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UAB „ROKIŠKIO 
AUTOBUSŲ PARKAS”

UAB „Rokiškio autobusų parkas“ teritorijoje išnuomoja-
mos vietos automobilių stovėjimui. 

UAB Rokiškio autobusų parko autobusais gabenamos 
siuntos į daugumą Lietuvos miestų.

Autobusų nuomos paslaugos.
Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt
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Parama beglobiams: 
tarsi virusas plintantis gerumas...

Savanorė gyvūnų globėja Nijolė Pranskūnaitė vos spėja lėkti į rajono ugdymo įstaigas pasakoti vaikams apie gerumą ir atjautą beglobiams.
Kavoliškio darželio-mokyklos nuotr.
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Petro Jakšto atsiminimai – 
unikalus istorinis šaltinis.
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Parama beglobiams: tarsi virusas plintantis gerumas...
Rokiškėnė, žinoma gyvūnų glo-

bėja Nijolė Pranskūnaitė džiaugia-
si: per rajono darželius, mokyklas 
plinta gerumo virusas. Pradėjusi 
nuo vienos edukacijos apie bena-
mius gyvūnus Senamiesčio pro-
gimnazijoje dabar ji vos bespėja 
keliauti po rajono mokyklas ir 
darželius. „Kvietimų sulaukiu 
labai daug“, – džiaugėsi ji. O gy-
vūnai sulaukia paramos: maistu, 
higienos priemonėmis, sterilizaci-
jai ar gydymui skirtomis lėšomis. 
Pašnekovė mažųjų dėmesiu džiau-
giasi ne tik dėl moralinės ir mate-
rialinės paramoms gyvūnams, bet 
ir dėl vilties, kad nauja karta bus 
kitokia.

Problemų užtenka
Situacija su beglobiais gyvūnais 

rajone yra nelengva. Globėjai vis dar 
rankioja vasarinį kačiukų „derlių“. 
Dėl to, kad senka lėšos, šiek tiek 
sulėtėjo benamių kačių sterilizaci-
jos tempai. Šiltas ruduo kol kas dar 
sprendžia benamių gyvūnų gyveni-
mo lauke problemas. Tačiau gyvū-
nų globėjai artėjant žiemai aktyviau 
ketina kelti leidimų vadinamiesiems 
„kačių namukams“ klausimą. Tokie 
nameliai jau yra pastatyti kai kurio-
se šalies miestuose. Juose įrengtos 
maitinimo vietos ir gyvūnų guoliai, 
taip sprendžiant amžiną dubenėlių ir 
dėžių po balkonais klausimą.

Viena svarbiausių užduočių gy-
vūnų globėjams yra kiek įmanoma 
daugiau benamių kačių ir šunų rasti 
naujus šeimininkus. O tam reikalinga 

ne tik maistas, gydymas, bet ir soci-
alizacija, pratinimas prie gyvenimo 
namų sąlygomis. Tam reikalinga lai-
kinoji globa savanorių namuose. Pa-
sak N. Pranskūnaitės, laikinoji globa 
sprendžia daug problemų, įskaitant 
ir užkrečiamųjų ligų prevenciją gy-
vūnų globos įstaigose. Mat įsisukus 
pavojingam virusui, labiausiai pa-
žeidžiami, žinoma, yra mažiausieji, 
– kačiukai bei šuniukai. Todėl jauni-
kliams pirmiausia ieškoma globėjų. 
Ir gyvūnų mylėtojai, kuriuos jungia 
bendra virtuali grupė „Gyvūnų glo-
ba Rokiškyje“, kviečia norinčiuosius 
prisidėti prie kilnaus tikslo ir tapti 
globėjais.

Gyvūnų globos problemas rokiš-
kėnams padeda ir Utenos gyvūnų 
globėjai, organizacija „Antras šan-
sas“: pas juos keliauja Rokiškio ra-
jono rastinukai.

Kultūros vis dar reikia mokyti
Požiūris į gyvūnus atspindi mūsų 

visuomenės požiūrį į mažiausius ir 
labiausiai pažeidžiamus. Pasak N. 
Pranskūnaitės, naminis gyvūnas vis 
dar neretai vertinamas tik kaip pra-
moga, daiktas. Iš kur soduose, dau-
giabučių kiemuose atsiranda nauji 
beglobiai gyvūnai, kartais ištisos jų 
vados? Ogi dėl to, kad kažkam gyvū-
nėlis buvo mielu žaisliuku, bet suau-
gęs tapo nebereikalingu. Arba laiku 
nebuvo pasirūpinta gyvūno steriliza-
cija, ir jis atsivedė nepageidaujamų 
palikuonių. O kartais jų atsikratoma 
barbariškais metodais. Ir anekdoto 
kačiuko klausimas žiurkėniukui gy-
vūnėlių turguje: „Per kiek perplauki 
kibirą“? nebeatrodo juokingas. Tė-
vai mano, kad tokių dalykų mažieji 
nepastebi. „Susitikimuose su vaikais 
mažieji pasakoja apie savo gyvūnė-
lius. Ir ne visada linksmas istorijas: 
antai tėvų katė atsivedė kačiukų, bet 
jie paskui išėjo... Vaikas puikiai su-
pranta, kur jie dingo. Sterilizacija – 
vienintelis būdas civilizuotai spręsti 

tokią problemą“, – aiškino N. Prans-
kūnaitė.

Rikiuojasi į eilę
Vienas iš gyvūnų globėjų priorite-

tų šviesti jaunąją kartą. „Tik bendrau-
dami, rodydami gerus pavyzdžius, 
mes galime pakeisti visuomenę. Ir 
pradėti reikia nuo vaikų. Kad užau-
gintume jautrią, rūpestingą, atsakin-
gą kartą“, – kalbėjo N. Pranskūnaitė.

Pirmieji į susitikimą gyvūnų glo-
bėją pakvietė Senamiesčio progim-
nazijos kolektyvas. Dėmesys buvo 
milžiniškas. Gausybė vaikų klausimų, 
klasių lankymas. „Kalbi su vienos kla-
sės vaikais, o už durų laukia jau kitos 
klasės mokytojas, kad ir pas juos už-
eitume“, – pasakojo N. Pranskūnaitė.

Temos jautrios. Apie gatvėje alks-
tančius ir šąlančius gyvūnus. Apie 
netinkamą elgesį su jais. „Antai skai-
drėse rodau visą pasaulį apskriejusią 
nuotrauką apie flomasteriais nuda-
žytus kačiukus. Vaikai sako, kad 

toks elgesys netinkamas. Vadinasi, 
ir gatvėje pamatę skriaudžiamą gy-
vūną, jie nebetylės. Lygiai, kaip ir 
neskriaus patys, nepalaikys tą daran-
čių bendraamžių“, – pasakojo pašne-
kovė.

O toliau edukacijos biro tarsi iš 
gausybės rago: „Pumpurėlio“ darže-
lis, „Ąžuoliuko“ ir Kavoliškio darže-
liai-mokyklos. Įdomu tai, kad kartu 
su vaikais į gyvūnų globos reikalus 
įsijungė ir tėvai: jie savo įmonėje 
suorganizavo paramos gyvūnams 
rinkimą.

„Gerumas plinta tarsi virusas“, 
– džiaugėsi N. Pranskūnaitė. Ir po-
kalbio pabaigoje, paklausta, kaip gi 
sekasi prieš pat Žolinę prie Panemu-
nėlio miške rastiems kačiukų nauja-
gimiams augti, pašnekovė pasidžiau-
gė, kad pavyko išgelbėti bent vieną. 
Jis išaugo dailiu ir stipriu kačiuku. 
Antrasis, deja, iškeliavo į Vaivorykš-
tės šalį...

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Lietuvos apeliacinis teismas pa-
tenkino Panevėžio apygardos pro-
kuratūros apeliacinį skundą ir ro-
kiškėną A. V. pripažino kaltu dėl 
neteisėto praturtėjimo. Jam skirta 
beveik 20 tūkst. eurų bauda ir kon-
fiskuota 354 tūkst. eurų, kurie buvo 
rasti kratos metu jo namuose.

Šiemet gegužę Panevėžio apygar-
dos teismas A. V. pripažino kaltu dėl 
neteisėto disponavimo akcizais apmo-
kestinamomis prekėmis. Rokiškėnas 
buvo įsigijęs ir neteisėtai laikė 9 tūkst. 
31 pakelį cigarečių be lietuviškų ban-
derolių. Jų rinkos vertė – 21 tūkst. 526 
eurai. Už disponavimą kontrabandi-
nėmis cigaretėmis pirmos instancijos 
teismas skyrė A. V. 250 MGL (9 tūkst. 
415 eurų) dydžio baudą.

Ikiteisminio tyrimo metu, per kratą 
A. V. namuose įrengtame seife buvo 
rasta ir įspūdinga suma grynųjų pinigų 
– beveik 355 tūkst. eurų. Kilo įtarimas, 
kad šie pinigai yra gauti verčiantis ne-
teisėta veikla. Ikiteisminiam tyrimui 
vadovavęs Panevėžio apygardos pro-
kuratūros Antrojo baudžiamojo per-
sekiojimo skyriaus prokuroras Aidas 

Patenkinus prokuroro skundą rokiškėnas pripažintas kaltu dėl neteisėto praturtėjimo
Amparavičius rokiškėnui pateikė kal-
tinimus ir dėl neteisėto praturtėjimo. 
Tačiau pirmos instancijos teismas A. 
V. išteisino dėl neteisėto praturtėjimo 
konstatavęs, kad nepadaryta veika, tu-
rinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusi-
žengimo požymių.

Šią nuosprendžio dalį prokuroras A. 
Amparavičius apskundė Lietuvos ape-
liaciniam teismui.

Kaip rašoma prokuroro apeliaciniame 
skunde, A. V. pripažino, kad namuose 
rastos cigaretės be lietuviškų banderolių 
priklauso jam, tačiau negalėjo logiškai 
paaiškinti, kam jam buvo reikalingas 
toks didelis kiekis cigarečių (nuteistasis 
parodė, kad cigaretės buvo skirtos atsi-
dėkoti darbininkams, padėjusiems bul-
viakasyje). Prokuroras teigimu, policijos 
pareigūnų parodymai, kratų metu rasti 
užrašai ir kratos protokolai patvirtina, 
kad A. V. Rokiškio mieste vertėsi netei-
sėta cigarečių prekyba.

Kaip rašoma prokuroro apeliaci-
niame skunde, pirmosios instancijos 
teismas neįvertino, kad A. V. atžvil-
giu 2000-2009 metais buvo priimti 4 
teismo nuosprendžiai ir baudžiamieji 
įsakymai, kuriais jis pripažintas kaltu 

dėl neteisėto etilo alkoholio skiedinių 
laikymo, ir tai, pasak prokuroro, pa-
tvirtina, kad nelegali veikla galėjo būti 
vienas iš A. V. pajamų šaltinių.

Apeliaciniame skunde taip pat rašo-
ma, kad pirmosios instancijos teismas 
neįvertino, kad A. V. nuo 2005 metų 
nedirbo, paskutines apmokestinamą-
sias pajamas jis gavo 2005-ųjų rugpjū-
čio mėnesį, todėl neaišku, koks buvo jo 
pragyvenimo šaltinis.

Po kratos, kurios metu jo namuose 
buvo rasti 350 tūkst. eurų, A. V. parei-
gūnams teigė, kad šie pinigai yra ne 
jo ir jis nesakys, kieno jie yra, o paro-
dymus apie tai duos vėliau. Tik po 8 
mėnesių Panevėžio apygardos proku-
ratūros prokurorui adresuotame paaiš-
kinime A. V. nurodė, kad kratos metu 
rastus pinigus, kurie esą buvo skirti 
namo įsigijimui ir verslo kartu su sūnu-
mi kūrimui per kelis kartus jam perda-
vė sūnus (iš viso 210 000 eurų), o dar 
150 tūkst. eurų sumą jis pasiskolino iš 
3 asmenų ir pateikė tai patvirtinančius 
paskolos raštelius bei vekselį.

Prokuratūros apeliaciniame skunde 
kritiškai vertinamos pirmosios instan-
cijos teismo išvados, kad šie asmenys 

galėjo turėti paskolinimui skirtų pini-
ginių lėšų. Ikiteisminio tyrimo metu 
specialistai pateikė išvadas, kad vienas 
iš paskolą skolinusių asmenų per me-
tus uždirbo tiek, kiek be garantijų ir 
įkeitimų paskolino A. V. Kitas asmuo 
50 tūkst. eurų be jokių palūkanų neva 
skolino A. V., nors pats tuo metu turėjo 
paėmęs ir negrąžinęs 172 tūkst. eurų 
dydžio paskolas. Trečias asmuo taria-
mai paskolino 50 tūkst. eurų buvusiam 
bendradarbiui A. V., su kuriuos nebe-
ndravo maždaug dešimtmetį, net nesi-
domėdamas, kam jam reikia pinigų.

Išnagrinėjęs prokuratūros skundą, spa-
lio 11 dieną Lietuvos apeliacinis teismas 
paskelbė nuosprendį, kuriuo pripažino A. 
V. kaltu dėl neteisėto praturtėjimo.

Lietuvos apeliacinio teismo nuo-
mone, nėra pagrįsta, kad baudžiamąją 
atsakomybę galintys pašalinti duome-
nys prisimenami tik praėjus daugiau 
nei pusei metų, o asmenys be jokių 
įkeitimų ir garantijų, nesidomėdami 
ar mažai domėdamiesi, kokiam tikslui 
reikalingi skolinami pinigai ir kaip jie 
bus grąžinti, ne pačiam artimiausiam 
draugui ar šeimos nariui skolina žy-
mią teisėtai uždirbtų pinigų dalį arba 

beveik visas turimas santaupas, patys 
turėdami finansinių įsipareigojimų ir 
su turimais finansais susijusių planų.

„Išnagrinėjusi bylą apeliacine tvar-
ka, remdamasi byloje surinktų ir įver-
tintų įrodymų visuma, kurie sudaro 
vieningą įrodomąją logišką grandinę, 
atitinkančią baudžiamojo proceso 
metu nustatytų faktinių aplinkybių 
visumą, teisėjų kolegija, konstatuoja, 
kad A. V. veiksmuose yra nusikalti-
mo, numatyto BK 189¹ dalyje sudėties 
objektyviosios ir subjektyviosios pusės 
požymiai“, – rašoma nuosprendyje.

Aukštesnės instancijos teismas 
nusprendė Panevėžio apygardos teis-
mo 2019 m. gegužės 7 d. nuosprendį 
pakeisti: panaikinti jo dalį, kurioje A. 
V. buvo išteisintas dėl neteisėto pra-
turtėjimo ir pripažinti jį kaltu dėl šio 
nusikaltimo. Už tai jam skirta 16 tūkst. 
871 tūkst. eurų bauda, kurią jis privalo 
sumokėti per 2 metus. Iš A. V. taip pat 
konfiskuoti 354 tūkst. 370 eurų, kurie 
buvo rasti kratos metu.

Generalinės prokuratūros 
Komunikacijos skyriaus

vyriausioji specialistė 
Rasa STUNDŽIENĖ (Panevėžys)

Ruošiantis vėl sukti laikrodį, lieka neaišku, ar ES atsisakys šios praktikos
Šį savaitgalį, naktį iš šeštadienio 

į sekmadienį, ruošiantis atšaukti 
vasaros laiką, Lietuvos Vyriausy-
bės atstovai pripažįsta, kad įtikinti 
partnerių Europoje atsisakyti lai-
ko sukiojimo dar nepavyksta.

Europos Komisija ir Europos Par-

lamentas pritaria idėjai atsisakyti lai-
krodžių sukiojimo dukart per metus, 
bet dauguma valstybių narių sprendi-
mui kol kas nepritaria.

„Šiuo klausimu kol kas jokio aiš-
kumo nėra. Yra konsultacijoms su 
šalimis laikas duotas iki 2021 metų 
pavasario. Tad iki 2021 metų tikrai 

niekas nesikeis“, – BNS sakė Lietu-
vos užsienio reikalų ministerijos ats-
tovė spaudai Rasa Jakilaitienė. 

Šių metų kovą Europos Parla-
mentas pritarė pasiūlymui, kad šalys 
narės laiko nebesukiotų nuo 2021 
metų. Siūloma, kad paskutinį kartą 
laikrodžiai ES valstybėse, pasirinku-

siose vasaros laiką, būtų persukti pa-
skutinį 2021 metų kovo sekmadienį, 
o pageidaujančios pasilikti žiemos 
laiką, tą padarytų 2021-ųjų paskutinį 
spalio sekmadienį.

Tačiau didesnė dalis valstybių na-
rių nori, kad Europos Komisija pa-
teiktų išsamesnį poveikio vertinimą, 

taigi daug kas priklausys nuo gruodį 
darbą pradėsiančių naujųjų euroko-
misarų požiūrio. 

Galiojant vasaros laikui, šviesusis 
paros metas ryte prasideda vėliau ir 
vakare trunka ilgiau, palyginti su žie-
mos laiku. 

BNS inform.
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Skaitykite laikmečio ženklus
BRYDĖS

Lina Dūdaitė-Kralikienė
Ši frazė yra viena svarbiausių 

mano gyvenimo tiesų. Jos auto-
rius – žmogus, kurio dieną spalio 
22 d. minėjome. Retam žmogui 
tenka laimė būti šventojo amži-
ninku. Netikėjimo, sekuliarizmo, 
hedonizmo, skepsio ir individua-
lizmo laikais apskritai nebetikime 
šventumu ir dorybėmis. Tačiau šis 
žmogus pakeitė pasaulį. Kalbėda-
mas ir aukštose tribūnose, ir ten, 
kur karaliauja skurdas. Net ligos, 
mirties patale jis bylojo mums kie-
kvieno žmogaus prigimtinį orumą, 
vertę ir svarbą. Bylojo ne žodžiais, 
gyvenimu.

Jo kalba, pradėta dažniausiai 
Šventajame Rašte naudojamu žo-
džiu „Nebijokite!“, tapo kelrodžiu 
daugiau nei milijardui žmonių. Šis 
šventasis – dviejų baisiausių žmo-
nijos istorijoje totalitarinių režimų 
liudininkas, savo akimis matęs ir 
Lenkijos valstybės žlugimą, ir nacių 
okupacijos žiaurumus. Ir tada pasi-
rinkęs tarnauti savo kenčiančios tau-
tos žmonėms. 1942 m. karo siaubo 
draskomoje Lenkijoje išėjo į slaptą 
vienos didingiausių abiejų tautų gi-
minės palikuonio, kardinolo Adamo 
Stefano Sapiegos įsteigtą slaptą se-
minariją. Po kunigo sutana paslėpęs 
aktoriaus, poeto, filosofo talentus...

Nacių režimo žlugimas neatnešė 
taikos Rytų Europai. Ją nuo likusio 
pasaulio uždengė geležinė komu-
nizmo uždanga. Katalikų bažnyčia 

visoje Rytų Europoje nuo pirmosios 
minutės iki pat jo žlugimo priešino-
si komunizmo režimui. Patirdama 
didžiulius persekiojimus: ne vienas 
Lietuvos, Lenkijos, kitų katalikiškų-
jų šalių dvasininkas buvo įkalintas, 
ištremtas, nužudytas. Katalikų baž-
nyčia nustumta į pogrindį. Ji kovojo. 
Kiekvienai kartai jos tarnas Karolis 
Wojtyla bylojo apie žmogaus orumą. 
Apie jo vertę.

Ir tai buvo aktualu ne tik Rytų 
Europai. Įtikėjusiai gerovės, mokslo 
ir pažangos pažadais Vakarų Euro-
pai jis kalbėjo apie gyvybės vertę. 
Nuo pradėjimo akimirkos iki natū-
ralios mirties. Apie tai, kad mokslo 
išradimai turi tarnauti žmogui, o ne 
žmogus jiems, apie komunizmo ir 
kapitalizmo ydas. Jo enciklikos tapo 
bestseleriais, kalbos sklido po pasau-
lį milijonais citatų.

Jo klausėsi. Minios. Todėl šis 
žmogus buvo labai pavojingas. Apie 
jį pasakojama, kad kai į gimtąją Len-
kiją buvo nusiųstas vilkikas, pervežti 
į Romą popiežiaus daiktų, į jį buvo 
pakrauta knygų ir gerokai nebenauji 
batai. Ir viskas... Jis, iš vidaus pažinęs 
komunistinę santvarką, jos nežmo-
niškumą ir siaubą, nebuvo apakintas 
Vakarų Europoje tada taip populiarių 
laisvės, lygybės, pasaulinės taikos po 
geležinės uždangos šešėliu lozungų. 
Ir atvėrė akis kitiems. Jis buvo pa-
vergtos ir kenčiančios Rytų Europos 
simbolis. Ir jos išsilaisvinimo viltis. 
Jis buvo viena tų povandeninių uolų, 
suskaldžiusių komunizmo ledlau-
žį. Jo remiama, globojama Katalikų 
bažnyčia kovojo su komunizmu at-
kakliai, beatodairiškai ir be atokvė-
pio. Ir komunizmas pralaimėjo. 
1981-ųjų gegužės 13-ąją turkas Ali 
Agdža šv. Petro aikštėje šovė į popie-
žių. Tačiau už jo nusidriekė Bulgari-
jos KGB pėdsakas. Tada neįrodytas, 
dabar – akivaizdus. O popiežius vėl 
tyliu pavyzdžiu bylojo Žmogaus – 
Dievo kūrinio, jo vaiko ir jo moki-
nio – didybę. Akimirką po šūvio ne 
savo žaizdų žiūrėdamas, o tiesdamas 
tėvams ant jo rankų buvusią mergytę. 
Kalėjimo vienutėje, akis į akį su žu-
diku, ir sugebėjęs jam atleisti...

Susidorojus su komunizmu, teko 
kiti iššūkiai: mokslo, pažangos, ge-
rovės ir netolygaus žmonijos vysty-
mosi, tarpreliginio dialogo, informa-

cinių technologijų kaitos, dirbtinio 
apvaisinimo ir klonavimo dilemos... 
Žmogaus orumo, vertės gynimas be-
sikeičiančių ekonominių santvarkų ir 
tarpžmogiškųjų santykių realybėje. 
Kad Bažnyčia liktų atspirties žmo-
gui ir visuomenei uola audringame 
permainų vandenyne. „Petrai, tu esi 
uola. Ant tos uolos Aš pastatysiu 
savo Bažnyčią, ir pragaro vartai jos 
nenugalės“...

Jo pažiūros daugeliu visuomenės 
„karštųjų“ klausimų nebuvo nei no-
vatoriškos, nei, vertinant šiandieni-
nės visuomenės mąstais, pažangios. 
Greičiau jau konservatyvios, kai 
kam pasenusios. Bet jo klausė. Ir 
ligos sukaustytas jis pasauliui davė 
naujos lyderystės ir sėkmės pavyzdį, 
tokį tolimą visuomenės peršamiems 
kanonams. Ir jį išgirdo. Milijonams 
jaunų žmonių šis žilagalvis senukas, 
drebančiomis rankomis buvo saves-
nis už jų pačių ikonas.

Mūsų tautai jis visada demonstra-
vo meilę ir pagarbą. Tokią svarbią 
okupacijos metais. Tokią vertingą 
atkuriant valstybę. Nes jis – ne tik 
daugiau nei milijardo žmonių dvasi-
nis lyderis, bet ir vienos galingiausių 
pasaulio valstybių vadovas. Tai vėl 
gi liudija apie kitokią, nei mums pri-
imta, lyderystę: šios valstybės nepa-
matysite jokiuose G-7 ir G-20, tačiau 
tai, kad kiekvienoje šalyje Vatikano 
nuncijus yra diplomatinio korpuso 
vadovas bei paskutinis palieka šalį 
ištikus karui, kad jam tarpininkau-
jant paprastai vykdomos taikos dery-
bos, liudija daug.  „Ši jūsų žemė yra 
brangi visai krikščioniškajai tautai, 
pasklidusiai penkiuose žemynuose! 
Lietuva - tyli liudininkė karštos mei-
lės religijos laisvei, kuri, kaip ne kar-
tą pabrėžiau, yra visų kitų žmogiškų 
ir visuomeninių laisvių pagrindas. 
Lietuva visad stengėsi paliudyti savo 
ištikimybę Katalikų Bažnyčiai, nuė-
jo ilgą, skausmingą kelią į laisvę ir 
išgarsėjo kaip kankinių ir išpažinėjų 
žemė.“ (iš Jono Pauliaus II kalbos 
1993 m. rugsėjo 4 d. Vilniaus oro 
uoste)

Ir savo kelione į Tėvo namus jis 
mokė. Giedant Visų šventųjų litaniją 
ant kuklaus kedro karsto vėjas vartė 
Šventojo Rašto lapus.

Ir po mirties jis moko. Pavyzdžiu. 
Šv. Jonas Paulius II.

Verslininkai savo 
asmeninių taisyklių 
nustatyti negali 
ir privalo priimti 
grąžinamas prekes

Savaitgalį vienoje didelių fa-
cebook grupių, kurioje rekla-
muojasi drabužiais prekiau-
jantys asmenys ir verslininkai, 
kilo didelis ginčas dėl to, kad 
kai kurie prekiautojai atsisako 
priimti prekes, jei pirkėjams 
netiko dydis, modelis. Atsi-
rado „gudručių“, kurie netgi 
savo įrašuose apie parduoda-
mas prekes prirašo, kad jos 
nekeičiamos. Nors vartotojas 
turi teisę per 14 dienų grąžin-
ti nevilkėtą daiktą, jei netiko 
jo dydis, spalva ar modelis. 
Tema itin aktuali – elektroninė 
prekyba sparčiai populiarėja. 
Tačiau diskusija grupėje paro-
dė, kad nei pirkėjai žino savo 
teises, nei pardavėjai – savo 
pareigas. „Rokiškio Sirena“ 
kreipėsi į Valstybinę vartotojų 
apsaugos tarnybą bei Valstybi-
nę mokesčių inspekciją paaiš-
kinimų, kokias teises turi pir-
kėjas, ir pareigas – pardavėjas.

Situacija – įprastinė
Diskusija dėl vartotojų teisių 

įsiplieskė vienoje facebook gru-
pėje, kurioje prekiaujama dra-
bužiais apkūnioms moterims. 
Moteris, ketinusi įsigyti apie 50 
Eur kainuojantį gaminį, paklausė 
pardavėjos, ar ji galės tą drabužį 
grąžinti, jei jis netiks. Diskusija 
sudomino ir dėl to, kad pardavė-
ja – rokiškėnė. Tema aktuali: ne-
standartinių figūrų žmonės dažnai 
susiduria su problema, kad jų dy-
džio drabužiai ne visuomet tinka. 
O, kadangi jie perkami elektroni-
nėje erdvėje, pasimatuoti galimy-
bės nėra. Pardavėja, užuot infor-
mavusi apie grąžinimo būdus, ką 
padaryti ji privalo, pareiškė, kad 
prekių atgal ji nepriima, ir pirkėją 
tiesiog užblokavo. Sandoris, ži-
noma, neįvyko.

Tačiau į diskusiją grupėje įsi-
jungė ir daugiau pardavėjų, ku-
rios atvirai gyrėsi, kad pažeidžia 
šalies įstatymus: prie parduoda-
mos prekės nurodo, kad ji negrą-
žinama ir nekeičiama. Žodžiu, jei 
pirkėjas, neturėdamas galimybės 
pasimatuoti siūlomą prekę, apsi-
riko su dydžiu ar matmenimis, tai 
jau čia kaip sakant, jo problema, 
nors įstatymai nurodo kitaip.

Pardavėjas privalo priimti
Apie tai, kad vartotojas per 14 

dienų gali grąžinti elektroniniu 
būdu įsigytą drabužį, jei netiko 
jo dydis, modelis, spalva, „Ro-
kiškio Sirenai“ patvirtino Vals-
tybinės vartotojų teisių apsaugos 
tarnybos vyriausioji specialistė 
Natalija Jarmulkovič. Ji paaiški-

no, kad šiuo atveju yra ir išim-
čių. Jei prekę parduoda fizinis 
asmuo, sandoris yra tarp dviejų 
fizinių asmenų, tai jis neprivalo 
priimti grąžinamos prekės. Ta-
čiau jei asmuo vykdo nuolatinę 
prekybą, yra verslininkas, tuomet 
iš jo drabužį nusipirkęs asmuo, 
kuriam netiko jo dydis, spalva, 
modelis ar kokios kitos savybės, 
turi teisę nenaudotą daiktą grą-
žinti per 14 dienų. Ir pardavėjas 
PRIVALO tokią prekę priimti. Ir 
jokie prierašai „prekės nekeičia-
mos“, negalioja. „Jei pardavėjas 
atsisako priimti grąžinamą prekę, 
kreipkitės į Valstybinę vartotojų 
teisių apsaugos tarnybą“, – sakė 
N. Jarmulkovič.

Apie fizinius asmenis
 ir verslininkus
Kas yra fizinis asmuo ir vers-

lininkas, paaiškino Valstybinės 
mokesčių inspekcijos atstovė 
spaudai Rūta Asadauskaitė. Fi-
zinis asmuo šiuo atveju, pašne-
kovės teigimu, tai, pavyzdžiui, 
asmuo, pardavinėjantis savo as-
meninius, vaikų išaugtus ar sau 
netikusius, nepatikusius drabu-
žius. Jei asmuo vykdo NUOLA-
TINĘ prekybą drabužiais, jis turi 
turėti verslo liudijimą, individua-
lios veiklos pažymą, įmonę ar ki-
taip būti legalizavęs savo veiklą.

Taigi, iš šio paaiškinimo ma-
tyti, kad nuolatine drabužių pre-
kyba užsiimantys asmenys turi 
registruoti savo veiklą, vadinasi 
patenka į verslininkų kategoriją.

Vartotojų teisės 
ir pardavėjo pareigos
Jei vartotojas apsiperka elek-

troniniu būdu, jo teises regla-
mentuoja: Lietuvos Respubli-
kos civilinio kodekso 6.228(7) 
- 6.228(11) straipsniai; Lietuvos 
Respublikos vartotojų teisių ap-
saugos įstatymas; Mažmeninės 
prekybos taisyklės  (Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nutari-
mas Dėl mažmeninės prekybos 
taisyklių patvirtinimo). Detales-
nę informaciją apie tai galima 
rasti: Lietuvos vartotojų instituto 
svetainėje, skiltyje  „Prekių keiti-
mas ir grąžinimas“.

Vartotojas turi teisę, nenurody-
damas priežasties, atsisakyti nuo-
toliniu būdu sudarytos sutarties 
per 14 dienų nuo prekės gavimo 
ar paslaugų sutarties pasirašymo. 
Vartotojas privalo grąžinti pre-
kes pardavėjui nedelsdamas, ne 
vėliau kaip per 14 dienų nuo pra-
nešimo apie sutarties atsisakymą 
pateikimo pardavėjui dienos.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Baigėsi liaudies meno konkurso 
paroda „Aukso vainikas“

Panevėžio rajono Upytės 
amatų centre baigėsi liaudies 
meno  konkurso paroda ,,Aukso 
vainikas“, trukusi lygiai mėne-
sį. Ši paroda – konkursinė, ku-
rios metu apdovanoti geriausi 
Aukštaitijos regiono tautodaili-
ninkai.

 Menininkai konkursui patei-
kia penkerių metų darbus, o jie 
vertinami trijose kategorijose. 
Kiekvienos kategorijos geriau-
siasis tautodalininkinas vaini-
kuojamas „Aukso vainiku“.

 Šiemet vienas iš trijų vainikų 
atiteko rokiškėnui drožėjui Juo-
zui Čepuliui. 

„Tautodalinės konkursinėmis 
parodomis palaikomos ir populia-
rinamos tos kūrybos kryptys, kurių 
šaknys remiasi Lietuvos etninėmis 
tradicijomis. Kaip jau buvo minė-
ta, vertinama už geriausius pen-
kerių metų laikotarpiu sukurtus 
vaizduojamojo (skulptūra, tapy-
ba, grafika, karpiniai), taikomojo 
(tekstilė, keramika, medžio dirbi-
niai,  kalvystė, juvelyrika, paproti-
niai dirbiniai – margučiai, verbos, 
sodai), meno ir kryždirbystės (kry-
žiai, stogastulpiai, koplytstulpiai, 
koplytėlės ir kt.) darbus. Kūrinius 
konkursui pristatė 27 Lietuvos 
tautodailininkų sąjungos Pane-

vėžio bendrijos tautodailininkai. 
Rokiškį atstovavo  tautodailinin-
kės vilnos vėlėjos  Violeta Jasine-
vičienė, Alė Deksnienė, karpinių 
meistrė Gita Kolosovienė, teksti-
lininkė Vanda Leščiova, medžio 
skulptorius Juozas Čepulis. Aukso 
vainiku vaizduojamojo meno sri-
tyje pasipuošė  rokiškėnas Juozas 
Čepulis. Trečiosios vietos vaiz-
duojamojo meno srityje rokiškietė 
(Obelių sen) karpinių meistrė Gita 
Kolosovienė“, – „Rokiškio Sire-
nai“ pasakojo rajono tautodaili-
ninkų vadovė Birutė Dapkienė.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.



Nepriklausomas rajono laikraštis
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Petro Jakšto atsiminimai – unikalus istorinis šaltinis. I dalis
Prieš savaitę rajono bibli-

otekininkai ir kariai-savano-
riai lankėsi Stramilių kaime, 
garsaus kraštiečio Lietuvos 
kariuomenės majoro, istorinės 
atminties saugotojo, bibliofilo 
Petro Jakšto gimtinėje. Čia ku-
kliai bet prasmingai paminėtos 
P. Jakšto 120-osios gimimo me-
tinės. Atminimo lenta prie kita-
dos gražaus, dabar jau gerokai 
laiko paženklinto namo pri-
mena apie šį unikalų žmogų: 
eruditą, palikusį ne tik turtin-
gą retų knygų kolekciją, bet ir 
unikalių darbų: veikalą, skirtą 
tarpukario Lietuvos kariuome-
nės spaudos apžvalgai, keletą 
vertingų istorijos bei literatū-
ros knygų, gausybę straipsnių. 
O unikalų, vertingą savo gim-
tojo krašto paveikslą P. Jakštas 
nupiešė maždaug apie 1968-uo-
sius parašytuose atsiminimuose 
„Stramiliai“ bei „Mokyklos“ 
(pastarojo rankraščio data ne-
žinoma). Šie rankraščiai Rokiš-
kio Juozo Keliuočio viešosios 
bibliotekos pastangomis 2004 
m. išleisti knyga „Atsiminimų 
tėkmėje. Stramiliai, Rokiškis, 
Sankt Peterburgas“. Bene ge-
riausias šios knygos apibūdi-
nimas – ant jos viršelio: „Atsi-
minimai, rašyti už uždarų durų 
ir prie užtrauktų užuolaidų, 
– autentiški XX a. istorinių Lie-
tuvos ir Rusijos įvykių bei kas-
dienio gyvenimo liudijimai“.

Istorija atsigręžė
 į mažo žmogaus pasaulį
Istorija neatsiejama nuo rašto. 

Viskas, kas nutiko iki pirmųjų 
rašytinių šaltinių – proistorė. Su 
raštu atsiranda istorija: liudijimas, 
pasakojimas, naratyvas. Lietuvo-
je rašto kultūra yra vėlyva. Todėl 
nenuostabu, kad daugelį dalykų 
apie savo praeitį sužinome iš 
svetimšalių liudijimų, užrašų, pa-
sakojimų ir prisiminimų. Kitaip 
sakant, savo istoriją pasakojame 
svetimųjų akimis. Žinoma, at-
kurti, paliudyti reikšmingiems is-
toriniams įvykiams tokie užrašai 
tinka. Bet tai istorizmo paradi-
gmos ženklas. Didžių įvykių ap-
rašymai, asmenybių biografijos 
buvo išnarstytos po kaulelį jau 
maždaug įpusėjus XX a.

Ir tada laisvojo pasaulio istori-
kų bendruomenė atsigręžė į vadi-
namąją mikroistoriją – paprasto, 
eilinio tam tikros epochos žmo-
gaus istoriją: visuomenės men-
talitetą, ekonomikos raidą, darbo 
kultūrą, socialinę aplinką per 
žmogaus prizmę. Pasauliui tapo 
įdomi ir aktualus žmogaus būties 
ir buities paveikslas. Daugybė 
Vakarų Europos ir JAV istorikų 
ėmėsi šio įdomaus, įtraukiančio 
darbo. Ir gimė gausybė veikalų, 
įvairiais pjūviais analizuojančių 
Viduramžių, Naujųjų ir Naujau-
siųjų laikų visuomenių gyve-
nimą, raidą. Vienas ryškiausių 
tokios istorijos pavyzdžių – re-
miantis tuometinės inkvizicijos 
teismų protokolais istoriko Em-
manuel Le Roy Ladurie atkurtas 
viduramžių Prancūzijos kaimo 
paveikslas veikale „Oksitanijos 
kaimas Montaju: 1294 – 1324 
metai“, parašytas 1975 m.Lietu-
va nuo tokių istorinių tendencijų, 

žinoma, buvo atskirta geležinės 
uždangos.

Įdomu, ar tik sutapimas yra 
tai, kad ir P. Jakštas maždaug tuo 
metu ėmėsi rašyti savuosius atsi-
minimus? Ir kodėl eruditas, pui-
kaus išsilavinimo žmogus, suvo-
kęs istorijos prasmę, paskirtį, tiek 
daug laiko ir dėmesio skyrė tam, 
kas ir tuomet, ir dabar dar neretai 
(kartais ir visai pelnytai) pavadi-
nama „parapijine istorija“?

Parapijinė istorija 
neparapijietiškai, 
arba P. Jakšto rašto kultūra
Atsiminimai yra ganėtai įdo-

mus ir P. Jakšto gyvenamuoju 
laikotarpiu ganėtinai populiarus 
žanras. Ir dabar tai dar ganėtinai 
mėgiamas užsiėmimas. Tačiau 
parašyti daugmaž skaitomus at-
siminimus – uždavinys, imlus 
ne tik laikui, bet ir paties rašy-
tojo erudicijai bei talentui. Taigi, 
pirmasis žvilgsnis į P. Jakšto at-
siminimus yra būtent per turinio 
kokybės prizmę.

Paprastai „parapijinei“ isto-
rijai skirti veikalai yra maždaug 
tūkstančio puslapių apimties. Ką 
galima apie nedidelio kaimo, 
miestelio istoriją tiek parašyti, kad 
tai būtų įdomu, vertinga ir ne „už 
ausų“ pritempta. Kad knyga būtų 
įdomi, skaitoma, o ne tik puoštų 
veikalų „būtina turėti“ lentyną? 
Nemažai parapijinei istorijai skir-
tų knygų yra skalsios teksto, bet 
skurdžios turinio. Kur rimti ir 
reikšmingi dalykai paskęsta pa-
prastų, kasdienių, didesnės vertės 
neturinčių įvykių sraute. Kitaip 
sakant, apdainuota viskas, ką ra-
šytojas matė, neieškant tendenci-
jų, neišskiriant fenomenų.

P. Jakšto atsiminimų turinys ir 
kiekybiškai, ir kokybiškai kitoks. 
Bylojantis apie žmogaus prote 
įrėžtus griežtus tūkstantmetės 
rašto kultūros rėmus. P. Jakštui 
nesvetima viduramžių metraščių 
taisyklė: jei įvykiui skirta kelios 
eilutės, jis labai svarbus. Jei para-
šyta pusė puslapio – tai ypatingos 
reikšmės fenomenas. Ši taisyklė, 
pradžių formuota elementarios 
stokos (kai knygai pagaminti rei-
kėjo veršelių bandos), paskui jau 
brėžiama rašytojo aštraus pro-
to, vidinės kultūros, erudicijos. 
Nieko stebėtino, kad žmogus, 
per savo gyvenimą surinkęs dvi 
(pirmoji sovietų sunaikinta) uni-
kalias knygų kolekcijas, laisvai 
skaitydamas klasikinėmis kalbo-
mis, suvokė tiek atsiminimų žan-
rui keliamus reikalavimus, tiek 
savo galimybes, tiek ir atsakomy-
bę prieš skaitytoją, o pirmiausia, 
prieš save patį. Tad atsiminimai, 
perleisti per šiuos tankius savi-
cenzūros sietus yra taupūs žo-
džiu, bet labai platūs turiniu. Ir 
pats tekstas yra taupus, sklandus, 
gerai apgalvotas, lakoniškas, bet 
gyvas, tarsi plaukiantis. Todėl at-
siminimus neprailgsta skaityti.

Dar didesnės vertės, svorio 
jiems suteikia ir tai, kad auto-
rius juos rašė remdamasis ne tik 
savo žiniomis, aplinkinių pa-
sakojimais, bet ir nuorodomis į 
šaltinius. Iš esmės atsiminimų 
knygose nuorodos į šaltinius, 
platesnė kai kurių istorijos ar 
reiškinių analizė remiantis ne 

savo atsiminimais ar požiūriu, 
yra ganėtinai nestandartinis ir 
ambicingas, tačiau tuo laikotar-
piu nelengvai įgyvendinamas 
sprendimas. P. Jakšto naudojamų 
šaltinių laukas labai platus: nuo 
senovės metraščių iki veikalų, 
leistų Lietuvoje, Rusijoje, Len-
kijoje, Latvijoje. Reikia turėti 
omenyje, kad P. Jakštas iš esmės 
buvo atskirtas nuo šiandieninam 
istorikui gana laisvai prieinamų 
šaltinių: jam nebuvo prieinami is-
torijos archyvai, nebuvo papras-
ta kada nori patekti į bibliotekų 
rankraščių skyrius. Taigi, šaltinių 
gausa, jų kokybė byloja ir apie 
tai, kad atsiminimai – autoriaus 
viso gyvenimo veikalas, ir apie 
tai, kokio pločio ir gylio yra jo 
surinktoji retų knygų kolekcija. 
Štai, tarkime, pačioje atsiminimų 
knygos pradžioje aprašyta Sėlių 
krašto istorija paremta mažiausiai 
šešiais cituojamais šaltiniais.

Jei šaltinių nėra, ar aprašy-
damas kažkokį įvykį, reiškinį, 
autorius remiasi prielaidomis, jis 
sąžiningai apie tai informuoja 
skaitytoją: „Negalint prieiti prie 
archyvų sunku tiksliai pasakyti, 
kada įkurtas kaimas. Tenka ma-
nyti, kad jis įsikūrė tik apie XIX 
a. pradžią“, – rašo jis apie gim-
tuosius Stramilius (21 p.). Unika-
li lobio istorija

Apie aukštus autoriaus reika-
lavimus sau ir tekstui bene aki-
vaizdžiausiai byloja vadinamoji 
Stramilių lobio istorija. Siužetas 
paprastas: piemenukas 1895 m. 
iškasė lobį: mūsų matais skai-
čiuojant, apie 1,2 kg sidabrinių 
belgiškų ir olandiškų monetų. 
Tekstas raiška, emocijomis pri-
mena detektyvą. Pasakojimas 
apie šv. Mišių metu lobio vietoje 
degusias mėlynas ugneles, gyvos 
žąsies pakasimas jo vietoje byloja 
mūsų tautai dar XX a. priešaušriu 
būdingus stebuklinio, mitologi-
nio mąstymo reliktus. Jo daly-
bos: socialinių santykių prizmės 
lakoniška bet gili analizė. O štai 
detalus radinių nagrinėjimas, bei 
rasti šaltiniai, kur šis lobis mi-
nimas – istoriją iškelia į gerokai 
aukštesnį, nei vietinės legendos 
atpasakojimas, lygmenį. Ir šią 
vertę suteikia milžiniška auto-
riaus kantrybė, ieškant būtent šio 
lobio iš mažo Lietuvos kaimelio 
paminėjimo carinės Rusijos lei-
diniuose. Vien jau tokio lobio 
paminėjimas leidinyje „Arche-
ologičeskije izvestija i zametki“ 
rodo, kad jis vertingas gerokai 
platesniu nei kaimo, parapijos, ar 
net krašto mastu (12-14 p.).

Apie teksto vertę
Kiek daug informacijos gali 

talpinti trumpas P. Jakšto tekstas, 
matyti iš jo gimtojo kaimo Stra-
milių aprašymo. Kaimo pavadi-
nimo rašybos analizė įdomis tuo, 
kad trumpai, tačiau tiksliai ir išsa-
miai atskleidžia ne tik kilmę ir is-
toriją, bet ir tam tikras bendrąsias 
vietovardžių formavimo taisy-
kles. Kaimo formavimo bruožai: 
rėžiai ir skersinės, pasakoja apie 
tendenciją: 1557 m. valakų įsta-
tymo taikymo praktinį principą.

Iš to, kad pro Stramilius teka 
Salupys, dešinysis Laukupės in-
takas, informacija iš pažiūros, 

lyg ir nereikšminga. Jei ne šis 
sakinys: „Jo ilgis – nepilnas kilo-
metras. Todėl jo nėra ir Lietuvos 
upių kadastre“ (22 p.). Ką tai liu-
dija skaitytojui? Pirmiausia, kad 
yra išleistas, ir autorius gerai su-
sipažinęs su Lietuvos upių kadas-
tru bei jo formavimo principais.

Imkime ilgesnę citatą: „Kada 
pavasarį, polaidžio metu, patvin-
davo pelkės ir iš jų vanduo plačiai 
tekėdavo į Laukupę, o pati Lau-
kupė išsiliedavo iš savo krantų ir 
užtvindydavo lankas, tada Stra-
miliai atrodydavo sala, kurią su 
žemynu jungdavo tik vieškelis su 
dviem tiltais. Tada būdavo gražu, 
didinga ir įspūdinga.

Bet paskui vanduo ėmė mažė-
ti. Pelkės, kuriose pirma įklimp-
davo gyvuliai ir reikėdavo juos iš 
ten su virvėmis traukti, virto pie-
vomis ir užaugo krūmais. Ravas, 
iškasus griovį, išnyko. Salupys 
beveik išdžiūvo. Laukupė, kuri 
seniau buvo vandeninga ir žu-
vinga, visiškai sumenko. Net tos 
vietos, kur maudydavo arklius, 
užaugo vandeninėmis žolėmis ir 
dumblu. O vanduo vos vos be-
čiurlena. Išnyko žuvys. Nebeliko 
didžiulių lydekų ir vėgėliųm ku-
rių būdavo sietuvose.

Seniau buvo ir vėžių. Bet prieš 
Pirmąjį pasaulinį karą jie išnyko. 
Kaip tik jų išnykimas sutapo su 
tuo metu, kai ūkininkai pradėjo 
vartoti zuperį ir tomamilčius. To-
dėl žmonės buvo įsitikinę, kad juos 
užnuodijo iš divvų išplautos dirbti-
nės trąšos. Bet tikriausiai čia buvo 
paplitęs vėžių maras“ (23 p.). Ši 
ištrauka vaizdingai pasakoja kelis 
dalykus. Visų pirma, žmogaus ran-
kų sukeltą parapijinio mąsto ekolo-
ginę katastrofą. Vietinės reikšmės 
melioracija gerokai pakeitė kaimo 
dirbamų žemių plotus, tačiau labai 
pakenkė upėms. Pokyčių mąstas 
atskleistas lakonišku lyginimu: ten, 
kur upėje vandens pakako dide-
liam gyvuliui – arkliui – maudyti, 
dabar „vos vos bečiurlena“.  Apie 
autoriaus platų akiratį liudija ir pora 
sakinių apie trąšas: pirmiausia, tai 
liudijimas, kad to krašto valstiečiai 
jau prieš Pirmąjį pasaulinį karą 
buvo pakankamai turtingi, kad trą-
šas įpirktų, ir pakankamai apsišvie-
tę, kad apskritai imtų jas naudoti. 
Ir jau tokiais kiekiais, kad galima 
atkreipti dėmesį ir į poveikį aplin-
kai. Žinutė apie vėžių marą liudija 
ne tik tai, kad tuo metu siautė tokia 
gyvūnų liga, bet ir tai, kad autoriui 
ji buvo žinoma.

Ekonominė situacija, 
pažangos poreikis
Lakoniškas pasakojimas apie 

kaimo ekonominį pamatą, vals-
tiečio ūkio sudėtį liudija taip 
pat daug. Vien tai, kad valakas 
(21 ha) nebuvo pastovus matas. 
Jo dydis kito nuo žemės vertės: 
derlingos jis buvo 20 dešimtinių 
(viena dešimtinė – 1,092 ha), ne-
derlingos, kaip Stramylių atveju, 
iki 30 dešimtinių.

Valakas buvo ne tik žemės 
matas, bet ir ūkio ekonominės 
galios, socialinio statuso rodiklis. 
Ūkio trobesių kiekis priklau-
sė nuo jo dydžio. Valakininko: 
gryčia (dažniausiai dviejų galų) 
klėtis, tvartas, daržinė, klojimas. 
Pusvalakiniai jau apsiėjo be dar-

žinių. Keturi kaimo bežemiai 
turėjo tik gryčiutes ir tvartelius. 
Ariama žemė skirstyta į tris dalis: 
rugiams, vasarojui ir pūdymui. Po 
rusų japonų karo pasirodė plūgai, 
1908-09 m. pradėti sėti žieminiai 
kviečiai, vėliau – dobilai ir motie-
jukai. Gyvulių ūkis buvo didelis, 
bet menkai produktyvus: valaki-
ninkas laikydavo 10-12 raguočių, 
4-6 veislines avis, 2 arklius, 4-5 
kiaules, penimas maždaug metus. 
Pusvalakininkai – pusę to kiekio. 
„Raguočiai būdavo vietinės veis-
lės, labai prasti. Karvės mažai 
pieno teduodavo ir ilgai būdavo 
užtrūkusios. Bet ir pašaras buvo 
labai prastas. Raguočius šerdavo 
beveik vienais šiaudais ir pelais. 
Šieno tik truputį tegaudavo. Pas-
kui jau pradėjo pirkti sėlenų ir 
išspaudų, pradėjo sėti dobilų ir 
motiejukų. Tada pradėjo kilti pie-
no ūkis. Prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą jau užtekdavo ne tik šeimos 
reikalams, bet ir veždavo į turgų 
parduoti. Pradėjo gerėti ir galvijų 
veislė. Pandėlio bei Šakalių dva-
ruose buvo galvijai tik švicų veis-
lės. Aplinkiniai ūkininkai, žino-
ma, grynakraujų švicų neįsiveisė, 
tačiau ilgainiui atsirado vietinės 
veislės švicų mišinys. Pagerė-
jo ir Stramilių galvijai“ (25 p.). 
Arkliais taip pat Stramiliai ne-
garsėjo, patys jų neveisė, pirko. 
Šerdavo šienu, kartais girdydavo 
vandeniu su miltais, kelionėn ar 
per darbymetį duodavo ir avižų. 
Kiaulės buvo vietinės veislės, į 
šernus panašios. Paskerstoms, 
prieš svilinant, pirmiausia nu-
raudavo nugaros šerius, iš kurių 
darydavo šepečius plaukams šu-
kuoti ar parduodavo žydams.

Trumpame, vos kelių puslapių 
tekste atspindėtos ir Stolypino 
reformos, ir Pirmojo pasaulinio 
karo vargai, ir bolševikų plėšika-
vimas. Ir labai spartus ūkio atkū-
rimas po karo, vos per 2-3 metus 
nuo vienos karvės ir vienos avies 
buvo atkurti pilnaverčiai stiprūs 
ūkiai. Apie jų ekonominį potenci-
alą bylojo tai, kad Kazliškio pie-
ninė Stramiliuose atidarė pieno 
nugriebimo punktą. O sovietinės 
valdžios atėjimą P. Jakštas apibū-
dino labai taikliai: „Tada prasidė-
jo Stramilių žlugimas“.

P. Jakštas taikliai aprašo ir 
pobaudžiavinio kaimo socialinę 
struktūrą. Piramidės viršuje – sti-
prūs valakiniai ūkiai. Viduryje – 
viduriniokai pusvalakiniai. Sociali-
nės piramidės apačioje – žemiausia 
kasta, grytelnykai. Valakinių ir 
grytelninkų santykiai šiek tiek pa-
našėjo į patrono ir kliento santykius 
senovės Romoje. Grįstus paprotine 
teise ir nerašytomis taisyklėmis.

Savotiškai susiklostė vala-
kinių ir bežemių valstiečių dar-
bo santykiai. Grytelninkai arba 
pribuišiai kurdavosi ūkininko 
žemėje. Vaikai išeidavo tarnauti 
jau nuo piemens amžiaus, o tė-
vai buvo padieniai darbininkai 
pas ūkininkus. Už žemę, karvės 
ganyklą ir ūkininko žemėje pa-
sodintas bulves grytelninkas ati-
dirbdavo sutartą dienų kiekį. Kai 
ūkininkui buvo reikalingas dar-
bininkas ar darbininkė, pagal pa-
protį, ūkininkas turėjo pirmenybę 
į jo žemėje esančių grytelninkų 
darbą. Tačiau už papildomas dar-

bo dienas jiems atsilygindavo: 
pinigais ar žemės ūkio produk-
tais. O štai buvęs eigulys Mironas 
turėjo už savo žemę atidirbti net 
trims ūkininkams.

Įdomu tai, kad grytelninkų ir 
ūkininkų santykiai rėmėsi papro-
tine teise, o ne rašytinėmis sutarti-
mis, todėl kaimą skirstant vienkie-
miais dėl to kilo nemažas ginčas, 
pasiekęs teismą, kuris pagal įsi-
senėjimo teisę grytelninkų daržus 
pripažino jų nuosavybe, todėl gry-
telninkai tapo savarankiškais.

Grytelninkų šeimos imdavosi 
ne tik sunkių ūkio darbų, bet ir 
mokėsi amatų. Labiausiai papli-
tęs, ir, matyt, gana sėkmingas eko-
nomine prasme buvo siuvėjo ama-
tas. Vien tik Stramilių kaime buvo 
keli siuvėjai, kai kurie jau išgalėjo 
įsigyti ir siuvamąją mašinėlę.

Įdomi ir rekrūto, kurį P. Jakš-
tas vadina Mikalojaus kareiviu, 
istorija. Į caro kariuomenę XIX 
a. rekrūtus šaukdavo 25-eriems 
metams. Po tarnybos grįžti ir in-
tegruotis į kaimo valstietiškąją 
visuomenę buvo labai sudėtinga. 
Tad šaukimas į caro kariuomenę 
būdavo asmeninė tragedija. Ta-
čiau protingi, darbštūs žmonės 
netgi tokioje beviltiškoje situa-
cijoje sugebėdavo pakilti. Tą P. 
Jakštas liudija kaimyno Dilbos 
istorija. „Jis buvo vadinamas Mi-
kalojaus kareiviu, nes ištarnavo 
rusų kariuomenėje net 25 metus. 
Už tai jam valdžia nupirko de-
šimtinę (maždaug ha) pabalio ir 
davė nedidelę pašalpą gryčiutei 
pasistatydinti. Jis vedė, pasistatė 
dūminę trobelę su tvarteliu ir dar-
žinėle ir išrovęs krūmus ir kelmus 
įsirengė daržą. Buvo darbštus, 
blaivus ir taupus. Gyveno sočiai 
ir dar už procentus skolindavo 
kitiems pinigų. Jis turėjo dukterį, 
kurią išleido už turtingo ūkininko 
Adomo Šedžio į Buteikių kaimą, 
ir sūnų Adomą. Pastarasis iš pra-
džių piemenavo, o paskui išmoko 
kurpiaus amato. Taip pat kaip ir 
tėvas, buvo darbštus ir taupus. 
Vedė Konstanciją Užkurėlytę, 
pas kurios tėvą piemenavo. Gavo 
neblogą kraitį. Ir pats jau turėjo 
santaupų. Todėl ėmė supirkinėti 
žemę“. Šis asmuo iš grytelninko 
sugebėjo pakilti į elitą – susipirko 
daugiau nei 30 ha žemių, buvo 
tapęs turtingiausiu Stramilių ūki-
ninku. „O gyvenimą baigė visiš-
ku skurdžiumi“, – rašė P. Jakštas.

Verslas žemdirbiams 
nesisekė
O štai verslai Aukštaitijos 

kaimo gyventojams ir jų kai-
mynams, kaip sakoma,„nėjo 
rankon“. Tą byloja pamokanti 
Antano Tučiaus istorija. „Būtų 
galėjęs gražiai susitvarkyti ūkį ir 
gerai gyventi. Bet užsimanė len-
gvai pelnyti pinigą. Susidėjo su 
apsukriu kaimynu Mykolu Za-
barsku ir įsteigė garinį malūną. 
Tuojau bendrininkai susipyko. 
Prasidėjo begalinės bylos. Dole-
riai tirpo. Paskui susidėjo su kitu 
aferistu, Rokiškio miesto gyven-
toju Jansonu, kuris visiškai su-
žlugdė nevykusį pramonininką“ 
(p. 41).

Bus daugiau…
Lina DŪDAITĖ-

KRALIKIENĖ
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Nepriklausomas rajono laikraštis

Perkančioji organizacija: Rokiškio ra-
jono savivaldybės administracija (kodas 
188772248, Respublikos g. 94, 42136 Ro-
kiškis).

Pirkimo objektas: Rokiškio mieste per-
kami 1 vieno kambario ir 1 dviejų kam-
barių butai; Obelių mieste - 1 vieno kam-

bario butas; Juodupės miestelyje – 1 vieno ir 1 dviejų 
kambarių butai su visais komunaliniais patogumais. 
Butai su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tuale-
tu, dušine), mediniuose ar karkasiniuose namuose bei 
butai, kurių nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 proc., 
nebus perkami.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų 

pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuo-
mos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo, 
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. 
gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų 
pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuo-
mos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo pa-
tvirtinimo“.

Paraiškos vertinimo kriterijai: kaina, buto techninė 
būklė ir energinio naudingumo klasė.

Pirkimo dokumentus galima gauti Strateginio pla-
navimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyriuje, 414 kab., 
Respublikos g. 94, Rokiškyje, arba rasti internete adresu 
www.rokiskis.lt naujienų skiltyje.

Informacija teikiama tel. (8 458) 71 429, mob. 8 685 
63 379, el. paštu e.janciene@post.rokiskis.lt.

Paraiškos  pateikimo vieta: Strateginio planavimo, 
investicijų ir viešųjų pirkimų skyrius, 414 kab., Respubli-
kos g. 94, Rokiškyje.

Paraiškos  pateikimo terminas: iki 2019 m. lapkričio 
4 d. 10.00 val.

Kalba, kuria turi būti parengta paraiška: lietuvių.
Paraiška pateikiama užklijuotame voke, ant kurio 

nurodomas parduodamo buto adresas, kontaktinio as-
mens vardas, pavardė ir telefono nr.

Pateikiami šie dokumentai:
1. Užpildyta paraiška; 
2. Nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
3. Kadastro duomenų bylos kopija;
4. Buto energetinio efektyvumo sertifikato kopija;
5. Notaro patvirtintas įgaliojimas, suteikiantis teisę 

asmeniui teikti paraišką ir derėtis dėl buto pardavimo 
(jei paraišką teikia ne pats savininkas arba kai butas 
nuosavybės teise priklauso keliems asmenims).

Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai, vyks 
2019 m. lapkričio 4 d. 10.30 val. Rokiškio rajono  savi-
valdybės administracijos 203 kab., Respublikos g. 94, 
Rokiškyje.

Užs. 0869

Stabdomas paraiškų priėmimas Rokiškio rajono savivaldybės 
smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos lėšoms gauti

Rokiškio rajono savivaldybės administracija, informuoja, kad 
vadovaujantis 2018-03-05 Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 
sprendimo Nr. TS-39 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus 
ir vidutinio verslo plėtros programos patvirtinimo“ 5.1 punktu, 

nuo 2019 m. spalio 22 d. paraiškos Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir 
vidutinio verslo plėtros programos lėšoms gauti nebepriimamos.

Užs. 0873

BALDAI

• Miegamojo baldus: spintą ir 
lovas. Galima ir atskirai. Naudoti, 
bet geros būklės. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• Trijų durų spintą su antresolėmis. 
Būklė gera. Tel. 8 695 65 040. 
Rokiškis
• Nenaudotas metalines lovas. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 617 35 437. 
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Šaldytuvą Bosch. Puikiai 
veikiantis, 176 cm aukščio, 3 
šaldiklio stalčiai, trumpai naudotas. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 633 01 255. 
Panevėžys
• Naudotą skalbimo mašiną Beko. 
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Šaldytuvą. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 604 85 045. Rokiškis
• Veikiantį šaldytuvą Bosch. Kaina 
85 Eur. Tel. 8 645 02 486.  
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Rudeninius batus berniukui, 27, 
28, 29 dydžių. Kaina 3 Eur.  
Tel. 8 618 58 842. Rokiškis
• Darbinius batus su pirštų apsauga 
iš UK. Nauji, 43 dydžio. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 603 67 507.  
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Galingą, puikios būklės muzikinį 
centrą Sony MHC-RG 470. Yra 
pultas. Skubiai, Juodupė. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 609 87 231.  
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• 3 metų kumelę arba keičiu į 
metalą. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 623 07 760. Kupiškis
• Erdvų narvą dideliems 
paukščiams ar kitiems gyvūnams. 
Su ratukais ir tupykla.   Ištraukiami 
valymo stalčiai, dubenėliai maistui. 
Užsegamos didelės durelės. Aukštis 
129 cm. Su tupykla viršuje apie 
159 cm. Plotis 60 cm, gylis 60 cm. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 634 02 006. 
Rokiškis
• Tris telyčias. Dvi iš jų veršingos. 
Ir veršingą karvę.  
Tel. 8 655 69 028. Rokiškis
• Skubiai pusės metukų ožkytę. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 621 86 262. 
Rokiškis
• Bites su aviliais. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Penkias 4 mėn. amžiaus žąsis. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 618 36 390. 
Rokiškis
• Šviažiapienes karves.  
Tel. 8 679 63 282. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo, galiu prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmones arba 
vaikus. Tel. 8 625 24 087.  
Rokiškis
• Skubiai reikalingas darbas su 
apgyvendinimu. Tel. 8 692 07 403. 
Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Gali 
prekiauti vaisiais, daržovėmis. 
 Tel. 8 620 81 862. Rokiškis
• Galiu prižiūrėti senyvo amžiaus 
žmogų kelias dienas per savaitę.  

Turiu medicininį išsilavinimą. 
Juodupė. Tel. 8 603 31 892. 
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingas miško pjovėjas (6 
Eur/bakelis). Tel. 8 639 71 140. 
Rokiškis

KITA

• Keltuvą, kabinamą prie 
traktoriaus galo, yra prikabinimo 
mechanizmas priekabai.  
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis
• 10 t statinę, idealiai tinka 
kanalizacijai. Kaina 520 Eur.  
Tel. 8 675 42 936. Rokiškis
• Skaldytas malkas. Yra sausų. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 640 42 901. 
Rokiškis
• Trifazį elektros variklį. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 646 04 522.  
Rokiškis
• Tena sauskelnes suaugusiems. Yra 
4 pakuotės. Kaina 8 Eur.  
Tel. 8 625 32 037. Rokiškis
• Pašarinius kviečius, miežius, 
žirnius. Miltus. Galiu atvežti.  
Tel. 8 684 14 283. Rokiškis
• Naują, 51 dydžio kriauklę su 
priedais. Parduodama, nes netiko. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 611 52 763. 
Rokiškis
• Pašarinius kviečius, miežius. 
Miltus. Atvežu. Tel. 8 683 50 716. 
Rokiškis
• Manekenę. Būklė gera. 
Moteriškus torsus, 5 vnt. 

Moteriškas kojas, 3 vnt.  
Tel. 8 605 22 544. Rokiškis
• Du buitinius dujų balionus. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 612 94 783.  
Rokiškis
• Parašarinius grūdus (vasariniai 
kviečiai, avižos, miežiai). Kaina 8 
Eur/50 kg. Ir įvairias malkas. 1erdv. 
m rąsteliais – 20 Eur, kaladėlėmis – 
25Eur. Tel. 8 655 69 028.  
Rokiškis
• Sausas uosines kalades.  
Tel. 8 675 59 592. Rokiškis
• Naują akrilo vonią.  
Tel. 8 617 35 437. Rokiškis
• 200 l statines.  
Tel. 8 617 35 437. Rokiškis
• Nerūdijančio plieno statinę alui, 
talpa 35 l. Kaina 35 Eur. 
Tel. 8 671 07 360. Rokiškis
• 50 l akvariumą su visa įranga ir 
spintele. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 671 07 360. Rokiškis
• Šiaudų rulonus, rištus tinkleliu. 
Kaina 5 Eur. Tel. 8 650 26 388. 
Kupiškis
• Naudotus šiltnamio lankus arba 
visą šiltnamį, dengtą plėvele. 
Išsivežti ir išsiardyti patiems. 
Šiltnamio matmenys apytiksliai 5,5 
x2,5 m. Tel. 8 678 04 712.  
Rokiškis
• Juvelyrines svarstykles. Naujos,  
kompaktiškos, svėrimo diapazonas 
0.1-500 g. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• Trifazį diskinį pjūklą (zeimerį) su 
obliavimo funkcija. Kaina 28 Eur. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Šiaudus rulonais, galiu atvežti. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Elektros variklį. Trifazis.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Gyvuliams tverti elektrinio 
piemens metalinius kuoliukus su 
izoliatoriais, naudoti, yra 70 vnt. 
kaina sutartinė. Tel. 8 625 28 988. 
Rokiškis
• Šamotines plytas.  
Tel. 8 698 16 495. Rokiškis
• Bokštinės vandens siurblinės 
valdymo skydą 380 V iki 20 A. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Pratekančio vandens šildytuvą 
EVP – 2A, 230/380V, 10,5 kW. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Trifazius el. automatus: AE tipo 
63 A - 1 vnt, 25 A - 2 vnt, AP tipo  
40 A -  1 vnt, 25 A - 1 vnt, 16 A – 1 
vnt. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Dviejų programų laiko relę 
2RVM, darbo įtampa 230 V. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 682 30 962.  

MAISTO PRODUKTAI

• Pigiai dideles valgomąsias bulves, 
ekologiškai augintas. Turiu ir 
mažų. Pristatau. Tel. 8 652 80 328. 
Rokiškis
• Laura veislės maistines dideles 
bulves. Luobelė rausva, pailgos 
formos, labai skanios bulvės. 
Nepurkštos chemikalais. Pandėlys, 
į Rokiškį pristatome. Fasuotos 
dideliame baltame maiše, svoris 
daugiau nei 50 kg. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 675 84 325. Rokiškis
• Sertifikuotas, ekologiškai 
užaugintas valgomąsias bulves. 
Nemokamas atvežimas visame 
Rokiškio rajone. Tel. 8 684 14 283. 
Rokiškis
• Šviežią, fasuotą medų. Kaina 3 
Eur/kg. Ir susisluoksniavusį medų. 
Emaliuotas kibiras 14-15 kg/40 
Eur. Tel. 8 679 95 266.  
Rokiškis
• Ekologiškai užaugintas 
valgomąsias bulves. Nemokamas ir 
greitas pristatymas į namus.  
Tel. 8 683 50 716. Rokiškis
• Pigiai, ekologiškai augintas 
maistines bulves. Tel. 8 627 08 628. 
Rokiškis
• Fasuotą medų po 3 Eur/kg.  
Tel. 8 458 33 083. Rokiškis
• Kaimiškai augintų  mėsinių 
kalakutų skerdieną, galime atvežti. 
Tel. 8 625 50 844. Rokiškis
• Įvairių veislių valgomąsias 
bulves. Galiu atvežti.  
Tel. 8 601 26 960. Rokiškis
• Maistines bulves Melody, maišas 
30 kg - 7,5 Eur. (0,25 Eur/kg). 
Atvežimas Rokiškyje nemokamas. 
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Huawei p9 Lite. Visiškai 
sukomplektuotas. Gera būklė.  

Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Geros būklės, mažai naudotą, 
liečiamuoju ekranu telefoną 
Samsung Galaxy A6. Baterija laiko 
savaitę. Apsaugos stikliukas yra. 
Parduodu, nes gavau dovanų naują. 
Rokiškio raj., Obelių priemiestis. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 607 39 103. 
Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
mobilųjį telefoną Redmi 5. Visiškai 
sukomplektuotas. Dėkliukas. 
Keičiu į iPhone mobilų telefoną. 
Siūlyti įvairius variantus. Kaina 90 
Eur. Tel. 8 687 73 075.  
Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują mobilų 
telefoną Samsung Galaxy S6 Edge 
Plus 32GB. Spalva Gold Platinum. 
Visiškai sukomplektuotas. 
Dėkliukas. Keičiu į iPhone mobilų 
telefoną. Siūlyti įvairius variantus. 
Kaina 170 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis

PASLAUGOS

Rokiškis
• Suvirinimo įrangą :250 amp. 
tigas, elektrodais virinimas 
pramoninis ant vežimėlio, 
inventerinis. Yra suvirinimo 
aparatas virinti elektrodu.  
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Naują, vaikišką maniežą. Kaina 
35 Eur. Tel. 8 625 06 843.  
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Prašau padovanoti ar už simbolinę 
kainą parduoti šeimai miegamą 
kampą. Tel. 8 670 59 890. 
 Rokiškis
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• Greitai ir kokybiškai atliekame 
remonto ir statybos darbus: 
trinkelių klojimas, betonavimas, 
armavimas, šiltinimas, glaistymas, 
laminato klojimas, dažymas, gipso 
montavimo darbai.  
Tel. 8 655 61 104. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Garažą prie buvusio DNB banko, 
7 korpusas, pietinė pusė.  
Tel. 8 614 66 272. Rokiškis

• Rąstinį namą Rokiškio raj., 
Obeliuose. Reikalingas remontas, 
bet gyventi galima. Yra 22 a žemės, 
sodas. Rami vieta. Kaina 3500 Eur. 
Tel. 8 685 57 120. Rokiškis
• Tvarkingą garažą prie autobusų 
stoties. Pakeisti nauji vartai. Kaina 
4000 Eur. Tel. 8 613 77 816. 
Rokiškis
• 0,1471ha namų valdos žemės 
sklypą Aukštaičių g., Kupiškyje. 
Sklypas suformuotas atlikus 
kadastrinius matavimus. Naudojimo 
būdas: mažaaukščių gyvenamųjų 
namų statybos. Sklypas yra gražioje 
vietoje. Suformuotas įvažiavimas į 
sklypą. Kaina 15999  
Eur. Tel. 8 678 59 793. Kupiškis
• 2 kambarių butą Stoties g., 
Kupiškyje. Namas mūrinis, 
statytas 1976 m. statybos. Butas 
4 butų name, yra 8 a žemės. 
Bendrasis buto plotas 63,13 kv.m. 
Bute aukštos lubos, priklauso 2 
kambariai, erdvi, didelė virtuvė, 
veranda, koridorius, sandėliukas. 
Priklauso rūsys. Kaina 11800 Eur. 
Tel. 8 678 59 793. Kupiškis
• 2 kambarių butą Juodupėje, Liepų 
g. Su rūsiu, balkonu. Bendras 
buto plotas 50,28 kv.m. Namas 
mūrinis, statytas 1990 m., butas 
yra 1/5. Langai mediniai, balkonas 
nestiklintas. Rūsys 3,65 kv.m. 
Butas parduodamas be baldų. 
Kaina 7890 Eur. Tel. 8 678 59 793. 

Rokiškis
• 20 a sklypus Jakšto ir Janulionio 
gatvėse. Visos komunikacijos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Suformuotą sklypą statyboms, 
35 a, elektra, privažiavimas, vieta 
5a tvenkiniui. Miesto plėtros zona. 
Kaina 5300 Eur. Tel. 8 616 93 529. 
Rokiškis
• Dvigubą garažą. Naujas stogas, 
pabetonuota, signalizacija, šildymo 
katilas, vandens statinė kercheriui, 
siena neversta, galinis. Ideali vieta 
verslui. Kaina 6900 Eur.  
Tel. 8 606 12 490. Rokiškis
• Labai geroje vietoje namą su 
ūkiniais pastatais, pirtim, mediniu 
garažu, sodu, 0,28 ha žemės, 
Panemunėlio gel. st. 
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• 61 kv. m, 3 kambarių butą 
Obelių centre. Šalia seniūnija, 
vaistinė, bažnyčia, parduotuvės. 
Butas antrame aukšte. Šildymas - 
krosninis. Yra vandentiekis (šaltas 
vanduo). Visi langai plastikiniai. 
Butui priklauso rūsys, sandėliukas, 
malkinė. Kaina 2500 Eur.  
Tel. 8 676 37 800. Rokiškis
• Mūrinį namą keli kilometrai už 
Pandėlio, Raikėnų k. 3 kambariai, 
veranda, šarvuotos durys. Namas 
apšiltintas, sudėti plastikiniai 
langai, šildoma kietuoju kuru, 
šulinys, ūkiniai pastatai. Sodybai 
priklauso 70 a žemės. Kaina 11200 
Eur. Tel. 8 600 98 909.  
Rokiškis
• Namų valdos sklypą, 10,22 a, 
prie miesto centro, Pagojės g., 
Rokiškyje. Aplink nėra statinių. 
Prie mažai pravažiuojamo 
kelio. Sklype yra vandentiekio 
ir kanalizacijos zonos, patogios 
būsimam namui. Kaina 4990 Eur. 
Tel. 8 687 89 327. Rokiškis
• 2 kambarių butą Panevėžio g. 22. 
4 aukštas. Daugiau informacijos 
telefonu. Kaina 26000 Eur.  
Tel. 8 604 91 737. Rokiškis
• Įrengtą gyvenamą namą Rokiškio 
raj., Laibgalių k. Kaina 21500 Eur. 
Tel. 8 601 71 572. Rokiškis
• Mūrinį, apšiltintą, renovuotą 
gyvenamąjį namą Laibgaliuose. Yra 
visos komunikacijos, plastikiniai 
langai, 25 a sklypas, garažas, 
ūkiniai pastatai. Arba keičiu į 
tvarkingą 2-3 kambarių butą 2-3 
aukšte (su Jūsų priemoka). Kaina 
sutartinė. Tel. 8 670 32 672. 
Rokiškis
• Sodybą su 1 ha žemės Rokiškio 
raj., Kriaunų sen., Kučiūnų kaime. 
Smulkesnė informacija telefonu. 
Tel. 8 606 25 534. Rokiškis
• 5 kambarių namą J. Tumo-
Vaižganto gatvėje. Žemės sklypas 6 
a. Kaina 26500 Eur.  
Tel. 8 686 93 715. Rokiškis
• 1 kambario, bendrabučio tipo butą 
Anykščiuose, Mindaugo g. 22 kv. 
m, bendri patogumai. Plastikinis 
langas, šarvo durys. Kaina 5000 
Eur. Tel. 8 655 69 028.  
Anykščiai

• 2 kambarių butą 9 km nuo 
Kupiškio, su daliniais patogumais. 
Kūrenama malkomis, yra rūsys, 
vonia, vandentiekis. Kaina 6000 
Eur. Tel. 8 655 69 028.  
Kupiškis
• Rokiškio raj., Šileikių k. 
15-1 3-jų kambarių butą per du 
aukštus (bendras plotas 74 kv. 
m, gyvenamas plotas 43 kv. m) 
daugiabučiame (4-ių butų) name. 
Yra ūkinis pastatas, nedidelis 
sodas. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 600 72 142. Rokiškis
• 4 kambarių butą Aukštaičių g., 2 
aukšte. Nauja elektra, santechnika, 
pilnai apšiltintas, nauji radiatoriai, 
vamzdžiai paslėpti, ąžuolo parketas, 
trigubi stiklai. Parduodamas su visa 
buitine technika ir baldais. Butas 
atlaisvinamas tik gegužės mėn. 
Kaina 49500 Eur.  
Tel. 8 606 12 490. Rokiškis
• 1 kambario butą (36 kv. m) 
Rokiškio senamiestyje. Butas 
2-ame aukšte, mediniame name. 
Su daliniais patogumais. Daugiau 
informacijos telefonu.  
Tel. 8 643 60 333. Rokiškis
• 3 kambarių butą Juodupėje.  
Tel. 8 646 20 425. Rokiškis
• 4 kambarių butą mikrorajone. P. 
Širvio g., 2 aukštas. 1 kambarys 
sujungtas su virtuve, 3 miegamieji. 
Plastikiniai langai, šarvuotos durys. 
Tvarkingas butas, parduodamas 
su baldais, galima atsikraustyti ir 
gyventi. Arti mokyklos, darželiai. 
Kaina 45000 Eur.  
Tel. 8 620 42 124. Rokiškis
• Garažą Ąžuolų g. 3,8x6 m. 
Metalinės durys, po visu rūsys.  
Tel. 8 617 35 437. Rokiškis
• Įvairių dydžių namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos.  Graži 
vieta, geras susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė. Tel. 8 657 76 668. 
Rokiškis
• Nedidelį namą  Panemunėlio 
gelež. st. 55 kv. m, erdvus 18,4 a 
žemės sklypas. Reikia remonto, 
virtuvėje reikia keisti grindis. Iki 
Rokiškio 15 min. kelio. Kaina 
galutinė. Kaina 3200 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Garažą prie Rokiškio autobusų 
stoties.  Šiaurinė pusė.  
Tel. 8 685 63 284. Rokiškis
• 1 kambario butas -  3 aukštas,  
Jaunystės g.. Tel. 8 459 39 370. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą  Vilties g. 4. 
Ketvirtas aukštas, kambariai į 
dvi puses. Plastikiniai langai (tik 
virtuves ne), naujos šarvo durys. 
Erdvi virtuvė 9,7 kv. m. Butas 
ne kampinis, šiltas ir šviesus. 
Tvarkinga laiptinė. Kaina galutinė. 
Kaina 17700 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Dalį namo, Rokiškyje Vilniaus 
gatvėje. 65 kv. m. Atskiras 
įėjimas, vanduo, WC, kūrenami 
dvi stačiamalkės krosnys Reikia 
remonto. Kaina 12200 Eur.  
Tel. 8 600 98 909.  
Rokiškis
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Laisvės g.13

2019.11.05 10   val. Ulytėlės k., Rokiškio k. sen., Rokiš-
kio raj., numatomi žemės sklypų Nr.7347/0009:235; 
Nr.7347/0009:274 ir Nr.7347/0009:234 geodeziniai 
matavimai. Kviečiame dalyvauti gretimų žemės 
sklypų Nr.7347/0009:244 ir Nr.7347/0009:243 pa-
veldėtojus. 

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.

Ieškome 
inžinieriaus 
konstruktoriaus (-ės)

Darbo pobūdis
Skydinių-karkasinių, klijuoto tašo namų projektavimas;
Gamybinių brėžinių paruošimas;
Konstrukcinių sprendimų priėmimas;
Reikalavimai
Aukštasis inžinerinis/ techninis/ statybinis 
išsilavinimas;
Atidumas, kruopštumas;
Projektavimo programų žinios (AUTOCAD, SEMA).
Anglų kalbos žinios (raštu ir žodžiu);
Pageidautina 1-2 metų konstruktoriaus darbo patirtis;
Mes Jums siūlome
Konkurencingą kompetenciją atitinkantį atlyginimą 
(nuo 1500 Eur);
Dinamišką ir atsakingą darbą perspektyvioje įmonėje;
Karjeros ir profesijos tobulėjimo galimybes;
Draugišką kolektyvą.
Telefonas pasiteirauti 86 8722602 Gyvenimo aprašymą 

prašome siųsti elektroniniu paštu: info@skadomedis.lt

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Nešiojamą kompiuterį Acer, su 
Windows7. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Originalius PC DVD žaidimus, 
puiki būklė, 30 vnt. Juodupė. Kaina 
2 Eur. Tel. 8 609 87 231.  
Rokiškis
• Visiškai naują Xbox Ones. 
Kaina 190 Eur. Tel. 8 625 12 405. 
Rokiškis
• Gerai veikiantį Xbox One S, 
kuriame yra 365GB ir pultelis. Ir 
kelis žaidimus: Gta V, Red Dead 
Redemption, FIFA 16, Drift Rally. 
Kaina 165 Eur. Tel. 8 679 48 388. 
Rokiškis
• Mažai naudotą vaizdo plokštę 
MSI GTX 1050ti. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 621 30 959. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS
NUOMA

• Vyras be žalingų įpročių 
išsinuonuotų vieno kambario butą 
su baldais ilgesniam laikui.  

Tel. 8 616 17 956. Rokiškis
• Skubiai ieškomas 1 kambario 
butas ar namo dalis su patogumais 
nuomai. Tel. 8 692 07 403. 
Rokiškis
• Ieškau išinuomuoti arba pirkti 
dalimis namo arba tvarkingo buto 
Pandėlyje ar aplink.  
Tel. 8 676 24 710.  
Rokiškis

• Skubiai ieškau išsinuomoti 2 
kambarių butą, būtų geriau su 
baldais. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 644 96 090.  
Rokiškis

PERKA

• Fiat Ulyse 1997 m., 2,1l, 
TDI, rida 370 000 km, TA nėra, 
bet važiuoja, Odinės sedynės, 
papildomai naujas žieminių ratų 

komplektas. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 610 07 610. Rokiškis
• Volvo V70 2,5 l, TDI. Geros 

būklės, tvarkingas automobilis.  
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• 2004 m. VW Touran. 1,6 l, 
benzinas. Geros būklės. Naujos 
padangos. Daug privalumų.  
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• VW Bora 2003 m., 1,9 l, TDI, 74 
kW. Kaina 399 Eur.  
Tel. 8 612 67 305. Rokiškis
• Krosinį motociklą Orion, 250 
kubų, važiuojantis. Reikia remonto. 
Kaina 350 Eur. Tel. 8 652 06 737. 
Rokiškis
• Tvarkingą Ford Galaxy 
automobilį, be defektų, be rūdžių, 
TA galioja iki 2021 kovo mėn. Su 
žieminėmis padangomis. Kaina 
derinama vietoje. Kaina 1200 Eur. 
Tel. 8 648 64 061. Rokiškis
• Toyota Corolla. Varikis 1,4 l, 
dyzelinas, 2005 m., TA iki 2020.08. 
Kaina 1900 Eur. Tel. 8 616 87 146. 
Rokiškis
• Tvarkingą Nissan X-Trail 2008 
m., 2 l, dyzelis. Kaina 4950 Eur. 
Tel. 8 670 33 765. Rokiškis
• Opel Vectra. TA dar pusantrų 
metų, viskas veikia, važiuoklė, 
stabdžiai, variklis tvarkingi, naujas 
priekinis stiklas, perdažytas, du ratų 
komplektai, atliktas ratų suvedimas. 
Kaina 550 Eur. Tel. 8 612 91 437. 
Rokiškis
• Opel Vectra B 1997 m., 2 l, 
60 kW, dyzelis, TA iki 2019 m. 
vasario. Kaina 200 Eur.  
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27 06:00 Himnas
06:05 Nacionalinė 
ekspedicija
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis
08:00 Tėčio reikalai
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
09:00 Hanso Kristiano 
Anderseno pasakos
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Didžiosios pasaulio 
upės
12:55 Gyvūnų dinastijos
13:45 Puaro
15:30 Žinios
15:45 Neužmiršti
16:30 Gyvenk be skolų
17:30 Žinios

18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“
21:30 Bloga mergaitė
22:30 Sutvirtinimas
00:30 Klausimėlis
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Savaitė
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:10 Vokietija 86
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus 

07:00 Vėžliukai nindzės 
07:30 Aladinas
08:00 Ančiukų istorijos
08:30 Svajonių ūkis

09:00 La Maistas
10:00 Pasaulis pagal moteris
11:00 Svajonių sodai
12:00 Kumba
13:40 Maloningasis vaiduoklis
15:45 Karštos galvos 2
17:30 Visi mes žmonės
18:30 TV3 žinios
19:30 X Faktorius
22:00 Non-Stop
00:10 Loganas
02:45 Katvės karalienė
04:55 Rouzvudas 
05:45 Televitrina

05:45 Tomo ir Džerio šou 
06:10 Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai
06:45 Šaunusis Skūbis-Dū 
07:10 Varlių karalystė 2. 
Nuotykiai užšalusiame ežere
08:55 Laukinių žmonių 
medžioklė
11:00 Roko amžius

13:25 Policijos akademija
15:20 Sveikatos namai
16:20 Teleloto
17:30 Žinios
18:30 Šokio revoliucija
20:40 Visi pasaulio pinigai
23:20 Smurto istorija
01:10 Taip, mes juodi

05:30 Baltijos galiūnų 
komandinis čempionatas. Žagarė
06:30 Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas 
07:30 Tauro ragas
08:00 Galiūnai. Pasaulio rąsto 
kėlimo čempionatas. Panevėžys
09:05 Varom! 
09:40 Kalnų šventovė. Išgyventi 
Alpėse 
10:55 Ekstremalūs išbandymai 
11:25 Būk ekstremalas 
11:55 Džeimio ir Džimio 
kulinarinės dvikovos 
13:00 Anthonis Bourdainas. 

Nepažįstami kraštai 
14:00 Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas 
15:00 Nusikaltimų miestas 
15:30 Laisvės karžygiai
16:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Lietkabelis - Sintek-Dzūkija
18:30 Tiltas
20:35 Juodasis sąrašas 
21:30 Gyvi numirėliai 
22:30 Trigubas X. 
Aukštesnis lygis
00:25 Košmaras Guobų 
gatvėje

07.04 TV parduotuvė
07.20 „Gluchariovas“
08.30 Kaimo akademija
09.00 2019m. „F-1” čempionato 
Japonijos GP apžvalga
10.00 Šiandien kimba
11.00 Atliekų kultūra
11.30 Nauja diena. 
Rubrikos

12.00 „Pagrindinis įtariamasis“
14.00 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
15.00 Dekonstrukcijos su 
Edmundu Jakilaičiu
16.00 Žinios
16.30 Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu
17.00 Laikykitės ten. Pokalbiai. I. 
Jakštytė
18.00 Žinios
18.30 „Bruto ir Neto”
19.00 „Moterų daktaras“ 
20.00 Žinios
20.30 „Šviesoforas”
21.30 „24/7“
22.30 Žinios
23.00 Laikykitės ten. Pokalbiai. A. 
Progrebnojus
00.00 „Moterų daktaras“ 
01.00 „Loch Neso byla“ 
03.00 „Šviesoforas”
03.40 „24/7“
04.40 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
05.40 „Šviesoforas” 
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29 06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:20 Senis
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 2
11:10 Komisaras Reksas
12:00 Stilius
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:40 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
22:30 Dviračio žinios
23:00 Užverbuotas

23:45 Komisaras Reksas 
00:30 Tėčio reikalai
01:00 LRT radijo žinios
01:10 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
04:10 Užverbuotas
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus

06:10 Televitrina
06:25Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 
06:55 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Namas 
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Meilės simfonija
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 Moterys meluoja geriau 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Pašalintieji 
23:55 Rezidentas
00:55 X mutantai
01:45 Rouzvudas
02:35 Amerikiečiai 
03:25 Rezidentas 
04:15 Kietuoliai 
04:40 Svotai 

06:00 "Mano gyvenimo 
šviesa"
07:30 "Tomo ir Džerio šou"  
07:55 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris"
09:55 "Rozenheimo policija"
10:55 "Rimti reikalai 2"

11:25 "Supermamos"
12:00 "Bjaurusis ančiukas 
Niujorke" 
13:00 "Paskolinta meilė"
14:00 "Našlaitės"
15:00 "Svajoklė"
16:00 Labas vakaras, 
Lietuva
17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 "Rimti reikalai 2"
21:30 Žinios
22:30 Kaip diena ir naktis
00:45 "Begėdis"
01:50 Visi nori Nikolės

06:35 "CSI. Majamis"
07:30 "Mano virtuvė geriausia" 
08:40 "Stoties policija"
09:40 "Paskutinis faras" 
10:35 "Kobra 11" 
11:35 "Privatus detektyvas 

Magnumas" 
12:35 "Visa menanti"
13:35 "Mano virtuvė geriausia" 
14:55 "Stoties policija"
16:00 "Paskutinis faras" 
17:00 Info diena. 
17:30 "Kobra 11"
18:30 "CSI. Majamis" 
19:30 "Privatus detektyvas 
Magnumas" 
20:30 Laba diena
21:00 Karys
22:55 Moteris-Katė
01:00 "Visa menanti"
01:50 "Detektyvų istorijos"

06.30 Kaimo akademija
07.00 „Moterų daktaras“ 
08.00 Nauja diena
09.00 Puikūs pralaimėjimai
10.00 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
11.05 „Prokurorai”
12.10 „Bruto ir Neto”

12.40 „Meilė kaip mėnulis”
13.45 TV parduotuvė.
14.00 Nauja diena
15.00 „Šviesoforas”
16.00 Reporteris
16.30 Lietuva tiesiogiai
17.00 „Meilė kaip mėnulis”
18.00 Reporteris
19.00 Nauja diena
19.30 Delfi dėmesio centre
20.00 Reporteris
20.30 Lietuva tiesiogiai
21.00 Laikykitės ten. Pokalbiai. S. 
Prūsaitis
22.00 „Pone prezidente”
22.30 Reporteris
23.30 Delfi dėmesio centre
00.00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
01.00 „Meilė kaip mėnulis” 
02.10 „Pone prezidente”
02.30 „Prokurorai”
03.30 Reporteris
04.10 Nauja diena
04.50 „Bruto ir Neto”
05.10 „Šviesoforas”
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05:10 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:20 Senis
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 2
11:10 Komisaras Reksas
12:00 Beatos virtuvė
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:40 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 Vokietija 86
23:45 Komisaras Reksas
00:30 Tėčio reikalai

01:00 LRT radijo žinios
01:10 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
04:10 Užverbuotas
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus

04:55 Rouzvudas
06:10 Televitrina 3
06:25Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 
06:55 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Svajonių sodai 
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Meilės simfonija
11:00 Meilės simfonija 
12:00 Svotai 11
13:00 Pažadėtoji 

15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios
19:30 Namas 
20:30 Moterys meluoja geriau 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Kobra 11 
23:00 Viktoras Frankenšteinas
01:15 X mutantai
02:05 Rouzvudas 
03:00 Amerikiečiai 
03:50 Kobra 11 
04:45 Kietuoliai 
05:10 Svotai 

06:00 "Mano gyvenimo šviesa"
07:30 "Tomo ir Džerio šou" 
07:55 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" 
09:55 "Rozenheimo policija"
10:55 "Rimti reikalai 2"
11:25 "Supermamos"
12:00 "Bjaurusis ančiukas 
Niujorke" 

13:00 "Paskolinta meilė"
14:00 "Našlaitės" 
15:00 "Svajoklė"
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 "Rimti reikalai 2" 
21:30 Žinios
22:28 Telefoninė loterija 1634
22:30 Visi nori Nikolės
00:45 "Begėdis"
01:50 Visi pasaulio pinigai

06:35 "CSI. Majamis"
07:30 "Mano virtuvė geriausia" 
08:40 "Stoties policija"
09:40 "Paskutinis faras"
10:35 "Kobra 11" 
11:35 "Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai"
12:35 "Visa menanti"
13:35 "Mano virtuvė geriausia"  
14:55 "Stoties policija" 

16:00 "Paskutinis faras"
17:00 Info diena
17:30 "Kobra 11"
18:30 "CSI. Majamis"
19:30 "Privatus detektyvas 
Magnumas" 
20:30 Laba diena
21:00 Moteris-Katė
23:10 Įkaitas
01:45 "Juodasis sąrašas"
02:25 "Gyvi numirėliai"
03:10 "Visa menanti"
03:55 "Detektyvų istorijos"

06.14 TV parduotuvė.
06.30 Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu
07.00 Šiandien kimba
08.00 „24/7“
09.00 Apie tave
10.00 Gyvenimas
11.05 „Prokurorai”
12.10 „Bruto ir Neto”
12.40 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi

13.45 TV parduotuvė
14.00 Nauja diena
15.00 „Šviesoforas” 
16.00 Reporteris
17.00 2019m. „F-1“ čempionato 
Meksikos GP apžvalga
18.00 Reporteris
19.00 Nauja diena
19.30 Delfi dėmesio centre
20.00 Reporteris
20.30 Viralas
21.00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
22.00 „Pone prezidente”
22.30 Reporteris
23.30 Delfi dėmesio 
centre
00.00 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
01.00 2019m. „F-1“ čempionato 
Meksikos GP apžvalga
02.10 „Pone prezidente”
02.30 „Prokurorai”
03.30 Reporteris
04.10 Nauja diena
04.50 „Bruto ir Neto”
05.10 „Šviesoforas”

ŠE
ŠT

A
D

IE
N

IS
 1

0.
26 05:10 Ponių rojus

06:00 Himnas
06:05 Daiktų istorijos
07:00 Klausimėlis
07:25 Rikas, Oskaras ir 
vaiduokliai
09:00 Labas rytas, Lietuva
12:00 Keisčiausi pasaulyje 3
12:55 Neįtikėtinos gyvūnų 
draugystės 3
13:50 Džesika Flečer
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Žinios
18:00 Euromaxx
18:30 Vakaras su Edita
19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Šok su žvaigžde
23:10 Ištekėjusi už mafijos
00:55 Krydas: gimęs 
kovoti

03:05 Klausimėlis
03:20 Domanto Razausko ir 
Sauliaus Petreikio koncertas
04:05 Dainuoju Lietuvą
04:25 Džesika Flečer 9

05:20 Svotai
06:15 Televitrina
06:30 Ančiukų istorijos
07:00 Vėžliukai nindzės
07:30 Aladinas
08:00 Ančiukų istorijos
08:30 Virtuvės istorijos
09:00 Gardu Gardu
10:00 Būk sveikas! 
10:30 Penkių žvaigždučių būstas
11:00 Misija: dirbame sau
11:30 Magiškoji nosis
13:55 Armijoje
15:45 Ekstrasensai. Stipriausių 
mūšis 
17:25 Aplink Lietuvą. Žmonės
18:30 TV3 žinios
19:25 Eurojackpot

19:30 Turtuolis vargšas
21:00 Katvės karalienė
23:40 Žudikės maniakės užrašai
01:25 Baudžiamasis būrys 
03:15 Išbadėjusių žaidynės
04:35 Rouzvudas

06:40 Tomo ir Džerio šou 
07:05 Broliai meškinai. Nuotykių 
ieškotojai 
07:35 Šaunusis Skūbis-Dū 
08:05 Berniukas Blogiukas 
08:30 Pažinimo klubas
09:00 Ogis ir tarakonai 
09:10 Tomo ir Džerio nuotykiai 
09:35 Dingęs Drakonas
11:30 Denis - grėsmė visuomenei. 
Nuotykiai tęsiasi
13:05 Girtas meistras 2
15:10 Miss XL
17:25 Kelionių panorama
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Žvėrelių maištas

21:20 Taip, mes juodi
23:10 Diktorius
01:00 Pabėgimo planas 2

06:30 Laba diena
07:30 Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas
08:30 Laba diena
09:00 Baltijos galiūnų komandinis 
čempionatas. Žagarė
10:05 Brydės
10:40 Kalnų šventovė. Išgyventi 
Alpėse
11:55 Ekstremalūs išbandymai
12:25 Būk ekstremalas
12:55 Džeimio ir Džimio 
kulinarinės dvikovos
14:00 Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai
15:00 Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas
16:00 Nusikaltimų miestas
16:30 Laisvės karžygiai
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 

Rytas - Šiauliai
19:30 Muzikinė kaukė. 
Geriausieji
22:05 Įkaitas
00:50 Košmaras Guobų gatvėje
05:30 Baltijos galiūnų komandinis 
čempionatas. Žagarė

07.04 TV parduotuvė
07.20 „TV Europa pristato. 
Nepriklausomybės kovų 
verpetuose. Kovos su bolševikais“ 
07.55 „TV Europa pristato. 
Nepriklausomybės kovų 
verpetuose. Lietuva XIX - XX a. 
pradžioje“
08.30 „Pasaulis iš viršaus“ 
09.30 Vantos lapas
10.00 „Kitoks pokalbis su D. 
Žeimyte“
10.30 „Pone prezidente”
12.00 „Loch Neso byla“
14.00 Gyvenimas
15.00 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu
16.00 Žinios
16.30 „TV Europa pristato. 
Lietuvos sienų apsauga. Pasienio 
apsauga 13 - 15 amžiuje“
17.00 Laikykitės ten. Pokalbiai. A. 
Progrebnojus
18.00 Žinios
18.30 „Bruto ir Neto”
19.00 „Moterų daktaras“
20.00 Žinios
20.30 „Šviesoforas”
21.30 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
22.30 Žinios
23.00 Laikykitės ten. Pokalbiai. 
00.00 „Moterų daktaras“
01.00 „Pagrindinis įtariamasis“
03.00 „Šviesoforas”
03.40 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
04.40 Gyvenimas
05.40 „Šviesoforas” 
06.20 „Pasaulis iš viršaus“
06.40 „Kitoks pokalbis su D. 
Žeimyte“ 

Tel. 8 602 81 716. Rokiškis
• Audi A4 1998 m., 1,9 l, 81 
kW, dyzelis, iš Vokietijos. Vieno 
šeimininko, rida originali, kablys, 
el. langai, kondicionierius, 

universalas. Būklė 8 iš 10 balų. 
Kaina 1350 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Opel Zafira 2005 m., dyzelis, 2 
l, 74 kW, tamsinti stiklai, kablys, 

TA iki 2021.02.28. Tvarkingas, 
prižiūrėtas, verta dėmesio 
automobilis. Tel. 8 612 65 424. 
Rokiškis
• Audi A4. TA 2 metams. Visa 

informacija telefonu. Kaina 750 
Eur. Tel. 8 694 54 854.  
Rokiškis
• Tvarkingą VW Passat B5+. 
Kaina 1600 Eur. Tel. 8 646 82 272. 

Rokiškis
• Puikų, prižiūrėtą automobilį 
Nissan Note. 2007 m., 1,5 l, 
dyzelis, 63kW. Pakeisti diržai, 
tepalai, filtrai, sutvarkyta važiuoklė. 

Daug informacijos telefonu. Kaina 
1850 Eur. Tel. 8 625 12 405. 
Rokiškis
• Audi A6 1997 m., 1,8 l, 110 kW. 
TA 2020.03. Kablys, laisvų rankų 
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Skirta šv. Cecilijos iškilmei 

 

        

Pandėlio Švč. M. Marijos Vardo bažnyčioje  
2019m. lapkričio 22d. (penktadienį) 

17.30 val. chorų repeticija 

       18.30 val. Šv. Mišios 

Maloniai laukiame! 
Pandėlio parapijiečiai 

įranga. Automobilis tvarkingas, 
niekas nebilda. Kondicionierius 
šaldo. Yra kėbulo defektų. Kaina 
1050 Eur. Tel. 8 623 63 812.  
Utena
• Neblogą VW Passat. 2001 m., 1,9 
l, TDI, 96 kW. TA metams, daug 
privalumų. Važiuoklė tvarkinga, 
kėbulas be rūdžių, variklis dirba 
gerai. Kaina 1300 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• 1997 m. Citroen Jumper 2,5 
l, dyzelis, 8 sėdimos vietos, TA 
mėnesiui. Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Audi A6 C6 2,7 l, 2005 m., 
dyzelinas, universalas, TA iki 2020 
m. Led žibintai, odinis salonas, 
navigacija. Kaina 3700 Eur.  
Tel. 8 606 68 316. Rokiškis
• Audi 80 1994 m., 85 kW, 1,9 l, 
benzinas/dujos. TA ir draudimas 
pasibaigę. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 680 49 682. Rokiškis
• Audi A4 1,8 l, benzinas, 1996 m. 
TA iki 2020.08. Visą arba dalimis. 
Sedanas. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis

• Kawasaki zx6r. Motociklas 
tvarkingas, nauja grandinė su 
žvaigždėm, apynaujos padangos, 
tik vienas pakojis virintas. Dar yra 
Honda ntv su sankabos defektu už 
350 Eur. Kaina 1450 Eur.  
Tel. 8 628 08 190. Rokiškis
• Renault Espace 1995 m., 
benzinas, 2,2 l, TA pasibaigusi. 
Visą arba dalimis. Kaina 300 Eur. 
Tel. 8 655 69 028.  
Rokiškis
• VW Venta 1995 m., 1,9 l, dyzelis, 
TA. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 655 69 028. Rokiškis
• Peugeot 306 1998 m., 1,9 l, 
dyzelis, TA. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 655 69 028. Rokiškis
• Ford Mondeo 2003 m., dyzelis, 2 
l, TA. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 655 69 028. Rokiškis
• Mazda 323F 2001 m., benzinas, 
TA. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 655 69 028. Rokiškis
• Audi 80 1992 m., 1,8 l, benzinas, 
TA. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 655 69 028. Rokiškis
• VW Golf 1.6, 55 kW, benzinas, 

1993-12 mėn., juodos spalvos 
hečbekas, 4 durų. Važinėjo moteris, 
variklis dirba gražiai, nedideli 
kėbulo ir važiuoklės defektai. TA 
iki 2020-07-03. Kaina 270 Eur.  
Tel. 8 686 08 971. Rokiškis
• Mažai naudotą INTEX valtį. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 620 31 902. 
Rokiškis
• Toyota Yaris Verso 2004 08. 
TA iki 2019 12. Rida 160 tūkst. 
Kaina 1800 Eur. Tel. 8 612 94 806. 

• VW Touran originalią 
automagnetolą. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 620 31 902. Rokiškis
• Žiemines dygliuotas padangas, 
6mm. 226/60 R17 4 vnt. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 645 87 075.  
Rokiškis
• Žiemines padangas 205/60 R16 4 
vnt. Kaina 10 Eur.  

Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• Žiemines dygliuotas padangas 
215/60 R16 2 vnt. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• Ratlankius R17 112-5, 4vnt. 
Kaina 170 Eur. Tel. 8 605 03 052. 
Rokiškis
• Renault Laguna 2 dalimis. 1,9 l, 
DCI. Atsakau į sms, galiu privežti 
Rokiškyje . Kaina 33 Eur.  
Tel. 8 662 55 867. Rokiškis
• Dalimis 2004 m. Opel Zafira 2 l, 
DTI, 74kW. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• Audi A3 1999m. gražų galinį 
dangtį, galinį žibintą, veidrodį, du 
skardinius ratlankius.  
Tel. 8 616 35 640. Zarasai
• Tvarkingus, nelankstytus 
Opel ratlankius R15. Skylės 
5x110. Centrinė skylė 65. 4 vnt. 

Rokiškis
• 2000 m. dyzelis, yra kablys TA iki 
2021 09 03. Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• BMW 530 e60 3,0 l varikliu, 
daugiau informacijos telefonu.  
Tel. 8 625 02 528. Rokiškis
• Audi 2.5 l TDI.Visą arba dalimis. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• SsangYong Musso sport 2.8 TD 
88 kW. 2006 m. TA iki 2020 07. 

Kaina 1050 Eur. Tel. 8 624 39 429. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS
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Spalio 25-oji, 
penktadienis, 

43 savaitė
Iki metų pabaigos liko

67 dienos
Konstitucijos diena
Saulė teka 8.05 val., 
leidžiasi 18.01 val. 

Dienos ilgumas 9.56 val. 
Mėnulis – delčia.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Darija, Darijus, Inga, Ingeborga, 
Ingė, Krizantas, Krizas, Švitrė, 
Švitrigaila, Švitrys, Vaigedė.

Rytoj: Evaristas, Liauda, 
Liaudas, Liaudgina, Liaudginas, 

Liaudgintas, Liaudgintė, Liaudys, 
Mingina, Minginas, Minginta, 

Mingintas, Vita.
Poryt:  Ramojus, Tautmilė, 
Sabina, Vincentas, Vincas.

Dienos citata
„Negalima apgaudinėti 
liaudies dukart vienu
 ir tuo pačiu būdu“ 

(Stendalis).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1154 m. mirė Anglijos ka-
ralius Steponas, po jo į sostą 
įžengė Henrikas II, Plantage-
netų dinastijos pradininkas. 
Plantagenetų dinastijos karaliai 
Angliją valdė iki 1399 metų. 

1920 m. Graikijos karalius 
Aleksandras mirė nuo kraujo 
užkrėtimo, kai jam įkando na-
minė beždžionė. 

2003 m. Sibire suimtas tur-
tingiausias Rusijos žmogus, 
naftos milžinės „Jukos“ vadovas 
Michailas Chodorkovskis. Jam 
pateikti kaltinimai sukčiavimu 
dideliu mastu ir vengimu mo-
kėti mokesčius.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1990 m. priimtas Valstybinių 
švenčių įstatymas, įteisinęs ir 
liepos 6-ąją – Mindaugo karū-
navimo dieną - Valstybės dieną.

1992 m. referendumu pri-
imta Lietuvos Respublikos 
Konstitucija.

1992 m. vyko pirmieji Seimo 
rinkimai atkurtoje nepriklauso-
moje Lietuvoje, kuriuos didele 
balsų persvara laimėjo Lietuvos 
demokratinė darbo partija.

Post scriptum
Darbo nesišalinsi - vargas 

pasišalins.

Komplekto kaina tik 30 Eur.  
Tel. 8 616 35 640. Zarasai
• Dalimis 1999 m. Opel Astra 2 l, 
74kW. Hečbekas, raudonas.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Lietus ratus 225/45 R17. Tarpas 
100. 5 skylių. 2 padangos M+S. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 610 19 607. 
Rokiškis
• R17 ratlankius, 225/45, 5x112, 
centrinės skylės diametras – 66,6 
(yra centravimo žiedai – 57,1). Su 
vasarinėmis SAILUN padangomis 
(4-5 mm, 2018m.). Kaina 300 Eur. 
Tel. 8 620 31 902. Rokiškis
• Geros būklės automobilinę raciją 
TTI TCB-550. Yra antena. Kaina 
45 Eur. Tel. 8 620 31 902.  
Rokiškis
• Dalimis Opel Vectra C 2,2l, TDI. 
Tel. 8 605 09 113. Rokiškis
• 2008m. Opel Zafira ir 2011m. 
Opel Astra universalo bagažinės 
uždangą. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• 4 žiemines dygliuotas padangas 
185/65 R14 . Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 610 79 195. Rokiškis
• R15 padangas 185/55. Žieminės, 
vieno sezono. Kaina 20 Eur. 
• Tel. 8 675 72 055. Rokiškis
• Tvarkingus ratus, Audi 
automobilio R15 su M+S 
padangomis 195/65. Naudotos 
vieną žiemą, protektorius 6/7 
mm, priedo ratų gaubtai. Tinka ir 
VW automobiliams. Tarpai 112. 
Kaina 110 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis
• R16 skardas Toyota Avensis 
5/100 su padangomis m+s, 2017 m. 
Galima atskirai. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Opel Zafira/Astra R16 skardinius 
ratlankius. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 618 13 059. Rokiškis
• Žiemines padangas su lengvo 
lydynio ratais R16 205/55 BMW. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 618 13 432. 
Rokiškis
• Padangas. 2 vnt. Falken ezpia 
R16 205/55 ir 2vnt. Hakkapeliitta 
R16 205/55. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 652 63 591. Rokiškis
• Audi A4 1,9 l, 66 kW, 1999 m. ir 
VW Golf 3 1,9 l, 81 kW, 1997 m. 
dalimis. Tel. 8 620 31 762.  
Rokiškis
• Lietus ratlankius su M/S 
padangomis, R15 195/65. Tarpai 
112x5, centrinė 57.1. Tinka VW, 
Audi. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 621 75 943. Rokiškis

• Peugeot, Citroen R16 ratlankius. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 698 78 209. 
Rokiškis
• Pigiai VW Golf 3 47 kW SDI 
variklį ir pavarų dėžę.  
Tel. 8 687 49 303. Rokiškis
• AUDI 80 B3 1.6 ir 1.8 benzinas. 
Tel. 8 662 44 126. Anykščiai
• VW ratus 195 65 R 15. 
Sumontuoti, subalansuoti,  VW 
Touran. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 698 78 209. Rokiškis
• Lengvojo lydinio  ratlankius  su  
padangomis   R16/235/60   BMW  
orginalas, ratlankiai  labai   geros   
būklės. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Žiemines  padangas  R16/205/55 
2 vnt. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Ratus, 2 vnt. su žieminėm 
padangom, tinka Audi A4, VW 
passat b5, apie 6 mm. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Naują sportinį bakelį. Kaina 25 
Eur. Tel. 8 620 31 902.  
Rokiškis
• Dviračių laikiklį ant kablio. 
Galima vežti du dviračius. Kaina 45 
Eur. Tel. 8 620 31 902.  
Rokiškis
• Dviračių laikiklius. Kaina už 2 
vnt. Kaina 10 Eur. Tel. 8 620 31 
902. Rokiškis
• Naują dviračių laikiklį THULE. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 620 31 902. 
Rokiškis
• Stogo bagažinę. Priedo – metalinė 
stogo bagažinė.. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 620 31 902. Rokiškis
• 195 65 R15 M+S padangas su 
skardiniais ratlankiais 5/112, kaip 
naujos. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• R17 ratlankius 5/112. Kaina 140 
Eur. Tel. 8 685 75 884.  
Rokiškis
• BMW R16 keturis skardinius 
ratlankius. Tel. 8 686 91 017. 
Rokiškis
• VW Golf 3 1998 m., 1,9 l, TD, 
universalą. Tel. 8 600 54 331. 
Rokiškis
•  VW Passat B5 sedaną, 1998 m., 
1,9 l, dyzelis, 81 kW.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Ford Galaxy 1998 m., 1,9 l, TDI, 
66 kW. Tel. 8 600 54 331.  
Rokiškis
• Audi A4 1,9 l, TDI, 66 kW, 
sedaną. Tel. 8 600 54 331.  
Rokiškis
• VW Passat B5 1999 m., 1,6 l, 

benzinas, universalas, kablys.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• VW Passat B5+, 2000 m., 1,9 l, 
TDI, 85 kW, universalą.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Žiemines  padangas su  
skardiniais  ratlankiais  R16/205/55  
nuo AUDI a4. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• VW Golf 3 1.9, Rover 200 1.4. 
Tel. 8 628 45 621. Rokiškis
• Dvi m+s 195 65 R 15 padangas. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 698 78 209. 
Rokiškis
• R16 lietus lengvojo lydynio 
ratlankius, tinkančius Mercedes 
automobiliams. Tel. 8 671 67 112. 
Rokiškis
• R18 ratus, vokiški RIAL firmos, 
Volvo. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• VW, Audi skardinius ratų diskus 
15 colių, 112-5 varžtų, 4 vnt. Kaina 
25 Eur. Tel. 8 624 39 429.  
Rokiškis
• Smagratį VW, SIAT, SKODA 1.9 
l 2007 m. Geras. Kaina 110 Eur. 
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Gerą, tvirtą motobloką MTZ05 
su padargais (plūgas, vagotuvas, 
kultivatorius, akėčios). Kaina 350 
Eur. Tel. 8 625 17 722.  
Kupiškis
• Dirbantį traktorių MTZ-80. 
Galiojanti TA. Kaina 2500 Eur.  
Tel. 8 652 06 737. Rokiškis
• Traktorių T-28. Nauja grupė, 
galvutė su vožtuvais nauji, naujas 
akumuliatorius. TA. Kaina 2300 
Eur. Tel. 8 652 06 737.  
Rokiškis
• MTZ-50, bulvių sodinamąją 
(dviejų vagų), dviejų korpusų 
plūgą, kultivatorių, traliuką. Kaina 
2000 Eur. Tel. 8 625 81 278. 
Rokiškis
• Traktorių T-40 su nauju varikliu. 
Kaina 1800 Eur. Tel. 8 606 68 316. 
Rokiškis
• MTZ-82 variklį D-243 pilnas 
komplektas, dirbęs apie 500 mot.
val. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• Traktorių T-40. Kaina 2000 Eur. 
Tel. 8 620 15 067. Rokiškis
• Savadarbį traktorių su T-16 
varikliu. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 687 19 763. Rokiškis
• Frezą. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 650 97 726. Rokiškis

• Traktorių T-40. 1987 m., TA. 
Visą (už 1300 Eur) arba dalimis. 
Traktorinį tralą (400 Eur). Diskinę 
šienapjovę Rasa (pagamintą 
Utenoje) (400 Eur). Suomijoje 
pagamintą 2 ratų grėblį (350 Eur). 
Arklinį grėblį ir vežimą.  
Tel. 8 655 69 028. Rokiškis
• Tvarkingą, japonišką traktorių. 
Lietuvoje neeksploatuotas. 2WD, 
20AG. Viskas veikia, naujas 
akumuliatorius, padangos, pakeisti 
tepalai. Sėdi ir ari. Kaina galutinė, 
domina keitimas į X5. Kaina 3200 
Eur. Tel. 8 631 25 562.  
Rokiškis
• MTZ 82 traktorių, visiškai 
dirbantis. Kaina 6500 Eur.  
Tel. 8 693 16 613. Kupiškis
• Mėšlo kratytuvą ROU-6. Kaina 
650 Eur. Tel. 8 624 21 380. 
Rokiškis
• Savadarbį sunkų motobloką 
su T200 varikliu. Komplekte: 
vagotuvas, kultivatorius, arimo 
plūgas. Kaina derinama. Kaina 500 
Eur. Tel. 8 672 26 144.  
Rokiškis
• Traktorių MTZ 80, 1986 metų. 
Kaina 2300 Eur. Tel. 8 618 13 094. 

Rokiškis
• Kultivatorių su akėčiomis T25 
traktoriui. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• Naudotus: arklinį plūgą, mažas 
akėčias 1 vnt, skriemulius:  22, 20, 
13 cm.  diametro.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• 3 korpūsų vartomas plūgas         
„Kverneland“.Viskas veikia (yra 
virintų vietų). Kaina 1700 Eur.  
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Benzininį pjūklą Husqvarna 
353G. Viskas veikia.  
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Pigiai, beveik naują pjūklą 
Husqvarna 440. Tel. 8 614 19 157. 
Rokiškis
• Tvarkingą traktoriuką SENTAS. 
Automatas, geros būklės, yra 
dokumentai, variklis 10,2 kW. 
Storo metalo dėka su keturiais 
atraminiais ratukais, dvigubi 
peiliai, su surinkimo krepšiu. 
Kaina 1100 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis
• YARD MAN 2010 m. 
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PARODOS:
Viešojoje bibliotekoje
Knygų, kurių pavadinimuose yra žodis „ruduo“ paroda „Ruduo rudeniui ''.
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
Spaudinių paroda „Nereikia gyvenime ieškoti prasmės, nes pats gyvenimas 

yra prasmė“, skirta rašytojos Rebekos Unos 50 - osioms g. m. 
„Gražiausias žodis“, Rokiškio J. Tūbelio progimnazijos 1 - 4 klasių mokinių 

kūrybinių darbų paroda (mokyt. R. Vaitiekauskienė, S. Galvelienė). 
„SkaitMENINIS muziejus“. 
 „Knygos jubiliatės“;
Soc. įgūdžių ugdymo ir palaikymo dienos centro vaikų ir jaunuolių darbų 

paroda „Auksinis ruduo“.
RENGINIAI
Viešojoje bibliotekoje (Nepriklausomybės a. 16)
Spalio 30 d. 9 val. – skaitmeninių lyderių, konsultantų ir bibliotekininkų 

mokymai, II CIKLAS.
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
Spalio  25 d. 16 val. – fotografijos užsiėmimai.
Spalio 31 d.  17.30 val. –  Izraelio kinas tavo mieste: „The Matchmaker”  

(Buvau kadaise).

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

www.rokiskiosirena.lt

Nuoširdžiai užjaučiame Kamajų seniūnijos seniūnaitį 
Artūrą Kulikauską dėl tėvelio mirties.

Kamajų seniūnijos kolektyvas

VAIZDO TECHNIKA

• 14 kanalų skaitmeninį imtuvą 
Homecast. Kaina 16 Eur.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Gerai veikiantį televizorių su 
pultu. Tel. 8 671 74 606.  
Rokiškis
• 107 cm įstrižainės televizorių. 

RASTA\PAMESTA

• Pamesti raktai. Pakabukas su 
rožiniu flamingu. Tel. 8 665 13 353. 
Rokiškis
• Atklydo katytė. Labai meili, 
nebijo žmonių. Tel. 8 652 52 387. 
Rokiškis
• Rastas automobilio Audi raktas 
su pulteliu. Tel. 8 670 59 890. 
Rokiškis
• Rastas dokumentas, priklausantis 
Haroldui Pupkui. Tel. 8 670 59 890. 
Rokiškis

Traktoriukas tvarkingas, mažai 
dirbęs, variklis dviejų cilindrų, 
puikiai dirbantis, su surinkimo 
krepšiu, hidrostatinė pavarų dėžė. 
Kaina 1350 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Gerą motorinį pjūklą Husqvarna 
350. Galia 2,3 kW. Kaina 170 Eur. 
Tel. 8 606 38 456. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Idealios būklės knygas lietuvių 
kalba. Grožinė literatūra. Juodupė. 
Visos knygos po eurą.  
Tel. 8 609 87 231. Rokiškis
• Naują sportinę meškerę, 7 m 
ilgio. Kaina 32 Eur. Tel. 8 612 26 
521. Rokiškis
• Mažai naudotą, inversinį stalą 
Insportline. Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

Kaina 60 Eur. Tel. 8 674 54 495. 
Rokiškis
• Geros būklės Samsung 
televizorių. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 624 30 118. Rokiškis

• Uosines lentas. Tel. 8 614 32 843. 
Rokiškis
• Grandininę gervę. Uždaro tipo, 3 
m, 2 t. Naudota tik 1 kartą. Kaina 
45 Eur. Tel. 8 608 09 520.  
Rokiškis
• Storasienį metalinį vamzdį. Storis 
- 8 mm, skersmuo - 630 mm.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Trifazį diskinį pjūklą (zeimerį), 
varikilio  galingumas 4,0 kW. 
Kaina 160 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Tris naudotas buto duris, dvejos 
su stiklais. Kaina 10 Eur. Tel. 8 682 
30 962. Rokiškis
• Klijuojamą sienų dangą smėlio 
spalvos apie 10 kv. m. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Už simbolinę kainą 2 pamatinius 
blokus. Tel. 8 625 28 988. Rokiškis

Spalio 18 d. buvo minima kovos 
su prekyba žmonėmis diena

Spalio 18 d., minint Eu-
ropos Sąjungos kovos su 
prekyba žmonėmis dieną, 
Panevėžio apskrities vy-
riausiojo policijos komisa-
riato Rokiškio rajono po-
licijos komisariato Veiklos 
skyriaus vyresnioji tyrėja, 
bendruomenės pareigūnė 
Jolita Baltrūnienė, dalyva-
vo susitikime su Rokiškio 

rajono Kavoliškio techno-
logijos, verslo ir žemės ūkio 
mokyklos bendruomene 
(moksleiviais, pedagogais).

Susitikimo metu buvo pa-
rodytas trumpametražinis pre-
vencinis filmas „Viskas bus 
gerai“. Po filmo dalyviams 
demonstruotos skaidrės, jie 
informuoti apie galimas pre-

kybos žmonėmis formas: sek-
sualinį išnaudojimą, vergišką 
darbą, privertimą elgetauti, 
priverstinę santuoką bei kitas. 
Renginio dalyviams buvo paa-
sakojama apie dažniausiai pa-
sitaikančius verbavimo būdus, 
kurie naudojami skirtingos 
lyties bei amžiaus asmenims 
verbuoti, apie dažniausiai pa-
sitaikančius mitus, susijusius 

su prekyba žmonėmis bei pa-
teikta patarimų ieškantiems 
darbo, ypač užsienyje, asme-
nims. Nurodyta, kokios ir kur 
pagalbos galima kreiptis dėl 
prekybos žmonėmis nuken-
tėjusiems asmenims, taip pat 
asmenims, esantiems užsienio 
valstybėje.    

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.
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Leidžiamas antradieniais ir
penktadieniais
Laikraščio tiražas – 993 egz.
Laikraščio elektroninės versijos 
tiražas – 2550 egz.
Redakcija už skelbimų, reklamos 
ir užsakomųjų straipsnių turinį 
neatsako

Leidėjas - UAB „Rokiškio Sirena”
Spausdina - UAB „AL grupė”

Skelbimai priimami:
www.rokiskiosirena.lt
V. Baranovskio IĮ Baltma, Taikos g. 5
Rokiškis
UAB Zirzilė, Panevėžio g. 12-1
Rokiškis

ISSN 2351-7433
Nepriklausomybės a. 12, Rokiškis
Tel. 8 666 76777
reklama@rokiskiosirena.lt
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DIREKTORIUS
Simonas Tuska
info@rokiskiosirena.lt

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

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

ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

Interviu su milijonieriumi:
– Sakykit, kas jums padėjo 

užsidirbti tiek pinigų?
– Kantrybė, tik kantrybė!
– Bet mes juk žinome 

daugybę dalykų, kur jokia 
kantrybė nepadėtų. Tarkim, 
jei nešiotum vandenį rėtyje, 
tai kad ir kiek besistengtum, 
vandens neprineštum.

– Kodėl gi ne? Tereikia 

sulaukti žiemos...
***

Padavėjas:
– Kava, arbata, alus, vynas?
Klientas:
– Keistas kokteilis, bet 

pabandysiu!
***

Restoranų kritikas lankosi 
miestelio restorane. Padavėjui 
jis sako: 

– Pjausnys buvo ne koks. O 
štai padažas – dieviškas.

Padavėjas virtuvėje virėjui:
– Tavo laimė, kad tą savo 

kotletą įdėjai į neplautą lėkštę!
***

Marytė klausia Petro:
– O ko tu su kaimynu Matu 

šachmatais nebežaidi?
– O tu žaistum, jei tave 

erzintų, figūras vogtų ir dar 

sukčium vadintų?
– Aišku, kad ne!
– Va ir jis nebežaidžia.

***
Jei žmona aiškina, kad 

neėmė, tai reiškia, kad nė už ką 
neatiduos.

***
Senmergės skelbimas: „Šiek 

tiek vidinio grožio keičiu į 
išorinį“.

***
Pačią skaudžiausią nuoskaudą 

lengviau nuryti kartu su jos 
autoriumi.

***
Marytė užlipo ant 

elektroninių svarstyklių. 
Užsidegė užrašas: „Gero 
žmogaus turi būti daug“.

***
Septyni ožiukai lupa piktą 

vilką. Jis rėkia:
– Ką jūs darote, žvėrys!
O jie jam:
– Tylėk, ožy!

***
Juodas katinas užleido 

kelią didelės šalies prezidentui. 
Katinas, išvydęs kortežą, 
pastovėjo, pagalvojo, pasikasė 
paausį letenėle, triskart 
nusišnypštė ir pasitraukė.

***
Anglų lordas per anksti 

grįžo iš medžioklės ir rado savo 
liokajų svetainėje geriantį jo 
konjaką ir rūkantį jo cigarus. 

– Pone Berimorai, bet juk tai 
mano konjakas ir mano cigarai. 
Gal jūs dar ir su ledi Elena mano 

lovoje miegate?!
– Deja, ne, sere. Mes žaidėm 

pokerį ir ledi Eleną laimėjo 
sodininkas.

***
Berniukas kino teatre:
– Tėti tėti, o kodėl šito filmo 

negalima žiūrėti vaikams?
– Jei sėdėsi tyliai ir 

neuždavinėsi kvailų klausimų, 
tuoj pats pamatysi.

***
Tolimas kaimelis. 

Ūkininkas siunčia žmoną į 
kaimą kitoje ežero pusėje į 
parduotuvę. Vietoj pinigų 
davė raštelį. Žmonai pakeliui 
pasidarė smalsu ir ji skaito: 
„Gerbiamas Jonai, duok mano 
žmonai visas prekes, kurias 
ji išsirinks. Ir viską užrašyk 
į mano sąskaitą. Apmokėsiu 
vėliau. Nedrįsau žmonai duoti 
pinigų, kadangi ežero ledas 
dar labai plonas“.

***
– Daktare, mes jį praradom!
– Praradot?! Tai ieškokit, ko 

čia stovit. Pacientas ne adata, 
neprapuolė gi.

***
Žinote, kodėl kaimyninėje 

šalyje persekiojami Jehovos 
liudytojai? Nes ten bet kokie 
liudininkai nemėgstami.

***
Batsiuvys klausia kliento:
– Ir kada tų batų reikės?
– Jau dabar reikia.
– Na, vakar aš jų jums 

nesutvarkysiu. Užeikite rytoj 

pusę penkių.
***

Atėjus pavasariui Buratinas 
virto vampyru, išėjo į mišką ir 
godžiai gėrė beržų sulą.

***
Milijardieriaus sūnelis sako 

tėvui:
– Tėti, bet juk pasaulyje 

pinigai ne svarbiausi. Yra daug 
svarbesnių dalykų.

– Tikrai taip, Petriuk. Bet tie 
dalykai labai brangiai kainuoja.

***
Skambutis ūkininkui trečią 

nakties:
– Alio, ar pro jus avių banda 

neprabėgo?
– Ir tau alio. O ką, atsilikai?

***
Klausimas suvalkiečiui:
– Petrai, ar žinai, kaip 

atsirado varinė viela?
– Tai aišku. Du suvalkiečiai 

nepasidalino vieno eurocento.
***

Vyras sprendžia kryžiažodį 
ir klausia žmonos:

– Kaip teisingai parašyti: 
Iranas ar Irakas?

– Nežinau. Aš ir taip, ir taip 
girdėjau.

***
Pirmą kartą žmonijos 

istorijoje dvi moterys išėjo į 
atvirą kosmosą. Paplepėti.

***
Klumpiabalių kaimo 

šventėje kviestinė grupė  taip 
norėjo namo, kad dviem 
dainomis aplenkė fonogramą.

Orų prognozė spalio 25-28 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Spalio 25 d. Naktį 9

Dieną 15
P, 
3-8 m/s

Ryte palis.

Spalio 26 d. Naktį 8
Dieną 14

P,
7-13 m/s

Diena vėjuota. Vakare 
kai kur palis.

Spalio 27 d. Naktį 9
Dieną 10

V, 
5-10 m/s

Protarpiais nedidelis 
lietus.

Spalio 28 d. Naktį 6
Dieną 9

Š,
4-9 m/s

Vietomis nedideli 
krituliai, plikledis.

www.rokiskiosirena.lt
qNaujienos
qSkelbimai
q Video ir fotogalerijos

DOVANOJA

• Dovanojame rąstinį namą 
nusikelti/nusigriauti. Rokiškio 
raj., Juodupės sen. Detalesnė 
informacija telefonu.  
Tel. 8 621 89 438. Rokiškis

• Po poros savaičių bus dovanojami 
rainiukai kačiukai, 2 iš jų baltomis 
kojytėmis, lytį dar sunku nustatyti, 
bet kad bus meilūs draugai - 
garantuota. Tel. 8 621 29 515. 
Rokiškis
• Atiduodu naudotą šiferį. Mažieji 

lapai, apie 150 kv. m.  
Tel. 8 610 19 607. Rokiškis
• Dovanoju 3 mėn. kačiukus. 
Laukiniai, žaismingi. Yra rudas, 
juodas, margas su rudais dryžiais ir 
margas su juodais dryžiais.  
Tel. 8 637 11 390. Rokiškis

• Dovanoju labai mielą danų veislės 
pinčeriuką (patinėlis). Amžius - 2 
metai. Draugiškas, mielas, sveikas 
ir prižiūrėtas. Tel. 8 604 57 005. 
Rokiškis
• Pašarines bulves, 5 maišai.  
Tel. 8 688 41 212. Rokiškis

• Nedidelį šunį ir būdą.  
Tel. 8 622 47 028. Rokiškis
• Žirgų mėšlą. Tel. 8 670 97 023. 
Rokiškis
• Gražuolius šuniukus, augs 
nedideli. Tel. 8 600 79 060. 
Rokiškis


