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Kapų tvarkymas
wVisi betonavimo darbai
wPaminklų gamyba bei 
statymas
wBortelių, plokščių bei 
kitų granito gaminių 

Tel. 8-624 20487

montavimo darbai
wĮvairių rūšių skalda
wTrinkelių klojimas
wAugalų, kelmų 
šalinimas

DIRBAME VISOJE 
LIETUVOJE

KAPAVIEČIŲ 
TVARKYMAS

qKapaviečių 
tvarkymas ir priežiūra
qPamatų liejimas
qSenų paminklų 
atnaujinimas
qUžpylimas įvairių 
rūšių skaldele

PRIIMAME INDIVIDUALIUS 
NESTANDARTINIUS UŽSAKYMUS

TEL. 8-669 87957

Juozo Tūbelio progimnazijoje – 
pamokos be „geriausio draugo“

6 p.

Rotary klubo prezidentas: 
apie bendravimą be politikos ir gerus darbus

4 p.
Rokiškio Rotary klubo nariai su Lietuvos apygardos valdytoju Arūnu Burkšu (centre).                                                                                „Rokiškio Sirenos“ archyvo nuotr.

„Lašų duonos“ parduotuvę 
įsigijo ledų gamintojas

Rimvydas Valatka: Lina Dūdaitė-Kralikienė 
kaip pirštu į akį apie sovietinį iki kaulo 
smegenų valdišką švenčių ir kultūros darymą

3 p.

Rajono tarybos posėdis 
prasidėjo ne pagal planą 

2 p.
VRK atstovas Vincentas Vobolevičius įteikė Vidmantui Karpavičiui 
(dešinėje) rajono tarybos nario pažymėjimą. L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Gerbiami policijos pareigūnai!
Nuoširdžiai dėkojame Jums už 
galimybę jaustis ir gyventi saugiai. 
Tik Jūsų sąžiningo darbo dėka yra 
ginamos Lietuvos žmonių teisės 
ir laisvės, saugoma visuomenė ir 
Valstybė, padedama žmogui, šeimai 
ir bendruomenei.  Profesinės šventės 
proga linkime susitelkimo tarnyboje, 
tikėjimo savo darbu, prasmingų ir 
teisingų sprendimų. 
Tegul niekuomet nepristinga drąsos, 
išminties ir profesionalumo. 

Rokiškio rajono meras Ramūnas GODELIAUSKAS
Rokiškio rajono mero pavaduotojas Tadas BARAUSKAS

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 
direktorius Andrius BURNICKAS

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotojas Valerijus RANCEVAS

4 p.
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Seniūnų asociacijos viceprezidentė: tegul viešina pajamų 
deklaracijas – nėra nė vieno seniūno milijonieriaus

Lietuvos savivaldybių seniūnų 
asociacijos viceprezidentė, Rokiš-
kio kaimiškosios seniūnijos seniūnė 
Dalia Janulienė (nuotr.), paklausta, 
kaip vertina Seimo siūlymus vie-
šinti seniūnų turto ir pajamų de-
klaracijas, atvira: ne nuo to galo 
pradedama, ponai. Mat iš beveik 
600 Lietuvos seniūnų nėra nė vieno 
milijonieriaus. Ir jei kažkas mano, 
kad šios pareigos – aukso kasykla, 
tai tegul mano iš naujo. „Aš nebi-
jau, tegul viešina. Tegul mato, kaip 
gyvena žmonės, gaudami 600-700 
Eur algą „į rankas“, kiek paskolų 
turi“, – sakė pašnekovė.

Daugiau skaidrumo
Seimo narys Raimundas Martinė-

lis, paklaustas, kokie motyvai lėmė 
parlamento narius apsispręsti viešin-
ti seniūnų algas, teigė, kad sprendi-
mo iniciatoriai siūlymą argumentavo 
tuo, kad seniūnai yra vieši žmonės. 
Tad lai ir jų deklaracijos būna viešos. 
„Tačiau šiuo klausimu dar galutinai 
nenuspręsta. Gali būti, kad iki galu-
tinio balsavimo lapkričio pabaigoje 
bus daug pataisymų ir pasiūlymų“, – 
komentavo R. Martinėlis.

Seniūnei trūko kantrybė
Lietuvos savivaldybių seniūnų 

asociacijos viceprezidentė, Rokiš-
kio kaimiškosios seniūnijos seniūnė 
Dalia Janulienė atvira: siūlyti galima 
daug. Tačiau kokia to prasmė. Juk 
seniūnas yra eilinis valstybės tarnau-
tojas. Ji juokiasi, kad slėpti nuo visuo-
menės seniūnai neturi ko: alga siekia 
vos 600-700 Eur į rankas, tad norėda-
mi įsigyti vertingesnį daiktą, seniūnai 
ima paskolas. „Tarp beveik 600 Lietu-

vos seniūnų nėra nė vieno milijonie-
riaus. Merų milijonierių yra, o seniū-
nų – nėra“, – kalbėjo pašnekovė.

Ji teigė, kad savo poziciją šiuo 
klausimu asociacija svarstys tik sa-
vaitės pabaigoje, todėl reiškia tik 
savo asmeninę nuomonę.

D. Janulienė įsitikinusi: lai liau-
dis išnarsto deklaracijas, gal tada 
pagaliau baigsis pasvarstymai, kad 
seniūno darbas – lobių kasykla. Ji ne-
slepia, kad jau dabar šalyje seniūnų 
trūksta... šimtais. Nes jauni žmonės 
nenori imtis sunkių ir menkai apmo-
kamų pareigų.

Populizmas?
Populizmu ji vadina ne tik pajamų 

ir turtų deklaracijų viešinimą. Dar di-
desnė kvailystė, pasak D. Janulienės 
– tiesioginiai seniūnų rinkimai. „Mes 
esame pavaldūs savivaldybės admi-
nistracijos direktoriui. Mūsų vadovas 
yra skiriamas. O mes, pavaldiniai, 
esame renkami. Logiška, ar ne?“– 

retoriškai klausė pašnekovė.
Ji mano, kad tiesioginiai seniūnų 

rinkimai, kurie turėtų sutapti su Sei-
mo rinkimais, tik masalas atvilioti 
žmones prie balsadėžių. Tiesioginiai 
rinkimai sukels tik sumaištį: seniūni-
ja neturi svertų savarankiškumui, net 
buhalterijos savos neturi. „Manote, 
mes nematome, nežinome, nesupran-
tame, ką reikia daryti? Matome ir ke-
liuose duobes, ir kitas problemas. O 
ką galime padaryti, jei trūksta lėšų“, 
– sakė D. Janulienė. Ir nuo to, kad se-
niūnas bus išrinktas tiesiogiai, lėšų jo 
veiklai nepadaugės. Bus problema ir 
dėl nesutampančių seniūnų bei merų 
ir savivaldybės tarybų kadencijų. 
„Norai dideli ir gražūs, bet realybė – 
kitokia“, – pabrėžė D. Janulienė.

Kai kas sako, kad dabartiniai se-
niūnai tiesioginiams rinkimams nepri-
taria, nes bijo konkurencijos. „Kokios 
konkurencijos? Lietuvoje seniūnų 
trūksta“, – sakė D. Janulienė.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Rajono tarybos posėdis prasidėjo ne pagal planą
Kadangi rajono savivaldybės 

taryboje, iš jos pasitraukus Vi-
dmantui Maželiui, jo vietą užėmė 
kitas Darbo partijos kandidatas 
Vidmantas Karpavičius, tarybos 
posėdis turėjo prasidėti jo prie-
saika. Tačiau ją priimti turėjęs 
Vyriausiosios rinkimų komisijos 
(VRK) atstovas šiek tiek pavė-
lavo, todėl posėdis pradėtas ne 
pagal planą: vietoj priesaikos pa-
tvirtinta posėdžio darbotvarkė ir 
pradėti svarstyti einamieji klausi-
mai. Visgi įpusėjus antrąjį klausi-
mą, į posėdį atvyko ir VRK atsto-
vas Vincentas Vobolevičius.

Rajono tarybos dienotvarkė, atro-
do, buvo ne per labiausiai įtempta. 

Tik tarybos narių dalyvauti posėdyje 
užsiregistravo mažiau, nei įprasta. Ir 
ne tik todėl, kad vienas narys buvo 
neprisiekęs. Dalyvavo iš pradžių 19-
ka tarybos narių, 5, įskaitant rajono 
merą, nedalyvavo dėl pateisinamų 
priežasčių. Posėdžiui vadovavo rajo-
no vicemeras Tadas Barauskas.

Posėdžio pradžioje su jubiliejais 
buvo pasveikinti tarybos nariai Auš-
ra Gudgalienė ir Stasys Meliūnas.

Pirmuoju klausimu buvo svarsty-
ta tarybos Etikos komisijos sudėtis: 
Justiną Daščioraitę joje pakeitė vi-
suomeninio rinkimų komiteto „Vie-
ningi su Ramūnu Godeliausku“ narė 
Aušra Gudgalienė. 

Įpusėjus svarstyti antrąjį klausi-
mą, atvyko ir VRK narys V. Vobo-

levičius. Jam teko šiek tiek palaukti: 
atrodytų, nepavojingas klausimas 
apie rajono biudžeto tikslinimą, su-
kėlė diskusijų, kurios truko daugiau 
nei 20 min.

VRK atstovas atsiprašė už vėlavi-
mą, nes jį navigacija į Rokiškį nuo 
Kamajų paklaidino laukuose ir teko 
tik džiaugtis, kad navigacija į Ro-
kiškio rajoną atvedė bent jau sutartą 
dieną.  Dėl teisingo kelio, tiesa, teko 
kreiptis į ūkininkus. Daugiau ne-
sklandumų nebuvo: V. Karpavičius 
prisiekė ir jis tapo posėdyje daly-
vaujančiuoju 20-uoju rajono tarybos 
nariu. Naujasis tarybos narys dėkojo 
už pasitikėjimą ir teigė, kad stengsis 
dirbti produktyviai.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Rajono tarybos sprendimu –
lengvatos onkologiniams 
ligoniams, arba kiek kainuoja 
žmogiškumas

Rajono savivaldybės taryba, atsi-
žvelgdama į Pagalbos onkologiniams 
ligoniams asociacijos POLA prašy-
mą, nusprendė leisti įsigyti važiavimo 
vietinio (miesto ir primiesčio) regulia-
raus susisiekimo autobusais bilietą su 
80 proc. nuolaida asmenims, turin-
tiems šios organizacijos kortelę.

Nors rajone yra vos 128 šios korte-
lės turėtojai, šios lengvatos svarstymas 
sukėlė daug klausimų rajono tarybos 
nariams. Susidomėta, kiek gi dėl to, kad 
išplečiamas lengvatos turėtojų ratas, teks 
kompensuoti UAB „Rokiškio autobusų 
parkas“ iš rajono biudžeto. To klausė rajo-
no tarybos narys Irmantas Tarvydis. „Vis 
tiek mes turim žinoti, ar mūsų biudžetas 
gali tą leisti“, – perklausė I. Tarvydis. 
Savivaldybės administracijos direktorius 
Andrius Burnickas tikslių skaičių pateikti 
negalėjo, nes paprasčiausiai neįmanoma 
prognozuoti, kiek kartų per mėnesį, die-
ną ar metus žmogus gali pasinaudoti šia 

nuolaida. A. Burnickas teigė, kad visi 
nuolaidos turėtojai nors kartą per dieną 
važiuotų minėtuoju transportu, tai rajonui 
kainuotų 15 tūkst. Eur metams. I. Tarvy-
dis siūlė, kad įvesti maksimalią kompen-
sacijos ribą – 15 tūkst. Eur metams.

Tarybos narys Gintaras Girštautas 
domėjosi, ar savaitgalį, kaip didžiuo-
siuose miestuose neplanuojama, pada-
ryti miesto transporto nemokamu. A. 
Burnickas teigė, kad tokios galimybės 
šiuo metu nėra. G. Girštautas klausė, 
o kaip tą buvo galima padaryti miesto 
šventės metu. A. Burnickas patikslino, 
kad miesto šventė buvo vienkartinis 
renginys.  Transporto lengvatas onko-
loginiams ligoniams sutiko skirti 19-ka 
rajono tarybos narių, vienas susilaikė. 
Lengvata POLA kortelės turėtojams 
bus taikoma UAB „Rokiškio autobusų 
parkas” ir UAB „Buslita” aptarnauja-
muose maršrutuose.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Laikinai nedirbs J. Keliuočio biblioteka – 
keliasi į naujas patalpas

Rokiškio Juozo Keliuo-
čio viešoji biblioteka keliasi 
į naujas patalpas ir nedirbs 
iki spalio 15 d.  

Skaitytojai kviečiami nau-
dotis bibliotekos, esančios Tai-
kos g. 19, paslaugomis. Kny-
gas prašome grąžinti į knygų 
grąžinimo dėžę.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.
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BRYDĖS

Rimvydas Valatka: Lina Dūdaitė-Kralikienė kaip pirštu į akį 
apie sovietinį iki kaulo smegenų valdišką švenčių ir kultūros darymą

„Rokiškio Sirenos“ žurnalistės 
straipsniu savo Facebook pasky-
roje pasidalino vienas garsiausių 
šalies žurnalistų, apžvalgininkų 
Rimvydas Valatka. Jo paskyroje 
straipsnis sulaukė daugiau kaip 
dviejų šimtų patiktukų, juos pali-
ko ir žinomi šalies politikai, žurna-
listai.

https://www.facebook.com/rva-
latka/posts/2414988795491333?-

comment_id=2415006375489575&-
notif_id=1569569565272369&no-
tif_t=comment_mention

Cituojame R. Valatką: „Lina Dū-
daitė - Kralikienė kaip pirštu į akį 
apie sovietinį iki kaulo smegenų 
valdišką švenčių ir kultūros darymą 
(https://www.rokiskiosirena.lt/…/
apie-sikalbt-kultr-ir-plikb…): „Pio-
nierių rikiuotes pakeitė šiandieninių 
jaunimo organizacijų garbės sargy-
bos, sovietmečio poetus – Bernardas 

Brazdžionis ar Jonas Aistis, bet visa 
renginių struktūra liko sovietinė. Pir-
miausia patetiškos eilės, tada kalban-
čių galvų pasisakymai, kaip gerai, 
kad mes šiandien laisvi (tai ne, jei 
penkis kartus to nepakartoti, kas nors 
gali imti ir pamanyti, kad laisviems 
būti blogai). Jei bet kurio žiūrovo po 
penkių minučių paprašytumėte pa-
kartoti, ką kalbanti galva pasakė, jis 
neprisimins nė vieno sakinio. Ren-
ginio organizatoriai vaikšto priešin-

farktinės būsenos, kad, gink Dieve, 
kokios svarbios personos nepraleis-
tų. Tada ašaros už aukas ir praradi-
mus, tada kelios būtinai patriotinės 
dainos, tada iškilmingas gėlių padė-
jimas...

Kadangi Dievas mums davė be-
veik visas svarbiausiais valstybines 
šventes švęsti žiemą ir pavasariop, 
tai įsivaizduokit, kaip jaučiasi eili-
nis žiūrovas, valandą išbuvęs šal-
toje bažnyčioje ir dar valandą prie 

paminklo. Todėl nenuostabu, kad 
kultūrininkų sugalvotų koncertų ir 
kitų atrakcijų daugelis nebesulaukia 
– neša kudašių namo ar į artimiausią 
kavinukę karštos arbatos. Pakeliui į 
šuns dienas išdėdamas ir kalbančias 
galvas, ir jų gražbylystes."

P.S. Autorė tik pamiršo pridėti, 
kad visi minėjimai Seime ir Vyriau-
sybėje bei Prezidentūroje akurat to-
kie pat.“

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Apie įsikalbėtą kultūrą ir plikbajorio užmojus

Lina Dūdaitė-Kralikienė
„Rokiškis – Lietuvos kultūros 

sostinė“ – be abejonės, ambicingas 
projektas. Keliantis daug diskusijų, 
kartais ir pykčio. Aštrios takosky-
ros tarp dvarų kultūros ir daugelio 
kišenėse dar tebekyšančių žagrės 
rankenų. Ir pats projektas čia nie-
kuo dėtas. Jis tapo kultūrinės si-
tuacijos apskritai, ir mūsų rajone 
konkrečiai, įkaitu. Lakmuso popie-
rėliu, taip sakant.

Lietuvos kultūra blaškosi tarp 
mitų, svetimų primestų ir pačių įsi-
kalbėtų vizijų. Pirmiausia, mes patys 
nesutariame: ar esame aukštosios kul-
tūros, ar tamsumos, kurią reikia švies-
ti, šalimi ir rajonu. Kita problema: 
mūsų kultūra tebedvėsuoja nakčiai 
uždarytos kultūros namų salės, kurio-
je pamiršo įjungti ventiliaciją, kvapu. 
Nors už lango XXI a., modernumo 
ir technologijų, atvirų sienų ir atvirų 
protų amžius, mes vis dar kažkodėl 
manome, kad kažką galime sudominti 
vyžomis, šaukštais ir mugių loterija 
be pralaimėjimo, kurios pagrindinis 
prizas – naktį sintetine rožine spalva 
šviečiantis pliušinis šuniukas.

Štai sovietmetis kūrė mitą, kad 
1940-aisiais okupavę Lietuvą, sovie-
tai rado tamsų ir beraštį kaimą. Kurį 
verkiant reikėjo šviesti ir kultūrinti. 
Ir tam buvo statomi kultūros namai. 
Vietoj kaimų, miestelių sueigų, šven-
čių, teatro vaidinimų. Juk pirmieji lie-
tuviški teatro spektakliai buvo statomi 
ne kultūros namuose,  o kluonuose. 
Bet buvo, kam juose vaidinti. O kur 
gimnazijų, visuomeninių organizacijų 
vakarai. Kad ir Suvainiškio ugnia-
gesių orkestras. Juk, pasirodo, tame 
miestelyje tada užteko vyrų, mokan-
čių ne tik gaisrus gesinti, bet ir gro-
ti. Ir dar orkestre. O kur, dovanokit, 
dabar mokyklų teatrai, kur orkestrai? 
Vat tau ir kultūra... Va tau ir apšvieta.

Jei tarpukariu kultūra buvo visuo-
menės, tai sovietmečiu – valstybės 
reikalas. Kodėl? Nes kultūrą reikėjo 
kontroliuoti. Negalėjo būti kaimo ge-
gužinių (nesankcionuoti susirinkimai, 
be KGB kontrolės), negalėjo būti ne-
cenzūruoto teatro, choro repertuaro. 
Bažnytines apeigas pakeitė minėji-
mai, procesijas – demonstracijos. Pa-
gal tą patį, griežtai nustatytą apeigyną.

Kurio neatsikratome iki šiol. Pio-
nierių rikiuotes pakeitė šiandieninių 
jaunimo organizacijų garbės sargy-
bos, sovietmečio poetus – Bernardas 
Brazdžionis ar Jonas Aistis, bet visa 
renginių struktūra liko sovietinė. Pir-
miausia patetiškos eilės, tada kalban-
čių galvų pasisakymai, kaip gerai, kad 
mes šiandien laisvi (tai ne, jei penkis 
kartus to nepakartoti, kas nors gali 
imti ir pamanyti, kad laisviems būti 
blogai). Jei bet kurio žiūrovo po pen-
kių minučių paprašytumėte pakartoti, 
ką kalbanti galva pasakė, jis neprisi-
mins nė vieno sakinio.  Renginio or-
ganizatoriai vaikšto priešinfarktinės 
būsenos, kad, gink Dieve, kokios 
svarbios personos nepraleistų. Tada 
ašaros už aukas ir praradimus, tada 
kelios būtinai patriotinės dainos, tada 
iškilmingas gėlių padėjimas...

Kadangi Dievas mums davė be-
veik visas svarbiausiais valstybines 
šventes švęsti žiemą ir pavasariop, 
tai įsivaizduokit, kaip jaučiasi eilinis 
žiūrovas, valandą išbuvęs šaltoje baž-
nyčioje ir dar valandą prie paminklo. 
Todėl nenuostabu, kad kultūrininkų 
sugalvotų koncertų ir kitų atrakcijų 
daugelis nebesulaukia – neša kuda-
šių namo ar į artimiausią kavinukę 
karštos arbatos. Pakeliui į šuns dienas 
išdėdamas ir kalbančias galvas, ir jų 
gražbylystes.

 Aš myliu savo valstybę. Bet jei 
šitų mitingų lankymas nebūtų mano 
darbas, manęs ir su pagaliu į šitą pa-
triotizmo parodiją nenuvarytumėt. 
Kaip ir daugelio kitų žmonių. Todėl 
nereikia verkti, kad eilinį kartą prie 
paminklo susirinko trisdešimt tų pa-
čių, kurių patriotizmo pasekmės – tris 
dienas varvanti nosis. Nors, teisybės 
dėlei, reikia pasakyti, kad Kultūros 
centras pastaruoju metu šitą apeigyną 
ima po truputį keisti: atsiranda vaidi-
nimai, būgnų šou, trumpėja liūdesėlio 
ir suvaidintų ašarų scenos...

Tad tiek mūsų kasdienės, taiko-
mosios kultūros. Sovietmečio nebe-
liko. Bet noras šviesti „tamsuomenę“ 
niekur nedingo. Kultūros namai tapo 
daugiafunkciais centrais, buvo atnau-
jinti pastatai, gauta inventoriaus. O 

kultūros kažkodėl nepadaugėjo.
Kasmet mūsų muzikos ir choreo-

grafijos mokyklos išleidžia po absol-
ventų laidą. Mokančių dainuoti, šokti, 
muzikuoti. Ir šie žmonės, į kurių kul-
tūrą valstybė investavo gana didelius 
pinigus (juk, tarkime, fortepijono 
pamokos yra gana individualios ir 
gana brangios), dažniausiai jau visam 
laikui palydimi iš kultūrinio gyveni-
mo. Žmogus, į kurį daug investuota, 
kuris jau pusėtinai valdo instrumentą, 
pakabina jo dėklą ant vinies (pianinai 
paprastai parduodami) ir... viskas. 
Paskutinįjį kartą muzikos mokyklos 
absolventai buvo prisiminti, kai Va-
sario 16-ąją griežė „Lietuva brangi“. 
Buvo įspūdinga. O toliau? Parėjo 
namo, padėjo savo smuikus į lenty-
nas, ir viskas... Kažin, ar daugelis jų 
greitai beturės progą griežti? Ar kas 
bent pasivargino jų paklausti, o gal 
norėtų?

Kasmet išleidžiami gausybė daini-
ninkų. Kur jie dedami? Logiška būtų 
manyti, kad terpe jų talentams turėtų 
būti įvairiausi chorai, ansambliai, gru-
pės. Aha, kur tau. O jūs pasiklausykit 
parapijų chorų. Kai kur yra retos iš-
imtys, dėl kurių džiaugiasi siela. Bet 
kai kur išgirdus „Gloria in exelsis 
Deo“ ausys prilimpa prie pakaušio. 
Ir kunigai prasitaria, kad daugelis 
giedančiųjų vis dažniau nebeišlaiko 
„laiptų“ testo: dėl senatvės ir ligų pa-
prasčiausiai nebeužlipa ant viškų. Ir 
choruose pas mus dažniausiai dainuo-
ja tie, kurie labai labai nori, o ne tie, 
kurie galėtų. Taip ir gimsta anekdotai: 
„Vasaros metu parapijos pensininkų 
choras negiedos. Parapija jiems dė-
kinga“. Visgi bažnyčia po truputį juda 
priekin. Ko vertos vien šv. Cecilijos 
šventės. Kai dainuojantys įvairaus 
amžiaus žmonės suburiami draugėn. 
Taip parodant, kad jie – svarbūs. O 
ne paleidžiami į visas keturias puses 
pavėjui...

Taigi, reziumuojant, dvi didelės 
kultūrai skirtos mokyklos, vaizdžiai 
šnekant, „šildo orą“: kelerius metus 
investuoja į žmonių, kurie su diplomu 
visam laikui dingsta iš kultūros, lavi-
nimą.

Kultūros namai, bibliotekos ver-
čiasi per galvas, organizuodamos 
„pyragų šventes“. Ir mano bičiulis, 
rengęs tekstą apie kaimo parapijos 
gyvenimą, padarė taiklią korektūros 
klaidą: vietoj „kaimų“ netyčia parašė 
„Laimų bendruomenės“. Atsiprašau 
visų Laimų, bet klaida bedė taikliai. 
Nei kultūros namai, nei bibliotekos, 
kur bibliotekininkės seniai tapo dau-

giafunkcėmis: nuo valytojos iki sis-
temų administratorės, neturi išteklių 
suorganizuoti ką nors rimtesnio. Pri-
pažinkime tai, ir pagaliau nustokime 
svaigti apie kultūros namus ir biblio-
tekas kaip apie kultūros židinius. Arba 
jiems duodame realias galimybes 
veikti, konkrečius uždavinius, tikslus 
ir priemones, įskaitant ir materiali-
nius resursus, jų siekti, arba ir toliau 
organizuojame sūrių ir pyragų šven-
tes. Tik nustokime tai vadinti kultūra. 
Baikime pagaliau melstis pastatams, 
kaimo židiniams ir panašiems daly-
kams. Nes šildydami ir renovuodami 
tūkstančių kvadratinių metrų ploto 
sovietinius gargarus mes pamiršome 
menką smulkmeną, kad bibliotekoje 
turi būti kiek naujesnių, nei prieš dvi-
dešimt metų išleistų knygų. Ir kad ne 
bibliotekininko darbas padėti apmo-
kėti elektros sąskaitas ir būti kompiu-
terinius žaidimus kveikinančių paau-
glių prievaizdu.

O kol organizuojame kiekvieno 
kaimo pyragų šventes, tai nereikia 
verkti, kad kultūra prasideda ir baigia-
si klausimu, ar bus nemokamų pyragų 
ar košės.

Kyla klausimas, kam tokia kultūra 
be kultūros reikalinga? Žinoma, žmo-
nės kaimuose, miesteliuose nori susi-
rinkti ir bendrauti. Kažkam tos kapelų 
repeticijos, mažyčiai koncertai ir iš-
vykos tampa puikia proga pasižmo-
nėti, pakeisti aplinką, kai kam, slap-
čia nuo žmonos, ir taurelę maktelti. 
Taigi, reikia kalbėti apie susirinkimų, 
bendravimo, pyragų ir šermukšnių 
uogienės degustavimo, šaukšų dro-
žimo ir švilpynių lipdymo edukacijų 
vietas. Bet nevadinti to kultūros ži-
diniais. Nes kultūra ten nė nekvepia. 
Kadangi mes investuojame į būtent 
tokią „kultūrą“, tai ko tada pykstame, 
kad miestų ir miestelių šventės tampa 
„Duokim garo“ ir mugių su švilpy-
nėmis, šaukštais, rūkyta žuvimi ir 
šviečiančiais šuniukais hibridu. Kurio 
vakarinė dalis yra alaus ir seniai šlo-
vės piką praleidusių grupių benefisas. 
Dėsninga? Tai ko pykstame?

Ko pykstame tada, kai kiekvie-
nos organizacijos garbės reikalu tapo 
Kultūros sostinės proga subudavoti 
kieme nors kažkokį kiškį. Nes bibli-
otekai pavyko. Tad pakartot, pakartot, 
pakartot...

Lygiai taip pat ir mūsų aukštoji kul-
tūra, kurią ir turėtų reprezentuoti „Ro-
kiškis – Lietuvos kultūros sostinė“ yra 
lygiai tos pačios kapelos ir tie patys 
šaukštai. Tas pats „liaudies menas“, 
tik gerokai aukštesnio lygio. Liongino 

Šepkos paroda, drožėjų pleneras ir t.t. 
Kiek kartų jūs per šią savaitę girdėjo-
te „Gastautą“? Aš – tris kartus. Kaip 
suprantate, tema išeksploatuota sker-
sai išilgai. Kaip visose šventėse išeks-
ploatuoti visi žymesni mūsų dailinin-
kai, mūsų dainuojamosios poezijos 
atstovės. Kai suskaičiuoji, kiek kartų 
per metus juos matei ir girdėjai...  Ir 
kai drožybos, fotografijos, langinių 
tapymo plenero dalyvių daugiau nei 
žiūrovų... Išvados prašosi pačios: nėra 
žmogiškųjų resursų. O tie, kurie yra, 
nepajėgūs savo meninę programą at-
naujinti kas pusmetį ar metus, ką be-
kalbėti kas dvi savaites...

Bet nors bandoma. Štai biblioteka 
kabinasi į kultūrinį gyvenimą kaip 
begalėdama: ir žurnalą „Prie Nemu-
nėlio“ leidžia, ir įdomius renginius 
organizuoja, tokius, kaip senųjų ran-
kraščių parodos. Tik kam tai įdomu? 
Dvidešimčiai „etatinių“ žiūrovų?

Kas lieka? Neturint nei žmogiš-
kųjų, nei finansinių išteklių, lieka tik 
kviestiniai atlikėjai. Kitaip sakant, 
pinigai į orą. Tai minutei. Be jokios 
liekamosios vertės. Ir čia jau tam-
pame plikbajoriais, kurie praskolina 
paskutinį iki skylių nutrintą kontušą, 
kad tik, neduok Dieve, nepasirody-
tume prastesni už kaimynus. Bet už 
skylėtą kontušą ir piniginė skylėta... 
Pagalvokite, kas yra SEL, Andriaus 
Mamontovo ar Marijono Mikutavi-
čiaus koncertas. Vėlgi senos geros 
prigesusių žvaigždžių pramintos bry-
dės. Jų koncertai vyksta. Didžiosiose 
arenose. Kas mėgsta šiuos dalininkus, 
seniai apsilankė, matė ir girdėjo. O 
paleisti 40 tūkst. Eur į orą per porą 
valandų – per didelė prabanga. Kad ir 
kultūros sostinei.

Kuri, sutikite, įpareigoja. Įpa-
reigoja rinktis tarp kaimo švenčių 
liaudžiai, su armonikomis ir „Juoda 
orchidėja“, kurios liudija mūsų visuo-
menės tikrąją kultūrą. Ir KULTŪROS 
sostinės, kurią paskelbėme, nes, kaip 
tie plikbajoriai, vedimi „onoro“, no-
rėjome pasirodyti geresni, gražesni, 
kultūringesni, nei esame. Kuri praeis, 
kaip praeina kiekviena šventė. Be di-
desnio pėdsako, be postūmio augti. 
Nes patys to nenorime. Mums geriau 
parsinešti iš šventės šviečiančius ra-
giukus, neoninį loterijos šunytį ar rū-
kytą žuvį... rankinuke... Tiek tos mūsų 
kultūros. Mes norime, kaip sakė viena 
gerokai apšilusi mergelė, tapusi you-
tube žvaigžde, „šventę švęst“. O jūs 
su savo vargonais, ąžuoliukais, miu-
ziklais ir plenerais, eikit toli ir ilgam. 
Nes trukdote gyvenimo šventę.
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Rotary klubo prezidentas: apie bendravimą be politikos ir gerus darbus
Rokiškio Rotary klubas seniai 

ir gerai žinomas rajono visuome-
nei: ir pagalba neįgaliesiems, ir 
miesto gražinimo iniciatyvomis, 
ir daugeliu kitų gražių bei pras-
mingų darbų. Liepą klubo vairą 
iš Simono Tuskos perėmęs Arūnas 
Skardžius su „Rokiškio Sirenos“ 
skaitytojais sutiko pasidalinti 
savo mintimis apie Rotary veiklą 
ir klubo tolesnius planus.

Savo srities lyderiai
Į Rotary klubą A. Skardžius įsto-

jo prieš dešimt metų, tuo metu, kai 
klubui vadovavo Saulius Jasiulevi-
čius. Kaip sakė pašnekovas, tuomet 
Rotary ir jų veikla buvo tarsi ap-
gaubta slaptumu. Tačiau visuomenė 
norėjo pažinti gerus darbus darančią 
paslaptingą organizaciją. „Tad, kaip 
sakoma, buvau vienas iš tų, kurie 
siūlė Rotary išvesti į dienos šviesą, 
apie savo darbus kalbėti su rajono 
visuomene“, – sakė jis. Po kelių A. 
Skardžiaus vestų renginių susijusių 
su Rotary veikla, jo tiesiai šviesiai 
buvo paklausta: „o kodėl Jūs dar ne 
mūsų klube“.

Rotary indėlis į rajono raidą svar-
bus ne tik gerų darbų darymu. Tai 
organizacija, vienijanti įvairių sričių 
lyderius: verslininkus, medikus, pe-
dagogus. „Jos tikslas – jungti žmo-
nes kurti socialinei gerovei“ – sakė 
pašnekovas.

Šiuo metu Rotary klube yra 31 
narys. Rokiškio klubas priklauso 
Panevėžio kraštui, panevėžiečiai 
Rotary klubo nariai yra mūsiškio 
klubo krikštatėviai. O aktyvus Ro-
kiškio klubas paskatino burtis ben-
draminčius į kaimyninių rajonų klu-
bus...

Griežta atranka
Nedidelis klubo narių skaičius 

rodo, kad atranka tapti Rokiškio 
Rotary klubo nariu yra griežta. 
Koks yra naujojo nario priėmimo 
procesas? A. Skardžius pasakojo, 
kad naujų narių priėmimą regla-
mentuoja Rotary Konstitucija bei 
klubo įstatai. Pirmiausa kandidatas 
svarstomas klubo narių. Jei du na-
riai nepritaria jo priėmimui, išsiaiš-
kinama to nepritarimo priežastys. 
Jei jos yra svarios, tuomet tenka 
pasakyti „ne“. „Klubo reputacija 
mums yra labai svarbi. Tapti mūsų 
klubo nariais gali būti tik neprie-

kaištingos reputacijos, pareigingi, 
atsakingi žmonės. Metus stebime 
naujoko veiklą“, – apie klubo vi-
daus taisykles kalbėjo A. Skardžius. 
Ar teko kam atsakyti narystės? 
„Neprisimenu tokio atvejo. Juk pa-
prastai pretendentai – gerai žinomi 
mūsų rajono žmonės, tad klausimų 
dėl jų reputacijos nekylaׅ“, – sakė A. 
Skardžius.

Pastebėta, kad Rotary klubuose 
yra tik vyrai. Kodėl taip? Ar nebi-
joma, kad rotariečiai bus apkaltinti 
diskriminacija? Pašnekovas teigė, 
kad į klubą kviesti vien vyrus nuos-
tata galiojo anksčiau. Dabar taip 
nėra. Tad prisijungti pageidaujan-
čios damos taip pat gali teikti kan-
didatūras ir jos būtų svarstomos.
Tačiau kol kas pageidaujančių nebu-
vo. Nes rotariečių mamos, žmonos, 
draugės, dukros ir taip dalyvauja 
veikloje.

Vienybė geriems darbams,
o politika – draudžiama tema
Pašnekovas pabrėžė: labai svar-

bu ne tik klubo narių reputacija, bet 
ir jų vienybė. Tad kassavaitiniuo-
se klubo susirinkimuose yra viena 
draudžiama tema – politika. Jei tik 
pajuntama, kad diskusija krypsta 
politinių klausimų pusėn, ji delika-
čiai kreipiama tolyn... Taip daroma 
neatsitiktinai: klubas vienija skir-
tingų politinių pažiūrų, požiūrių ir 
patirčių asmenis. Būtent ši vienybė, 
pliuralizmas ir yra klubo stiprybė. 
Klubo vadovu kasmet tampa vis ki-
tas klubo narys. Tačiau pašnekovas 
teigė, kad daugelis gerų iniciatyvų 
yra tęstinės.

O kassavaitiniuose susitikimuose 
„Pagundoje“ prie kavos puodelio ir 
„Darolos“ bandelių užtenka įdomių 
temų ir be politikos. Kokios jos? 
Pašnekesiai apie tai, kaip padėti sto-

kojantiems, puošti miestą, imtis kitų 
svarbių darbų. „Štai neseniai daly-
vavome „Rotariadoje“. Atrodytų, 
tai tik smagios sportinės varžybos, 
gražus pasibuvimas. Iš tiesų tai dar 
ir bendravimas, bendrų planų aptari-
mas, loterijos, rinkliavos bendriems 
geriems darbams“, – pasakojo A. 
Skardžius.

Kokie tie geri darbai? Anksčiau 
Lietuvos Rotary organizacija pri-
klausė Danijos apygardai, tad jai 
tekdavo dalis lėšų, kurias suauko-
davo turtingesnės šalies klubai. O 
prieš penkerius metus Lietuvos ro-
tariečiai tapo savarankiški, tad da-
bar visi geri darbai vykdomi iš mūsų 
šalies klubuose surinktų lėšų. Nors 
kol kas labdaros projektams skiria-
ma mažiau lėšų, tačiau Lietuvos ir 
Rokiškio rotariečiai prisdeda prie 
labai svarbių iniciatyvų. Viena jų 
– Polio+ programa, skirta pažaboti 

poliomielitą pasaulyje. Europoje, 
JAV, kitose išsivysčiusiose šalyse 
ši liga suvaldyta skiepų dėka. Šios 
ligos padariniai yra labai sunkūs – 
to pavyzdys JAV prezidentas Fran-
klinas Teodoras Ruzveltas, dėl šios 
ligos šaliai vadovavęs iš neįgaliojo 
vežimėlio. O Indijoje, Pakistane, 
Afganistane ši liga siautėja ir da-
bar, nusinešdama vaikų gyvybes, 
o išgyvenusiuosius suluošindama. 
„Džiaugiamės, galėdami prisidėti 
prie tokios svarbios iniciatyvos“, – 
sakė A. Skardžius.

Kadangi mūsų rajonas patenka 
į dešimtuką, kuriame savižudybių 
skaičius didžiausias, Rokiškio Rota-
ry taip pat jungiasi prie gražios ini-
ciatyvos šviesti visuomenę, užsiimti 
savižudybių prevencija.

Taip pat viena iš prioritetinių klu-
bo krypčių yra ir pagalba vaikams 
su negalia. Kas besuskaičiuos, kiek 
neįgaliųjų vežimėlių, klausos apa-
ratų, insulino pompų rajono mažie-
siems įsigyta būtent su Rotary para-
ma. Neįgaliesiems skirtame Dienos 
centre buvo moderniai įrengtos 
patalpos, saugi žaidimų ir poilsio 
aikštelė. Pernai darželyje „Varpelis“ 
klubui vadovavusio Simono Tuskos 
iniciatyva buvo prisidėta prie spe-
cialių pojūčių kambarių įrengimo, 
skirtų lavinti vaikams, įskaitant ir 
turinčiuosius specialiuosius porei-
kius.

Kita ne mažiau svarbi veikla yra 
jaunimo ugdymas. Todėl klubas re-
mia jauniuosius Rokiškio skautus, 
skyrė lėšų jų stovykloms.

Parkas puošia miestą
Rotariečiai ir gražiomis iniciaty-

vomis puošia miestą. Vilties gatvėje 
žaliuoja šio klubo rankomis paso-
dintas parkas, tapęs patrauklia pa-
sivaikščiojimų vieta. A. Skardžius 
rodė ir parko, kurį klubas gražina 
kartu su rajono savivaldybe, planą. 
Parke daugės takų, suolelių, sodina-
mi ir ąžuoliukai, gausėja vertingos 
augmenijos. Planuojama, kad parko 
centrinėje dalyje atsiras akcentas, 
susijęs su Rotary klubu. Tačiau jo, 
pasak A. Skardžiaus, dar teks pa-
laukti. Priežastis paprasta: tegul 
pirma įsigalėja ir gražėja parkas. 
Kai paaugs medeliai ir kiti augalai, 
tuomet ir akcentai puikiai įsikompo-
nuos į darnią parko visumą.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Rotariečiai Raimondas Sirgėdas (iš kairės), Arūnas Augutis, Dalius Trumpa, Simonas Tuska su naujuoju klubo prezidentu Arūnu Skardžiumi 
(sėdi).                                                                                                                                                                                „Rokiškio Sirenos“ archyvo nuotr.

„Lašų duonos“ parduotuvę įsigijo ledų gamintojas
Mikrorajono gyventojus nu-

stebino žinia, kad bus uždaryta 
„Lašų duonos“ parduotuvė Jau-
nystės gatvėje. Šią žinią patvirti-
no ir UAB „Lašų duona“ admi-
nistratorius Haroldas Saniukas.

Pašnekovas teigė, kad parduo-
tuvė parduota kolegai verslininkui 
Nerijui Lioliui, kuris tame pačiame 
pastate gamina ledus ir nori plėsti 
verslą. „Buvo pasiūlyta gera kaina, 
todėl ir buvo nuspręsta parduotuvę 
parduoti“, – sakė H. Saniukas.

Pasak pašnekovo, parduotu-
vė buvo parduota ne dėl to, kad 
ji nebuvo pelninga. Tiesiog buvo 

apsvarstytas kolegos verslininko 
pasiūlymas ir jis buvo priimtinas. 
„Palaikėme kolegos viziją“, – ko-
mentavo jis. Be to, ši parduotu-
vė nebuvo pačioje palankiausioje 
vietoje: trūko erdvės stovėjimo 
aikštelėje, kuri vakarais būdavo už-
statyta aplinkinių namų gyventojų 
automobiliais. H. Saniukas nesle-
pia, kad pavykus rasti patalpas pa-
togesnėje vietoje, „Lašų duonos“ 
parduotuvė vėl atvertų duris. Šiuo 

metu be minėtosios Jaunystės ga-
tvės parduotuvės, yra dar dvi šios 
įmonės parduotuvės: viena Taikos, 
kita – Respublikos gatvėje.

Ką ketina veikti N. Liolys įsigy-
tose patalpose? H. Saniukas mano, 
kad kolegos verslo paslapčių išda-
vinėti nereikėtų, tik užsiminė, kad 
patalpos reikalingos ledų gamybos 
plėtrai bei planams, susijusiems su 
pamokų, edukacijų rengimu.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

„Ąžuoliukas“ džiaugiasi nauju projektu
Vaikų darželis-mokykla 

„Ąžuoliukas“, darželiai lopšeliai 
„Pumpurėlis“ bei „Nykštukas“ ir 
Panemunėlio daugiafunkcis cen-
tras gavo gerą žinią: patvirtintas 
bendras projektas, kurio dėka bus 
lavinamas auklėtinių emocinis ir 
socialinis intelektas. Projektą ko-
ordinuos Švietimo centras. Jam 
skirta 89,5 tūkst. Eur.

„Projektas orientuotas į vaikų 
socialinio emocinio intelekto lavini-
mą“, – apie projekto tikslus kalbėjo 
vieno jo dalyvių – darželio-moky-
klos „Ąžuoliukas“ direktorė Romu-

alda Cegelskienė. Į mokymus bus 
įtraukti ne tik darželio-mokyklos au-
klėtiniai, bet ir jų tėveliai. Taip, pa-
sak pašnekovės, bus ugdomas visos 
šeimos socialinis emocinis intelek-
tas. Projekto metu jis bus ugdomas 
specialių metodikų dėka, įskaitant 
naujausią japonų išradimą – ypatin-
gus žaislus kimočius. 

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
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Bananinės kojos – labiausiai pervertintas pomidoras

Praėjusį sezoną Bana-
ninės kojos buvo veislė, 
kurią tiesiog privalu au-
ginti. Daug kas gyrė šios 
veislės derlumą ir skoni-
nes savybes. Dalis tiesos 
pagyrose buvo: Bananinių 
kojų krūmelis buvo kibte 
apkibęs pomidorais. Tik 
štai skoninės savybės nu-
vylė. Skoniu šis pomido-
ras yra... Joks. Visiškas 
beskonis. Nei saldus, nei 
rūgštus, nei aitrus. Tokia, 
sakyčiau, pomidorų pa-
saulio cukinija.

O jau pagyros
Bananinės kojos buvo 

pastarųjų metų viena madin-
giausių veislių. Jei jau jos 
neaugini, tai joks tu pomido-
rų augintojas. O jau vaizdo 
siužetų gausa apie šio pomi-
doro skonį ir derlumą. Tiesa, 
visuotiniame šlovinimo chore 
pasitaikė dvi ar trys apžval-
gos, kuriuose ši veislė buvo 
įvardinta metų nusivylimu. 
Bet nepabandęs nežinosi. 
Taigi, prisėjau aš šitų pomi-
dorų, kaip kvailys giros. O 
juk sėklos nepigios, po du eu-
rus už pakelį. Bet argi geram 
daiktui gaila?

 Išdalinau daigelius drau-
gėms, pasakodama kokia 
čia super veislė. Prigrasinau 
valgyti pagal instrukciją: jei 
pomidoras geltonas, bet su 

baltais dryželiais, jis dar ne-
valgomas. Valgyti reikia tuo-
met, kai tie brūkšneliai tampa 
oranžiniais ar parausta.

Neaukštas, bet derlus
Žodžiu, Bananinės kojos 

yra pusiau indeterminantinis 
pomidoras. Kitaip sakant, jis 
neaukštas. Dėl derliaus gau-
sos jį reiktų formuoti net ke-
turiais-penkiais stiebais, tai-
gi, galima sakyti, kad ir ūglių 
skabyti nereikia. Todėl iš vie-
no krūmo galima surinkti iki 
4-6 kg derliaus.

Kadangi tai pusiau inde-
terminantinė veislė, tai jos 
aukštis atvirame grunte siekia 
maždaug metrą. Kekės gau-
sios, lipte aplipusios pomido-
rais. Tai gana atspari ligoms 
veislė, ant jos vaisių nebuvo 
pomidoro maro požymių. Ta-
čiau tai ir beveik visi šio po-
midoro privalumai.

Skonis – 
niekuo neišskirtinis
Dar vienas privalumas yra 

tai, kad Bananinės kojos il-
gai laikosi nuskinti. Tai gana 
nedideli, pailgi pomidorai. 
Dėl to, kad vidus miltingas 
ir mažai sulčių, puikiai tiks 
padažams bei džiovinimui.  
O va valgyti vienus... Eks-
perimento tikslais nusisky-
niau vieną ne visai prinokusį: 
geltoną, bet šviečiantį baltais 

dryželiais. Skonis: pasaky-
ti neskanu, tai dar švelniai 
tariant, per mažai pasakyti. 
Pomidoras kaip reta bjaurus, 
aitriai aštrus. Prinokę pomi-
dorai tampa auksinės oranži-
nės spalvos, balti dryžiukai 
virsta oranžiniais ar rausvais. 
Va tada jau metas valgyti. 
Skonis – kur kas geresnis, 
bjauraus aštrumo ir sprangu-
mo nebelieka. Bet tik tiek... 
Pomidoras yra joks: nei sals-
teli, nei rūgštus, nei aitrus. 
Kažkoks beskonis. Valgyti 
vieną ar dėti į salotas vargu ar 
pats geriausias pasirinkimas. 
Kur kas geriau jį konservuoti, 
tada skonio suteiks marinatas 
ir prieskoniai.

Teisybės dėlei pasikonsul-
tavau su keliomis kitomis po-
midorų augintojomis. Jų nuo-
monė apie Bananines kojas 
panaši: derlus, bet neypatingo 
skonio. Taip ir nesupratome, 
už ką šis pomidoras taip išpo-
puliarėjo.

Verdiktas
Tai viena iš kelių veislių, 

kurioms kitą sezoną teks pa-
sakyti griežtą „Ne“. Derlumu 
ne ką nusileidžia, pavyzdžiui, 
Creme Sausage veislė, o sko-
nis kur kas geresnis. Taigi, 
kitąmet tikrai šios veislės po-
midorų nesėsiu.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Grasino ir smurtavo prieš 
pareigūnę
Rugsėjo 27 d., 18.41 val. 
pranešta, kad 17 val., 
Rokiškio r., aiškinantis dėl 
padaryto kelių eismo taisyklių 
pažeidimo su kelių eismo 
taisyklių pažeidimą padariusiu 
vyru (gim. 1964 m.) vyras 
grasino ir smurtavo prieš 
patrulę.

Degė pirtis
Rugsėjo 28 d., 20:23 val. 
gautas pranešimas, kad 
Ratkupio k., Rokiškio k. sen., 
dega medinė, 4x3 m dydžio 
pirtis. Atvykus gaisrininkams, 
pirties stogas (dengtas 
šiferiu), bei sienos jau buvo 
nudegusios. 

Rasta mirusi
Rugsėjo 29 d., 19.22 val. 

Rokiškio r., savo namuose, 
rasta mirusi moteris 
(gim. 1971 m.). Pirminės 
apžiūros metu smurto žymių 
nenustatyta.

Sulaikytas neblaivus 
vairuotojas
Rugsėjo 29 d., 15.04 
val. Rokiškio r., kelyje 
Daugpilis-Rokiškis-
Panevėžys, 21 km., 
neblaivus (2.10 prom. 
girtumas) vyras (gim. 1994 
m.) gyvenantis Rokiškyje, 
vairavo automobilį „VW 
Passat“. Įtariamasis 
sulaikytas.

Smurtavo sutuoktinis
Rugsėjo 24 d., 23.44 val. 
moteris (gim. 1988 m.) 
gyvenanti Rokiškyje, 
pranešė, kad prieš ją 

smurtavo neblaivus (1,84 
prom. girtumas) sutuoktinis 
(gim. 1986 m.). Įtariamasis 
sulaikytas.

Tvarkė aukštos įtampos
laidus
Rugsėjo 24 d. buvo gautas 
pranešimas, kad Juodupės 
sen., Vyžuonėlių k. ant 
dirvožemio nukrito ir rūksta 
aukštos įtampos laidai. 
Atvykus PGP nurodytu 
adresu nukritusį laidą 
sutvarkė elektrikai, pavojaus 
nebuvo.

Panevėžio VPK ir 
Panevėžio apskrities 

priešgaisrinės gelbėjimo 
valdybos

Rokiškio priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos 

inform.

KRIMINALAI

Kauks sirenos
Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamentas prie 
Vidaus reikalų ministerijos 
informuoja, kad dėl 2019 m. 
spalio 1- 4 d. vyksiančių vals-
tybinio lygio civilinės saugos 
funkcinių pratybų „Civilinės 
saugos sistemos subjektų 
veiksmai įvykus branduolinei 
avarijai Baltarusijos  Respu-
blikos teritorijoje esančioje 

atominėje elektrinėje“, 2019 
m. spalio 1 d.  nuo 10 val. 15 
min. iki 10 val. 17 min. visoje 
šalies teritorijoje bus įjungia-
mos sirenos, taip pat gyven-
tojams per Gyventojų perspė-
jimo ir informavimo sistemą 
į mobiliuosius telefonus bus 
siunčiami pranešimai.

„Rajono savivaldybės 
inform.

Kelių policija pristatė naujus greičio matuoklius: 
veiks jau netrukus, ženklais apie juos neperspės

Lietuvos kelių policijos 
tarnyba pristatė naujus mobi-
liuosius greičio matavimo įren-
ginius. Už daugiau nei 1 mln. 
eurų įsigyti 37 įrenginiai.

Nauji greičio radarai galės 
matuoti greitį tose vietose, kur 
paprastai pareigūnams susto-
ti sunku. Iš Estijos kompanijos 
„Alarmtec AS“ įsigyti greičio 
matuokliai turėtų padėti sumažin-
ti eismo įvykių ir nelaimių skaičių 
įvykstančių dėl greičio viršijimo. 
Vieno mobilaus greičio mata-
vimo įrenginio kaina – 30 tūkst. 
eurų.

Naujieji Vokietijos įmonės 
,,Vitronic" matuokliai veikia la-
zeriniu principu. Jie automatiš-
kai fiksuoja visų – artėjančių ir 

tolstančių – transporto priemonių 
greitį. Pažeidimus fiksuoja dvi 
skaitmeninės kameros, o sistema 
pasirenka, kuri kamera geriausiai 
atkuria vaizdą ir ją naudoja pažei-
dimui užfiksuoti. Nuotrauka ir kiti 
pažeidimo duomenys bus automa-
tiškai mobiliuoju ryšiu išsiunčia-
mi Administracinių nusižengimų 
registrui.Dėl galimybės fiksuoti 
tiek atvažiuojančias, tiek nuvažiuo-
jančias transporto priemones, nuo 
atsakomybės nepavys išsisukti mo-
tociklų vairuotojams. Pristabdyti 
prieš radarą taip pat neužteks, mat 
nauji matuokliai pažeidimą gali už-
fiksuoti 300 metrų atstumu.

Naujieji mobilieji greičio mata-
vimo įrenginiai yra atsparūs šalčiui 
ir karščiui bei veikia nepalankiomis 
aplinkos sąlygomis. Naujieji įren-

giniai geba fiksuoti greitį nuo 10 
iki 320 km/val. Tiesa, fiksavimo 
paklaidai – galima, tačiau parei-
gūnai pabrėžė, kad ji labai nedi-
delė – iki 3 proc.

Pareigūnai patikino, kad 
matuoklius galima sumontuoti 
praktiškai bet kurioje vietoje. Be 
to, jie gali veikti tiek šviesiuoju, 
tiek tamsiuoju paros metu. Naktį 
naujieji mobilieji greičio matavi-
mo įrenginiai naudoja vairuotojų 
neakinančią raudonos šviesos 
blykstę.

Matavimo įrenginiai bus sta-
tomi ne tik avaringiausiose šalies 
vietose. Kadangi tai nėra stacio-
narūs greičio matuokliai, įspėja-
mųjų ženklų prieš greičio matavi-
mo įrenginį nebus.

delfi.lt inform.
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RASTA\PAMESTA

• Pamestas telefonas Samsung 
Galaxy A50. Radusiajam 
atsilyginsiu. Tel. 8 648 70 022. 
Rokiškis
• Prie dvaro rasta USB laikmena 
+iD. Tel. 8 693 82 442.  
Rokiškis
• Link Bajorų prie kelio rastas 
aliuminis borto stulpelis.  
Tel. 8 620 52 625. Rokiškis
• Rasta Rolando Daunoravičiaus 
piniginė su dokumentais.  
Tel. 8 604 37 003. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Gražius, nelankstytus, 
nesurūdijusius Opel ratus. 
Tinka Opel Astra, Zafira. 4 vnt. 
Komplekto kaina  30 Eur.  
Tel. 8 616 35 640. Zarasai
• VW Golf 4 kuro siurblį. Siurblys 
tinka ir Bora, Škoda Octavia, Audi 
A3, Seat 66 ir 81kW, variklių 
kodams AGR ALH AHF ASV AYQ. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 675 14 084. 
Rokiškis
• Naudotas padangas 225/55/17. 
Protektoriaus gylis 7 mm. M+S. 
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Originalius, 5 serijos BMW 
R17 ratlankius su apynaujomis 
žieminėmis padangomis buvo 
użdėti e60 serijos BMW.  
Tel. 8 692 23 719. Rokiškis
• VW Passat B5 dalis. 1,9 l, 85 kW. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 682 58 004. 
Anykščiai
• Dalimis 1998 m. VW Passat ir 
Audi A4 1,9 l, 81 kW. Automatinė 
greičių dėžė, dar automobilyje. 
 Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Sk4 padangas, 4 vnt.  
Tel. 8 670 37 379. Rokiškis
• VW Passat B5 1999 m., 1,9 l, 
TDI, 81kW dalimis.  
Tel. 8 629 11 397. Rokiškis
• Dalimis Audi A6 C5 2,5l, TDI, 
110 kW, 2000 m. Tel. 8 629 11 397. 
Rokiškis
• Audi A6 C5 1,9 l, TDI, 81 kW, 
sedaną dalimis. Tel. 8 629 11 397. 
Rokiškis

• VW Golf 4 1997 m., 1,9 l, TDI, 
66kW, dalimis. Tel. 8 629 11 397. 
Rokiškis
• Dalimis 2002 m. Citroen C5 2,2l, 
HDI universalą. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• 1995 m. VW Passat (delfinas) 
priekinį stiklą, galinį dangtį, 
žibintus. 2002 m. Opel Zafyra 
galinius žibintus. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Dalimis Opel Vivaro 2008 m., 2 
l, TDCI, 84 kW. L2H1, mėlynas, 
ilga bazė, yra stogo bagažinė, ant 
galinių durų kopėčios. Rida 330 
000 km. Keleivinis, 9 vietos. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 624 39 429.  
Rokiškis
• BMW 2005 m., 2 l, TD, 120 kW 
variklio dalis . Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Įvairias naujas ir naudotas 
GAZ 53 dalis. Tel. 8 675 03 048. 
Rokiškis
• Opel Vectra CR15 195/65 geras 
žiemines padangas su ratlankiais. 
Ratlankiai su slėgio davikliais. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 662 44 126. 
Rokiškis
• Žiemines padangas su ratlankiais 
R14 (bulkos). Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 602 91 455. Rokiškis
• Padangas, ratlankius, skardas 112, 
114. Tel. 8 685 75 884.  
Rokiškis
• VW Sharan 1996 m., TDI, 66 kW 
dalimis. Tel. 8 644 49 927.  
Rokiškis
• Akumuliatorių Varta. Tinkamas 
naudoti. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 629 81 873. Rokiškis
• 2006 m. 3 BMW ratlankius.  
Tel. 8 606 14 217. Rokiškis
• Ford R16 skardas su žieminėmis 
padangomis. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Opel Astra atsarginį ratą R15, 
geros būklės, 5 skylių.  
Tel. 8 651 12 780. Rokiškis
• Renault Twingo 1996 m., 40 kW, 
1239 cm, dalimis.  
Tel. 8 615 92 701. Rokiškis
• Dalimis 1998 m. Opel Vectra 2l, 
74 kW. Kuro baką, dėžę, granatas, 
starterį, dinamą, radiatorių, žibintus 
ir kt. Tel. 8 614 87 836.  
Rokiškis
• Audi A4 B5 sedano abu galinius 
žibintus, abu veidrodėlius, pusašį 
su abiejomis granatomis, užvedimo 
spynelę su raktu, paskirstytoją 
su laidais, kompiuterį, oro srauto 

matuoklę. Kaina už viską. Atsakau į 
sms. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 647 88 088. Rokiškis
• Dalimis Audi A4 2000 m., 1,9 
l, TDI, 81kW. Tel. 8 612 67 305. 
Rokiškis
• Dalimis 2000 m. Ford Galaxy. 1,9 
l, TDI, 81 kW. Tel. 8 629 45 390. 
Rokiškis
• 2006 m. Opel Astra dalimis.  
Tel. 8 699 86 773. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Spalvotą televizorių Šilelis 1434 
SL su skaitmeniniu imtuvu. Kaina 
85 Eur. Tel. 8 621 86 262.  
Rokiškis
• Tvarkingą, gedimų neturėjųsį 
televizorių. Įstrižainė 37 cm, plius 
antena. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 675 14 084. Rokiškis
• Tvarkingus televizorius Tomson 
40 colių, Samsung 53 colių, Tv Star 
24 colių įstrižainės. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
• Televizorių Samsung. 19 colių 
įstrižainės, plonas. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• 1,7 t vandens cisterną ant ratų. 
Storo metalo, ant lingių, kabinama 
prie traktoriaus. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 683 08 310. Kupiškis
• Motobloko šienapjovę. Veikianti. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 639 90 087. 
Rokiškis
• Traktorius T-25. Galimas 
atvežimas. Dusetos. Yra 2vnt. 
1-as be kabinos, tik su rėmu 1700 
Eur. Tvarkingas, su TA, naujos 
padangos, yra reversas. 2-as su 
kabina 1900 Eur. Tel. 8 699 55 273. 
Rokiškis
• Traktorius MTZ-82. Yra 2 vnt. 
Galiu atvežti. Dusetos. Galiu 
parduoti atskirai arba dalimis. 
Kaina 4100 Eur. Tel. 8 699 55 273. 
Rokiškis
• Didžiąją priekabą 2pts4 su 
dokumentais. Kaina 900 Eur.  
Tel. 8 611 54 712.  
Rokiškis
• Nebrangiai, Zid variklį.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Keltuką, kabinamą prie 
traktoriaus galo, yra prikabinimas 
priekabai. Tel. 8 652 80 328. 
Rokiškis
• Simba skutiko volų originalias 
lėkštes. Tel. 8 652 80 328.  
Rokiškis
• Didžiąsias ir mažąsias akėčias. 
Tel. 8 614 19 157.  
Rokiškis

Juozo Tūbelio progimnazijoje – 
pamokos be „geriausio draugo“

Rugsėjo 26-ąją Juozo Tūbelio pro-
gimnazijoje didelė sporto šventė: 5-8 
klasių beveik 400 moksleivių pradėjo 
visus mokslo metus truksiančias sporto 
olimpines žaidynes. Kuriose laukia daug 
įdomių sveikatinimo veiklų.

Žaidynių atidaryme mokyklos direkto-
rius Zenonas Pošiūnas džiaugėsi tuo, kad 
dvi pamokos skirtos buvimui, bendravi-
mui, sportavimui gryname ore nuostabią 
saulėtą ir šiltą rudens dieną. Pamokose vie-
nas reikalavimas – padėti į šalį „geriausią 
draugą“ mobilųjį telefoną.

Šventei moksleiviai ruošėsi iš anksto. 
Juk truputį nesąžininga, jei, tarkime krep-
šinio ar futbolo rungtynėse varžytųsi penk-
tokų ir aštuntokų komandos. Tad mokykla 
rado saliamonišką sprendimą: kiekviena 
klasė vienai rungčiai: ar krepšiniui, ar fut-
bolui, ar kvadratui, ar estafetėms, turėjo 
deleguoti po keturis, jos manymu, labiau-
siai tinkančius klasės draugus. Iš jų buvo 
suformuotos mišrios komandos. Kurios ir 
varžėsi tarpusavyje. Mokytojams teisėjauti 
taip pat padėjo moksleiviai: jie švilpė fut-
bolo, krepšinio, kvadrato rungtynėse.

Jaunieji sportininkai tapo ir modeliais. 
Kadangi moksleiviai negalėjo naudotis 
mobiliaisiais, jie sportinių varžybų akimir-
kas fiksavo senais metodais: dažais popie-
riuje.

Apie tai, kad renginys pavyko, pasak 
direktoriaus, liudija žibančios vaikų akys. 
Jie net nepastebėjo, kaip prabėgo tos dvi 
pamokos. Ir šūksnius, raginančius rikiuotis 
apdovanojimų ceremonijai, įsižaidę krep-
šininkai, futbolininkai iš pradžių, kaip ir 
įprasta, „praleido pro ausis“.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Grūdų eksportas rugpjūtį augo 2 kartus
Rugpjūtį iš Lietuvos 

eksportuota 340,9 tūkst. 
tonų grūdų – 2 kartus 
daugiau nei pernai, skel-
bia žemės ūkio leidinys 
„Agrorinka“.

Beveik visą (99 proc.) 
eksporto dalį sudarė kvie-
čiai (337,5 tūkst. tonų). 
Jie  eksportuoti į Latviją, 
Vokietiją, Portugaliją, Is-
paniją, Italiją, Didžiąją 
Britaniją, Šveicariją, Rusi-

ją, Nigeriją, Kiniją ir Saudo 
Arabiją (vidutinė kaina – 
175,5 euro už toną).

Miežiai (1,5 tūkst. tonų) 
vežti į Lenkiją, Estiją ir Di-
džiąją Britaniją (157,9 euro), 
kvietrugiai (595,5 tonos) – į 
Latviją, Lenkiją, Didžiąją 
Britaniją ir Saudo Arabiją 
(151,1 euro), avižos (293,5 
tonos) – į Latviją, Lenkiją 
ir Prancūziją (155,8 euro), o 
rugiai (257,8 tonos) – į La-
tviją, Lenkiją ir Saudo Ara-

biją (148,8 euro).
Rapsų eksportas rugpjū-

tį buvo 14,9 proc. mažes-
nis nei pernai ir siekė 32,9 
tūkst. tonų. Jie eksportuoti 
į Latviją, Lenkiją Vokietiją, 
Olandiją, Belgiją, Suomiją 
ir Rusiją (365,9 euro).

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

Ieškokite Rokiškio 
prekybos centruose!
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SIŪLO DARBĄ

IEŠKO DARBO

• Ieškau bet kokio darbo, darbas 
gali būti Rokiškyje arba jo rajone. 
Esu atsakinga, darbšti, galiu padėti 
laukuose, namų buityje, sode, 
kieme. Tel. 8 679 66 870.  
Rokiškis
• Vyras ieško darbo, domina įvairūs 
pasiūlymai. Turiu automobilį.  
Tel. 8 609 26 837. Rokiškis
• Ieškau darbo darbo dienomis. 
Galiu tvarkyti namus arba prižiūrėti 
žmones. Tik Rokiškyje.  
Tel. 8 629 19 284. Rokiškis
• Mergina ieško darbo Rokiškyje. 
Darbo patirties neturiu, bet greitai 
mokausi ir darbo nebijau.  
Tel. 8 633 87 398. Rokiškis
• Vyras ieško darbo. Moka dirbti 
juostiniu gateriu, galanda pjūklus, 
pjauna benzininiu pjūklu.  
Tel. 8 655 97 088. Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo. Galiu 
dirbti su pjūklu miške. Turiu 
traktorininko teises (TR1, TR2). 
Tel. 8 624 53 501. Rokiškis

• Ieškau vairuotojo darbo 
Rokiškyje, turiu B, C, E 
kategorijas. Tel. 8 601 20 309. 
Rokiškis
• Esu negeriantis, vairuojantis, 
atsakingas ir darbštus. Ieškau 
darbo, tinka kad ir valytojo. Siūlyti 
įvairius variantus.  
Tel. 8 675 42 963. Rokiškis
• Ieškau darbo, galiu prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmones arba 
vaikus, turiu patirties.  
Tel. 8 625 24 087. Rokiškis
• Man 26 metai. Ieškau bet 
kokio darbo miške ar statybose. 
Vairuotojo pažymėjimo neturiu, 
esu iš Rokiškio. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 692 80 626. 
Rokiškis
• Moteris ieško pardavėjos darbo. 
Tel. 8 636 35 260. Rokiškis

• Darbas Šiaurės Airijoje nuo 
2019.11 iki 2019.12.23 mėsos 
fabrike. Atlyginimas 2250 - 2450 
GBP. Nėra amžiaus apribojimo. 
Apgyvendinama, yra transportas į / 
iš darbo. Mokestis tik už skrydžio 
bilietus. UAB Bimus.  
Tel. 8 618 77 744. Rokiškis
• Nedideliam mediniam pastatui 
reikia pakeisti apatinį vainiką.  
Tel. 8 674 32 521. Rokiškis
• Ieškau žmogaus, galinčio 
sutvarkyti krosnį.  
Tel. 8 625 48 215. Rokiškis
• Reikalingi darbininkai jaunuolynų 
šviesinimui, ugdymas (darbas 

trimeriais). Miško pjovėjai, 
pagalbiniai darbininkai.  
Tel. 8 686 02 397. Rokiškis
• Siūlome fasadų šiltinimo 
darbą meistrams ir pagalbiniams 
darbuotojams. Darbai 
komandiruotėse. Apgyvendiname, 
organizuojame transportą. 
Atlyginimas pagal išdirbį. Kaina 
600 Eur. Tel. 8 636 67 132. 
Rokiškis
• Skubiai reikalingas pagalbinis 
darbininkas statybose. Dėl atlygio 
ir kitos informacijos skambinti 
telefonu. Tel. 8 608 09 520. 
Rokiškis
• Reikalingas vidaus apdailos 
meistras ir pagalbinis darbininkas. 
Tel. 8 670 65 165. Rokiškis
• AB Lytagra Rokiškio filialas 
ieško sandėlininko (ės)-
konsultanto (ės). Darbo pobūdis: 
prekių priėmimas, išdavimas, 
surinkimas, klientų konsultavimas 
ir aptarnavimas. Reikalavimai: 
atsakingumas, darbštumas, 
kompiuterinis raštingumas.  
Tel. 8 682 63 576. Rokiškis
• 36 metų vyras ieško darbo. 
Vežioti reikės jums.  
Tel. 8 645 84 278. Rokiškis

KITA

• Šulinio ritinius ir dangčius jiems. 
Tel. 8 600 74 519. Rokiškis
• Renault Espace 4, naujus sėdynių 
užvalkalus. 7 vnt. Tel. 8 675 40 
529. Rokiškis
• Įvairius sendaikčius. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 686 37 924. 
Rokiškis
• Kokybiškus, sėtinių pievų 
šienainio ritinius.  
Tel. 8 620 15 919. Rokiškis
• Originalias obliavimo stakles. 
Yra reismusas, paimama mediena 
iš apačios, pjauna, obliuoja. 3 kW 
trifazis variklis, 2800 aps. Sunkios, 
stabilios. Galimas keitimas. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 684 20 231. 
Kupiškis
• Antikvarinį senovinį varstotą . 
Kaina 220 Eur. Tel. 8 621 86 262. 
Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius. 100 vnt. 
Kaina 0,5 Eur/vnt.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Metalinį seifą. Kaina 105 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Žirnius, tinkamus gyvuliams, nes 
yra pelėžirnių. Tonos kaina 130 
Eur. Perkant didesnį kiekį kaina 
derinama. Galiu atvežti. Pandėlys. 
Tel. 8 686 36 422. Rokiškis
• Šviestuvą, ventiliatorių. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 685 21 400.  
Rokiškis
• Pjūklą Družba 4. Antikvaras. 
Kaina 26 Eur. Tel. 8 625 50 918. 
Rokiškis
• PVC langų, durų gamybinės 
įrangos komplektą. Galimi ir kiti 
pasiūlymai. Tel. 8 625 50 918. 
Rokiškis
• Trifazį, 5-6 kW elektros variklį. 
Kaina 110 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• Trifazį diskinį pjūklą su 

obliavimo funkcija. Kaina 280 Eur. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Naują Zid variklį; 2 korpusų 
mažus plūgelius; arklinį karutį 
(senovinės koros); siuvimo 
mašinos el. varikliuką; Panasonic 
kabelinį telefoną; įvairius dėvėtus 
drabužėlius mergaitėms 1-10 metų. 
Kainos sutartinės.  
Tel. 8 677 79 504. Rokiškis
• Roletus nuo saulės ir karščio 
BLACKOUT.  Aukštis 170 cm, 
plotis 140 cm. Viso yra 3 vnt. 
Puikiai veikia. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 616 38 688. Rokiškis
• Oro kompresorių su žarnele ir 
pulverizatoriumi. Kaina 90 Eur. 
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis
• Naujus akinių rėmelius Raiban. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis
• Nerūdijančio plieno, 30 l talpos 
statinę alui. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 671 07 360. Rokiškis
• Krosnį šildyti buitinei patalpai-
garažui. Pakura horizontali - 120 
cm ilgio. Aukštis 50 cm. Telpa ilgos 
ir storos malkos. Durelės sandarios, 
kaminas. Ant kojų. Kaina 110 Eur. 
Tel. 8 674 32 521. Rokiškis
• Kvietrugių, kviečių, avižų miltus 
gyvuliams šerti. Galiu pristatyti į 
namus. Tel. 8 652 80 328.  
Rokiškis
• Dujų balioną. Galiu atvežti 
Rokiškio r. Tel. 8 608 84 129. 
Rokiškis
• Tvarkingą draskyklę katėms, 
papildomai sutvirtinta. Aukštis 80 
cm, plotis 70 cm. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 623 09 495. Rokiškis
• Sauskelnes Tena M.  
Tel. 8 602 91 455. Rokiškis
• 2,5 kub.m dyzelino talpą . 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 647 19 959. 
Rokiškis
• Senovines arklines roges  . 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• 3 knygas apie vaikų priežiūrą bei 
masažą. Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 699 40 040. Rokiškis
• Naujus klausos aparatus. Siunčiu. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis
• Naujus žvejybos tinklus. Siunčiu. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis
• Grūdų malūną (girnas) senovinį ir 
kitą nedidelį kapoklinį.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Stiklainius 0,5 l, 0,72 l, 1 l, 2 l, 3 
l, 10 l, 20 l, 30 l talpos.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Du sandariai uždaromus bidonus 
po 10 Eur. Talpa 38 l.  
Tel. 8 671 07 360. Rokiškis
• Šulinio ritinius ir dangčius jiems. 
Tel. 8 624 09 122. Rokiškis
• 100 vnt. natūralių pievų 
šienainio rulonų. Kaina derinama. 
Papildomas tel. +370 677 16 010. 
Tel. 8 633 70 907. Rokiškis
• Apšvietimo lempas su laikikliais 
už sibolinę kainą. Kaina 10 Eur. 

Tel. 8 698 37 381. Rokiškis
• Dvigubą (galima nešioti 
viengubą) palaikomąjį diržą 
būsimai mamai. Kadangi nusipirkau 
per vėlai, tai buvo naudotas vos 
keletą kartų. Dydis L. Jokių 
defektų, neišsitampęs, nešiotas ant 
drabužių, medžiaga maloni, labai 
tvirtas. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 699 40 040. Rokiškis
• Kviečius, miežius, žirnius. Miltus. 
Pašarines bulves. Galiu atvežti.  
Tel. 8 683 50 716. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Nešiojamą kompiuterį HP 
Pavilion DV-7. 17,3 colių ekranas. 
Visą arba dalimis.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Stalinį kompiuterį. HDD 300GV, 
4GM RAM. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 622 65 763. Rokiškis
• Amd Athlon 64. RAM 2GB. 
Kietasis diskas 150 GB. Windows 
7. Monitorius skystųjų kristalų, 15 
colių įstrižainės. Kaina 42 Eur.  
Tel. 8 675 00 301. Rokiškis
• Monitorių LG 19 colių. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 683 27 149.  
Rokiškis
• Monitorių su maitinimo ir vga 
laidais. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 605 09 113. Prienai

MOBILIEJI TELEFONAI

• Telefoną Samsung Galaxy A 40. 
Pirktas 2019.06.15, Anglijoje (yra 
pirkimo kvitas). Naudotas apie 2 
savaites. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 675 55 189. Rokiškis
• Geros būklės Huawei p9 lite. 
Pilnas komplektas. Viskas veikia 
kaip priklauso. Tel. 8 683 06 559. 
Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
mobilų telefoną Redmi 5.Pilnas 
komplektas. Dėkliukas. Kaina 90 
Eur. Tel. 8 687 73 075. 
 Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują mobilų 
telefoną Samsung Galaxy S6 Edge 
Plus 32GB. Spalva Gold Platinum. 
Pilnas komplektas. Dėkliukas. 
Kaina 170 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Just5 Freedom telefoną. Kaina 25 
Eur. Tel. 8 671 07 360.  
Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Mažai naudotą pianiną Weinbach. 
Tel. 8 677 79 571. Utena
• Akordeoną. Galiu keisti į 
armoniką. Tel. 8 683 27 294. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Sodybą nuostabioje vietoje su 1 
ha žemės Rokiškio raj., Kriaunų 
sen., Miciūnų k. Tel. 8 606 25 534. 
Rokiškis
• 6,29 ha sklypą Kalbutiškių k., 
prie gero kelio. Sklypas kraštinis, 
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12:10 „Bruto ir Neto” 
12:40 „Meilė kaip mėnulis” 
13:45 TV parduotuvė
14:00 Gyvenimas
15:00 „Prokurorai” 
16:00 Reporteris
17:00 „Meilė kaip mėnulis” 
18:00 Reporteris
19:00 „Moterų daktaras“ 
20:00 Reporteris
21:00 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
22:00 „Bruto ir Neto” 
22:30 Reporteris
23:30 „Pasaulio turgūs“ 1. 
Mumbajus
00:00 „Moterų daktaras“ 
01:00 „Meilė kaip mėnulis” 
02:00 „Bruto ir Neto” 
02:20 „Šviesoforas” 
03:20 Reporteris
04:10 Gyvenimas
05:10 „Prokurorai” 

galimos statybos. Kaina 36000 Eur. 
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• Suformuotą sklypą statyboms, 35 
a, elektra, privažiavimas, vieta 5 
a tvenkiniui. Miesto plėtros zona. 
Kaina 5300 Eur. Tel. 8 616 52 935. 
Rokiškis
• Tvarkingą, nedidelį, jaukų namą 
Rokiškyje. 80 kv. m, strategiškai 
patogioje vietoje, šalia miesto 
centro, komfortiškam gyvenimui 

mieste. 3 kambariai, virtuvė, du 
vonios kambariai, pirtis, garažas. 
Pirmame aukšte grindinis šildymas. 
8 a sklypas. Kaina 92000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909.  
Rokiškis
• 1 kambario butą Taikos g. 2 
aukštas, be baldų. Šarvo durys ir 
plastikiniai langai. Remontas senas, 
reikėtų pasiremontuoti. Kaina 
16500 Eur. Tel. 8 607 74 719. 

Rokiškis
• Gyvenamąjį namą Kupiškio 
rajone, Skapiškio sen. Kaina 4500 
Eur. Tel. 8 620 63 271.  
Kupiškis
• 1 kambario butas Taikos g.  
Tel. 8 601 32 841. Rokiškis
• Pigiai, sodybą Panemunėlio gelž. 
st., Žilių g. Tel. 8 614 19 157. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Juodupės 
miestelyje. 48 kv. m, ketvirtas 
aukštas. Du kambariai, vienas 
iš jų su balkonu. Virtuvė, vonia, 
atskiras tualetas. Miestelyje yra 
parduotuvės, darželis, mokykla. 

Susidomejusius rimtai, skambinti. 
Kaina 5500 Eur. Tel. 8 622 39 128. 
Rokiškis
• 20 a sklypus Jakšto ir Janulionio 
gatvėse. Visos komunikacijos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Žemės sklypą Rokiškio mieste, 
yra visos komunikacijos, rami 
vieta. Kaina 4000 Eur.  
Tel. 8 621 81 790. Rokiškis
• Garažą su duobe Taikos g. Yra 
ventiliacija. Prie įvažiavimo 
pabetonuota. Vieta labai gera. 
Kaina 4400 Eur. Tel. 8 612 61 298. 
Rokiškis
• Namą nugriovimui. Žemės 
sklypas 30 a, yra sodas. Obelių 
mieste, prie turgelio, Stoties g. 8. 
Tel. 8 642 37 674.  
Rokiškis
• 3 kambarių kotedžo tipo butą 
Obelių priemestyje. Kaina 12000 
Eur. Tel. 8 673 39 161.  
Rokiškis
• Du sklypus Bokšto g. 4 ir 6, 
Velniakalnyje. Abiejų plotas 11 a. 
Kaina 2600 Eur. Tel. 8 612 85 906. 
Rokiškis
• 15a sklypą Kudirkos kvartale. 
Atlikti kadastriniai matavimai. 
 Tel. 8 614 19 528.  
Rokiškis

NUOMA

• Išsinuomočiau žemės sklypą 
aplink Rokiškio raj. Kaina 160 Eur. 
Tel. 8 633 70 907. Rokiškis
• Išsinuomuosiu 1 kambario butą su 
baldais. Tel. 8 616 84 269.  
Rokiškis
• Išnuomojami 3 garažai Bajoruose. 
Aukštos durys. Tel. 8 606 14 217. 
Rokiškis
• Išnuomojamas dviejų kambarių 
butas Rokiškyje renovuotame name 
(maži mokesčiai, butas šiltas) 
ilgalaikei nuomai nuo spalio 1 d. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 686 65 674. 
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Mažai naudotą jaunuolio 
komplektą: dvi spintos, 
kompiuterio stalas su spintele 

ir lentyna. Skambinkit, atsiųsiu 
nuotraukas. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 683 08 310. Kupiškis
• Elektrinį paspirtuką paaugliui. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 625 50 918. 
Rokiškis
• Karate rūbus berniukui. Juodi. 
Kaina 5 Eur. Tel. 8 625 50 918. 
Rokiškis
• 3 dalių vežimėlį: automobilinė 
kėdutė, lopšys, sportinė dalis. 
Tinkamas tiek mergaitei, tiek 
berniukui, neutralios spalvos. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 673 39 161.  
Rokiškis
• Vežimėlį Sokke Xplory V6. 
Neišpakuotas, naujas, su 3 metų 
garantija. Pilni priedai, įskaitant 
automobilinę kėdutę ir kūdikio 
krepšį. Norėdami užsisakyti 
susisiekite su mumis. Kaina 800 
Eur. Tel. 8 668 41 167.  
Vilnius
• Dovanoju Pampers firmos 
sauskelnes, 1 dydžio, likę 19 vnt. 
Tel. 8 626 63 211. Rokiškis
• Peg Perego Culla vežimėlį su 
Primo Viaggio automobilio kėdute. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 699 40 040. 
Rokiškis
• 3 dalių vežimėlį Genua Verdi. Yra 
visos dalys, vežimėlis švarus, be 
rimtų defektų. Tinka berniukui ir 
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mergaitei. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 695 85 454. Rokiškis
• IKEA vystymo stalą su 4 
indeliais. Šiuo metu stalas jau 
išrinktas. Geros būklės. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 699 40 040.  
Rokiškis

PASLAUGOS

• Atnaujink baldus. Remontuojame 
minkštus baldus, sofas, lovas, 
čiužinius, fotelius, kėdes, kampus 
ir kt. Visiškai sutvarkome vidų, 
keičiame spyruokles, poroloną, 
pertraukiame gobeleną eko ar 
natūralią odą. Gaminame  čiužinius. 
Pasiimame ir parvežame.  
Tel. 8 610 10 341. Rokiškis
• Gaminame ir parduodame 
statybinę medieną. Medienos 
gaminiai gali būti standartinio 
(iki 6m) ir nestandartinių (7- 7,5 
m) ilgių. Išpjauname pagal bet 
kokį jūsų pageidaujamą matmenį. 
Galima obliavimo paslauga. 
Pristatome. www.bajorumediena.lt . 
Tel. 8 620 64 968. Rokiškis

PERKA

• Perka monetas, banknotus. 
Ženkliukus, medalius, ordinus. 
Senas nuotraukas, atvirutes, 
knygas, dokumentus, periodinę 
spaudą. Durtuvus, kitą karinę 
atributiką. Statulėles. Ikonas. 

Varpelius. Virdulius-samovarus. 
Sidabrą. Plakatus. Senus žaislus. 
Kitus sendaikčius.  
Tel. 8 619 20 517. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Motorolerį Yamaha MBK 2008 
m. Draudimas, TA iki 2021 m. 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 606 87 090. 
Rokiškis
• Opel Vectra 74 kW, 2 l, dyzelis. 
Geras darbinis arkliukas. Kaina 500 
Eur. Tel. 8 679 88 026.  

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Naują pjūklą šakoms genėti ir 
gyvatvorei pjauti. Kaina 99 Eur. 
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
• Benzininę žoliapjovę. Variklis 
Briggs, veikianti. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
• Jonsered cs2258 pjūklą. Labai 
geros būklės, mažai naudotas.  
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Beveik naują Husqvarna 440 
grandininį pjūklą. Kaina 290 Eur. 
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Naujus langus. Lauko spalva šv. 
ąžuolas, o vidus - balta, dviejų 
stiklų paketai. Yra langų ir 2 vnt. 
balkoninių durų. Tel. 8 627 77 127. 
Rokiškis
• Naujas, naudotas vidaus duris 
2mx0,7m. Tel. 8 682 16 893. 
Rokiškis
• Dekoratyvinius dažus namo 
fasadui. 6 kibirai po 20 l.  
Tel. 8 687 75 329. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

Utena
• Nissan Terrano 2000 m., 2,7 l, 
TDI, 92 kW. Variklis, dėžė, tiltai 
- viskas gerai. TA nėra. Naujos 
žieminės padangos, galiu keisti į 
keturratį ar traktorių. Kaina 1150 
Eur. Tel. 8 627 71 703.  
Rokiškis
• Audi 2,5 l, TDI. Užsiveda, 
važiuoja, variklis geras, TA nėra. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• VW Multivan T5 2003 m., 2,5 
l, 96 kW, tvarkingas, Lietuvoje 
važinėta 1 metus. Kaina 5300 Eur. 
Tel. 8 657 66 540. Rokiškis
• 2012 m. Opel Zafira 1,7 l, dyzelis; 
2007 m. Opel Astra hečbeką, 1,6 
l, benzinas; 2001 m. VW Golf 
1,9 l, TDI, 66 kW ir hečbeką ir 
universalą. 2000 m. VW Bora 
sedaną, 1,9 l, 66 kW.  
Tel. 8 699 19 182.  
Rokiškis
• Audi A4 2002 m., 2,5 l, TDI, 120 
kW. TA iki 2020.05. Kaina 1650 
Eur. Tel. 8 641 59 884.  
Rokiškis
• Geros būklės Volvo V70 2,5 l, 
TDI. 2000 m. TA iki 2020.12.  
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Geros būklės VW Touran 2004 
m. Daug privalumų. TA iki 2021-
08. Sidabrinis. Tel. 8 683 06 559. 
Rokiškis
• Ford Galaxy 1999 m., 1,9 l, 81 
kW, dyzelis. Pilna elektra, kablys 
(nuimamas), žieminės padangos, 
TA iki 2021.08. Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 673 48 451.  
Rokiškis
• VW Passat B5 81 kW, 1997 
m. TA iki 2021.03.22, kablys. 
Kaina 700 Eur. Tel. 8 621 99 872. 
Rokiškis
• VW Passat TA iki 2019.10.02. 
Kaina 160 Eur. Tel. 8 601 74 885. 
Rokiškis
• Seat Leon. Automobilis geros 
būklės, 2012 m.,  rida 92 000 km. 
1968 kub.cm, 140 AG (103 kW). 
Dyzelinas. Hečbekas 4/5, priekiniai 
varomieji ratai, dėžė mechaninė, 
klimato kontrolė. Spalva pilka /
sidabrinė, be defektų. Kaina 6300 
Eur. Tel. 8 611 82 243.  
Rokiškis
• 2002 m. VW Bora. Benzinas-
dujos, 2 l, 85 kW, mėlynos 
spalvos. Dujos tiesioginės, 
balionas atsarginio rato vietoje. 
Užsiveda gerai, važiuoja abiem 
kurais. Kėbulas be rūdžių, viskas 
sutvarkyta. TA iki 2021.04. Kaina 
1250 Eur. Tel. 8 605 03 189. 
Rokiškis
• Mercedes Benz A170. 2000 m., 
dyzelis, W168, CDI. Privalumai: 
prieš mėnesį keista greičių dėžė, 
tepalai. Ekonomiškas, puikus 
miesto automobilis, labai tinkamas 
moterims. Trūkumai: neveikia 
centrinis užraltas, reikia keisti 
spyruokles (traška sukant vairą). 
Kaina 800 Eur. Tel. 8 629 21 246. 
Rokiškis
• Du Vanagas (Vanagas 1 ir 
Vanagas 2) pramoginius kartus. 
Pridedu atsarginių dalių (2 kompl. 
ratų, galines žvaigždutes, stabdžių 
mechanizmą, galinę ašį). Kainą dar 
galima derinti. Kaina 1800 Eur.  
Tel. 8 686 37 924.  
Rokiškis
• Opel Vectra C 1,9 l, 110 kW. 
Užsiveda, važiuoja, važiuoklė 

tvarkinga. Kaina 1750 Eur.  
Tel. 8 625 12 405.  
Rokiškis
• Nissan Note 2007 m., 1,5 l, 
dyzelis, 63 kW. Geras automobilis, 
pakeisti diržai, tepalai, filtrai. 
Daugiau informacijos telefonu. 
Kaina 1800 Eur. Tel. 8 625 12 405. 
Rokiškis
• Audi A4 1998 m., 1,9 l, 81 kW, 
dyzelis. Vieno šeimininko. Būklė 
labai gera. Automobilis grįžta iš 
Vokietijos po savaitės. Kaina 1550 
Eur. Tel. 8 685 75 884.  
Rokiškis
• Audi A4 B5 1998 m., 1,9 l, 
81 kW. Važiuoklė ir salonas 
geros būklės. Fl vairas, rankinis 
ir stabdžiai tvarkyti, reiktų 
pasitvarkyti kėbulo minimalius 
defektus ir variklio dangčio trosą, 
kad praeiti TA. Kondicionierius 
šaldo, šildomos sėdynės. Kaina 
derinama. Kaina 430 Eur.  
Tel. 8 643 27 691. Rokiškis
• Geros būklės, naujai perdėtomis 
lentomis tralą. Daugiausia buvo 
transportuojamas šienas ir šiaudai. 
Vienu aukštu lengvai telpa 10 
didžiųjų šieno rulonų. Susidomėjus 
skambinti. Kaina su rimtu pirkėju 
derinama vietoje. Kaina 850 Eur. 
Tel. 8 624 00 656.  
Rokiškis
• Audi A3 1997 m., 1,8 l, 92 kW. 
Tiesioginio įpurškimo dujų įranga. 
Važiuoklė nebarška. Variklis 
dirba gražiai. TA iki 2021.08. 
Parduodu su lietais ratlankiais. Su 
signalizacija, užsidaro langai ir 
stoglangis. Yra kondicionierius. 
Daugiau informacijos telefonu. 
Kaina 870 Eur. Tel. 8 634 66 396. 
Rokiškis
• Mitsubishi Pajero Pinin 2000 m., 

1,8 l, benzinas, 4 vietų, TA iki 2021 
m. Viskas veikia kaip priklauso. 
Daugiau informacijos telefonu. 
Savo kainų nesiūlykit, ačiū. Kaina 
950 Eur.  
Tel. 8 675 42 936. Rokiškis
• Tvirtą fanerinę valtį ir minkštą 
linginį traliuką. Neregistruoti. 
Kaina 400 Eur. Tel. 8 612 21 760. 
Rokiškis
• Opel Vectra. Ką tik po techninės 
apžiūros, tvarkingas, prižiūrėtas 
tiek techniškai, tiek vidus. Kaina 
1450 Eur. Tel. 8 612 73 079. 
Panevėžys
• Lengvojo automobilio priekabą. 
Dviašė, visi bortai atsidaro, 
padangos pažymėtos c raide, TA 
nėra, reikia tvarkyti stabdžius. 
Kaina 650 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis
• Motorolerį Kymco 49cc. 
Važiuoja. 52 4 t įdėtas naujas 
karbiuratorius, truputį plastmasės 
aplaužytos, o kur po sėdyne - 
ten nesulaužyta, gera. Daugiau 
informacijos telefonu. Kaina 
derinama. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 627 36 117.  
Rokiškis
• Toyota Avensis Verso 2003 
m., dyzelis, 2 l, 85 kW, TA iki 
2020.05.20. 7 vietos, pilka spalva. 
Tel. 8 614 24 785. Rokiškis
• Automobilį Audi A6 2,5 l, TDI, 
universalas, 1995 m. 11 mėn. TA 
iki 2020.11.22. Kaina 590 Eur.  
Tel. 8 618 33 865.  
Rokiškis
• Ssangyong Musso. Benzinas/
dujos, važiuoja abiem kurais, TA iki 
2021 m. Išsamesnės informacijos 
teirautis telefonu. Kaina 790 Eur. 
Tel. 8 628 93 099.  
Rokiškis

Teisėjai pritaria advokatų 
kambarių įrengimui teismuose, 
bet patalpų tam trūksta

Teisėjų taryba pritaria, 
kad advokatų kambariai 
būtų palaipsniui įrengiami 
visuose teismuose, tačiau 
pripažįsta, kad tam šiuo 
metu kai kur trūksta laisvų 
patalpų.

Teisėjų taryba penktadienį 
iš esmės pritarė advokatūros 
prašymui skirti daugiau speci-
alių kambarių advokatams, jei 
tik teismuose yra tam tinka-
mų laisvų patalpų – šiuo metu 
specialius advokatų kambarius 
turi 13 šalies teismų, dar 12 
įrengtos specialios patalpos 
prokurorams.

„Iš principo nuspręsta pa-
laikyti advokatūros poziciją, 
kad palaipsniui būtų įrengiami 
advokatų kambariai, o kur nėra 
galimybių – proceso dalyvių 
bendri kambariai visuose teis-
mo rūmuose, tačiau atsižvel-
giant į teismų infrastruktūrą, 
t. y. į galimybes, ar tuose teis-
muose iš viso yra laisvų patal-
pų“, – BNS sakė Teisėjų tary-
bos pirmininko pavaduotojas 
Ramūnas Gadliauskas.

Įrengiant tokius kambarius 
advokatams, jų padėjėjams, 
taip pat prokurorams ar kitiems 
proceso dalyviams siekiama 
sudaryti geresnes darbo sąly-
gas: kad jie turėtų, kur pasika-
binti mantiją, susikaupti bylų 
pertraukų metu.

„Tai yra sveikintinas rūpes-
tis – kiek galėsime, tiek padėsi-
me“, – tvirtino R. Gadliauskas.

Teisėjų taryba atsižvelgė ir 
į advokatų prašymą planuoti 
tokių patalpų įrengimą tre-
jus metus į priekį – šiuo metu 
statomuose ar atnaujinamuo-
se teismų pastatuose patalpos 
advokatams numatytos.

Pasak Nacionalinės teismų 
administracijos atstovų, užsie-
nio valstybių praktika nėra vie-
noda – dalis vertintų valstybių 
teismuose turi atskirus kam-
barius advokatams ar bendras 
patalpas jiems ir prokurorams, 
kai kuriose, pavyzdžiui, skiria-
ma tik minimali erdvė manti-
joms laikyti. 

Vis dėlto nėra iki galo aišku, 
ar šis siūlymas bus įgyvendin-
tas visuose teismuose, nes kai 
kurie jų tvirtina neturintys lais-
vų tinkamų patalpų.

„Teismas skiria esamą pa-
talpą, kuri galėtų būti, advo-
katūra pasigerina sąlygas. Tai 
nereiškia, kad tik advokatas 
gali patekti į kambarį, bet 
advokatūra gali persidažyti 
sienas, pasistatyti kavos ap-
aratą. Didžiausia kliūtis daž-
niausiai, kad šiuo metu nėra 
pakankamai kambarių“, – Tei-
sėjų tarybos posėdyje teigė 
teismų administracijos Tur-
to valdymo skyriaus vedėjas 
Arūnas Stravinskas.

Naujienų agentūros BNS 
informaciją atgaminti visuo-
menės informavimo priemonė-
se bei interneto tinklalapiuose 
be raštiško UAB BNS sutikimo 
draudžiama.
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Spalio 1-oji, 
penktadienis, 

40 savaitė
Iki metų pabaigos liko

91 diena.
Tarptautinė pagyvenusių 

žmonių diena 
Pasaulinė vegetarų diena 
Pasaulinė muzikos diena
Tarptautinė kavos diena

Lietuvos kelių policijos diena 
Saulė teka 7.18 val., 
leidžiasi 18.59 val. 

Dienos ilgumas 11.41 val. 
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Mančius, Mantas, Namgailas, 

Namgailė, Namgaudas, 
Namgaudė, Remigas, Remigija, 

Remigijus, Teresė, Velta.
Rytoj: Eidvilas, Gervilas, Gervilė, 

Gervyda, Gervydas, Geržada, 
Geržadas, Getautė, Liza, Modesta, 

Modestas.
Poryt:  Alanas, Alanta, Alantas, 

Evalda, Evaldas, Kristina, 
Milginta, Milgintas, Milgintė, 

Milgydas, Milgydė, Valda.

Dienos citata
„Sielvartas – iš visų mūsų 

jausmų patvariausias“ 
(O. de Balzakas)..

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1908 m. prekyboje pasirodė 
pirmasis Henry Fordo automobi-
lio „Ford T“ modelis.

1946 m. Tarptautinis Niurn-
bergo karo nusikaltėlių tribuno-
las nuteisė mirti 12 nacių lyderių.

1969 m. britų ir prancūzų 
kartu pagamintas „Concorde“ 
lėktuvas per bandomąjį skrydį 
virš Prancūzijos pirmą kartą vir-
šijo garso greitį.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1536 m. Karaliaučiaus krašte 
gimė lietuvių raštijos kūrėjas, 
Biblijos vertėjas, istorikas, kuni-
gas Jonas Bretkūnas. Mirė 1602 
m. Karaliaučiuje.

1817 m. Vilniaus universite-
te įkurta nelegali anticarinė stu-
dentų filomatų draugija, kurios 
siekis buvo atkurti Lenkijos-Lie-
tuvos valstybę.

1922 m. Lietuvoje įvestas 
piniginis vienetas – litas, kuris 
tarpukario Europoje buvo viena 
stabiliausių valiutų. Antrą kartą 
apyvartoje litas pasirodė 1993-
iųjų birželio 25 dieną.

Post scriptum
Akių neatvėrei, 
atversi kišenę.

AUGALAI

• Pašarinius kviečius. Maišas – 
7,50 Eur. Atvežu.  
Tel. 8 686 20 944. Rokiškis
• Sėklinius kviečius: Tobak, 
Hondia, Sedula DS. C2 atsėlio. 
Išvalyti. Galiu atvežti.  
Tel. 8 683 50 716. Rokiškis
• Vasarinius miežius. Kaina 120 už 
toną. Yra 3 tonos.  
Tel. 8 622 23 222. Kupiškis

BALDAI

• Geros būklės spintelę. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 698 86 898.  
Rokiškis
• Odinį 3+2+1 komplektą. Stalas 
dovanų. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 615 92 729. Rokiškis
• Minkštą geros būklės kampą su 
dviem pufais. Yra miegama dalis, 
patalynės dėžė. Miegama dalis 
140x210 cm. Kampo ilgis 260 cm. 
Kaina 470 Eur. Tel. 8 628 18 371. 
Rokiškis
• Valgomojo stalą su 6 kėdėmis. 
Dovana - kilimas. Kaina 300 Eur. 
Tel. 8 615 92 729. Rokiškis
• Miegamojo baldus: spintą ir 
lovas. Galima ir atskirai. Naudoti, 
bet geros būklės. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• Medinius virtuvės baldus 
(spinteles). Kaina 190 Eur.  
Tel. 8 612 57 147. Rokiškis
• Išlankstomas kėdes. Vienos kaina 
6 Eur, parduodamos visos iš karto. 
Kaina derinama. Kaina 24 Eur.  
Tel. 8 679 09 109. Rokiškis
• Rašomąjį stalą, kaina derinama. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 679 09 109. 
Rokiškis
• Sekciją. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Labai geros būklės fotelį - lovą. 
Kaina 75 Eur. Tel. 8 686 70 141. 
Rokiškis
• Staliuką - stalviršis ąžuolo, kojos 
Zinger siuvimo mašinos. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 676 27 899.  
Rokiškis
• Svetainės baldus. Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 623 94 654. Rokiškis
• Sofą su miegamuoju mechanizmu, 
ilgis 2 m, plotis 0,80 m, fotelio 
ilgis 1 m, plotis 0,80 m. Pasiimti 
patiems. Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 689 34 207. Rokiškis
• Nedidelį, bet patogų staliuką. Gali 
būti naudojamas kaip rašomasis, 
kompiuteriui ar šiaip kam. Neužima 
daug vietos. Aukštis 0,75 m, plotis 
0,42 m, ilgis 0,64 m. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 600 13 201. Rokiškis
• Stiklinį staliuką. Galima naudoti 
televizoriui, kaip kavos staliuką ar 
vasarą balkone. Staliuko aukštis 
0,57 m, plotis 0,4m, ilgis 1,10 m. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 600 13 201. 
Rokiškis
• Sofą su miegama funkcija. Yra 
dėžė patalynei. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 615 92 729. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Mini skalbimo mašinėlę. Kaina 
12 Eur. Tel. 8 621 51 352.  
Rokiškis
• Mikrobangų krosnelę Samsung. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 683 27 149. 
Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną ČAIKA 
134. Kaina 87 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Antikvarinę vokišką siuvimo 
mašiną SINGER. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Šaldytuvą Snaigė. Neremontuotas, 
veikiantis. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 670 27 269. Rokiškis
• 3 dujų balionus.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Nei karto nenaudotą sulčiaspaudę. 
Pirkta 2011 m. Viskas veikia 
puikiai. Atsakau į žinutes. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 600 45 253.  

Rokiškis
• Veikiantį šaldytuvą Samsung. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 634 06 149. 
Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju du mielus kačiukus. 
Daro į dėžutę. Rokiškio raj.  
Tel. 8 682 54 391. Rokiškis
• Dovanojame 3 metų prancūzų 
buldogą. Tvarkingas, sargus, 
draugiškas, žaismingas, prieraišus. 
Trūkumas – truputį knarkia. 
Rokiškio raj., Šetekšnų k.  
Tel. 8 679 25 893. Rokiškis
• Dovanoju skalbimo miltelių 
dėžutę, 5 l. Tel. 8 620 31 576. 
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Baltą, labai gražų, be defektų, 
tikros odos švarkelį, M dydis. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 629 81 873. 
Rokiškis
• Baltus odinius moteriškus 
sportinius batelius. Vokietija. 38 
dydis. Kaina 37 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis

• Juodus moteriškus odinius 
sportinius batelius lenktu padu. 
Korėja. 40 dydis. Kaina 37 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Juodą moterišką ilgą žieminę 

striukę su gobtuvu. XXL dydis. 
Kaina 65 Eur. Tel. 8 621 86 262. 
Rokiškis
• Vyrišką kostiumą. L dydis, 180 
cm ūgiui. Kaina derinama. Vieną 

kartą vilkėtas. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 679 09 109. Rokiškis
• Firminį Hugo Boss diržą, tamsiai 
rudos spalvos, ilgis 1 m. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 674 53 910.  
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

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

Pandėlio seniūnija:
KRISTINA KASTĖNIENĖ 1962.05.30 – 2019.09.21
Rokiškio miesto seniūnija:
NIKOLAJUS SOKOLOVAS 1948.01.14 – 2019.09.21
Kamajų seniūnija:
ONA SMALSTIENĖ 1928.05.31 – 2019.09.23

PRO MEMORIA

Ieškokite Rokiškio 
prekybos centruose!

AVINAS. Sprę-
site svarbius finan-
sinius klausimus, 
galimos rimtos 

derybos, įtemptos diskusijos 
dėl pinigų. Kiek sudėtingesnis 
metas verslininkams, grožio 
srities specialistams bei turin-
tiems daug bendrauti, tarpinin-
kauti, tartis. Penktadienį keisis 
prioritetai, išaugs poreikis par-
tnerystei, tai atsispindės tiek 
asmeniniame gyvenime, tiek 
profesinėje sferoje. Jei esate 
vieniši, imsite aktyviai dairytis 
sau tinkamos poros, į širdį gali 
pasibelsti nauji jausmai. Lau-
kia darbingas savaitgalis. 

JAUTIS. Ne-
maloniausia bus 
savaitės pradžia. 
Pirmosiomis savai-

tės dienomis tykos pavojai, gali 
smarkiai nukentėti asmeniniai 
santykiai. Itin konfliktiškas 
metas, giliai širdyje tūnojusios 
baimės, staiga iškils į paviršių, 
skatins elgtis destruktyviai. 
Gali išryškėti negatyviausios  
charakterio savybės – pavy-
das, polinkis į savininkiškumą, 
gobšumas. Analizuokite savo 
jausmus, nesileiskite užvaldo-
mi instinktų. Ne laikas pinigi-
nėms rizikoms, sunkiai seksis 
bendradarbiauti, tartis. Kiek 
malonesnė bus savaitės pabai-
ga, galite sulaukti pasiūlymų 
keliauti ar kitaip plėsti pasau-
lėžiūrą.

DVYNIAI. Pa-
lankiausia savaitės 
pradžia, laikas nau-
jų projektų startui, 

sumanymų pristatymui. Sa-
vaitės viduryje į gyvenimą ga-
lite pritraukti itin agresyvius, 
negatyvius asmenis. Tikėtini 
finansiniai nesusipratimai, 
taigi verčiau susilaikyti nuo 
didesnių investicijų. Staiga 
gali apnikti niūrios mintys, 
įvairios baimės – nebėkite nuo 
negatyvių jausmų, pasistenkite 
suprasti tikrąsias jų priežastis. 
Savaitgalį staiga iš esmės keis-
tis aplinkybės, smarkiai išaugs 
traumų, konfliktų, nesusiprati-
mų keliuose tikimybė. 

VĖŽYS. Bū-
kite atlaidesni ir 
taktiškesni ben-
draudami su kitais 

žmonėmis, savaitės pradžioje 
lengvai provokuosite konflik-
tines situacijas. Daugiausia 
nesusipratimų laukia asme-
niniame gyvenime – staiga 
galite pasijusti nemylimi, at-
stumti. Nesutarimus skatins 
perdėtas poreikis vadovauti, 
kontroliuoti artimuosius. Bū-
site linkę žaisti psichologinius 
žaidimus. Atsargiau vertinkite 
naujus santykius – galite pri-
traukti itin agresyvius, į smur-
tą linkusius žmones. Savaitės 
viduryje visas jėgas skirsite 
profesiniams pasiekimams – 
jums seksis. Periodo galas ir 
vėl įtemptas, galimi nesusi-
pratimai, susiję su piniginiais 
klausimais. 

Astrologinė prognozė savaitei 
LIŪTAS. Ga-

lite susidurti su 
tam tikrais apribo-
jimais, trukdžiais. 

Nesistenkite galva pramušti 
sienos – tik beprasmiškai iš-
eikvosite energiją. Mokėkite 
leistis į protingus kompromi-
sus, šiomis dienomis būtina 
išlikti lankstiems, kitaip galite 
prarasti ir tai, ką turite. Tikė-
tinos problemos dalykinėje 
srityje – sulauksite skaudžios 
kritikos iš vadovų, kitų autori-
tetingų asmenų. Savaitės vidu-
ryje tikėtinos geros naujienos, 
tai tinkamas metas planuoti 
keliones, tartis. Kritiškiausia 
bus savaitės pabaiga – situaci-
ja gali tapti nekontroliuojama. 
Tai itin avaringas, konfliktiš-
kas metas.

 MERGELĖ. 
Nesiverskite per 
galvą, pravartu 
kiek sumažinti 

tempą. Svarbiausius reikalus 
planuokite savaitės pradžioje – 
bus mažiau trukdžių ir apriboji-
mų. Susilaikykite nuo didesnių 
investicijų, jei turite galimybę, 
atidėkite svarbesnius finansi-
nio pobūdžio sprendimus. Sa-
vaitės viduryje gali ištikti krizė 
– staiga užklups slogios nuo-
taikos, norėsis atsiriboti nuo 
žmonių, leistis į gilius apmąs-
tymus. Išryškės nesusipratimai 
artimiausioje aplinkoje. Ne ką 
lengvesnė ir savaitės pabai-
ga, staiga pasikeitusi situacija 
privers iš esmės keisti planus, 
išryškės nesusipratimai asme-
niniuose santykiuose. 

S VA R S T Y -
KLĖS. Netrūks 
streso ir įtampų, 
tai ypač pasaky-

tina apie savaitės pradžią. 
Antradienis – nepalankiausia 
diena. Tai netinkamas metas 
socialinei veiklai, piniginiams 
reikalams tvarkyti. Nepavyks 
išvengti krizių asmeniniuose 
santykiuose, gali visam lai-
kui nutrūkti nepatvarūs ryšiai. 
Aplinkybės vers kažką keisti, 
nauja žvelgti į daugelį situaci-
jų. Savaitės viduryje galimos 
netolimos išvykos, tai palan-
kus laikas seminarams, moky-
mams, dvasiniam tobulėjimui. 
Savaitės pabaigoje padaugės 
nesusipratimų namuose, gali-
mos buitinės avarijos. 

S K O R P I O -
NAS. Savaitės 
pradžioje laukia 
audringas konflik-

tas, susijęs su finansiniais klau-
simais. Būsite itin nuožmūs, 
negailestingi savo oponen-
tams. Neapgalvoti žodžiai ir 
veiksmai smarkiai žeis artimus 
žmones, galite ilgam sugriauti 
svarbius santykius. Savaitės 
viduryje pasieks reikšmingos 
naujienos, gali užsimegzti nau-
jos pažintys, ateiti pasiūlymai 
pakeliauti. Netrūks bendravi-
mo, naudingos informacijos, 
tvarkysite svarbius dokumen-
tus. Savaitgalį nepavyks atsi-

palaiduoti, pabėgti nuo rūpes-
čių, toliau virs aistros. 

ŠAULYS. Di-
desnių permainų. 
nebus Dėl nenuma-
tytų aplinkybių gali 

prireikti kiek sulėtinti tempą, 
tai ypač pasakytina apie sa-
vaitės pradžią. Saugokite gerą 
vardą, nesivelkite į avantiūras, 
nerizikuokite pinigais. Dauge-
lis dalykų vyks slapta – gali 
įvyksti neoficialūs susitarimai, 
atsiskleisti anksčiau nuo jūsų 
nuslėptos detalės. Išlikite dis-
kretiški. Savaitės viduryje no-
rėsis pasireikšti, nuolat būsite 
dėmesio centre. Pasirūpinki-
te nepriekaištingu įvaizdžiu 
– daug lems pirmas įspūdis. 
Savaitės pabaigoje ramybės 
neduos finansiniai klausimai, 
galimos netikėtos išlaidos, ne-
dideli nuostoliai. 

OŽIARAGIS. 
Pirmosios savaitės 
dienos bus pilnos 
konfliktų,  ypač 

įtemptas bus antradienis. Iš-
augs būtinybė tartis, bendra-
darbiauti, derėtis. Galite susi-
durtu su itin agresyviu elgesiu, 
grasinimais, bandymais mani-
puliuoti – nebus paprasta rasti 
kompromisą. Nesitraukite – 
sėkmė jūsų pusėje. Nepalanku 
tvarkyti finansinius reikalus. 
Rekomenduojama susilaikyti 
nuo investicijų – galimi prara-
dimai, nuostoliai. Savaitės vi-
durys itin miglotas, tai ne laikas 
rizikoms, svarbių sprendimų 
priėmimui. Savaitgalį rinkitės 
ramų poilsį, skirkite daugiau 
laiko savo pomėgiams. 

VA N D E N I S. 
Bus sunku ramiai 
nustygti vienoje 
vietoje, vyraus re-

voliucinės nuotaikos. Įtampos 
darbo aplinkoje skatins slogias 
vidines būsenas, bus sunku iš-
vengti konfliktinių situacijų. 
Tikėtini pokyčiai kasdienybėje, 
gali prireikti staiga kraustytis ar 
spręsti kitas buitines problemas. 
Savaitės viduryje draugams pri-
reiks jūsų pagalbos, atsidursite 
dviprasmiškoje situacijoje – 
gelbėdami kitus, galite nuken-
tėti patys. Savaitgalį smarkiai 
išaugs nesusipratimų keliuose 
tikimybė, itin atsargiai elkitės 
su ugnimi, elektros prietaisais. 

ŽUVYS. Ne-
trūks palankių 
aplinkybių, galite 
sulaukti kvietimų 

keliauti ar kitaip plėsti savo 
akiratį. Nuotaiką sugadinti gali 
konfliktas su bičiuliu. Ties sa-
vaitės viduriu imsite daugiau 
galvoti apie dalykinę veiklą, 
karjeros perspektyvas. Seksis, 
gali ateiti naudingi pasiūlymai, 
turėsite progą patobulinti pro-
fesinius įgūdžius. Itin palankus 
laikas dvasiniam tobulėjimui, 
savianalizei – aplankys daug 
puikių įžvalgų, suvokimų. 
Sėkmė plačiai šypsosis meni-
ninkams, prekybos sektoriuje 
dirbantiems asmenims.

Kupiškis
• Adidas batukus. Tinka tiek 
mergaitei, tiek berniukui. Verstos 
odos, būklė ideali. Niekur 
nesuplyšę, patvarūs. Pavarasariniai/
rudeniniai. Šilti, neprakiurę. 34/33 
dydžio. 21,5 cm. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 679 09 109. Rokiškis
• Dviratininko batus Scott. 43 
dydžio, nauji, pagaminti Vietname. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis
• Geros būklės XS-M dydžio 
drabužius paauglei. Kaina 
simbolinė. Tel. 8 640 22 431. 

Rokiškis
• Geros būklės striukytę berniukui, 
dydis 108cm. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 623 20 459. Rokiškis
• Geros būklės, rudeninę striukytę 
mergaitei, 104 cm. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 623 20 459. Rokiškis
• Geros būklės, puošnią suknelę. 
Pirkta nauja, vilkėta tik porą kartų, 
L dydis. Kaina 7 Eur.  
Tel. 8 623 20 459. Rokiškis
• Geros būklės, moterišką, žieminę, 
labai šiltą striukę. S dydis. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 623 20 459.  
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Juostinę magnetolą Elfa 202. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 683 27 149. 
Rokiškis
• Senovinius radijo imtuvus. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 676 27 899.  
Rokiškis
• Nedaug naudotą LG grotuvą. 
Viskas veikia puikiai. Veikia USB. 
Atsakau į žinutes. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 600 45 253. Rokiškis
• Žemų dažnių kolonėlę (subą) 
su integruotu vidiniu stiprintuvu, 
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Orų prognozė spalio 1-3 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Spalio 1 d. Naktį 9

Dieną 13
V, 
7-13 m/s

Naktį ir rytą vietomis 
palis. Vėjuota. 

Spalio 2 d. Naktį 7
Dieną 13

V,
4-9 m/s

Vietomis palis.

Spalio 3 d. Naktį 5
Dieną 13

PV, 
2-7 m/s

Vietomis šiek tiek 
lynos.
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

Sūnus sako tėčiui:
– Na, tavo mokesčių 

deklaracijas aš jau užpildžiau, 
o kaip tau sekasi daryti mano 
namų darbus?

***
– Sveikas, eilini Petrai.
– Sveiki, tamsta 

leitenante!
– Įmink mįslę: Naujųjų 

nešvenčia ir dėl to liūdi: 
kareivinėse tris naktis budi. 
Kas?

– Nežinau. Kas?

– Tu!
***

Du sukčiai susitinka prie 
kortų stalo pažaisti pokerį. 
Vienas jų paima kortų kaladę į 
ranką ir po akimirkos taria:

– Žiūrėk, vienos kortos 
trūksta!

Kitas paima tą pačią kortų 
kaladę, pačiupinėja:

– Aha... Kryžių „aštunkės“...
***

Rusas, vokietis ir prancūzas 
pasakojasi apie savo žmonas. 

Pradeda prancūzas:
– Mano žmona kaip stirna, 

grakšti ir liekna.
Vokietis taip pat pasigiria:
– O maniškė kaip pantera, 

graži ir švelni.
Rusas pamąsto ir taria:
– Na, taip... Maniškė irgi į 

kažkokį galviją panaši...
***
Eina studentas, koja paspiria 

bandelę... Kitas prišoka:
– Tu ką? Čia juk bandelė!
– Ša! Tuoj iki kampo 

nuvarysiu, o ten ir suvalgysim...
***

Susitinka ilgai nesimatę du 
draugai. Vienas sako:

– Sveikas, Jeronimai. Kaip 
gyveni papasakok? Kokios 
naujienos, kaip sekasi? Kaip 
žmona? Gal jau ir vaikų turi?

Jeronimas atsako:
– Gerai gyvenam. Va ir 

žmona nesiskundžia, neseniai 
dukra mums gimė.

– Nu?! Nu ir į ką panaši? 
Kaip atrodo?

Jeronimas:
– Nu, protu aišku į mane, o 

išvaizda aišku į motiną.
Draugas, grįžęs namo, 

pasakoja žmonai:
– Jeronimui dukra gimė. Nu 

ir nepasisekė mergai! Ir kvaila, 
ir negraži...

***
Pacientas, drebėdamas iš 

baimės, ateina pas odontologą. 
Gydytojas ramina:

– Nesijaudinkite, nespėsite 
nė išsižioti, kaip aš jums 
ištrauksiu dantį.

Pacientas pro kietai sukąstus 
dantis:

– Tikrai? O pro kur tada  jūs 
jį ištrauksite?

***
Programuotojas užeina į 

biblioteką:
 – Kur vedėjas?
– Archyve.
–  Na, tai prašom 

išarchyvuoti.
***

Šiandien savo akimis 
mačiau patį greičiausią 
duomenų perdavimą. 32 GB 
per sekundę. Siurblys įtraukė 
atmintuką...

***
– Brangusis, ar nupirkai man 

dovaną Kovo 8-osios proga?
– Nupirkau.
– O ji man patiks?
– Na, jei nepatiks, galėsi 

atiduoti man. Apie tokį 
spiningą aš seniai svajojau.

***
Įeina į barą girtas girtas 

vyriškis... Atsisėdęs per vidurį 
baro pradeda rėkauti:

– Nuo manęs į dešinę - jūs 
visi esat asilai! O nuo manęs į 
kairę - jūs visi esat gaidžiai!

Tuo metu atsistoja įsižeidęs 
hipsteris ir sako:

– Atsiprašau, bet aš tai nesu 
asilas!

– Tai stok į kairę, gaidy!
***

– Ką čia geri?
– Rusišką „Mojito“.
– Romas su mėta?
– Ne, degtinė su krapais.

***
Naujarusis įbėga į 

parduotuvę ir šaukia:
– Kas mano žmonai vietoj 

dantų pastos pardavė klijų?!
– Aš, – nedrąsiai atsako 

praktikantas.
–Ačiū, štai tau 100 eurų! 

Pagaliau namie ramu...
***

Jau gerokai po vidurnakčio 

truputį įkalęs vyras grįžinėja 
namo.

– Kur... Kur tu po velnių 
bastaisi?! – šaukia žmona. – 
Aš jau tris valandas lovoje 
skaitau, laukiu, kol tu grįši!

– O aš jau tris valandas 
stoviu lauke... Laukiu, kada tu 
pagaliau šviesą užgesinsi!

***
Susitinka IT specialistai:
– Na, tai kaip reikalai?
– Šiaip nieko, tik pirštus 

skauda.
– O kas nutiko?
– Ai, vakar su kolegomis 

susitikome forume, tai per 
visą naktį jaunystės dainas 
dainavom..

***
Vyras pareina namo ir 

išgirdęs įtartiną krebždesį 
spintoje, atidaro jos duris. 
Pamato nepažįstamą vyriškį. 
Visas įsiutęs jo klausia:

– Ką čia veikiate?!
– Laukiu traukinio...
– Kokio dar traukinio?
– To, kuriuo turėjote 

išvykti į komandiruotę.
***

Numirė vyras. Žmona 
pastatė brangų paminklą 
ir jame užrašė: „Ilsėkis 
ramybėje, kol aš ateisiu...“

***
Lapė ištekėjo už ežiuko. 

Draugės klausinėja, kaip 
sekasi vedybinis gyvenimas. 
Lapė:

– Aštrus ir pikantiškas.

900W. Galiu siųsti paštu. Kaina 70 
Eur. Tel. 8 684 20 231.  
Kupiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Mėsinius 5-6 sav. paršelius.  
Tel. 8 683 08 310. Anykščiai
• Avis. Pigiai ir skubiai.  
Tel. 8 622 69 546. Rokiškis

• 5 veršių pieningą žalmargę 
karvę. Pienukas labai skanus, 
minkšta melžti, gero charakterio. 
Veršiuotųsi vasario pradžioje. 
Kainą susitarsime.  
Tel. 8 610 66 432. Rokiškis
• Bites su aviliais. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• 2 mėn. veršiuką. Visa informacija 

telefonu. Tel. 8 610 60 425. 
Rokiškis
• Dvi mėsinės mišrūnes karves 
su   3 mėn. veršiukais Galima 
pirkti ir atskirai. Tel. 8 614 27 321. 
Rokiškis
• 3 veršelių apsėklintą karvę 
Bajoruose. Tel. 8 620 13 986. 
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Bičių duonelė. Kaina 3 Eur/ 100g. 
Kaina 3 Eur. Tel. 8 611 68 512. 
Rokiškis
• Sertifikuotas, ekologiškai 

užaugintas valgomąsias bulves. 
Nemokamai atvežame Rokiškio 
rajone. Tel. 8 684 14 283. Rokiškis
• Bulves po 0,25 Eur/kg. Perkant 
daugiau kaip 250 kg, kaina po 0,2 
Eur/kg. Tel. 8 602 44 170. Rokiškis
• Maistines bulves Melody, maišas 

30 kg - 7,5 Eur. (0,25 Eur/kg). 
Atvežimas Rokiškyje nemokamas. 
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• Naujas pipirines Peugeot su 
pipirais. Komplekte 2 vnt. Kaina 45 
Eur. Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Ekologiškai užaugintas maistines 
bulves Jelly (džely). Galiu atvežti į 
namus. Tel. 8 652 80 328. Rokiškis
• 5 maišus mažų bulvių.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Bulves Vexatious. Pristatau į 
namus. Tel. 8 612 85 906. Rokiškis
• Didelius svarainius. Kaina 1 Eur. 
Tel. 8 616 48 186. Rokiškis
• Bulves. Maišo kaina 12 Eur. 
Kavoliškis. Tel. 8 606 24 569. 
Rokiškis
• Ekologiškai užaugintas bulves. Tel. 
8 615 63 423. Rokiškis
• Ekologiškai augintas bulves Vineta. 
Tel. 8 621 89 438. Rokiškis
• Kaimiškai augintas broileriu veislės 
vištas. Pageidaujantiems išrūkome. 
Tel. 8 663 52 515. Rokiškis


