukusią „žodžių kovą“ įsivėlė ir žiūrovai, kurie paskatinamai plojo arba bjauriai ūkė atsakiusiems kandidatams. Ne mažiau 
griežti įvertinimai kai kuriems kandidatams pateikti ir „Rokiškio Sirenos“ komentatorių. Pateikiame aktualiausius ir svarbiausius debatų 
klausimus su dalyvių atsakymais (pastaba – atsakymų kalba netaisyta, paryškinti – debatų vedėjo Antano Manstavičiaus klausimai).

Pirmiausia – kandidatų 
prisistatymas ir atsakymas 
į klausimą „kodėl einate į 
mero rinkimus?“

Ramūnas Godeliauskas: 
Labas vakaras. Esu Ramūnas 
Godeliauskas kandidatu į me-
rus iškeltas nuo visuomeninio 
rinkimų komiteto „Vieningi 
su Ramūnu Godeliausku“. 
Prieš kelias dienas man su-
kako 46 metai. Esu gimęs ir 
užaugęs Žemaitijoje, Telšiuo-
se, bet jau 23-eti metai gyve-
nu čia. Čia sukūriau šeimą, 
čia užaugo mano vaikai ir čia 
yra mano namai. Pats pagal 
profesiją esu teisininkas, esu 
baigęs teisę – teisės magistras. 
Turiu ne mažą darbo patirtį 
tiek teisės srityje, 10 metų dir-
bau teisėsaugoje, 10 metų esu 
dirbęs savivaldoje ir tuo pa-
čiu – dešimti metai kai dirbu 
privačiam versle. Šiuo metu 
taip pat dirbu Seimo nario 
Raimundo Martinėlio padėjė-
ju. Manau, kad ši patirtis su-
kaupta per tiek metų bus man 
naudinga. Ir ne tik man – ir vi-
sai komandai, ir savivaldybės 
komandai. Ir tai suteikia man 

galimybes suburt žmones, su-
burt žmones tiek savivaldos, 
tiek bendruomenės bendram 
darbui rajono žmonių labui. 
Kokios, jūsų, kaip politiko, 
geriausia ir blogiausia savy-
bės? Geriausia savybė manau 
yra sugebėjimas telkt žmones, 
telkt apie save ir turėt jų pa-
sitikėjimą. O blogiausia turbūt 
per didelis pasitikėjimas žmo-
nėmis ir bendraujant su kitaip 
manančiais oponentais ar ne 
tik gero linkinčiais žmonėmis, 
tai man kažkiek sunku atsiri-
bot nuo to, nuo to pasitikėjimo 
per didelio.

Andrius Burnickas: An-
drius Burnickas esu, manau 
daugelis mane pažįsta. Di-
džiąją gyvenimo dalį pra-
leidęs Rokiškyje tik tai per 
mokslus buvau šiek tiek vil-
nietis tapęs. Jau 10 metų kaip 
grįžau po mokslų į Rokiškį. 
Didžiąją karjeros dalį pralei-
dau sveikatos apsaugoj priva-
čiam versle, privačioj medi-
cinoj nors pagal išsilavinimą 
esu baigęs verslo vadybą ne 
mediciną, mano tėvai gydyto-
jai. O dabar pastaruoju metu 

daugiausia visuomenine vei-
kla užsiiminėju ir individualia 
veikla – šiuo metu vertėjauju. 
Dėl ko einu į politiką, į tokią 
aukštąją politiką galima sakyt. 
Tiesiog pasitikėjimas sky-
riaus, pasitikėjimas Tėvynės 
sąjungos-Lietuvos krikščionių 
demokratų Rokiškio skyriaus 
ir pačiam įdomu savivaldos 
reikalai, tikrai jaučiasi, kad 
tokiam lygmeny galima pada-
ryt realią įtaką ir tas džiugina. 
Esate viešai pabrėžęs, kad 
esate jauniausias tarybos 
narys, o kaip manote kodėl 
pakankamai mažai jaunų 
žmonių eina ir patenka į 
tarybą? Yra tokia, nežinau, 
baimė. Yra tokia tradicija su-
siklosčiusi, ypač savivaldoj, 
kai norint kažkur užimt kaž-
kokį postą, pareigas, kandida-
tuot – labai svarbu yra kokiai 
partijai priklausai. Priklauso-
mai nuo to, kas tuo metu yra 
valdžioj savivaldoj ir labai per 
daugelį metų žmones tas yra 
atbaidę. Dažniausiai jie lyg ir 
norėtų kažkuo prisidėti, bet 
taip atsargiai žiūri į tuos pro-
cesus, nes sako, kad lieps įstot 

kažkur ar dar kažką, tai geriau 
tada nereikia, geriau stebėsiu 
iš šono – ramiau. Man nerei-
kia tų rietenų, nereikia tos vi-
sos tokios politikos. Čia šita 
dalis labiausiai manau atbaido 
jaunus žmones. Bet jūsų ne-
atbaidė? Ne, bandysim šitą 
šiek tiek pralaužti.

Dalia Lūžienė-Malijo-
nienė: Laba diena, esu Dalia 
Lūžienė-Malijonienė. Ats-
tovauju Lietuvos valstiečių 
žaliųjų partiją. Esu iškelta jų 
partijos susirinkime ir todėl 
juos ir atstovauju. Esu Rokiš-
kio gyventoja jau gal 30 metų, 
gimusi esu Biržų rajone, bet 
kaip sakoma “kaimynystėj ant 
rubežiaus”. Todėl man Ro-
kiškis visada imponavo, kad 
vaikai užaugo ir pati tiek metų 
esu pragyvenusi. Esu ūkininkė 
tikrai kaip šiuolaikinis ūkinin-
kas jis turi išmanyti ir ekono-
miką ir vadybą ir visas kitas 
manau patirtį turiu. Pagal 
specialybę esu agronomė, o 
taip esu dirbusi ir nacionalinėj 
žemės tarnyboj ir žemėtvarko-
je, dirbusi Lietuvos draudime, 
vadovauju jau daug metų, esu 

valdybos pirmininkė koopera-
tyvas eko tikslas – ekologinio 
pieno kooperatyvas. Vadovau-
ju treti metai ūkininkų sąjun-
gai. Manau, kad užteks, įgysiu 
dar patirties, kurios neturiu, 
nes aš esu žmogus dar ne po-
litikas, tai kaip žmogus einan-
tis į politiką. Jūs vis dėl to 
einate į politiką greičiausiai 
turite tam tikrų politikų pa-
vyzdžių. Norėčiau paklausti 
kas jums yra gero mero pa-
vyzdys – nebūtinai Lietuvos 
miestų, galbūt užsienio me-
ras? Tai kaip sako gal pir-
miausia pasižiūrėkime į savo 
rajono merus, nes į ką mes tu-
rime lygiuotis. Mano nuomo-
ne galbūt Kanopa buvo mūsų 
toks (salėje pasigirdo „būūū, 
gėda“, – aut. past.). Nu kam 
gėda galbūt ne visas čia ge-
rai, nes mano nuomone meras 
turi būti ūkiškas. Ir išmanyti ir 
verslą ir kaip valdyti pinigus, 
investicijas ir visą kitą.

Tadas Barauskas: Laba 
diena gerbiami rokiškėnai. 
Labai džiugu jus čia matyti at-
ėjusius nepatingėjusius, nepa-
būgusius gripo. Esu Tadas Ba-

rauskas, man 41 metai, gimiau 
ir užaugau Rokiškyje, baigiau 
Juodupės vidurinę mokyklą, 
pabaigiau Kauno Technologi-
jos universitetą – esu IT spe-
cialistas. Pabaigiau Mykolo 
Romerio universitetą – esu 
savivaldos institucijų admi-
nistravimo magistras. Jeigu 
kalbant apie darbinę patirtį: 
dirbau Juodupės gimnazijoje, 
Juozo Tūbelio gimnazijoje 
(dabar – Juozo Tūbelio pro-
gimnazija – aut. past.), dirbau 
dviejuose bankuose – DNB ir 
Ūkio banke. Šiuo metu dirbu 
biudžetinėj įstaigoj Rokiškio 
baseinas vadybininku. Jeigu 
kalbėti apie politiką, į šiuos 
rinkimus einu jau penktą kar-
tą. Du kartus buvau išrinktas 
tarybos nariu, dirbau Seimo 
nario Vytauto Saulio padėjė-
ju bei Rokiškio rajono mero 
Antano Vagonio patarėju – tai 
politinės patirties turiu. Dėl 
ko einu į merus? Esu Lietuvos 
socialdemokratų partijos pir-
mininkas, partija manim pati-
kėjo ir todėl iškėlė mano kan-
didatūrą į šį atsakingą postą.

Į 5 p.
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Nepriklausomas rajono laikraštis

Praėję kandidatų į rajono merus debatai tebekursto rokiškėnų smalsumą
Iš 4 p.
Kaip žinote socialdemokra-

tų partija turi labai dideles ša-
knis Rokiškyje. Turėjome gal 
4 merus socialdemokratus, 2 
vicemerus, administracijos di-
rektorius, pavaduotojus. Todėl 
socialdemokratų yra nuveikta 
daug gerų darbų. Tačiau tikrai 
ties tuo mes nenorim sustoti. 
Turim puikią komandą ir ti-
kimės tuos darbus tęsti toliau. 
Bet vis dėl to pastarieji keli 
metai socialdemokratų par-
tijai buvo tokie gana per-
mainingi ir audringi, kiek 
žinau neaplenkė tam tikri 
konfliktai ir Rokiškio social-
demokratų gretų. Tai vis dėl 
to ar jau pavyko sutramdyti 
maištininkus? Maištininkų 
tramdyti nereikia, partija dir-
ba, veikia, kas nepritaria par-
tijos idėjoms – tas partiją pa-
lieka, kurią kitą partiją ar dar 
kažką veikia. Tai aš galvoju, 
kad mūsų partijos išgrynini-
mas kaip kairiosios jėgos tai 
yra didelis žingsnis ir tikimės, 
kad mūsų partija ateity tik sti-
prės.

Antanas Vagonis: Anta-
nas Vagonis. Norėčiau tęsti 
pradėtus darbus ir šiuo metu 
esu subūręs komandą „Anta-
no Vagonio komitetas“. Tikrai 
labai aktyvūs, žingeidūs ir 
drąsūs komiteto nariai, ma-
nau, kad jie pajėgūs padėti 
man pratęsti tai, kas jau buvo 
padaryta. Kaip manote, jei-
gu jūs būsite perrinktas dar 
vienai kadencijai, ar atei-
nanti kadencija bus rames-
nė ir pavyks išvengti tokių 
konfliktų, dėl kurių buvo 
svarstoma įversti tiesiogi-
nį valdymą? Be abejo, kad 
jinai bus kitokia, bet, kad ji 
bus drąsesnė tai aš tikrai galiu 
garantuoti, kad kažkokio tai 
nuolankumo tai tikrai nebus 
nes pokyčiai reikalauja vis 
dėl to tvirtesnės rankos ir ki-
tas dalykas aš tikiuosi, vis dėl 
to, kad naujai susirinkusi ta-
ryba galų gale išgirs tą balsą, 
kad mes turime dirbti vienin-
gai. Tiesiog man šiuo atveju 
nepasisekė su keliais tarybos 
nariais, nes mano taryba buvo 
nuostabi ir per keletą maišti-
ninkų, kurių nereikia tildyti, 
maištavo. Ką padarysi – tokia 
buvo taryba. Aš tikiuosi, kad 
kita bus daug tvirtesnė, kad 
jinai bus aiškiai nukreipta į 
kryptį kažką daryti Rokiškio 
rajonui, o ne tik kažkur maiš-
tauti, reikalauti ir kažką įrodi-
nėti. Kitas dalykas – manau, 
kad kiekvienas tarybos narys 
pamatė, kad jų „spykeris“ 
(angl. speaker – kalbėtojas, 
pranešėjas – aut. past.) pui-
kiai gali tvarkytis ir valdyti. 
Manau, kad antrą kartą niekas 
nenorės įvesti tiesioginio val-
dymo. Daug kalbėjote apie 
maištininkus, tačiau daug 
kas, tikriausiai, ir jus galėtų 

pavadinti maištininku – jūs 
vis dėl to nutraukėte ryšius 
su socialdemokratais, su ku-
riais buvote išrinktas praei-
tą kartą. Ne, aš nenutraukiau 
ryšių. Aš tiesiog išėjau.

Valius Kazlauskas: Esu 
Valius Kazlauskas. Istorikas. 
Patirtis yra įvairi: buvau ir 
probacijos tarnybos parei-
gūnas, savanoris, dirbu daug 
visuomeninėje veikloje kartu 
ir stengiuosi suburti būtent tas 
pilietines iniciatyvas, kurios 
nuveiktų Rokiškio ar krašto 
naudai. Aišku tos veiklos yra 
didžiulės ir mano svajonė 
buvo, kad būtent tas visuo-
meninis formatas kažkokia 
tai forma savo pilietiškumo 
kryptimi peraugtų į politi-
nį formatą – kad įgyvendint 
ir skaidrinti, ir gryninti tas 
ydas, kurios praktiškai nuo 
sovietmečio, nuo sąjūdžio 
laikų, slegia būtent mūsų tiek 
visuomenę, savivaldą ir visa. 
Šiandien atstovauju būtent ši-
tai idėjai. Esu nepartinis, bet 
atstovauju koaliciją už laisvę 
augti ir manau, kad turiu tą 
komandą, kuri turi tas kompe-
tencijas atspindėti mano idė-
jas, dabarties idėjas. Kuo jūs 
save daugiau laikote – kon-
servatoriumi, ar krikščioni-
mi demokratu, ar liberalu? 
Sentimentai būtent Tėvynės 
sąjungai yra didžiuliai ir aš 
manau, kad šita kryptis, kuri 
atspindi mano idėją yra pa-
grindinė – Tėvynės sąjungos 
esu žmogus.

Koks pirmas būtų dar-
bas, kurį padarytumėte ta-
pęs Rokiškio rajono savival-
dybės meru?

V. Kazlauskas: Na, pasi-
stengčiau būtent suvienyti ta-
rybos darbą bendram tikslui. 
Kaip išeitų, kaip pavyktų čia 
toks uždavinys aiškinti būtent 
tą būtinybę, kad tai yra porei-
kiai ir tas poreikis yra ateičiai 
tai būtinybė kaip išlikti rajo-
nui. Yra sąlyga tokia.

A. Vagonis: Pirmiausia 
– suformuoti komandą ir, pri-
tariu Valiui, suvienyti tarybą. 
Tiesiog, aišku, netgi norėtų-
si, kad net nebūtų opozicijos, 
kad būtų vieninga taryba, kaip 
Akmenėje sakykim. Jeigu būtų 
opozicija, tai, kad ji dirbtų ra-
cionaliai ir padėtų savo kritika 
ir savo drąsa – tai būtų, man at-
rodo, nuostabu. Manote, kad 
opozicijos nereikia idealiu 
atveju? Idealiu atveju nerei-
kia, bet jeigu visa komanda 
susirenka ir mes turime bendrą 
tikslą, yra tokių savivaldybių, 
kurios net nedeklaruoja, kad 
jos turi opozicijas, ir aš ma-
nau, kad jeigu taip susivienytų 
taryba – tai būtų nuostabus da-
lykas. Mano ta idėja buvo jau 
pirmoj kadencijoj. Nepavyko, 
bandysim dar kartą.

T. Barauskas: Žinokit 
grįšiu prie savo kolegų tos 

pačios minties, kadangi visi 
įžiūrim tą pačią problemą – 
nėra bendro, nėra vieningo 
darbo taryboje, tai persiduoda 
ir į seniūniją ir į savivaldybes, 
tai persiduoda ir į savivaldy-
bės valdomas įmones, nepa-
vyksta suformuoti arba pilnai 
sudėlioti valdybų. Todė pir-
mas darbas – apjungti tarybą, 
sudaryti komandą būtų esmi-
nis darbas.

D. Lūžienė-Malijonienė: 
Čia lygiai taip pat, kolegos. 
Mano buvo tokia patirtis ūki-
ninkų sąjungoje: kai atėjau ir 
pradėjau vadovauti ūkininkų 
sąjungai, ji buvo taip pat la-
bai susiskaldžiusi, nes yra ir 
smulkūs ūkininkai, ir dideli 
ūkininkai, ir tą patirtį manau 
turiu. Pirmiausia, visi tarybos 
nariai turi kalbėtis, o mūsų šiai 
dienai esanti taryba tikrai ma-
nau nesikalba, o emocijos tik-
tai kalba. Tie sprendimai būtų 
ženkliai geresni ir turėtų ge-
resnių rezultatų, nebūtų galbūt 
tos opozicijos tokios atskirties 
todėl manau, kad reikia kalbė-
tis, kalbėtis, kalbėtis.

A.Burnickas: Pirmiausia 
manau, kad reikia suformuoti 
daugumą. Pageidautina sti-
priai, kad meras priklausytų 
daugumai, nes darbas, jeigu 
meras neatstovauja daugumai, 
yra labai komplikuotas kaip 
matėme šios kadencijos metu. 
Ir kadangi aš nemanau, kad 
bus viena politinė jėga, kuri 
turės daugumą, reikės for-
muoti koaliciją ir suformavus 
koaliciją reikės išsigryninti 
tam tikrus bendrus darbus, vis 
tiek programiniai tikslai yra 
plius minus panašūs, turbūt, 
daugumos politinių jėgų. Bet 
reikia išsigryninti tuos pagrin-
dinius darbus, iškomunikuot 
tą visuomenei, kad būtent šios 
kadencijos taryba kreips pa-
grindinį dėmesį į tam tikrus 
kelis darbus, kad kadencijos 
pabaigoje būtų galima matyti 
rezultatus ir pradėt darbus.

R. Godeliauskas: Mano 
nuomone, valdančioji koa-
licija, ką kalbėjo kolegos, ji 
susidėlios po rinkimų. Ir tai 
nebus kaip mero darbas. Mero 
darbas prasidės kai jis pri-
sieks Lietuvos Respublikai ir 
konstitucijai ir, kaip prisiekęs 
meras aš aplankyčiau visas 
savivaldybės biudžetines ir 
visas kitas įmones, pabandyt 
nuramint jas, nuimt tą įtam-
pą, kuri yra susidariusi šiai 
dienai. Ne tik susiję su rinki-
mais, bet ir su ta aplinka ko-
kia buvo politika pastaraisiais 
metais. Jaučiate įtampą. Kas 
ją kelia pirmiausia? Visąlaik 
tenka bendrauti ir teko aplan-
kyti vieną biudžetinę įstaigą ir 
kalbėtis su vadovais, ir kolek-
tyvuose jaučiasi tokia suirutė 
ir įtampa dėl tų visų politikų 
nesutarimų tarybos darbe pas-
taraisiais metais.

Salės klausimai
Viktoras Jencius: Norė-

čiau paklausti socialdemo-
kratų partijos atstovo, kaip 
jis numato cigarečių kon-
trabandą vykstančią rajone 
iš Minsko? 

T. Barauskas: Tai ne mero 
prerogatyva. Tuo turėtų užsi-
imti policija. 

V. Jencius: Policija, kiek 
man žinoma, yra pavaldi 
savivaldybei. Tuo pačiu ir 
merui. 

T. Barauskas. Policija 
nėra pavadi merui. Policija 
yra tiesiogiai pavaldi vidaus 
reikalų ministerijai.

Ką žadate pasiūlyti jau-
nimui?

V. Kazlauskas: Jaunimui 
siūlysiu archeologinius kasi-
nėjimus Krošinskių pilaitėj. 
Jaunimui galima pasiūlyti 
Rokiškio krašte daug istori-
nės vertės veiklos ir istorinės 
apžvalgos aspektų. Rokiškio 
kraštas unikalus tuo, kad mes 
galim ištisomis epochomis 
sudominti atvykstančius žmo-
nes. Dar nėra nei vieno Res-
publikoj tokio miesto, tokios 
vietovės, kurioje atvykstantis 
turistas nesižavėtų Rokiškiu. 
Tai viduramžiai, naujieji lai-
kai, sakykim paminklai. Iš 
tikrųjų Rokiškio kraštas šituo 
aspektu yra unikalus. Aš no-
riu jaunimui pasiūlyti būtent 
šviestis, gerbti savo krašto 
istoriją, kad jisai išvykęs iš 
Rokiškio, būtų savo krašto pa-
triotas ir mylėtojas. Krošins-
kių pilaitėj slypi dar dideliai 
lobiai, neįmanomai dideli lo-
biai, kurie laukia jūsų kartos.

A. Vagonis: Aš norėčiau 
sutikti su Valium, kad tikrai 
mes turime daug istorinių vie-
tų, kur jaunimas turėtų būti, 
bet aš galvoju, kad ne mes 
turime kurti jiems kažkokias 
erdves, bet mes turime eiti 
paskui jaunimą. Pasižiūrėti, 
kur jie renkasi ir tose vietose 
turėtų būti Wi-Fi (belaidis in-
terneto ryšys – aut. past.), tose 
vietose turėtų būti kažkokios 
tai prekyvietės įrenginėjamos, 
turi būti aplinka kultūringa ir 
aš galvoju, kad tiesiog jauni-
mas turi mums padiktuoti, ko 
jiems reikia, o ne mes kažką 
turim dirbtinai kurti.

T. Barauskas: Norėčiau 
pasidžiaugti Rokiškio rajonu, 
kad jaunimui skirtų įstaigų 
yra gan nemažai – jaunimo 
centras, muzikos mokykla, 
choreografijos mokykla, spor-
to mokykla. Be abejo, tų vei-
klų niekada nebus per daug. 
Labai džiaugiuosi būdamas 
jaunimo reikalų pirmininku 
kartu su apvaliu stalu įvyk-
dyta veikla, įvykdytu tokiu 
projektu, kad mūsų jaunimas 
galėtų daug pigiau nuvykti į 
Vilnių, į Kauną ir kitus mies-
tus, susipažinti su ten vyks-

tančiomis aplinkomis. Plėsti 
aplinkas jaunimui reikėtų. 
Pavyzdžiui didinti dviračių 
takų, susirinkimo veiklų – jų 
niekada nebus per mažai.

D.Lūžienė-Malijonienė: 
Pirmiausia jaunimą galbūt 
reikia įtraukti į sprendimų 
priėmimą. Nes pakviesti juos 
tiesiog bendrauti, kad jie teik-
tų savo iniciatyvas ir į jas 
būtinai atsižvelgti. Nes daug 
jaunimas turi idėjų, minčių, 
bet kadangi vyresnio am-
žiaus žmonės dažnai atmeta, 
kad „ai, čia jauni žmonės, jie 
galbūt dar nesubrendę“ ir t.t. 
Bet pažiūrėkim, kokie jie en-
tuziastingi, kiek jie turi entu-
ziazmo, pasiūlymų, idėjų. Tai 
yra, tai kad taryba išgirstų, 
kaip meras sakė, ko nori pir-
miausia tas jaunimas. Ne mes 
turim siūlyti jaunimui, o jau-
nimas turi pateikti tas idėjas, 
o taryba ir meras turėtų prie jų 
prisidėti.

A. Burnickas: Aš supran-
tu, kad čia buvo klausimas 
apie laisvalaikio leidimą jau-
nimo. Manau, nemažai jau 
yra vietų Rokiškyje, kur ga-
lima leist laisvalaikį ir Vely-
kalnio bendruomenė, ir visos 
tos choreografijos, dailės mo-
kyklos, stalo žaidimų klubas, 
Šepkos parke erdvė. Pastebiu, 
kad daug jaunimo yra prie 
savivaldybės riedlentininkų 
ir riedutininkų, bet aišku no-
rėtųsi iš jaunimo, kaip minėjo 
kolegė, tos tokios iniciaty-
vos. Galbūt jie norėtų ne vien 
laisvalaikio praleidimo, bet 
tarkim verslo steigimo – nie-
kas nedraudžia 15 ar 16 tapt 
verslininku, nebūtina laukt 
pilnametystės. Ir kažko galbūt 
reikia iš savivaldos – nuvež-
ti į kažkokį seminarą, atvežti 
lektorių kažkokių – va tokių 
dalykų norėtųsi iš jaunimo. 
Manau savivalda turi būtinai 
į tai atsižvelgti.

R. Godeliauskas: Daugiau 
gal jaunimo klausimas ką sa-
vivalda jiems gali duoti. Mes 
savo programoje esame nu-
matę ir turim tokią mintį, kad 
visos jaunimo organizacijos, 
kaip ir nevyriausybinės organi-
zacijos, turėtų visų pirma turėti 
savo atskirą pastatą, kuriame 
būtų patys sau šeimininkai.

Ar atsiras daugiau pro-
jektų, savanorystės galimy-
bių?

R. Godeliauskas: Vienas 
iš poreikių mūsų rajone – kal-
bam apie gyvūnų prieglaudos 
nebuvimą ir jos įkūrimą. Tai 
ta savanorystė rūpintis bena-
miais gyvūnais – mes tą su-
teiksim.

A. Vagonis: Aš savano-
rystę jaunimo tarpe matau 
kaip galimybę save išreikš-
ti. Jau šiuo metu atsiranda 
tos tendencijos, kad net gi 
moksleiviai baigę mokslus 
dažniausiai neskuba mokytis, 

išvažiuoti, bet jie nori save 
išbandyti. Aš galvoju, kad 
savanorystė turėtų būti ne tik-
tais kažkokiems renginiams 
pagelbėti padėti, bet ir senelių 
globai, senelių priežiūrai ir 
gamybose kažkur kažką pa-
dėti. Taip tas žmogus greičiau 
atrastų save.

T. Barauskas: Kuo svarbi 
ta savanorystė? Jeigu matote, 
darbdaviai ieško darbuotojų ir 
jie nori 1, 2, 3 metų patirties, 
tai savanorystė būtent ta vieta, 
kur jaunas žmogus gali įgy-
ti patirtį, gali realizuoti save 
ir einant pas darbdavį sakyti 
„taip, aš bandžiau tą, aš moku 
tą, aš žinau tą“.

V. Kazlauskas: Ką tik 
diskutavom vienoje įmonėje 
ir kabant apie savanorystę aš 
manau jeigu kreipsitės į vie-
ną ar kitą verslo įmonę dėl 
kažkokių įgūdžių įsigijimo 
ar savo noro plėsti savo pro-
fesines žinias, aš manau, kad 
darbdaviai neatsakys. Ir bū-
tent šiandien kalbėjom, kad 
galima profesinio lygmens 
žinias tobulinti įmonėse, jei-
gu turi tam tikrą motyvaciją. 
Ir šita kryptimi, ne tik sava-
noryste, bet darbinių įgūdžių, 
profesinių įgūdžių gilinimas 
pačiame Rokiškyje. O kaip 
muziejininkas aš galiu pasa-
kyti, kad daug jaunimo pri-
sideda prie mūsų muziejaus 
veiklos, skaito paskaitas, da-
lyvauja įvairiose sueigose. 
Aš matau didžiulį potencialą 
jaunimo, to veiklaus jauni-
mo. Motyvuotam jaunimui 
veiklos yra ir tokiam pačiam 
mieste kaip Rokiškis.

D.Lūžienė-Malijonienė: 
Neturiu net ir ką naujo pri-
durti, nes labai daug minčių 
buvo, tai aš kaip iškart iškė-
liau tą klausimą, nes būtent 
seneliams galbūt tikrai reikia 
tos savanorystės, kad tas jau-
nimas tiesiog neatitrūktų nuo 
to bendravimo su vyresnio 
amžiaus žmonėmis. Jiems 
galbūt galėtų pagelbėti ar 
maisto produktų parnešti iš 
parduotuvės, ar kokių kitų, 
kad ir malkų seneliui atnešti 
ar dar kur. Tikrai manau, kad 
tos savanorystės, o nekalbant 
jau apie kultūrinius renginius 
ir visus kitokius kas vyksta 
rajone, manau jaunimui yra 
tikrai kur įsijungti, tik didelio 
noro tam reikia.

V. Kazlauskas: Jaunimo 
reikalų koordinatoriaus rei-
kia tokio, kuris susikalbėtų 
su jaunimu. Dabar žiūriu, kad 
paskirtas jaunimo reikalų ko-
ordinatorius tas žmogus, kuris 
dirbo ir civilinės saugos vado-
vu ir kitur, tai čia būtent reikia 
tokio koordinatoriaus, kuris iš 
tikrųjų sujungtų jaunimo vei-
klą, mokėtų su jais susikalbėt 
ir atspindėtų jų lūkesčius. Čia 
– savivaldybės prerogatyva.

Monika MEILUTĖ
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2019 m. vasario 20 d. (trečiadienį) 
10 val. Rokiškio rajono savivaldybės 1 
a. salėje šaukiamas rajono savivaldy-
bės tarybos posėdis.

Tarybos posėdžio darbotvarkė ir 
komitetų pasėdžio laikas skelbia-

mas interneto svetainėje www.rokiskis.lt (žr. 
,,Naujienos“).

Užs. 0752

Užs. 0754

Žemės sklypų savininkai, valdy-
tojai ar naudotojai kviečiami, teikti 
paraiškas Rokiškio rajono savivaldy-
bei dėl ketinimo diegti prevencines 
priemones bebraviečių daromai ža-
lai. Teikiant paraišką būtina pateikti 

žemės sklypo nuosavybę, valdymo ar naudojimo 
teisę patvirtinančius dokumentus,  sklypo planą 
ar schemą, kitus dokumentus. 

 Paraiškos forma ir prevencijos priemonių 
diegimo tvarkos aprašas skelbiama savivaldybės 
tinklapyje www.rokiskis.lt

 Paraiškos priimamos iki 2019 m balan-
džio 1 d., adresu: Respublikos g.94 Rokiškis , 606 
kab., tel. pasiteirauti (8 458) 51686.

BALDAI

• Pigiai sekciją Vilnius.  
Tel. 8 674 22 232. Rokiškis
• Geros kokybės virtuvės baldus. 
Kaina 350 Eur. Tel. 8 601 04 331. 
Rokiškis
• Naują dušo kabinos padą RAVAK. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 610 44 293. 
Rokiškis
• Naudotą biuro kėdę su ratukais, 
reguliuojasi aukštis ir nugarėlė. 
Kaina 16 Eur. Tel. 8 610 49 507. 
Rokiškis
• Kompiuterio stalą. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 682 97 279. Rokiškis
• Komodą. Yra smulkus defektas. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 605 33 586. 
Rokiškis
• Sekciją. Be defektų.  
Kaina 80 Eur. Tel. 8 605 33 586. 
Rokiškis
• Sofą su 2 foteliais. Yra smulkių 
defektų. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Naudotų natūralios odos baldų 
komplektą 2+1. Geros būklės. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 615 58 902. 
Rokiškis
• Fotelį - lovą. Kaina 72 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Tvarkingą sofą - lovą.  
Kaina 125 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Fotelį - lovą, 140 cm pločio. 
Kaina 87 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Naudotą lovą su 160 cm pločio 
čiužiniu. Yra dėžė patalynei. 
Kaina 175 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Medinę lovą be dėžės su 140 cm 
pločio čiužiniu. Kaina 165 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Virtuvės spinteles. 60 cm 
pastatomą ir pakabinamą kartu už 
52 Eur, 80 cm su kriaukle už 42 
Eur, pakabinamą 40 cm už 21 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju vienerių metų amžiaus 
šunį. Gyvena lauke. Geras sargas, 
draugiškas. Būtume labai dėkingi, 
jei kas priglaustų.  
Tel. 8 629 27 764. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Vilnonį audinį. Ilgis 2.7 m, plotis 
1.6 m. Kaina 7 Eur.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• 2 šeškų ir 1 šermunėlio geros 
kokybės kailiukus.  
Tel. 8 601 62 344. Rokiškis
• Paauksuotus papuošalų 
komplektus. Nejuoduoja, 
nealergizuoja. Žiedukų yra įvairių 
dydžių. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 678 05 029. Rokiškis
• Naujus L dydžio kailinukus, su 
etiketėmis. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 678 05 029. Rokiškis
• Beveik naują S dydžio kostiumėlį, 
dėvėtas tik kartą. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 678 05 029. Rokiškis
• Odinius, ilgus, moteriškus 38 
dydžio batus. Geros kokybės.  
Kaina 18 Eur. Tel. 8 611 52 763. 
Rokiškis
• Kambarines berniuko šlepetes. 
Vienos 34, kitos 31 dydžio.  
Kaina 5 Eur. Tel. 8 637 04 057. 
Rokiškis
• Žalią moterišką žieminę striukę 
su gobtuvu. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Juodą naują ilgą moterišką 
žieminę striukę su gobtuvu.  
Kaina 65 Eur. Tel. 8 621 86 262. 
Rokiškis
• Naują - nenešiotą Optio firmos 
nėščiosios diržą. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Geros būklės Lacoste laisvalaikio 
batelius. 39 dydis. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• CD grotuvą VDO Dayton CD 
1107. MP3, AUX. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
JVS KD-SD80BT. Bluetooth, 
Mos-fet, 50w-4, WMA, MP3, USB, 

AUX, SD. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Geros būklės CD grotuvą JVS 
KD-R821BT, Bluetooth, VMA, 
MP3, USB, AUX. Mos-fet 50W-4. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Labai geros buklės, kaip naują 
CD grotuvą Panasonic CQ-
C1300AN. Mp3, VMA, RDS. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
Panasonic CQ - C1303NE. MP3, 
AUX. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
AP CD - 5800 CD. MP3, AUX. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
Sony CDX - MP40. MP3.  
Kaina 20 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
Panasonic CQ-C7303N. MP3, 
WMA. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Idealios būklės CD grotuvą 
ALPINE CDE-120RM, USB, AUX. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
Vdo Dayton CD 1327. Yra MP3, 
AUX. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros buklės CD grotuvą 
Kenwood KDC - 100U. USB, CD, 
AUX. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• CD grotuvą VDO Dayton CD 
1107. MP3, AUX. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
JVS KD-SD80BT. Bluetooth, 
Mos-fet, 50w-4, WMA, MP3, USB, 
AUX, SD. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• CD grotuvą PLU2, P2 - 3030. 
MP3. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
Sony CDX-GT424U. MP3, WMA, 
AAC, ATRAC, USB, AUX. 52W-4. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Veikiantį muzikinį centrą 
Samsung. FM radijas, CD, kasečių 
grotuvas. AUX jungtis. Galimas 
12V. maitinimas. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 628 37 400. Rokiškis
• Aktyvias garso kolonėles, USB, 
radiją. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 670 27 742. Rokiškis
• Naują vokišką retro stiliaus 
radiją. USB, SD kortelė, kasetės, 
plokštelių grotuvas. DVD gedimas. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 670 27 742. 
Rokiškis
• Naują plokštelių grotuvą. Yra 
USB, radijas. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 670 27 742. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Triušių pateles ir patinėlius.  
Tel. 8 678 03 831. Rokiškis
• Persų katinas ieško draugės.  
Tel. 8 658 60 969. Rokiškis
• Draskykę kačiukui. Kaina 12 Eur. 
Tel. 8 611 52 763. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo, turiu B ir TR1, 
TR2, SZ kategorijų vairuotojo 
pažymėjimą. Tel. 8 692 39 057. 
Rokiškis
• Vyras ieško įvairaus darbo.  
Tel. 8 672 86 131. Rokiškis
• Ieškau darbo, moku pjauti 
juostiniu gateriu, pjauti malkas ir 
kita. Tel. 8 602 87 040.  
Anykščiai
• 33m. vyras ieško darbo. Turiu 
automobilį. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 648 89 681. 
Rokiškis
• Ieškau darbo, turiu TR1, TR2, 
SM ir B kategorijų vairuotojo 
pažymėjimą. Turiu darbo mini 
ekskavatoriumi patirties.  
Tel. 8 688 08 221. Rokiškis
• Ieškau santechniko darbo, esu 
plataus profilio specialistas.  
Tel. 8 609 50 503.  
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingas vairuotojas darbui 
savivarčiu Vilniuje. Patirtis būtina. 
Tel. 8 686 97 344. Rokiškis
• Reikalinga kirpėja ir kirpėja-
manikiūristė-vizažistė.  
Tel. 8 685 41 483. Rokiškis
• Ieškome roletų matuotojo - 
montuotojo. Tel. 8 624 03 782. 
Rokiškis
• Pagalba reikalinga vienai 
gyvenančiai 90 metų (67 kg, 
160 cm ūgio) senolei, kuriai 
nustatytas 3 slaugos lygis, bendras 
senatvinis silpnumas ir vidutinio 
lygio demencija, kuri pasireiškia 
apatija ir užmaršumu. Senolė turėjo 
insultą. Kaina 1350 Eur.  
Tel. 8 620 97 089. Panevėžys
• Ieškau vokiečių kalbos 
mokytojos, kuri galėtų mokyti 
individualiai. Tel. 8 618 45 874. 
Rokiškis
• Ūkininkui reikalinga buhaterė. 
Tel. 8 686 21 088. Rokiškis
• Siūlome darbą mini 
ekskavatoriaus operatoriui. Darbas 
Rokiškio rajone. Smulkesnė 
informacija telefonu.  
Tel. 8 679 19 742. Rokiškis
• Siūlomas darbas miškavežio 
vairuotojui. Tel. 8 687 33 067. 
Rokiškis
• Reikalingas vairuotojas darbui 
savivarčiu Vilniuje. Be žalingų 
įpročių ir su patirtimi.  
Tel. 8 686 97 344. Rokiškis
• Siūlome darbą baldininkui 
- montuotojui. Gaminami 
nestandartiniai baldai.  
Tel. 8 624 03 782. Rokiškis
• Ieškome moters, norinčios ir 
galinčios prekiauti turguje apatiniu 
trikotažu. Tel. 8 612 84 258. 
Rokiškis

KITA

• Trejas naudotas duris be staktų. 
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Diskinius pjūklus (3 vnt.) ir ašį. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 625 81 278. 
Rokiškis
• Šieną rulonais iš pastogės.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Sausas skaldytas malkas iš 
pastogės. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius. 50 vnt. 

Vieneto kaina 0,7 Eur.  
Tel. 8 621 86 261. Rokiškis
• Juodalksnio, beržo malkas, 
supjautas kaladėlėmis arba po 2 
m rąsteliais. Tel. 8 621 89 438. 
Rokiškis
• Akvariumą, apie 400 l talpos. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 693 82 442. 
Rokiškis
• Sausas pusines atraižas po 2,5 m. 
Atvežu. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 684 02 839. Rokiškis
• Pusines malkas kaladėlėmis, 
vežame po 2,5 m.  
Tel. 8 602 87 040. Rokiškis
• Geros kokybės šieną rulonais. 
Kamajų seniūnija.  
Tel. 8 615 70 749. Rokiškis
• Metalinį seifą su kodu ir rakteliu. 
Matmenys 310x200x200. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 682 38 705. 
Rokiškis
• Įvairių matmenų naudotus 
reklaminius tentus.  
Tel. 8 610 01 593. Rokiškis
• Metalinį seifą. Kaina 135 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Sausas atraižas. Vežu nedidelius 
kiekius, 2,5 m.  
Tel. 8 602 87 040. Rokiškis
• Naudotus buitinius dujų balionus. 
Tel. 8 686 42 522. Rokiškis
• Šiaudų rulonus.  
Tel. 8 627 34 750. Rokiškis
• Šildymo katilą (buržuiką). Kaina 
95 Eur. Tel. 8 608 41 444.  
Rokiškis
• Oro kompresorius 3 vnt. po 40, 
75 ir 80 Eur. Tel. 8 620 28 050. 
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Idealios būklės planšetinį 
kompiuterį SAMSUNG GALAXY 
TAB A SM-T585. Yra vieta SIM 
kortelei, visiškai sukomplektuotas, 
garantija, dėkliukas. Pirktas kovo 
mėn. pabaigoje. Domina keitimas. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Geros būklės planšetinį 
kompiuterį iPad A1337. Ekranas 
10 colių. Dedama SIM kortelė, 
yra dėkliukas. Baterija laiko gerai. 
Domina keitimas. Kaina 65 Eur. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Žaidimų kompiuterį.  
Kaina 32 Eur. Tel. 8 625 04 387. 
Rokiškis
• Veikiantį nešiojamą kompiuterį 
Fujitsu Siemens. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 628 37 400. Rokiškis
• Stalinio kompiuterio visas vidaus 
detales. Tel. 8 624 30 118.  
Rokiškis
• Amd Athlon 64 X 2. RAM 2 
GB. Kietasis diskas 150 GB. 
Windows 7. Klaviatūra. Monitorius 
– skystųjų kristalų, 15 colių 
įstrižainės. Kaina 46 Eur.  
Tel. 8 675 00 301. Rokiškis
• Nešiojamąjį kompiuterį Asus, 
15,6 colių ekranas, Windows 7 
operacinė sistema. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 646 49 930. Rokiškis
• Planšetę Lenovo Tab 10. Nauja. 
Dėl kainos galima tartis. Galimas 
keitimas. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 626 40 488. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Medų. 20 kg po 2 Eur.  
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Idealios būklės mobilų telefoną 
Samsung Galaxy S6 32 GB. Yra 
dokumentai, dėkliukas. Domina 
keitimas. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Baltą mobilųjį telefoną Samsung 
Galaxy S4 su dokumentais.  
Kaina 60 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Mobilųjį telefoną Nokia Lumia 
800. Yra dokumentai. Domina 
keitimas. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Naują baltą Nokia Lumia 520. 
Yra dokumentai, užblokuotas. 
Domina keitimas. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Įvairių modelių telefonų 
įkroviklius, ausines.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Visiškai naują, nenaudotą mobilų 
telefoną Samsung Galaxy S8 64 
GB. Garantija dviems metams. 
Draudimas. Domina keitimas. 
Kaina 340 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Samsung Galaxy J7. Būklė 
tobula 9.5/10. Komplekte dėžutė, 
USB laidas, kroviklis, knygutės, 
Bluetooth JBL ausinės. Pirktas iš 
Telia salono. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 628 26 106. Rokiškis
• Veikiantį telefoną Samsung 
Galaxy S6. Be defektų.  
Kaina 110 Eur. Tel. 8 628 37 400. 
Rokiškis
• Veikiantį telefoną Sansung 
Galaxy Core Prime. Be defektų. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 628 37 400. 
Rokiškis
• Veikiantį Huawei Mate 10 Lite. 
Garantija dar metams, geros 
būklės, visiškai sukomplektuotas.  
Kaina 100 Eur. Tel. 8 602 43 780. 
Rokiškis
• Samsung Galaxy Come Prime 
mobilųjį telefoną. Kaina 65 Eur. 
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Samsung Galaxy S8. Juodas, 
visiškai sukomplektuotas, 
tvarkingas. Kaina 280 Eur.  
Tel. 8 624 90 501. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Geros būklės pianiną Krasnyj 
Oktiabr. Sureguliuotas.  
Kaina 120 Eur. Tel. 8 679 88 428. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 1 kambario butą Bajoruose, yra 
ūkiniai pastatai. Kaina 6500 Eur. 
Tel. 8 673 29 174. Rokiškis
• Administracines patalpas J. 

Gruodžio g. 37, antrajame aukšte. 4 
kabinetai, galima po vieną atskirai. 
Kabinetų plotas apie 13 kv. m. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 699 46 862. 
Rokiškis
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Laibgalių kaime parduodamas sandėlys. 
Matmenys 70x18 m.
Sėlynės kaime parduodamas 800 tonų 
grūdų talpos sandėlys. Kainos sutartinės.
Kreiptis telefonu 868654735

Odinių ir antikvarinių baldų 
išparduotuvė.

 Platus baldų pasirinkimas. 
Respublikos 113a, Rokiškis

Tel. (8-650) 94697

Bajorų baldai

UAB DIZAJA – atestuota įmonė, atliekanti pas-
tatų inžinerinių sistemų projektavimo, montavimo 
darbus , priims į darbą:

Santechnikus-montuotojus, 
vėdinimo sistemų montuotojus.

Neemigruok į užsienį – dirbk Lietuvoje!

Mes siūlome:
Puikias darbo sąlygas vienoje sparčiausiai au-

gančių įmonių;
Konkurencingą „vilnietišką“ atlyginimą, darbą 

naujai statomose pastatuose.
Darbas Vilniuje , Kaune.
Atvykimą  arba apgyvendinimą apmokame.

Tel 8-650 32522  biuras@dizaja.lt

2019.02.28 10 val. Goželiškio k., Pandė-
lio sen., Rokiškio raj., numatomi žemės skly-
po Nr.7307/0001:125 geodeziniai matavimai. 
Kviečiame dalyvauti gretimo žemės sklypo 
Nr.7307/0001:30  savininkus. 

Matininko, atliekančio matavimus adresas: 
Taikos g. 5, Rokiškis; tel.8-458-68144, 

mob. 8-612 95720, el. p. kavolzeme@parok.lt.
 R.Barono žemėtvarkos darbų įmonė

• Puikiai įrengtą namą 
Laibgaliuose, 10 km nuo Rokiškio. 
Židinys, pirtis, 2 vonios kambariai. 
Paliekama dalis baldų.  
Kaina 52000 Eur. Tel. 8 600 98 
909. Rokiškis
• Sodybą 16 km nuo Rokiškio, 
netoli pagrindinio kelio Rokiškis-
Panevėžys. Yra 3,68 ha žemės, 36 . 
namų valdos, ūkinis pastatas, sodas, 
klėtis, šulinys, netoliese tvenkinys 
ir upė Šetekšna. Rami ir graži vieta. 
Kaina 16000 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Sodybą nuostabioje vietoje su 1 
ha žemės Rokiškio raj., Kriaunų 
sen., Miciūnų k. Tel. 8 606 25 534. 
Rokiškis
• Namą 25 km nuo Rokiškio. 30 a 
žemės, senovinis akmeninis ūkinis 
pastatas, šildymas centrinis, vanduo 
iš vandentiekio. Tel. 8 623 71 021. 

Rokiškis
• 2 kambarių butą Juodupėje,  
Liepų g. 15. 1 aukštas, 46 kv. m. 
Tel. 8 625 01 658. Rokiškis
• 3 kambarių butą 4 aukšte. 58 kv. 
m, Obeliuose, Dirbtuvių g.  
Tel. 8 615 52 092. Rokiškis
• 2 kambarių butą Vilties g. 18. 
Plastikiniai langai, 4 aukštas, 
50 kv. m. Galima su baldais. 
Suremontuota laiptinė, elektroninė 
spyna. Arba keičiu į 2 kambarių 
butą pirmajame aukšte. Kaina 
20000 Eur. Tel. 8 677 08 977. 
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, 
servitutinis kelias.  
Tel. 8 657 76 668. Rokiškis

• Namą Rokiškio centre. Įvesta 
elektra, galimybė prisijungti prie 
miesto vandentiekio, kieme yra 
šulinys. Šildymas kietuoju kuru. 
Žemės 6 a. Namui reikia remonto. 
Parduodamas be tarpininkų. Kaina 
8999 Eur. Tel. 8 675 55 189. 
Rokiškis
• Apie 80 kv. m namą su baldais 
ir buitine technika Sodų g. 
Namo vidus ir išorė kapitaliai 
suremontuoti, įvestos nuotekos, 
vandentiekis, atnaujinta elektra. 
Šildomas malkomis, 2 aukšte 
įrengta mansarda, yra pavėsinė, 4 a 
žemės. Tel. 8 655 23 526.  
Rokiškis
• 2 kambarių butą Rokiškyje, 
Aukštaičių g., 2 aukšte, mūriniame 
name. Geras išplanavimas, didelis 
balkonas, erdvi virtuvė. 2 langai 
pakeisti. Rami vieta, langai į pietų 
pusę. Tel. 8 611 20 442.  
Rokiškis
• Tris žemės ūkio paskirties 
sklypus Rokiškio raj., Juodupės 
sen., Neršionių k. Du iš jų ribojasi, 
bendras plotas 8,66 ha. Kaina 
25000 Eur. Tel. 8 681 78 323. 
Rokiškis
• Šviesų, šiltą, tvarkingą 1 
kambario butą su balkonu 3 aukšte, 
yra dalis baldų, vonia ir tualetas 
neremontuoti. Tvarkinga laiptinė, 

Vilties g. Kaina 14000 Eur.  
Tel. 8 613 53 235. Rokiškis
• Mūrinį sodo namelį. Bendras 
plotas 32 kv. m, yra elektra, 
kanalizacijos išėjimo vamzdis. 
Naujas šulinys. Rūsys nedidelis. 
Uljanavos k., Šilelio 1-oji g. 3. 
Sklypo nr. 85. Norint susiekti 
rašykite sms, perskambinsiu. 
Kaina 6000 Eur. Tel. 8 628 84 162. 
Rokiškis

NUOMA

• Tvarkinga, dirbanti šeima skubiai 
ieško 1,5-2 kambarių buto nuomai, 
ilgam laikui. Tel. 8 623 20 459. 
Rokiškis
• Šeima ieško 2 kambarių buto 
nuomai. Tel. 8 621 52 675. 
Rokiškis
• Dirbanti moteris ieško 1 kambario 
buto nuomai, su baldais. Tel. 8 624 
21 377. Rokiškis
• Mergina skubiai ieško 1 kambario 
buto nuomai. Tel. 8 609 96 420. 
Rokiškis

• Jauna pora  skubiai ieško buto 
arba namo dalies nuomai. Butas 
gali būti 1 kambario.  Esame 
negeriantys, be žalingų įpročių, 
dirbantys. Norėtume sudaryti 
nuomos sutartį, galime sumokėti 
depozitą. Laiku mokame mokesčius 
bei nuomą. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 645 54 704. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Opel Vectra 1996 m., 1,6 l, 16 
kW, ecotec variklis. TA iki 2020. 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 674 32 636. 
Rokiškis
• VW Golf Plus 2007 m., 1,9 l, 
77 kW. Geros techninės būklės. 
Lietuvoje neeksplotuotas. TA 2 
metams. Visa informacija telefonu. 

Galimybė atsiskaityti dalimis. 
Kaina 3850 Eur. Tel. 8 623 45 724. 
Rokiškis
• Galingą elektrinį paspirtuką. 
Visiškai naujas, juodas, su LED 
šviesų stop žibintais, veidrodėliais. 
2 veidrodėliai dar atsarginiai, 
4 rakteliai. Spidometras. MAX 
greitis 60 km/h. Didelis, galima 
važiuoti iki 150 kg svorio žmogui. 
Kaina 320 Eur. Tel. 8 628 84 162. 
Rokiškis
• 2001 m. Peugeot 406. 2 l, 100 
kW, benzinas/dujos (tiesioginės), 
TA iki 2020.10. Domina mainai. 
Kaina 800 Eur. Tel. 8 605 70 182. 
Kupiškis
• Geros būklės 2006 m. Audi A4. 
2 l, 103 kW, dyzelinis variklis, 
universalas, pilkas. TA, lengvojo 
lydinio ratai, iš Vokietijos. Variklis 
dirba kaip laikrodis, važiuoklėje 
niekas nebilda, 2 rakteliai, nauji 
stabdžių diskai, kaladėlės. Domina 
keitimas. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
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18 05:15 Šešėlių frontas. 
Lietuvos žvalgyba 
1918–1940 
06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis 
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 4 
11:15 Aukštuomenės 
daktaras 2 
12:00 Beatos virtuvė 
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Ponių rojus 
17:30 Žinios. 
18:00 „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Vartotojų kontrolė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema

21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Medičiai. Florencijos 
valdovai 2 
00:00 LRT radijo žinios
00:10 Štutgarto kriminalinė 
policija 4 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Neužmiršti 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 „Kas ir kodėl?" 
03:30 Dviračio žinios 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Vartotojų kontrolė 
05:00 Ponių rojus

06:10 Televitrina
06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai
06:55 Simpsonai

07:55 Svajonių sodai
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Meilės žiedai
12:00 Svotai
13:00 Pažadėtoji
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Namas
20:30 Prakeikti
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Žvėries pilvas
23:50 Skubi pagalba
00:50 Iš Los Andželo į Vegasą
01:40 Apsukrios kambarinės
02:30 Ekstrasensai tiria

06:05 "Mano gyvenimo šviesa" 
07:35 "Tomas ir Džeris" 
08:00 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" 

09:05 "Monikai reikia meilės" 
09:40 "Namai, kur širdis" 
10:25 KK2 penktadienis 
12:00 "Mano likimas" 
13:00 "Gyvenimo daina" 
14:00 "Aukštakulnių kerštas" 
14:55 "Dvi širdys" 
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki.... 
20:30 "Paveldėtoja 2" 
21:00 "Monikai reikia meilės" 
21:30 Žinios
22:30 Nudėti Giunterį 
00:20 "Juodasis sąrašas" 
01:15 Atvykimas 

07:15 "Vaikai šėlsta"  
07:40 "Stoties policija" 
08:40 "Sudužusių žibintų gatvės" 

09:40 "Įteisintas faras" 
10:40 "Gelbėtojai - 112" 
11:10 "Ekstrasensų mūšis"  
13:40 "Stoties policija" 
14:40 "Sudužusių žibintų gatvės" 
15:45 "Įteisintas faras" 
16:50 "Gelbėtojai - 112" 
18:00 Info diena
18:35 "Mentalistas" 
19:30 "Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius" 
20:30 "Tautos tarnas" 
21:00 Tamsos riterio sugrįžimas 
00:10 Išminuotojų būrys 
02:25 "Antrininkas"  
03:20 "Kortų namelis"

06:10 TV parduotuvė
06:30 „Pasaulis iš viršaus“
07:00 Šiandien kimba
08:00 Ne spaudai
09:00 „24/7”

10:00 „Širdies plakimas“ 
11:10 „Mentalistas“ 
12:20 „Inspektorius Luisas. Virš 
gėrio ir blogio“ 
13:30 TV parduotuvė
13:45 „Miškinis“ 
14:55 „Gluchariovas“ 
16:00 Reporteris
17:00 „Gyvybės langelis“ 
18:00 Reporteris
18:50 „Mes europiečiai”
18:55 „Gluchariovas“ 
20:00 Reporteris
20:30 Nuoga tiesa
22:00 Reporteris
22:55  „Mes europiečiai”
23:00 Ne spaudai
00:00 „Gluchariovas“ 
01:05 „Albanas“ 
02:10 „Kelrodė žvaigždė“ 
03:00 „Svarbiausia - įstatymas“ 
03:50 „Neišsižadėk“ 
04:35 „Albanas“ 
05:20 „Gyvybės langelis“
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06:00 Himnas
06:05 Nacionalinė 
ekspedicija „Dniepru per 
Ukrainą" 
07:00 Vendi 
08:30 Karinės paslaptys
09:00 Labas rytas, Lietuva
12:00 Valstybės atkūrimo 
diena. Trijų Baltijos 
valstybių vėliavų 
pakėlimo ceremonija 
Simono Daukanto aikštėje 
Vilniuje. Respublikos 
Prezidentės Dalios 
Grybauskaitės kalba.
12:30 Lietuvos 
Nepriklausomybės diena
13:40 Dainuoju Lietuvą
14:00 Valstybės atkūrimo 
diena. Vasario 16-osios 
minėjimas prie Lietuvos 
nepriklausomybės 
signatarų namų Vilniuje. 

14:30 Dainuoju Lietuvą
14:50 „Kidy Tour" Karaliaus 
Mindaugo krepšinio taurė. 
Pusfinalis. 
17:00 Žinios. 
17:20 „Kidy Tour" Karaliaus 
Mindaugo krepšinio taurė. 
19:30 Šventinis Vasario 16-osios 
renginys „MKČ kodas LT"
21:15 Panorama
21:30 „Eurovizija 2019". 
Nacionalinė atranka. II pusfinalis. 
00:15 Naktis be karūnos 
01:50 Nesaugus prieglobstis 
03:50 „Aš – dalis Tavęs". 

06:15 Televitrina
06:30 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą
07:00 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai
07:30 Aladinas
08:00 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą

08:30 Kempiniukas Plačiakelnis
09:00 Virtuvės istorijos
09:30 Gardu Gardu
10:00 Svajonių ūkis
10:30 Būk sveikas!
11:00 Jūrų dinozaurai 3D
11:50 Eragonas
13:55 Undinė
16:00 Vakaro pasakojimai
18:00 Raudonas kilimas
18:30 TV3 žinios
19:22 TV3 orai
19:25 Eurojackpot
19:30 Geriausi mūsų metai
21:00 "Grąžinti nepriklausomybę" 
22:25 Nepriklausomybės diena
02:20 Žmogus žmogui – vilkas
03:55 Transporteris 2
05:25 Svotai

06:20 Tomas ir Džeris 
06:50 Žvėrelių būrys
07:15 Keista šeimynėlė 
07:40 Neramūs ir triukšmingi 

08:05 Riterių princesė Nela 
08:30 Tomo ir Džerio pasakos 
08:55 Sujudimas džiunglėse
10:35 Megamaindas
12:25 Denis - grėsmė visuomenei. 
Nuotykiai tęsiasi
14:00 Čarlis ir šokolado fabrikas
16:10 Tūkstančiai mylių iki tavęs
18:30 Žinios
19:30 Saldi laisvė
21:00  Septynios minutės po 
vidurnakčio
23:10 Norbitas
01:05 Sumažinti žmonės

06:15 Varom! 
07:05 Vaikai šėlsta 
08:29 „Top Shop“ televitrina
08:45 Sveikatos ABC televitrina
09:00 Baltijos galiūnų čempionatas
10:00 Nutrūkę nuo grandinės 
10:30 Iš visų jėgų 
11:05 Būk ekstremalas
11:40 Spec. būrys. Išlieka 

stipriausi 
12:50 Gordonas Ramzis. Iki 
pragaro ir atgal 
13:50 Vanity Fair. Visiškai slaptai 
14:50 Amžiaus nusikaltimai 
15:50 Ieškokit Gudručio!
18:00 Nuostabieji lūzeriai. Kita 
planeta
19:30 Muzikinė kaukė. 
Geriausieji
22:00 Išminuotojų būrys
00:40 Nuo sutemų iki aušros
02:30 Didžiojo sprogimo teorija 

06:20 „Pasaulis iš viršaus“
06:40 Kitoks pokalbis 
07:04 TV parduotuvė
07:20 „TV Europa pristato. 
Nepriklausomybės kovų 
verpetuose“ 
07:55 „Pasaulis iš viršaus“
09:00 Skinsiu raudoną rožę
09:30 Vantos lapas
10:00 Adomo obuolys

11:00 „Detektyvas Morsas“ 
13:00 „Šeimininkė“ 
15:15 „Pasaulio turgūs. Barselona“
16:00 Žinios
16:20 Čempionai
16:50 „TV Europa pristato. 
Nepriklausomybės kovų 
verpetuose“
18:00 Žinios
18:30 Geriausių neįgaliųjų 
Lietuvos sportininkų 
apdovanojimai 2018
20:00 Žinios
20:25 „Gurovo bylos. Mirtis 
tiesioginiame eteryje“ 
22:00 Žinios
22:30 „Gurovo bylos. Mirtis 
tiesioginiame eteryje“ 
23:05 „Mentų karai. Odesa“ 
00:40 „Gurovo bylos. Savivalė“ 
02:10 „Vera. Paslėptos gelmės“ 
03:40 „Kelrodė žvaigždė“ 
05:10 „Pavojingiausios kelionės. 
Gvinėja“
05:35 „Pavojingiausios kelionės. 
Gajana“
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17 06:00 Himnas
06:05 Beatos virtuvė 
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis.lt
08:00 Gyventi kaime gera
08:30 Ryto suktinis 
09:00 Brolių Grimų 
pasakos 
10:00 Gustavo 
enciklopedija 
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Tamsioji augalų 
pusė 
12:55 Laukinė Šri Lankos 
gamta 
13:50 „Kidy Tour" 
Karaliaus Mindaugo 
krepšinio taurė. Rungtynės 
dėl 3 vietos. 
17:00 Žinios. 

17:30 „Kidy Tour" Karaliaus 
Mindaugo krepšinio taurė. 
Finalas. 
20:30 Panorama
21:00 Keliai
21:30 Laisvės kaina. Disidentai
22:30 Premjera
23:30 Herojai 
00:00 LRT radijo žinios
01:00 Vasara Romoje 
02:30 Tamsioji augalų pusė 
03:25 Laukinė Šri Lankos gamta 
04:20 Neužmiršti 
05:15 Šešėlių frontas. Lietuvos 
žvalgyba 1918–1940 

05:25 Svotai
06:15 Televitrina
06:30 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą
07:00 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai
07:30 Aladinas

08:00 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą
08:30 Mamyčių klubas
09:00 Kulinarinis detektyvas
09:30 Penkių žvaigždučių 
būstas
10:00 Pasaulis pagal moteris
10:30 Svajonių sodai
11:30 Išsinuomokit vaiką!
13:20 Šnipų vaikučiai. Laiko 
sergėtojas
15:10 Asteriksas ir Obeliksas: jos 
didenybės tarnyboj
17:30 Visi mes žmonės
18:30 TV3 žinios
19:30 "Rytojaus žemė" 
22:05 "Transporteris 2" 
23:50 "Nepriklausomybės diena" 

06:50 Tomas ir Džeris 
07:15  Žvėrelių būrys 
07:40 Keista šeimynėlė 
08:05 Neramūs ir triukšmingi 

08:30 Riterių princesė Nela 
08:55 Ogis ir tarakonai 
09:05 Nykštuko Tomo ir Coliukės 
nuotykiai
10:25 Kung Fu Panda
12:10 Žmogus-voras 3
14:55 Gyvūnas
16:40 Ne vienas kelyje
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Lietuvos balsas. Vaikai
21:45 Atvykimas
00:05 Didžioji skola
02:35 Septynios minutės po 
vidurnakčio

06:30 Baltijos galiūnų 
čempionatas
07:30 Iš visų jėgų 
08:00 Būk ekstremalas 
08:30 Tauro ragas
09:00 Sveikatos kodas
09:30 Sveikatos kodas 

televitrina
10:00 Nutrūkę nuo grandinės 
10:30 Iš visų jėgų 
11:05 Būk ekstremalas 
11:40 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi 
12:50 Gordono, Džino ir Fredo 
kulinarinės kelionės 
13:50 Ekstrasensų mūšis 
16:30 Vanity Fair. 
Visiškai slaptai 
17:30 Kas žudikas? 
18:30 Amžiaus nusikaltimai
19:30 Žandaras ir ateiviai
21:30 Antrininkas
22:35 Kortų namelis 
23:40 Snaiperis 3
01:20 Nuo sutemų iki aušros

05:10 „Pavojingiausios kelionės. 
Gvinėja“
05:35 „Pavojingiausios kelionės. 
Gajana“

07:04 TV parduotuvė
07:20 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje. Gražina 
Pigagaitė“
07:55 „Gluchariovas“ 
10:00 Šiandien kimba
11:00 „Vera. Paslėptos gelmės“ 
13:00 „Bitininkas“ 
16:00 Žinios
16:20 Krepšinio pasaulyje 
17:00 Ne spaudai
18:00 Žinios
18:30 „Spąstai Pelenei“ 
20:00 Žinios
20:25 „Spąstai Pelenei“ 
21:00 „24/7“
22:00 Žinios
22.30 „Detektyvas Morsas“ 
00.40 „Gurovo bylos. Savivalė“ 
02.10 „Vera. Paslėptos gelmės“ 
03.40 „Kelrodė žvaigždė“ 
05.10 „Pavojingiausios kelionės. 
Gvinėja“
05.35 „Pavojingiausios kelionės. 
Gajana“
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19 06:00 Himnas
06:05 Labas rytas,  
Lietuva
09:20 Senis 
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 4 
11:15 Aukštuomenės 
daktaras 2 
12:00 Stilius 
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena,  
Lietuva
16:30 Ponių rojus 
17:30 Žinios. 
18:00 „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 (Ne)emigrantai 
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija „Dniepru per 
Ukrainą"

22:30 Dviračio žinios
23:00 12 beždžionių 2 
23:45 Klausimėlis.lt
00:00 LRT radijo žinios
00:10 Štutgarto kriminalinė 
policija 4
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Istorijos detektyvai 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 „Kas ir kodėl?" 
03:30 Dviračio žinios 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 (Ne)emigrantai
05:00 Ponių rojus

05:10 Apsukrios kambarinės 
06:10 Televitrina 
06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 
06:55 Simpsonai. 
07:55 Namas  
08:55 Meilės sūkuryje 

10:00 Meilės žiedai
12:00 Svotai 
13:00 Pažadėtoji 
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Prieš srovę 
20:30 Prakeikti 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Įkalintos po vandeniu 
23:50 Skubi pagalba 
00:40 Vaiduoklių ieškotojai
01:35 Apsukrios kambarinės 
02:25 Ekstrasensai tiria 
03:50 Skubi pagalba 
04:45 Vaiduoklių ieškotojai 
05:05 Apsukrios kambarinės 

06:05 "Mano gyvenimo šviesa" 
07:35 "Tomas ir Džeris"  
08:00 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" 
09:05 "Monikai reikia meilės" 

09:40 "Namai, kur širdis" 
10:55 Nuo... Iki... 
11:25 "Paveldėtoja 2" 
12:00 "Mano likimas" 
13:00 "Gyvenimo daina" 
14:00 "Aukštakulnių kerštas" 
14:55 "Dvi širdys" 
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 "Paveldėtoja 2" 
21:00 "Monikai reikia meilės" 
21:30 Žinios
22:30 Organų vagys 
00:40 "Juodasis sąrašas" 
01:35 Nudėti Giunterį 

07:15 "Vaikai šėlsta"  
07:40 "Stoties policija" 
08:40 "Sudužusių žibintų gatvės" 
09:40 "Įteisintas faras" 
10:45 "Gelbėtojai - 112" 

11:45 "Mentalistas" 
12:45 "Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius" 
13:40 "Stoties policija" 
14:40 "Sudužusių žibintų gatvės" 
15:45 "Įteisintas faras" 
16:50 "Gelbėtojai - 112" 
18:00 Info diena
18:35 "Mentalistas" 
19:30 "Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius" 
20:30 "Tautos tarnas" 
21:00 Nesutramdomas 
22:50 Tamsos riterio sugrįžimas 
01:45 "Didžiojo sprogimo teorija" 
02:30 "Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi" 

05:20 „Gyvybės langelis“ 
06:10 TV parduotuvė
06:30 Nuoga tiesa
08:00 Reporteris
09:00 „Gurovo bylos. 
Maitvanagiai” 

10:00 „Širdies plakimas“ 
11:10 „Mentalistas“ 
12:20 „Inspektorius Luisas. Virš 
gėrio ir blogio“ 
13:30 TV parduotuvė
13:45 „Miškinis“ 
14:55 „Gluchariovas“ 
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
17:00 „Gyvybės langelis“ 
18:00 Reporteris
18:50 „Mes europiečiai”
18:55 „Gluchariovas“ 
20:00 Reporteris
20:30 Lietuva tiesiogiai
21:00 Adomo obuolys
22:00 Reporteris
22:53 Orai
22:55 „Mes europiečiai"
23:00 „Prokuroras“ 
01:05 „Albanas“ 
02:10 „Kelrodė žvaigždė“ 
03:00 „Svarbiausia - įstatymas“ 
03:50 „Šeimininkė“ 
04:35 „Albanas“ 
05:20 „Gyvybės langelis“

• Motociklą Delta (miniukas). 
Sankabos defektas, visa kita veikia 
gerai. Ir motorolerį. Kiniškas, 
važiuojant  užgęsta. Reikia 
pravalyti kuro sistemą. Kainą 
siūlykite. Skubiai. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 658 68 576. Rokiškis
• Mercedes Benz 220C 2,2 

l, 92 kW, automatinė pavarų 
dėžė, autopilotas, AC šildomos 
sėdynės, el. langai, PSP, kablys. 
TA 2 metams. R16 ratlankiai. 
Universalas. Kaina 1350 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Audi A2 automobilį. 2002 m., 
1,4 l, TDI, 55 kW. Kondicinierius 

šaldo, ką tik pakeisti tepalai, naujos 
padangos. Kaina 1600 Eur.  
Tel. 8 631 06 881. Rokiškis
• VW Polo. Dyzelis, TA iki 
2019.11. Kaina negalutinė. Kaina 
420 Eur. Tel. 8 621 36 133. 
Rokiškis
• VW Passat B4, 1995 m., 

1,9 l, TDI, 66 kW, visiškai 
sukomplektuotas: el. langai, 
kondicionierius, salonas idealus. 
Būklė tikrai gera, TA iki 2021.02. 
Du lietų ratų komplektai - žiemai ir  
vasarai. Kaina 750 Eur.  
Tel. 8 693 41 868. Rokiškis
• Labai tvarkingą BMW 525D 

automobilį. Platesnė informacija 
telefonu. Kaina 3999 Eur.  
Tel. 8 673 11 458. Rokiškis
• 1996 m. Audi A4 universalą, 1,9 
l, TDI, 81 kW. Naujai perrinkta 
važiuoklė, tvarkingas automobilis. 
TA iki 2021.01.30. Kaina 1150 Eur. 
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis

• Audi A6 C5. Geras, patikimas 
automobilis. 1999 m., 1,9 l, dyzelis, 
81 kW, spalva mėlyna, TA galioja 
2 metus. Odinės šildomos sėdynės, 
lieti ratlankiai, naujos padangos. 
Kaina 1250 Eur. Tel. 8 625 17 722. 
Kupiškis
• Qingqi CL50. Nauja grupė, 
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signalizacija, lietuviški dokumentai 
tvarkingi. Reikia prisiregistruoti. 
Viskas veikia. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Valtį Nika 310. Keliamoji galia 
300 kg, ilgis 3 m, plotis 1,4 m, 
borto aukštis 0,43 m. Kaina 520 
Eur. Tel. 8 618 43 269.  
Rokiškis
• Audi 100 C4 199 1m., 2,5 l, TDI, 
TA iki 2020 m. Kablys, sedanas, 
būklė gera, 6 bėgiai. Kaina 900 Eur. 
Tel. 8 602 13 688. Rokiškis
• Opel Vectra sedaną 1998 m., 
dyzelinas, 60 kW, 2 l, TA iki 
2021.02. Yra vasariniai ratai. 
Kaina 350 Eur. Tel. 8 627 00 590. 
Rokiškis
• Seat Alhambra 2004 m., 1,9 
l, TDI, 96 kW. Tepalai ir filtrai 
pakeisti prieš 4000 km. Naujas 
sankabos komplektas su smagračiu. 
Puikiai važiuojantis, tvarkingas 
automobilis, nieko daryti nereikia. 
Kaina 2350 Eur. Tel. 8 675 46 056. 
Zarasai
• 7 bėgių sulankstomą dviratį. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 674 32 521. 
Rokiškis
• VW Polo 1998 m., 1,7 l, 
dyzelinas, 44 kW. TA iki 
2019.11.19. Techniškai tvarkingas 
automobilis. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 610 65 823. Rokiškis
• VW Passat B4 1995 m., 
universalas, 1,9 l, dyzelis, TA, 
tvarkingas. Kaina 920 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Audi A4 B5 1997m., universalas, 
TA, tvarkinga. Kaina 1450 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Audi 80 B2 1986 m., 1,8 l, 
benzinas/dujos, TA, tvarkinga. 
Kaina 520 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• VW Golf 4 universalą. Daug 
dalių pakeistos naujomis. Domina 
keitimas į kitą automobilį. Kaina 
1450 Eur. Tel. 8 645 60 405. 
Rokiškis
• 1996m. Audi A4 universalą. 1,9 
l, TDI, 81 kW. El. langai, ABS, 
klimato kontrolė, naujai perrinkta 
visa važiuoklė, geros padangos, 
akumuliatorius. TA iki 2021.01.30. 
Kaina 1150 Eur. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• 1995 m. VW Passat universalą. 
Pasibaigusi TA. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 687 56 716. Rokiškis
• 1999 m. Ford Focus 1,8 l, TDI, 66 
kW. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 628 37 400. Rokiškis
• 2012 m. Volvo S60 2,5 l, 
benzinas, automatinė pavarų dėžė. 
Tvarkingas, visiškai paruoštas 
eksploatacijai. Kaina 8400 Eur.  
Tel. 8 673 00 274. Rokiškis
• Fiat Ulysse 1998 m., 2,1 l, TD, 
80 kW. Veliūrinis salonas, 6 vietos, 
žalios spalvos. Pakeisti filtrai, 
tepalai, dirželiai, pompa, kaladėlės. 
Kaina 800 Eur. Tel. 8 620 28 050. 
Rokiškis

• Peugeot 807 2 l, 100 kW. 
purkštukus. Kaina 50 Eur/vnt.  
Tel. 8 604 96 645. Rokiškis
• 2006 m. Audi A6 lengvojo lydinio 
ratus, 17 colių, tarpas tarp skylių 
112, padangų likutis apie 7 mm. 
Žieminės padangos. Kaina 250 Eur. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• R15 195/65 naujas dygliuotas 
padangas, 2 vnt. Kaina 110 Eur. 
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Tepalo siurblio balansyrą VW / 
AUDI / SKODA R03G103535B, 
restauruotas. Parduodamas tik 
restauruotas dantratis su ašele. 
Kaina nurodyta paliekant seną. 
Kaina 130 Eur. Tel. 8 698 36 038. 
Kaunas
• EGR vožtuvą Opel 2.0Di/2.2TDi 
849124 / 849156 / 2444156 / 
9182805 / 9317013 vakuminis, 
variklis - X20DTH / Y20DTH / 
X20DTL / Y22DTR / Y22DTH. 
Naujas. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 698 36 038. Kaunas
• Naują priekinių valytuvų 
varikliuką Nissan Almera Tino 
28815-BU000 / 0390241373 
/ 2190560 / V38-07-0001 / 
3397020520 nuo 2000-2006 m. 

Kaina 60 Eur. Tel. 8 698 36 038. 
Kaunas
• R16 ratlankius, 5/100, VW Golf 
automobiliui. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Opel Astra 2000 m., DTI, 2 l, 74 
kW, dalimis. Tel. 8 651 12 780. 
Rokiškis
• Naują akumuliatorių įkroviklį. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 601 79 088. 
Rokiškis
• Citroen Xsara 1999 m., 1,9 l, 66 
kW, TD. Variklio defektas, visa 
kita veikia. Parduodama visa arba 
dalimis. Kaina 222 Eur.  
Tel. 8 630 21 024. Zarasai
• 2003 m. Opel Zafira 2 l, DTI, 74 
kW., dalimis. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• R13, R14, R15 ratus su 
padangomis, ratlankius.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• VW Golf 3 1998 m., 1,9 l, TD, 
universalą dalimis.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Audi B4 Avant 1,9 l, TDI, 66 kW 
dalis. Tel. 8 603 87 554.  
Rokiškis
• Dalimis Citroen C5 universalą 
2002 m., 2,2 l, HDI. Starterį, 
dinamą, galinį dangtį, bamperius, 
duris ir kt. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• 1998 m. Opel Vectra 2 l, 60 
kW dalimis. Turbiną, priekinius 
žibintus, veidrodėlius, kablį ir kt. 
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Automobilio garso aparatūrą. 
Groja ir veikia gerai. Su 
„tulpėmis“. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 675 05 247. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Pigiai televizorių Samsung 
su pulteliu. Tel. 8 674 22 232. 
Rokiškis
• Veikiantį televizorių Beko. 52 
cm įstrižainės. Yra valdymo pultas. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 628 37 400. 
Rokiškis
• Išmanųjį televizorių Sony. 108 cm 
įstrižainė, dokumentai, garantija. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 672 86 131. 
Rokiškis
• Televizorių Šilelis su 
skaitmeniniu imtuvu. Kaina 85 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Išmanųjį televizorių Sony. 
Įstrižainė 108 cm. Yra garantija, 
dokumentai. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 672 86 131. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• JUMZ darbinio veleno movą. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 610 70 183. 
Kupiškis
•  Dvi sėjamąsias SZ 3,6. Yra 
technologinės vėžės.  
Tel. 8 672 76 439. Rokiškis
• Grūdų valomają, sukamą rankiniu 
būdu. Sena, bet geros būklės. 
Kaina 130 Eur. Tel. 8 638 05 282. 
Rokiškis
• Buldozerį prie MTZ. 
Reguliuojamas stūmimo kampas. 
Komplekte rėmas ir cilindras. 
Kaina 350 Eur. Tel. 8 616 80 127. 
Rokiškis
• Grūdų valomąją su elektriniu 
varikliu. Kaina 260 Eur.  
Tel. 8 630 21 024. Zarasai
• MTZ-82 UK, visą už 5500 Eur. 
arba dalimis. Tel. 8 641 57 036. 
Kupiškis

PASLAUGOS

• Atlieku apdailos, santechnikos, 
elektros remonto darbus, atlieku 

langų, durų apdailą po montavimo. 
Tel. 8 675 29 775. Rokiškis
• Autovežio paslaugos. Vežame 
įvairią techniką ir kitus krovinius 
iki  2,5 t. Tel. 8 689 05 448. 
Rokiškis
• Atlieku visišką vidaus apdailą, 

įdiegiu elektros instaliaciją ir 
atlieku smulkius santechnikos 
darbus. Pristatau medžiagas, patirtis 
daugiau kaip 10 metų.  
Tel. 8 697 41 092. Rokiškis
• Pjaunu malkas klientų namuose  
benzopjūklu. Vykstu ir į kaimus. 
Kaina 3 Eur/erdv. m.  
Tel. 8 675 03 048. Rokiškis
• Nemokamai valome krūmais 
ir medžiais apaugusias pievas. 
Medieną išsivežame.  
Tel. 8 618 11 063. Utena

PERKA

• Perku 3 kambarių butą arba erdvų 
bendrabučio tipo butą.  
Tel. 8 618 13 074.  
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Prašome padovanoti jaunai šeimai 
šaldytuvą, taip pat labai reikalingas 
čiužinys dvigulei lovai.  
Tel. 8 645 54 704. Rokiškis
• Prašome padovanoti jaunai 
šeimai mikrobangų krosnelę, labai 
reikalinga, būtume labai dėkingi. 
Tel. 8 645 54 704. Rokiškis
• Prašome padovanoti miegamą 
kampą ar dvigulę lovą jaunai 
šeimai su mažais vaikais.  
Tel. 8 645 54 704. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Vežimėlio lopšį. Būklė labai gera. 
Kaina 5 Eur. Tel. 8 624 69 717. 
Rokiškis
• Geros kokybės mokyklinę kuprinę 
berniukui. Pakietinta nugarėlė 
stuburui. Kaina 18 Eur.  
Tel. 8 611 52 763. Rokiškis
• Gultuką-pastatomą kėdutę Fisher 
Price - Atogrąžų miškų draugai. 
Tinka kūdikiams nuo gimimo iki 
9 kg svorio. Spalvinga, patvari yra 
saugos diržiukai. Nuimamas lankas 
su žaisliukais, medžiagą galima 
skalbti. Yra vibracijos funkcija, 
kuri ramina kūdikį. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Fisher Price žaislą. Groja 
skirtingos muzikytės, mirksi 
švieselės. Yra trys pakabinami 
žaisliukai. Žaislo viršus sukiojasi, 
trys skirtingos padėtys. Būklė labai 
gera. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Kūdikio lovytės baldakimą - balta 
elegancija ir baldakimo laikiklį. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 615 16 534. 
Rokiškis
• Geros būklės lavinamąjį kilimėlį. 
Kaina 7 Eur. Tel. 8 615 16 534. 
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Prie Fifi parduotuvės pamesta 
USB laikmena. Radusiajam 
atsilyginsiu. Tel. 8 616 96 402. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Naują grandininį pjūklą Erman 
HM5201. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 645 49 558. Rokiškis
• Enchel gamintojo elektrinį sniego 
valytuvą. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 610 77 145. Rokiškis
• Trimerius iš Danijos. 
Kaina 85 Eur. Tel. 8 610 77 145. 
Rokiškis
• Mažai naudotą, idealios būklės 
grandininį pjūklą Husqvarna 40. 2,2 
kW. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 605 01 656. Kupiškis
• Mažai naudotą Stihl MS 260C 
grandinį pjūklą. Aliuminis 
korpusas, šildoma rankena, 
automatinis įtempėjas. Savo kainų 
nesiūlykite. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 605 01 656. Kupiškis
• Naujus benzininius grandininius 
pjūklus iš Danijos po 60 Eur ir 
elektrinius po 50 Eur.  
Tel. 8 610 77 145. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Infraraudonųjų spindulių 
kostiumą už 800 Eur, Vokietijoje 
pagamintą Body Roll masažuoklį 
už 890 Eur. Tel. 8 698 08 693. 
Panevėžys

STATYBINĖ ĮRANGA

• Šildymo krosnį. Pakura 
horizontali, ilgis 1,5 m. Durelės 
didelės - galima dėti storas malkas. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 674 32 521. 
Rokiškis
• Norvegišką krosnelę Jotul 4 
ir naujus apšiltintus kaminus. 

Kaina 300 Eur. Tel. 8 672 73 326. 
Rokiškis
• Naujus koklius ir visas metalines 
dalis, reikalingas krosniai. Kaina 
350 Eur. Tel. 8 646 06 785. 
Rokiškis
• Medžio apdirbimo stakles ir 
diskinius pjūklus.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Kampų pjovimo įrangą, kelių 
dydžių ir galingumų. Kaina nuo 
40 Eur iki 90 Eur. Įvairūs Falke 
įrankiai iš Danijos.  
Tel. 8 610 77 145. Rokiškis
• Plytelių pjovimo staklytes. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 610 77 145. 
Rokiškis
• 84 cm x205 cm dydžio šarvo 
duris. Rankena dešinėje pusėje. 
Su viena spyna. Pilnas kompletas. 
Spalva iš abiejų pusių šv. ąžuolas. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 624 03 782. 
Rokiškis
• Daniškas Falke medžio pjovimo 
stakles. Diskinis ir kampų pjovimo 
pjūklas, 1800 W, 5500aps/min. 
Sulankstomos, labai patogios 
vežiotis. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 610 77 145. Rokiškis
• Naujus arba mažai naudotus, 
daniškus perforatorius. Galia nuo 
800 W iki 1500 W. Kaina nuo 40 
Eur iki 85 Eur. Tel. 8 610 77 145. 
Rokiškis
• Naujas, daniškas medžio pjovimo 
stakles. 2000 W, 5500aps/min. 
Sulankstomos, lengva transportuoti, 
vartomos į diskinį arba kampų 
pjovimo pjūklą. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 610 77 145. Rokiškis

Soduose bus 
galima įsigyti 
daugiau 
valstybinės 
žemės

Sodų bendrijų nariai 
galės įsigyti daugiau vals-
tybinės žemės nei iki šiol, 
nusprendė Vyriausybė.

Ji praplėtė įsiterpusio že-
mės sklypo sodų teritorijoje 
sąvoką. Taip bus suvieno-
dintos sodų bendrijų narių ir 
namų valdų savininkų teisės. 

Iki šiol bendrijų nariai ga-
lėjo įsigyti mažus – iki 0,04 
hektaro nenaudojamus vals-
tybinius sklypus, įsiterpusius 
tarp privačių sklypų bei tų, 
prie kurių neįmanoma supro-
jektuoti privažiuojamojo ke-
lio. Tačiau jie negalėjo įsigyti 
sklypų, kurie ribojasi su lais-
vu valstybinės žemės plotu, 
nesuformuotu kaip atskiras 
sklypas. 

Be to, sodų bendrijų na-
riams nebuvo leista įsigyti 
sklypų, esančių tarp privačių 
arba išnuomotų valstybinės 
žemės sklypų ir kelių ar miš-
kų sklypų ribos, ir tų, kuriuos 
sudaro siaura juosta, šlaitai 
ar grioviai.

Naujienų agentūros BNS 
informaciją atgaminti vi-
suomenės informavimo 
priemonėse bei interneto 
tinklalapiuose be raštiško 
UAB BNS sutikimo drau-
džiama.
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Lietuvos pašto vadovė atmeta priekaištus 
dėl pralaimėto pensijų išnešiojimo konkurso 

Kai kuriems Seimo politi-
kams priekaištaujant Lietu-
vos paštui nediferencijavus 
įkainių ir todėl pralaimėjus 
konkurencinę kovą dėl pen-
sijų išnešiojimo didmies-
čiuose, pašto vadovė atmetė 
įtarimus neatsakingai daly-
vavus konkurse. Anot As-
tos Sungailienės, „Sodros“ 
konkurse įmonė pasiūlė 12 
proc. mažesnes kainas, nors 
pensijų išnešiotojams moka 
didesnius atlyginimus nei 
laimėję konkurentai. 

Seimo komitete Asta Sun-
gailienė sulaukė klausimų, 
kodėl buvo pralaimėtas pensi-
jų pristatymo konkursas – tai 
esą galėjo lemti, kad šių metų 
pradžioje vėlavo jų pristaty-
mas Vilniuje ir Kaune. 

Lietuvos pašto vadovė ti-
kino, kad konkurse įmonė 
stengėsi pateikti kuo mažesnę 
kainą, nepaisant augusių są-
naudų. 

„Lietuvos paštas dalyvavo 
„Sodros“ skelbtame konkurse, 
pateikė pasiūlymą kainos, kuri 
buvo 12 proc. žemesnė nei 
prieš tai buvusių trejų metų 
konkurso sąlygomis (...). Mes 
iš visų kitų šiame konkurse 
dalyvavusių žaidėjų mokame 
aukščiausius atlygius. Kokiu 
būdu kiti rinkos dalyviai gali 
nemokėti arba mokėti tokius 
žemus atlygius, mes negalė-
tume pakomentuoti“, – tre-
čiadienį Seimo Ekonomikos 
komitete teigė A. Sungailienė. 

Opozicinės Tėvynės Sąjun-
gos-Lietuvos krikščionių de-
mokratų (TS-LKD) frakcijos 
narys Jurgis Razma  stebėjosi, 
kad Lietuvos paštas nedife-
rencijavo įkainių ir esą todėl 
pralaimėjo konkurencinę kovą 
didmiesčiuose. 

„Dėl to jūs pralošėte ten, 
kur konkurentai didžiuosiuose 
miestuose pasiūlė mažesnius 
įkainius, o jūs su savo vie-
nodu įkainiu gavote tik tuos 

„blogiausius“ rajonus, kur 
kaštai yra didesni. (...) Atrodo, 
kad primityviai ir komerciškai 
aplaidžiai nuėjote į konkursą, 
lyg norėtumėte padovanoti 
pensijų pristatymą privatinin-
kams“, – kalbėjo konservato-
rių politikas. 

Jis teigė, kad Lietuvos paš-
tas ir „Sodra“ turėtų geriau 
bendradarbiauti pensijų klau-
simų. 

„Sakykime, jeigu būtų rei-
kalavimas, kad privalo pensi-
jas pristatyti darbo laiku, švie-
siu paros metu, jau būtumėte 
pranašesni, nes tie privatinin-
kai, pasisamdę visokius antra-
eilininkus, kurie ateina kone 
naktį, gąsdina žmones su tuo 
pensijų pristatymu – dėl tokių 
dalykų juk galima kalbėtis“, – 
aiškino J. Razma. 

Lietuvos pašto vadovė tei-
gė, kad bendraujama su visais 
klientais, tačiau tai įmonė pa-
sirengusi daryti tik įstatymo 
ribose. 

„Sodra“ yra vienas iš mūsų 
klientų, su visais aiškinamės 
jų poreikius, bet, be jokios 
abejonės, bendradarbiaujame 
tiek, kiek tai yra skaidriai leis-
tina. Ir vertinome atsakingai, 
ir vertinsime, ir mums šios 
paslaugos labai svarbios, mes 
su visiška atsakomybe dalyva-
vome konkurse ir tikrai nepri-
imu to, kad neatsakingai atli-
kome savo darbą“, – aiškino 
A. Sungailienė. 

Nuo sausio daliai senjorų 
pensijas į namus pristato ne 
Lietuvos pašto darbuotojai, o 
„Sodros“ konkursus laimėju-
sios įmonės.

Lietuvos paštas praėjusią 
savaitę laikinai perėmė įmo-
nės „Bastaras“ įsipareigoji-
mus pristatyti pensijas Vilniu-
je bei Kaune, kur jų laiku – iki 
sausio 26 dienos – negavo keli 
tūkstančiai pensininkų. Todėl 
sutartis su „Bastaru“ buvo nu-
traukta.

BNS inform.

Iš Lukiškių kalėjimo pradėti iškelti nuteistieji 
iki gyvos galvos, tarp jų – A. Bružaitė

Iš Lukiškių tardymo 
izol iatoriaus-kalėj imo 
trečiadienį bus iškelti 33 
kaliniai, nuteisti iki gyvos 
galvos. Taip pat iškeliama 
ir už dviejų savo vaikų nu-
žudymą vienintelė tokia 
bausme nuteista moteris 
Alma Bružaitė, informavo 
teisingumo viceministras 
Ernestas Jurkonis.

„Ir ji (A. Bružaitė – BNS) 
turėtų išvažiuoti. Sąlygos vi-
sos sudarytos. Dar nuo vasa-

ros buvo skirta truputėlį lėšų ir 
Panevėžio pataisos namai su-
sitvarkė savo infrastruktūrą ir 
dabar ten galima laikyti kalė-
jimo režimu nuteistąjį iki gy-
vos galvos (...) Ji bus laikoma 
kamerų tipo patalpoje viena“, 
– teigė E. Jurkonis.

Anot jo, jau antradienį 
buvo iškelta apie pusę šimto 
kalėjimo režimo nuteistųjų, 
kurie nuteisti kalėti 10 metų ir 
daugiau už sunkius nusikalti-
mus. Pasak E. Jurkonio, tokio 
didelio masto kalinių iškeldi-

nimo operacijos dar nebuvo.
Viceministras primena, kad 

visiems nuteistiesiems, kurie 
dabar iškeliami iš Lukiškių, 
taikomas kalėjimo režimas.

„Tai reiškia, kad jie bus lai-
komi kamerų tipo patalpose ir 
jie kaip ir jie talpinami į tokį 
patį režimą, koks buvo Lukiš-
kėse. Čia nėra kalinimo sąly-
gų palengvinimas“, – sakė E. 
Jurkonis.

Iš viso Lukiškėse kalinami 
92 bausme iki gyvos galvos 
nuteisti kaliniai. Iš viso kalėji-

me metų pradžioje buvo apie 
600 kalinių ir suimtųjų.

Teisingumo ministras El-
vinas Jankevičius anksčiau 
yra sakęs, jog Lukiškių tar-
dymo izoliatorių-kalėjimą 
iš Vilniaus miesto centro 
planuojama iškelti iki šių 
metų gruodžio 31 dienos, 
tai turėtų kainuoti iki 1,5 
mln. eurų.

Lukiškių kalėjimo pasta-
tus žadama perduoti Turto 
bankui.

BNS inform.

Policija sulaikė pusantros 
tonos hašišo, areštinėje – 
trys asmenys

Policija pranešė sulai-
kiusi rekordinį Lietuvos 
istorijoje narkotikų kiekį – 
pusantros tonos hašišo, jis 
buvo gabenamas į Rusiją, 
suimti du lietuviai ir balta-
rusis. 

„Noriu informuoti apie 
neeilinę operaciją, polici-
ja sulaikė pusantros tonos 
hašišo“, – spaudos konfe-
rencijoje žurnalistams sakė 
generalinis komisaras Linas 
Pernavas.

Pasak jo, didmeninėje rin-
koje narkotikai buvo įsigyti 
už ne mažiau kaip pusantro 
milijono eurų, mažmeninėje 
rinkoje vertė gali siekti apie 
20 milijonų eurų. 

Anot jo, per maždaug 
pusę metų trukusį tyrimą 
buvo išsiaiškintas narkotikų 
platinimo tinklas, kuriame 
Lietuva buvo tranzitinė vals-
tybė. Narkotikai buvo gabe-
nami iš Maroko į Rusiją.

Pasak L. Pernavo, du su-
laikyti Lietuvos piliečiai yra 
žinomi teisėsaugai, priklau-
so nusikalstamai grupuotei. 
Vienas iš sulaikytųjų dirbo 
vadovu „vienoje iš didesnių“ 
logistikos įmonių.

Įtariamieji sulaikyti pra-
ėjusią savaitę, jiems teismas 
skyrė suėmimą trims mėne-
siams. 

„Hašišas buvo gabena-
mas vilkike įrengta slėptuve. 
Pačiame vilkike buvo mine-
ralinio vandens krovinys, o 
dugne buvo įrengta slėptuvė, 
kur paslėptas hašišas. Kratų 
metu rasta dar puspriekabių, 
kur rasta hašišo. Taip pat 
išimti telefonai“, – teigė L. 
Pernavas.

Kaip BNS sakė Policijos 
departamento atstovas Ra-
mūnas Matonis, ankstesnis 
narkotinių medžiagų kontra-
bandos rekordas siekė 800 
kilogramų.

BNS inform.

Eurostatas: metinis Lietuvos 
pramonės augimas – 
vienas didesnių ES

Metinis pramonės augi-
mas Lietuvoje gruodį buvo 
vienas spartesnių Europos 
Sąjungoje (ES), skelbia Eu-
rostatas.

Pramonės gamyba per 
metus – gruodį, palyginti su 
2017-ųjų gruodžiu – Lietuvoje 
išaugo 4,8 proc., rodo trečia-
dienį paskelbti ES statistikos 
tarnybos duomenys.Spartes-
nis metinis augimas fiksuotas 

Danijoje (14,3 proc.), Vengri-
joje (5,8 proc.) ir Estijoje (5,7 
proc.). Latvijoje pramonės 
gamyba per metus augo 4,5 
procento.Per mėnesį – gruodį, 
palyginti su lapkričiu – Lietu-
voje pramonė augo 1,2 proc., 
Latvijoje – 3,3 proc., Estijoje 
– sumenko 0,1 procento.

Visoje ES pramonė per me-
tus smuko 2,7 proc., per mė-
nesį – 0,5 procento.

BNS inform.
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PARODOS:
Viešojoje bibliotekoje.
„Raštas, neregiams atvėręs langą (Luji Brailiui - 210)“. 
Aušros Povilavičiūtės darbai.
„Bibliotekos metraščiai“.
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
Spaudinių parodos:
„Jaukumas + nuotykiai = Kestneris“, skirta vokiečių rašytojo Ericho Kestnerio 

120- osioms gimimo metinėms,
„Tu gali būti kuo tik nori, tačiau būk atsargus“, skirta britų rašytojo Melvino 

Burgesso 60-osioms gimimo metinėms.
„SkaitMENINIS muziejus.
„Renkame 2018 metų knygą“.
Jaunimo centro moksleivės Domilės Kirstukaitės kūrybos darbų paroda.
Rekomenduojama literatūra tėvams „Kaip auginti žmogų“.
RENGINIAI: 
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
Vasario 15 d. 15 val. – „IT Team“ būrelio užsiėmimų diena.
Vasario 15 d. 14 val. - kūrybinių darbelių studijos „Naminukai“ užsiėmimai.

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

Valstybės ir savivaldos paramą būstui 
galės gauti daugiau žmonių

Valstybės ir savivaldos 
paramą būstui išsinuomoti 
arba nusipirkti nuo rug-
sėjo galės gauti daugiau 
nedideles pajamas gau-
nančių ir socialiai remtinų 
žmonių. 

Už naujos redakcijos Pa-
ramos būstui įsigyti ar išsi-
nuomoti įstatymą antradienį 
balsavo 87 Seimo nariai, 
prieš – konservatorių lyde-
ris Gabrielius Landsbergis, 
o susilaikė 7 parlamentarai: 
6 konservatoriai ir Mišriai 
Seimo narių grupei priklau-
santi Aušrinė Armonaitė.  

Už balsavęs parlamen-
tinio Socialinių reikalų ir 
darbo komiteto narys kon-
servatorius Rimantas Jonas 
Dagys vis tik suabejojo, ar 
„išplėstai (paramos – BNS) 
tvarkai atsiras daugiau pi-
nigų“.  

„Įstatymas praplečia tam 
tikras galimybes pasinaudo-
ti būsto parama, palengvina 
sprendimus pačioms savi-
valdybėms, bet jeigu palik-
sime tuos pinigus, kurie da-
bar numatyti (3,3 mln. eurų 
– BNS), dar labiau padidin-
sime konkurenciją ir ta prie-

monė nebus tokia efektyvi“, 
– teigė R. J. Dagys.  

Tuo metu konservatorė 
Gintarė Skaistė priekaišta-
vo, kad pagal naują tvarką 
per daug gyventojų, kurių 
pajamos bus didesnės nei 
minimalus atlyginimas ar 
artės prie vidutinio uždar-
bio, galės pretenduoti į vals-
tybės paramą apsirūpinant 
būstu.

„Toks ribų išplėtimas yra 
per platus. Tas lėšas galėtu-
me nukreipti tikslingiau, o 
dabar prailginsime tik soci-
alinio būsto eiles ir proble-
mos neišspręsime“, – tvirti-
no G. Skaistė. 

Pataisomis siūloma 20 
proc. padidinti pajamas, ku-
rių neviršijantys gyventojai 
galėtų įgyti teisę į socialinio 
būsto nuomą, kompensa-
cijas už gyvenamojo plo-
to nuomos mokesčius arba 
būsto kredito dalies subsi-
diją – 10–20 proc. pasko-
los, kuri neviršytų  87 tūkst. 
eurų. Reikalavimai dėl jau 
turimo turto šiems gyven-
tojams išlieka tokie patys, 
kokie galioja iki šiol.  

Asmenims, kurie norė-
tų pretenduoti į socialinio 

būsto nuomą arba papras-
to būsto nuomos mokesčio 
dalies kompensaciją, būtų 
taikomi skirtingi pajamų 
ir jau turimo turto reikala-
vimai priklausomai nuo jų 
gyvenamosios vietovės – di-
desni būtų Vilniaus, Kauno 
Klaipėdos miestuose ar ra-
jonuose bei Palangos mieste 
ar Neringos savivaldybėse.   

Taip pat nustatyta gali-
mybė savivaldybėms socia-
linio būsto fondą plėsti per-
nuomojant iš gyventojų ar 
įmonių išsinuomotą būstą. 

Palengvinimas numato-
mas asmenims, kurie, lauk-
dami socialinio būsto, dėl 
laikinai padidėjusių pajamų 
iškrenta iš eilės. Jeigu jiems 
nepavyks įsitvirtinti darbo 
rinkoje per trejus metus, o 
pajamos vėl nukris iki to ly-
gio, kuris leistų pretenduo-
ti į paramą, žmogus galės 
grįžti į sąrašą. 

Jeigu tokiam gyventojui 
per tuos trejus metus paja-
mos būtų padidėjusios tik 
metus, o kitus dvejus vėl su-
mažėjusios, pastarieji metai 
būtų įtraukti į laukimo soci-
alinio būsto laikotarpį.  

BNS inform.

R. Karoblis: liko nedaug susitarimų, 
kurių Rusija nebūtų pažeidusi

 Liko nedaug susitarimų, 
kurių Rusija nebūtų pažei-
dusi, o padėtis, kai vienas 
sutartį pažeidinėja, o kitas 
– laikosi, tęstis negali, sako 
Lietuvos krašto apsaugos 
ministras Raimundas Ka-
roblis.

Ministras tokią poziciją 
paskelbė feisbuke, NATO gy-
nybos ministrams Briuselyje 
aptariant galimus žingsnius 
atsakant į Rusijos įvykdytą 
Vidutinio nuotolio branduo-
linių pajėgų (INF) sutarties 
pažeidimą.

„NATO gynybos ministrų 
susitikimas. Turbūt labiausiai 
viešoje erdvėje svarstomas 
klausimas – Aljanso reakcija 
į Rusijos padarytą vidutinio 
nuotolio branduolinių pajė-
gų sutarties sulaužymą. Liko 
turbūt jau mažai tarptautinių 
susitarimų, kurių ši šalis ne-
būtų pažeidusi. Tad NATO 
pozicija vieninga – padėtis, 
kai vienas sutartį pažeidinėja, 
o kitas – jos laikosi, tęstis ne-
gali“, – sako ministras.

Kartu R. Karoblis teigė, 
kad Rusija dar turi galimybę 
ištaisyti situaciją, grįždama 
prie „pilno ir patikrinamo su-
tarties sąlygų laikymosi, ta-

čiau pats sutarties pažeidimas 
jau yra grėsmė“.

Vėliau telefonu iš Briuselio 
ministras BNS pažymėjo, jog 
Aljanso ministrai vieningai 
sutarė, „kad reikia galų gale 
pasakyti, tiesą, reikia dar kartą 
kelti klausimą – jei Rusija ne-
silaiko, sutartis nutraukiama“.

Anot jo, Rusijai duodamas 
šešių mėnesių terminas pažei-
dimams ištaisyti.

„Situacija rodo, kad Rusija 
kelis metus pažeidinėjo, ir tu-
rėjo būti išreikšta politinė va-
lia, kad duodamas Rusijai šešių 
mėnesių laikotarpis ir vis dėlto 
per tą laiką būtų spaudžiama 
Rusija dėl pilno ir patikrinto 
sutarties laikymosi, kartu ruo-
šiantis blogiausiam scenarijui, 
kad sutartis būtų nutraukta“, – 
sakė R. Karoblis.

„Visam NATO aljansui ti-
krai turėtų atsiverti akys, kad 
suprastume, kad branduolinės 
grėsmės yra lygios visoms 
Aljanso šalims. Absoliučiai 
vieninga nuomonė, kad reikia 
galų gale pasakyti tiesą, dar 
kartą kelti klausimą – jei Ru-
sija nesilaiko, sutartis nutrau-
kiama. Turime realią situaciją, 
kokia yra, ir dirbti reikia ties 
tuo, kokios galimos priemo-
nės tas naujai atsiradusias ri-

zikas suvaldyti“, – kalbėjo 
ministras.

Apkaltinusios Rusiją, jog 
ši nesilaiko INF sutarties ir 
kuria vidutinio nuotolio ra-
ketas, Jungtinės Valstijos 
vasario pradžioje paskelbė 
pasitraukiančios iš INF.

JAV teigia, kad pasitrau-
kimo procesas būtų baigtas 
per pusmetį, nebent Rusija 
vėl pradės laikytis sutarties 
ir sunaikins visas ją pažei-
džiančias raketas.

Atsakydama į tai Maskva 
pareiškė stabdanti savo įsi-
pareigojimus INF sutarčiai 
ir pažadėjo imtis kurti naujų 
tipų raketas.

INF sutartimi draudžia-
mos nuo žemės paleidžia-
mos sparnuotosios ir balis-
tinės raketos, kurių veikimo 
nuotolis yra nuo 500 iki 5,5 
tūkst. kilometrų. Kai ku-
rių ekspertų teigimu, JAV 
sprendimą pasitraukti iš INF 
sutarties galėjo paskatinti 
tai, kad dokumentas nevar-
žo Kinijos galimybių vystyti 
vidutinio nuotolio raketas. 
Tačiau dalis jų sako, kad su-
tarties nutraukimas gali pa-
skatinti naujas ginklavimosi 
varžybas.

BNS inform.
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

Patikimiausias 
planas: „Dzin, vietoje 
išsiaiškinsim“.

***
Geriau žvirblis saujoj, 

nei balandis, dergiantis ant 
galvos.

***
Patikimiausius 

slaptažodžius kuria 
beraščiai.

***

Orų prognozė vasario 15-18 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Vasario 15 d. Naktį +1

Dieną +3
V, 
2-7 m/s

Vietomis rūkas. 
Plikledis. 

Vasario 16 d. Naktį 0
Dieną +4

P,
2-6 m/s

Vietomis plikledis. 

Vasario 17 d. Naktį  -1
Dieną +4

PV, 
1-5 m/s

Vietomis plikledis.

Vasario 18 d. Naktį -1
Dieną +4

PV,
1-5m/s

Vietomis plikledis. 

BUITINĖ TECHNIKA

DIREKTORIUS
Simonas Tuska
info@rokiskiosirena.lt
ŽURNALISTĖ
Monika Meilutė
Tel. 8 633 11 311
monika@rokiskiosirena.lt

DIZAINERĖ-MAKETUOTOJA
Lina Dūdaitė-Kralikienė
Tel. 8 672 36 089 
lina@rokiskiosirena.lt

REKLAMOS SKYRIUS
Justina Kesylytė
Tel. 8 666 76 777
reklama@rokiskiosirena.lt
BUHALTERĖ
Ramutė Buckuvienė
Tel. 8 618 08 915

Įmonės direktorius:
– Primenu, kad pasirašėte 

konfidencialumo sutartį ir 
niekur negalite skelbti savo 
algos dydžio.

Darbuotojas:
– To dar betrūko! Aš 

neketinu apsijuokti.
***

Kai Petriukas išmoko 
skaičiuoti, tėčiui teko pradėti 
koldūnus dalinti po lygiai.

***
Senmergė Bronė padavė 

į teismą savo mobilaus 
ryšio operatorių. Už frazę 
„Abonementas šiuo metu 
neprieinamas“.

***
Lovoje aš – žvėris. Tiksliau 

– koala. Miegoti galiu kad ir 
22 val.

***
Kai studentas Petras 

priėjo prie tvenkinio, antytės 
iš gailesčio jam atnešė dvi 
duonos riekeles.

***
Klumpiabalių kaime 

susidūrė bentlis ir feraris. Visas 
kaimas bei policijos ekipažas 
dvi valandas fotografavosi 
asmenukėms.

***
Pasakyk žmogui, kad 

Visatoje milijonai galaktikų, tai 
jis patikės. O va kai pasakysi, 
kad suolelis dažytas, būtinai 
perbrauks pirštu, kad įsitikintų.

***
Uošvienė krapštosi kieme 

prie automobilio. Pro langą 
žentas šaukia:

– Mamyt, tu kur susiruošei?
– Į kapines, vaikeli.
– O kas mašiną parvarys?

***
– Tu kur susiruošei?
– Į ministeriją. Tvarkos 

daryti.
– Oho, kokia tu drąsi!
– Aš ten valytoja dirbu.

***
Kai kurie, pajutę nugaroje 

dygstančius sparnus, kažkodėl 
ima kranksėti.

***
Nė viena moteris nesulaukia 

tiek dėmesio, kiek plūdė vidury 
ežero.

***
„Meilė akla, bet ne 

kurčia“, – skelbia tablečių nuo 
knarkimo reklama.

***
Suvalkietė Marytė, kadangi 

jai tėvai atsisakė nupirkti 
smuikelį, muzikos mokykloje 
grojo cypiančiomis durimis.

***
Kuo skiriasi mūsų rinktinės 

futbolininkas nuo pirato? Pas 
piratą tik viena koja medinė.

***
Krokodilas Gena:
– Kūlverstuk, mielasis, 

sulakstyk butelaičio?
Kūlverstukas:
– Kai butelaičio, tai jau 

mielasis. O kai pavaišinti, 
tai jau „nyk iš čia, ausimis 
plasnodamas!“.

***
Viskas šiemet kiaulės: ir 

metai, ir gripas, ir žmonės.
***

– Aukščiau galvą! – patarė 
budelis pasmerktajam.

***
Mokytoja Petriukui:
– Kada buvo Žalgirio 

mūšis?
– Neatsimenu. 
Mokytoja, ironiškai:
– O kodėl aš, pavyzdžiui, 

prisimenu?
– Nes jūs gerokai anksčiau 

gimėt.
***

Kaimo katinai apšaukė 
Murkį melagiu, nes jis aiškino, 
kad miesto pelės turi laidus ir 
net kilimėlius.

***

Tėtis taip norėjo miego, 
kad jo pasakoje pabėgusį 
Pagranduką iš karto partrenkė 
vilkikas.

***
– Brangioji, tu pas mane iš 

pasakos atėjai.
– Iš geros, ar blogos?
– Aišku, kad iš geros. 

Išvijo.
***

– Atleiskite, ar čia mūsų 
universitetas?

– Tikrai taip. Fizikos 
fakultetas, teorinės fizikos 
katedra.

– A tai čia pas jus tokią 
paslaugą teikia, kur velnius 
išveja?

– Tikrai taip. Nepadėkite 
ragelio, sujungsime su 
Teologijos fakultetu.

***
Skambutis ketvirtą ryto:
– Alio, ar čia veterinarijos 

klinika?
– O ką, tau dar ir bloga, 

ožy?!
***

Šerlokas Holmsas ir 
daktaras Vatsonas geria. 
Vatsoną prispaudė reikalas. 
Grįžęs jis ir sako:

– Keistas pas jus tualetas, 
Holmsai. Duris atidarius šviesa 
užsidega, uždarius – užgęsta.

Holmsas:
– Tai elementaru, Vatsonai. 

Ką tik pridirbote mano 
šaldytuvą. 

AUGALAI

• Gražius dirbtinius medelius.  
Tel. 8 600 08 175. Rokiškis

• Neseniai pirktą dulkių siurblį 
Dyson su garantija. Kaina 300 Eur. 
Tel. 8 623 71 216. Rokiškis
• Pakraunamą, mažai naudotą 
dulkių siurblį Dyson. Smulkiau 

telefonu. Kaina ne galutinė. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 623 71 216. 
Rokiškis
• Garų puodą. Kaina 19 Eur. Tel. 8 
624 69 717. Rokiškis
• Naują daugiafunkcinį puodą. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 625 04 387. 

Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną CAIKA 
134. Kaina 155 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Vokiškus ledukų gamybos 
aparatus, tinka namams ir 
kavinėms. Gamina 3 dydžių 

ledukus-pirštelius. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 670 27 742.  
Rokiškis
• Naujus, galingus, baltos spalvos, 
vokiškus gartraukius. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 670 27 742.  
Rokiškis


