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Regioninės žiniasklaidos analizė: 
užtikrintai pirmauja „Rokiškio Sirena“

Buvo lyginamos Rokiškio (rokiskiosirena.lt; grokiskis.lt), Kupiškio (kmintys.lt), Zarasų (zarasuose.lt) ir 
Biržų (siaure.lt) laikraščių interneto svetainės. Kadangi Zarasų laikraštis „Zarasų kraštas“ savo svetainės 
neturi, į palyginimą įtraukėme populiariausią Zarasų naujienų svetainę zarasuose.lt. Palyginimui imti lie-
pos, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesių duomenys, viešai prieinami internete. Analizė atlikta naudojant „Simi-
larWeb“ programą.

Visose kategorijose užtikrintai pirmauja Rokiškio laikraščio „Rokiškio Sirena“ interneto svetainė ro-
kiskiosirena.lt

Po jos eina kito Rokiškio laikraščio – „Gimtojo Rokiškio“ svetainė. Tretieji – kupiškėnai, ketvirtieji – zara-
siškiai ir penktieji – biržiečiai.

Lietuvos mastu rokiskiosirena.lt užima 561, grokis-
kis.lt – 1150, kmintys.lt – 1573, zarasuose.lt – 2383, o 
siaure.lt – 5020 vietą.

Pasauliniu mastu rokiskiosirena.lt užima 268510, 
grokiskis.lt – 425091, kmintys.lt – 586579, zarasuose.
lt – 855179, o siaure.lt – 1483972 vietą.

Rokiskiosirena.lt aplankyta 326849, grokiskis.lt – 
286104, kmintys.lt – 150871, zarasuose.lt – 118060, 
siaure.lt – 43274 kartus.

Šiame grafike vaizduojama lankytojų srauto dina-
mika per 2019 m. liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėne-
sius. Rokiskiosirena.lt ir kmintys.lt svetainių lankomu-
mas nuolat kilo. Grokiskis.lt ir zarasuose.lt svetainių 
lankomumas smuko. O siaure.lt išlaikė stabilų nau-
dotojų srautą.

Šioje lentelėje vaizduojamas vartotojų įsitraukimas į analizuojamas svetaines. Čia vėl gi pirmauja rokiskio-
sirena.lt. Vidutiniškai šioje svetainėje apsilankęs vartotojas praleidžia keturias su puse minutės.

Čia rodoma, ko-
kiais prietaisais var-
totojai daugiausia 
naršo svetainėje. 
Mobiliaisiais prie-
taisais didžiasias 
vartotojų procentas 
patenka į kmintys.lt 
svetainę, o staliniais 
kompiuteriais- į za-
rasuose.lt svetainę.

„Rokiškio
Sirenos“
inform.

www.rokiskiosirena.lt

Rajono tarybos narių 
reveransai „Pugai“. 
Tik ar nuoširdūs?

Rajono tarybos posėdis 
vyko Konstitucijos dieną. Nors 
mūsų valstybėje laisvės reikšti 
savo įsitikinimus niekas kol kas 
neatšaukė, visgi verslininkui ir 
parasparnių sporto entuziastui 
Vilmantui Petrušoniui apie tai 
buvo priminta...

Visiems žinomi, 
mylimi, gerbiami, bet...
Vargu ar yra rokiškėnų, neži-

nančių, ką veikia klubas „Puga“? 
Tai jo nariai iš aukštybių žeria 
vaikams saldainius Obelinėje, 
tai jie rajono dangumi skraidina 
trispalves valstybinių švenčių 
proga. Kiek mažiau žinomi pla-
čiajai visuomenei „Pugos“ narių 
sportiniai pasiekimai. Tačiau vi-
sai ne todėl, kad jie būtų neverti 
dėmesio. Atvirkščiai – „Pugos“ 
žmonės, nors ir be didelės re-
klamos, sėkmingai dalyvauja 
svariose tarptautinėse varžybose, 
parsiveža prizų. Vieta, iš kurios 
kyla „Pugos“ klubo parasparniai 
– Rokiškio aerodromas. Ten yra 
toks, švelniai tariant, nebenaujas 
angaras. Dėl kurio ir kilo šurmu-
lys. Angaras – savivaldybės tur-
tas. Stovi nenaudojamas. „Pugai“ 
jis reikalingas veiklai plėtoti. Be 
to, klubas, kaip paaiškėjo rajono 
tarybos posėdyje, sumanęs į jį ne-
mažai investuoti.

Angaras klubui nedovano-
jamas. Rajono taryba turėjo 
apsispręsti, ar jį suteikti klubui 
naudotis 10-čiai metų pagal pa-
naudos sutartį.

Šis klausimas buvo svarsto-
mas ir praėjusiame, prieš mėnesį 
vykusiame rajono tarybos po-
sėdyje, tada sprendimas nebuvo 
priimtas. Ir šį tarybos posėdį, iš 
diskusijų buvo matyti, kad rajono 
tarybos nariams apskritai patinka 
klubo veikla. Va tik dėl angaro 
yra šiokių tokių neaiškumų.

Mokė, kas yra komercija
Aktyviausiai diskusijoje da-

lyvavo rajono tarybos narys, ko-
alicijos „Už laisvę augti“ atstovas 
Stasys Meliūnas. Pirmiausia jam 
„užkliuvo“ „Pugos“ klubo įsta-
tuose nurodytas, tarp kitų pajamų 
šaltinių, „ir kitos lėšos“. Tokia 
formuluotė – standartinė. Tačiau 
tarybos nariui užkliuvo, kad po 
ja gali slėptis klubo vertimasis 
komercine veikla. Paprašytas 
paaiškinti, V. Petrušonis uždavė 
klausimą: „Kas yra komercija? 
Tai pelno siekianti veikla. Paja-
mos gaunamos iš pardavimų ir 
ekonominės veiklos. Pelnas – 
skirtumas tarp pajamų ir išlaidų“

S. Meliūnas, padėkojęs už 
ekonomikos pamokėlę, toliau gi-
linosi į terminą „kitos lėšos“. Jis 
domėjosi, kodėl šis sprendimo 
projektas nevertintas antikorupci-
niu požiūriu.

Meras Ramūnas Godeliaus-
kas pabrėžė, kad rajono savi-
valdybė negali reguliuoti orga-
nizacijos veiklos. Viena aišku, 
angare jokia komercinė veikla 
nebus vykdoma. Jei tokia būtų – 
savivaldybė nutrauktų panaudos 
sutartį. Be to, savo svarų žodį 

šiame reikale tarė ir Konkurenci-
jos taryba. Apie tai, kodėl sprendi-
mo projektas nebuvo vertinamas 
antikupciniu požiūriu, atsakė jo 
pateikėja Agnė Grizevičiūtė. Sa-
vivaldybės specialistė paaiškino, 
kad to daryti nereikėjo.

Eksmerui su kolegomis
rūpėjo investicijų saugumas
Eksmeras Antanas Vagonis 

klausė, kokie saugikliai numa-
tomi ginant „Pugos“ interesus. 
Mat, jo žodžiais tariant, organi-
zacija į pastatą ketina investuoti 
„didelius pinigus“. O pasibaigus 
10 metų sutarties terminui, rajo-
no savivaldybėje gali būti „kita 
valdžia“. „Puga“ priinvestuos, o 
toji sutarties gali ir nepratęsti. A. 
Vagoniui antrino ir tarybos na-
rys Algis Čepulis. Jis teigė, kad 
„Pugai“ yra rizika. A. Čepulis 
pasiklausė, ar tiesa, kad jei or-
ganizacija investuos daugiau nei 
50 proc. pastato vertės, ar ji tu-
rės galimybę jį išsipirkti. Gavęs 
teigiamą atsakymą, A. Čepulis 
palinkėjo: „To ir siekite!“.At-
sakydamas į šį klausimą, meras 
R. Godeliauskas patvirtino, kad 
ateityje nepratęsus sutarties, in-
vestuotos lėšos nebūtų grąžina-
mos. Ir padėkojo, kad opozija 
taip rūpinasi „Puga“. „Šį posė-
dį“, – pridūrė meras.

Reveransai ir 
priekaištai dėl skaidrumo
Atėjus pasisakymų metui, rajo-

no tarybos narė konservatorė Dia-
na Meškauskienė pasinaudojo tei-
se pasisakyti kaip proga padėkoti 
„Pugai“ ir jos vadovui už tai, kad 
jie savo pasirodymais pagyvina 
rajono patriotinius renginius.

Rajono tarybos narys, partijos 
„Tvarka ir teisingumas“ atstovas 
Egidijus Vilimas papriekaištavo 
rajono vadovams dėl prieš mė-
nesį vykusiam posėdžiui pateikto 
sprendimo projekto, kuriam esą 
trūko skaidrumo. „Linkėčiau atei-
tyje nedaryti tikimybės, kad klau-
simas gali atrodyti neskaidriai. 
Esame daugybę pastatų, ir daug 
geresnės būklės, suteikę, pavyz-
džiui, kaimo bendruomenėms“, 
– sakė jis S. Meliūnas pasisakymo 
metu visaip gyrė „Pugą“, suskai-
čiavo jos nuopelnus. Visgi pridū-
rė: „Vidmantas dalyvavo politiko-
je. Ir formulė „aš – tau, tu – man“ 
netinka“.

Tada teise pasisakyti pasinau-
dojo vicemeras Tadas Barauskas, 
griežtai sudėliojęs taškus ant„i“. 
„Atrodo, kad šiandien rajono tary-
boje įvyko nušvitimas. Dabar jau 
bandoma sakyti, kad buvo neskai-
dru. Gal taip kratomasi asmeninės 
atsakomybės? Juk nepatogu prieš 
lakūnus“, – sakė vicemeras. Ir pri-
dūrė, kad ankstesniame tarybos 
posėdyje jų nebuvo, tad ir spren-
dimas buvo kitoks.

Šįsyk už tai, kad su „Puga“ 
būtų pasirašyta Rokiškio aero-
drome esančio angaro panaudos 
sutartis, balsavo 17 rajono tarybos 
narių, susilaikė 3.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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BRYDĖS

Mene, tekel, fares

Lina Dūdaitė-Kralikienė
Dieviškai ilgas ir šviesus šis 

ruduo. Tik apniukę vėlyvi rytai 
ir ankstyvos sutemos bei nužirę 
sodo lapai teprimena, kad jau 
veik už savaitės, kaip pas mus sa-
koma, Visų šventė. Tamsos, mir-
ties ir šalčio metas. Sunku apie jį 
galvoti, kai po langais dar kvepia 
naktinukės. Kai paskutinį krau-
jo spalvos žiedą kelia arbatinė 
rožė. Kai, anot Vilijos Radvilės, 
laukuose pasiklydusi vasara su-
sikrovė lagaminus. „Nors išeiti 
neskuba“, – nuo savęs priduriu, 
grėbdama pramaišiui obels ir 
ąžuolo lapus.

Artėja Visų šventė. Apie ją si-
gnalizuoja pasikeitęs parduotuvių 
asortimentas, didžiausias erdves 
užimančios Vėlinių žvakės. Viena 
už kitą didesnės, su 40 proc. nuo-
laida. Šalia jų – moliūgai ir raganų 
skrybėlės. Siautulingam Helouvyno 
vakarėliui. Šitos šventės, kaip bebū-
tų keista, konfliktuoja. Viena, atseit, 
giliai lietuviška, kita gi – svetima, 
invazinė. Nors abi apie tą patį. Iš 
esmės apie tą patį. Apie varžytu-
ves: didesnio pjaustyto moliūgo, ir 
didesnio „sloiniko“ su indėklu. Vie-
nas dega vieną naktį, kitas (tas in-
dėklas), – kaip rašoma, iki keturių 
parų. Abu kilę iš to paties žibinto. 

Abu vienodai bylojantys žmogaus 
tuštybę – kam gi tas žibintas, jei tu 
pats jį sunkiai pakeli? Kieno kelią 
toks gali apšviesti?

Mes gyvename žiburių epochoje. 
Namuose net naktį negęsta šviesos, 
miestas spindi parduotuvių vitrino-
mis. Mes retai liekame vieni. Bijo-
me tylos, nakties, vienatvės, tamsos. 
Vejame jas kaip beįmanydami. Kas-
dien vis naujomis linksmybėmis. 
Šiandien koncertas, vakar teatras, 
rytoj sporto klubas, bėgimas nuo 
senatvės, kremas nuo raukšlių, kai 
kam, turtingesniam, grožio injekcija 
ar skalpelis, implantai ir įdėklai. Jų 
kaina – laikas. Pro pirštus byrantis 
brangiausias turtas. Kurio dvide-
šimtmečiui atrodo neišsenkamai 
daug, pilnos dienos, ir pilnos nak-
tys. Keturiasdešimtmečiams, kaip 
man, laikas tampa vertybe. 

Negailestinga statistika teigia, 
kad vidutinė vyro gyvenimo trukmė 
– 70,7 metų, moters – dešimtmečiu 
ilgiau. Ir imi suvokti, kad tas „kol 
mirtis mus išskirs“, ne toks jau ir 
tolimas. Ir ateina laikas permąsty-
ti vertybes. Su kai kuo susitaikyti. 
Kad nenusipirksi jachtos, gyveni 
name be baseino, su žmogumi, ne-
primenančiu svajonių sutuoktinio, 
tačiau šalia ir mylimu. Kai daug di-
desne vertybe už visas pasaulio ro-
žes ir visus kailinius tampa tiesiog 
šiltas žodis „Padaryta“, dar nesuspė-
jus paprašyti. 

Visuomenė negailestinga. Ji 
spaudžia. Kasdien. Būti geresniais 
jei ne už didžiąją žmonijos dalį, tai 
bent už save patį vakar. Feisbukas, 
instagramas, visuomenės „žvė-
rų“ kronikos tik ir ragina įsivelti į 
„žiurkių lenktynes“ dėl akimirkai 
išplėšto –iausiojo titulo. Ir praside-
da... Savęs ir artimųjų dresiravimai, 
kad savasis stuobrys bent iš toli ir 
pro apmusijusius akinius primintų 
tą tolimą kažkokios ponios idealą. 
Kuris, kaip asilui prieš snukutį ant 
kartelės parišta morka, atrodo jau 
tuoj... tuoj... Ir nutolsta. Va taip ir 
dresiruojam savo stuobrius, ožius, 
asilus, girtuoklius ir nevėkšlas. Iš 
kur tie mieli anekdotai apie amžinus 

sutuoktinių karus? Kodėl manoma, 
kad santuoka, ypač vyrams, tai jau 
beveik gyvenimo pabaiga? Taip ir 
kariaujame tuos beviltiškus karus, 
kol vieną baisų rytą į duris pabel-
džia realybė. Nebėra. Tada ant ka-
pelio reikia nutempti patį didžiausią 
„sloiniką“ ir didžiausią chrizantemų 
krūmą. Kad visi matytų, kaip „Juoda 
orchidėja, kaip aš mylėjau, o kaip aš 
mylėjau“. Išeitis – žiurkių lenktynes 
laimėti įmanoma vieninteliu atveju: 
jose nedalyvauti. Kitaip gresia likti 
akis į akį su savo baisiausiu priešu 
ir likimu – vienatve. Joje, keista, la-
biausiai juntamas Tos, kurios viso-
mis priemonėmis ir būdais bandome 
išvengti, alsavimas.

Mes, negęstančių žiburių ir ne-
nutrūkstančių linksmybių vaikai, 
Jos bijome. Paniškai bijome. Tiek, 
kad net giesmes kupiūruojame. Kad 
tik mažiau apie Ją, apie Paskutinįjį 
teismą būtų. Juk kitados ramia sąži-
ne iš bažnytinio giesmių repertuaro 
buvo išbraukta „Libera“. Nes suti-
kite, „Gelbėk mane, Viešpatie, nuo 
amžinosios mirties, tą siaubingąją 
dieną, kada ims drebėti dangus ir 
žemė, kai dangui liepsnojant teisi 
pasaulį“, optimizmu nekvepia. Kur 
kas geriau posmuoti, kaip ironzuoja 
mano bičiulis, „Atsimerk mamyte, 
apsiversk, tėveli“. 

Mirties mes nebematome. Vi-
siškai nebematome. Dar mūsų tė-
vai susidurdavo su ja kiekviename 
žingsnyje. Nuo pat vaikystės maty-
dami, kaip vykdomi „mirties nuos-
prendžiai“ vištai ar paršeliui. O mes 
seniai mėsą perkame parduotuvėje. 

Mūsų seneliai ir tėvai savo arti-
muosius išlydėdavo iš namų, oriai. 
Mano močiutės didžiausia svajonė 
buvo numirti savo namuose ir savo 
lovoje. Žvelgiant į tuos ramius pa-
juodusius šventuosius, kurių užta-
rimo ilgus dešimtmečius šaukėsi. Ir 
amžinojo poilsio iškeliauti iš savo 
artrito išsukiotomis rankomis pasta-
tytų namų. Į kuriuos tas dienas veda 
eglišakių kvapas. Kur galvūgalyje 
kabo Nukryžiuotasis, prie galvos 
dega šventinta žvakė. Ir Rožančius 
rankose ne tas, dailus ir spindintis, 

gedulo namuose nupirktas. O tas, 
kurio karoliukai nuo jaunystės pirš-
tais nupoliruoti... Tikint, kad arti-
mieji prisimins ne tik nuotraukose, 
bet ir maldose...

Mes į Amžinybę iškeliausime 
ne namų prieblandoje, o akinamai 
baltose ligoninės palatose. Apraiz-
gyti laidais ir vamzdeliais, bandant 
jais supančioti beišskrendančią 
sielą. Kai kūnas meldžia Dangaus 
malonės paleisti... Kai virpėdamas 
užgęsta seselės stalčiuje sužvejotas 
žvakigalis. O reanimacijos skyriaus 
medikai kaltinami, kad nepakanka-
mai stengėsi, nes šiandien neįvyko 
stebuklas ir mirštantysis nepakilo iš 
patalo. Kad medicina bejėgė aštuo-
niasdešimtmetį perkopusiam žmo-
gui įdėti naujus plaučius, širdį ar 
inkstus. Nes toks mūsų supratimas 
apie Amžinąjį gyvenimą...

Turtingesnėse pasaulio šalyse jau 
kelis dešimtmečius vykdoma spe-
ciali šaldymo procedūra. Pirmosio-
mis akmirkomis po mirties žmogaus 
kraujas išpumpuojamas, vietoj jo 
pripildoma specialaus skysčio ir pra-
dedama šaldymo procedūra. Tikintis, 
kad atėjus laikui, kai bus išgydomos 
mirtį lėmusios ligos, žmogus prisi-
kels naujam gyvenimui. Tačiau Visa-
galio taip paprastai neapgausi: šąlant 
bet koks skystis (įskaitanti ir kūno 
skysčius) plečiasi ir vyksta vadina-
masis stiklėjimo procesas. Šaldamas 
vanduo organus tiesiog suskaldo. Tas 
skystis, pakeičiantis kraują, skirtas 
būtent stiklėjimo procesui stabdyti. 
Tačiau šiuo metu mokslas vis dar 
nepajėgus išspręsti šitą problemą. 
Todėl ir mirusįjį, nepaisant mokslo 
pažangos, prikelti kol kas tegali tik 
Aukščiausiasis.

Mes, krikščionys, lyg ir turėtume 
nebijoti mirties. Kaip nebijojo mūsų 
tikėjimo protėviai, sutikę mirtį Ro-
mos arenose, nukryžiuoti, žvėrių 
draskomi, gyvi deginami. Jie lau-
kė mirties, kaip susitikimo su savo 
Viešpačiu. Mes gi susitikimo ven-
giame. Nes ką mes pasakytume lai-
ko ir erdvės valdovui? Kad laikėmės 
jo įsakymų. Kurių neprisimename, 
ir  papraštytas išvardinti visus de-

šimt Dievo įsakymų, doras „sutvar-
kytas“ katalikas įstrigs ties maždaug 
penktuoju. Ir ramiausiai paaukos 
per Baltų vienybės dieną kokiam 
pagonių dievui. Pala pala, sakau, o 
tai koks pirmasis Dievo įsakymas? 
Lyg ir Neturėk kitų dievų, tik mane 
vieną? „Ką tu, aš katalikas, čia aš tik 
simboliškaiׅׅ“, –  lemena „nusikalti-
mo vietoje“ pričiupta dora katalikė. 
Na, mūsų tikėjimo protėviams taip 
neatrodė. Jie griežtai atsisakydavo 
garbinti kitus dievus, net jei toks 
„simboliškai“ jiems buvo skirtumas 
tarp gyvybės ir mirties. Jie rinkda-
vosi pastarąją, bet neišduodavo.

O ko iš mūsų norėti? Krikščio-
nybė yra rašto religija. Kas iš mūsų 
skaitė Šventąjį Raštą? Gerai gerai, 
bent jau Naująjį testamentą? Tai ko 
stebimės, kad mūsų tikėjimas ap-
augo mitų, beverčių ir beprasmių 
zababonų luobu? Ir patys jau nebe-
atskiriame, kas ten tikra, kas ten iš-
galvota... Va mūsų kaimynai ir bro-
liai krikščionys sentikiai vien dėl to, 
kad nesutiko nė vienos raidės Šven-
tajame rašte pakeisti, buvo žiauriai 
naikinami ir persekiojami. 

Išpažintį ir Atgailą pavertėme pa-
prastu formalumu. Nes net nenusi-
dedame. Malda, Atgaila, Išpažintis 
– taigi čia bobučių išmislas. Neturi 
jos ką veikti, tai ir eina pas diedelį 
spintoje papasakoti savo gyvenimą.  
O mes – išdidūs. Mums nereikia. 
Užtat geriame saujomis. Vaistus ir 
svaigalus. Kad užsimirštume. Kuo 
toliau nuo Jos pabėgtume. Ir bėga-
me – tiesiai į Jos glėbį. Savižudybė-
mis, rizikingu elgesiu kelyje, darbe, 
namų aplinkoje. Manydami, kad 
Mirtis tai ne mums, ir ne apie mus. 
„Galvoja žmonės Leningrade ir Ro-
moje, kad mirtis – tai, kas nutinka 
kitiems. Kad gyvenimas suks ir suks 
ratą“, – dainuoja grupė „Splin“. Ta-
čiau, kaip Babilono valdovui Bal-
tazarui, pačios didžiausios puotos, 
svaigiausios linksmybės įkarštyje 
ant sienos pasirodo užrašas „Mene, 
tekel, fares“: suskaičiuota, pasverta, 
padalinta. Ir už mus jau, tikriausiai 
nesimels. Kaip ir mes nebesimel-
džiame...

Rajono biudžete parama smulkiam 
ir vidutiniam verslui išseko

„Rokiškio Sirenos“ spalio 
25-osios numeryje pasirodė 
rajono savivaldybės infor-
macija, kad šiemet nebebus 
priimamos smulkiųjų ir vi-
dutinių verslininkų paraiš-
kos paramai gauti.

„Stabdomas paraiškų priė-

mimas Rokiškio rajono savi-
valdybės smulkaus ir viduti-
nio verslo plėtros programos 
lėšoms gauti“, – skelbiama 
pranešime. Kodėl stabdoma 
parama, „Rokiškio Sirena“ 
klausė rajono mero Ramūno 
Godeliausko. Pašnekovo tei-
gimu, rajono tarybos spren-

dimu šiemet paramai verslui 
buvo numatyta 70 tūkst. Eur. 
Ir paraiškų nebepriimama, nes 
šios lėšos jau išseko. „Ypač 
daug verslininkų prašymų su-
laukta pirmąjį šių metų pus-
metį“, – sakė meras.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Seimo narys: priešlaikinių rinkimų 
galimybė mažai tikėtina

Nepavykus antrą kar-
tą iš užimamų pareigų 
atleisti Seimo pirmininko 
Viktoro Pranckiečio, par-
lamentarai prabilo apie 
priešlaikinių rinkimų ga-
limybę. Jau ir data siūlo-
ma: 2020 m. sausio 19 d.

Priežasčių, dėl kurių 
parlamentarai nesiryžtų 
skelbti pirmalaikių rinki-
mų, yra kelios. Pirma, tai, 
kad jei sprendimas būtų 
priimtas, rinkiminei kam-
panijai faktiškai liktų tik 
du su puse mėnesio. Per tą 
laiką politinėms partijoms, 
judėjimams reiktų ne tik iš-

kelti kandidatus, suformuoti 
sąrašus daugiamandatei ri-
kimų apygardai, bet ir rasti 
lėšų skubiai planuoti rinki-
minę kampaniją. O dvejiems 
rinkimams per nepilnus me-
tus (2019 m. kovą vyko Sa-
vivaldybių tarybų rinkimai), 
daugeliui politinių jėgų būtų 
nelengva suformuoti agitaci-
nei kampanijai ir rinkimams 
skirtus biudžetus. Tad jau 
vien dėl praktinių priežas-
čių menkai tikėtina, kad prie 
balsadėžių rinkėjai bus pa-
kviesti jau sausį.

Seimo narys Raimundas 
Martinėlis, paklaustas, kokia 
yra perspektyva paleisti Sei-

mą ir skelbti priešlaikinius 
rinkimus, atsakė, jog mažai 
tikėtina, kad taip įvyks. „Aš 
pats, jei reiktų balsuoti, pa-
laikyčiau pirmalaikių rinki-
mų idėją. Tačiau nemanau, 
kad toks sprendimas būtų 
priimtas. Tam reikia, kad 84 
Seimo nariai tam pritartų. 
Nemanau, kad tiek kolegų 
balsuotų už pirmalaikius rin-
kimus“, – „Rokiškio Sirenai“ 
komentavo R. Martinėlis.

„Rokiškio Sirena“ pri-
mena, kad kiti eiliniai Sei-
mo rinkimai vyks 2020 m. 
spalį.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rokiškio pagrindinei mokyklai – 
trinkelėmis klota aikštelė

Šiomis dienomis bebaigia-
mos kloti trinkelės Rokiškio 
pagrindinės mokyklos auto-
mobilių stovėjimo aikštelėje.

„Rokiškio Sirena“ prime-
na, kad dėl šios mokyklos ger-
būvio pavasarį vyko mokslei-

vių tėvų susitikimai su rajono 
vadovais. Vienas iš tėvų pra-
šymų buvo būtent sutvarkyti 
duobėtą automobilių aikštelę, 
kad iš jos būtų patogu nuvežti 
į klases judėjimo negalią tu-
rinčius vaikus.

Kaip sakė rajono meras 

Ramūnas Godeliauskas, aikš-
telė tvarkoma būtent dėl to, 
kad ji būtų patogesnė moky-
klos moksleiviams. Mat šiame 
pastate be mokyklos dar yra 
Švietimo centras bei rajono 
savivaldybės archyvas.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
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Liongino Šepkos premija paskirta vienbalsiai. 
O laureatas dvejojo, ar važiuoti į Rokiškį...

Šeštadienį, spalio 26-ąją iš-
kilmingai paskelbti jubiliejinės 
XX Liongino Šepkos konkursi-
nės parodos rezultatai. Paroda 
gausi – dėl pagrindinio prizo 
varžėsi net 34 drožėjai. Įdomu 
tai, kad parodos laureatas pas-
valietis Vytautas Jackūnas dve-
jojo, ar važiuoti į jos uždarymą. 
O jo sveikintojai dvejojo, kurią 
ranką drožėjui spausti...

Kultūrinis reiškinys
Respublikinė medžio drožėjų 

darbų konkursinė paroda Lion-
gino Šepkos premijai laimėti yra 
tapusi reiškiniu ne tik Lietuvos 
etnokultūros, tautodailės, bet ir 
dailės pasaulyje. Liūdna, kad 
šioje šventėje nebuvo L. Šepkos 
našlės. Ji atsiuntė sveikinimą, 
kuriame liūdnai konstatuojama, 
kad senatvė visgi yra talpus žo-
dis...

Paroda, kaip sakė garbūs au-
toritetingos komisijos nariai, yra 
tarsi kompasas pasitikrinti, kuria 
kryptimi šalyje vystosi medžio 
drožyba. Kaip joje,paisant, tradi-
cijų diegiamos naujovės. Paroda 
yra ta vieta, kurioje matoma, ko-
kiomis tendencijomis kvėpuoja 
šiandieninis drožybos menas, ir 
kokia jo ateitis. 

Drožėjus vertino autoritetin-
ga komisija: Jonas Rudzinkas 
– Lietuvos tautodailininkų są-
jungos pirmininkas, dailininkas 
Arūnas Augutis, Lietuvos tau-
todailininkų sąjungos Rokiškio 
skyriaus pirmininkė Birutė Dap-
kienė, rajono savivaldybės Kul-
tūros, švietimo ir sporto skyriaus 
vyriausioji specialistė Janina 
Komkienė, Lietuvos tautodaili-
ninkų sąjungos Vilniaus skyriaus 
pirmininkė Ramutė Kraujalienė, 
Utenos savivaldybės Kultūros 
skyriaus vyriausioji specialistė 
Zita Macekvičienė, Rokiškio 
krašto muziejaus direktoriaus 
pavaduotoja Marijona Mie-
liauskienė. Rokiškio šv. apašta-
lo evangelisto Mato parapijos 
klebonas Eimantas Novikas, 
menotyrininkė Alė Počiulpaitė ir 
skulptorius, Vilniaus dailės aka-
demijos dėstytojas Gediminas 
Žuklys. 

Komisijos vadovas J. Ru-
dzinskas sakė, kad darbas yra ne-
lengvas. Pirmiausia, nors patirtį ir 
laipsnius turėdami, komisijos na-
riai vis pasitikrindavo konkurso 
nuostatus. Nes kiekvieno asmens 
perspektyvos sprendžiamos ne 
pagal pažintis, pagal patinka-ne-
patinka. Klausimas, ar augimas 
yra į tradicijų, Aukštaitijos, L. 
Šepkos tradicijų kryptis. Jis prisi-
minė, kad pirmosios ekspozicijos 
muziejuje buvo stiklinėse vitrino-
se, kur vertindami darbus, komi-
sijos nariai bandė įžvelgti juos pro 
vitrinų atspindžius. J. Rudzinskas 
teigė, kad per ilgus metus pa-
siekta tai, ko norėjo: konkurso 
vardas, jo prasmė. „Pagyrimas 
visiems, kurie viešai į teismą iš-
stato savo kūrybąׅ“, – sveikinimo 
kalbą baigė pirmininkas.

Menotyrininkė Alė Pačiulpai-

tė analizavo L. Šepkos konkursų 
raidą Lietuvos dailei. Ji sakė, kad 
ji turėjo įtaką dabartinei liaudies 
skulptūros raidai, ir atskirų ta-
lentų augimui. Kiekvienas kon-
kursas, nepaisant pabangavimų, 
buvo einama į priekį. Paroda 
vertinga, nes čia renkasi drožėjų 
elitas, ir kiekvienam tai puiki pro-
ga įsivertinti save bendrame kon-
tekste. Konkursas neišsikvėpė, o 
jis bręsta. Tai ženklas, kad jis rei-
kalingas ir meistrams, ir kultūrai. 
Ji palygino su kitais, pavyzdžiui, 
tapybos konkursais, kurie ilgai-
niui išsikvėpė ir nebedaro tokios 
įtakos.

 
Komisijos darbas 
pakankamai sudėtingas
Ar medžio drožyba „nueinan-

tis“ menas? Garbūs komisijos 
nariai kalba, kad parodos dalyvių 
gretos gausėja. Tačiau augimas 
ne tik kiekybinis. Ši paroda turi 
didžiulį autoritetą, tad joje eks-
ponuojami tik brandūs darbai. A. 
Počiulpaitė akcentavo, kad dar-
bai stiprūs, kad nėra vienvaldžių 
lyderių, „žvaigždžių“, visada yra 
diskusijos, ginčai. Kartais ir iki 
išnaktų. Ir ginčai buvo princi-
piniai, ne tik dėl meistrų lygio, 
bet ir dėl pačios liaudies kūrybos 
sampratos, jos tradicijų. „Ir tos 
diskusijos atsiranda dėl to, kad 
yra apie ką diskutuoti“, – pabrėžė 
A. Počiulpaitė.

Skulptorius G. Žuklys tei-
gė, kad esant ginčams, vienodai 
pasiskirsčius balsams, reiktų at-
kreipti dėmesį į tai, ar pretenden-
tas jau yra gavęs premiją, ar ne. 

„Bet juk tas pats, ar esi olimpinis 
čempionas, ar dukart olimpinis 
čempionas. Vis tiek olimpinis 
čempionas“, – sakė jis. Tačiau šio 
kriterijaus neprireikė. 

Parodos lankytojai taip pat 
yra komisija. Jie irgi balsavo už 
labiausiai patikusį autorių. Kie-
kvienas drožėjas gavo nemažai 
balsų. Patį didžiausią palaikymą 
pelnė labai išraiškingo didelio 
darbo autorius radviliškėnas 
Edmundas Gaubas. Jo darbas 
skirtas Lietuvos kariuomenės 
pergalės prieš bermontininkus 
100 metų jubiliejui. 

Gausi jaunimo
Paroda atvira ir jaunimui. 

Štai jauniausiam parodos da-
lyviui Edgarui Budriui – vos 
14-ka. Gausiausią jaunų talentų 
būrį, pristatė, žinoma, Žemai-
tija. Akivaizdu, kad jaunimui 
nesvetimos drožybos tradicijos, 
o juos techninio, kompozicinio, 
meninio tobulėjimo keliu veda 
talentingi mokytojai, tokie kaip 
telšiškis Viktorui Raibužiui. Par-
odos prizais apdovanoti net du jo 
auklėtiniai: geriausiu jaunuoju 
drožėju tapo Aurimas Jurgaitis, 
o E. Budrys – kaip jauniausias 
parodos dalyvis. Lietuvos kul-
tūros tarybos įsteigtos premijos 
atiteko Adolfui Teresiui (už kū-
rybišką tradicijos interpretavi-
mą). Rokiškio r. savivaldybės 
įsteigta premija už etninių tradi-
cijų skulptūroje tęstinumą skirta 
Vytautui Šemeliui.

Gintautas Akstinas apdova-
notas dekano E. Noviko prizu už 

tradicinės krikščioniškos ikono-
grafijos tęstinumą. 

„Rotary“ klubo prizas, kurį 
įteikė Simonas Tuska, atiteko 
Sauliui Lampickui - už žmogaus 
ir gamtos poetizavimą skulptū-
roje. S. Lampickas savo darbus 
eksponuoja būtent Rokiškio kraš-
to muziejuje. Ir jis pratęsė sutartį 
su muziejumi iki 2027 m. Tad šio 
meistro darbais dar ilgai galės 
grožėtis rokiškėnai.

 Eduardas Titas pagerbtas už 
debiutą, Vytautas Jaugėla - už že-
maitiškos tradicijos tęstinumą,  Ka-
zys Striaupa - už istorinę tematiką 
skulptūroje, Egidijus Impolis - už 
debiutą. Vienintelis parodoje da-

lyvavęs rokiškėnas Juozas Zabulis 
- už liaudies skulptūros tradicijų tę-
simą Rokiškio krašte, Pranas Petro-
nis - už stilistinį vieningumą, 

Anelė Araminienė, Janina 
Listvina ir Redita Narkevičienė 
– „Už moterišką solidarumą“. Vi-
siems parodos dalyviams įteikti 
dalyvio diplomai, muziejaus lei-
diniai „Pažįstamas ir nepažįsta-
mas Lionginas Šepka“, proginiai 
magnetukai.

Intriga 
iki paskutinės sekundės
Kas taps L. Šepkos konkursi-

nės parodos laureate, intriga buvo 
išlaikyta iki paskutinės minutės. 
Atmetimo būdu, kai buvo apdo-
vanotas gausus žemaičių būrys, 
vienas neatvykęs suvalkietis ir 
du dzūkai, tapo aišku, kad laure-

atas bus iš didžiausio aukštaičių 
drožėjų būrio. Vienas po kito jie 
atsiėmė savuosius diplomus ir 
prizus. Kol liko vienintelis – Vy-
tautas Jackūnas. Ši paroda jam 
– dvyliktoji. Nedaug trūko, kad 
laureatas būtų apdovanotas „už 
akių”. Mat jis susižalojo ranką, 
viena ranka sunku vairuoti, tad il-
gai svarstė, vykti į Rokiškį, ar ne. 
Atvykti paskatino mūzos: žmona, 
dukra ir anūkėlė. 

Sveikindami laureatą, viceme-
ras Tadas Barauskas ir komisijos 
pirmininkas J. Ragauskas svars-
tė, kurią ranką geriau spausti: 
sveikąją kairę ar įtvare dešiniąją. 
„Didingai karūną nešk. Priklau-
so. Ačiū, kad esiׅׅ“, – sveikino J. 
Ragauskas. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Laureatą Vytautą Jackūną sveikino vertinimo komisijos pirmininkas Jonas Ragauskas ir vicemeras Tadas 
Barauskas. Įdomu tai, kad V. Jackūnas dalyvavo pačioje pirmojoje konkursinėje parodoje. 

L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

„Rotary“ klubo premiją Simonas Tuska įteikė rokiškėnams puikiam žinomam drožėjui Sauliui Lampickui.

Dovana vieninteliam rokiškėnui drožėjui Juozui Zabuliui.

Sveikinimai jauniausiajam parodos dalyviui Edgarui Budriui.
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TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Naujus (originalius) Moskvitč 
purvasargius. Kaina 1,50 Eur/vnt. 
Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• Priekabų sukabinimo apsaugą 
su spyna, pirkta originali 
parduotuvėje. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 692 53 557. Rokiškis
• Originalius Opel R15 ratų 
gaubtus. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 606 82 250. Rokiškis
• Originalius, labai geros būklės, 
BMW lietus ratlankius su 
padangomis R16 235/60. 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
• Nissan Almera 2003 m., 2,2 l, 
dCi, 82 kW mechaninę pavarų 
dėžę dalimis. Dėžės kodas 
(RS5F50A). Tel. 8 636 00 696. 
Rokiškis
• Lietus Ford ratlankius. 4 vnt. 
R15; 4x108; centrinė sklylė 63,3. 
Padangos vasarinės 195/60 R15 

Eur. Tel. 8 645 87 075.  
Rokiškis
• Žiemines padangas 205/60 R16 
4vnt. 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, 4 vnt. 
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 1999 m. 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. 
Komplekto kaina tik 30 Eur.  
Tel. 8 616 35 640. Zarasai
• Dalimis 1999 m. Opel Astra 2 l, 
74 kW. 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, 2018 m.). 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 2,2 l, 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  Audi automobilio 
R15 ratus 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

tinkamos dar vienam sezonui. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 618 45 278. Rokiškis
• Audi A4 ratus su žieminėmis 
padangomis 195/65 R15. Vienas 
sezonas. Protektorius 8 mm. 
Pagaminimo data – 2018 m.  27 
savaitė. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 618 45 278. Rokiškis
• Originalius R16 Audi ratų 
gaubtus. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 620 31 902. Rokiškis
• Naudotą Varta 95Ah 
akumuliatorių. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 620 31 902. Rokiškis
• Naudotas Semperit R14 175/65 
žiemines padangas, 4 vnt., 
protektorius – 4 mm. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 620 31 902. Rokiškis
• Naują, įpakuotą automobilinę 
magnetolą. Kaina 11 Eur.  
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
• 4 dygliuotas R14 padangas. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 675 13 781.  
Kupiškis
• Tvarkingus R15 ratlankius su MS 
padangomis. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• Lietus ratus su žieminėmis 
padangomis 195/65 R15. 
Protektoriaus likutis 6-7 mm. Tinka 
Audi, VW Passat, Sharan. Kaina 
110 Eur. Tel. 8 673 48 451. Rokiškis
• VW Touran originalią 
automobilinę magnetolą. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 620 31 902.  
Rokiškis
• Žiemines dygliuotas padangas, 
6mm. 226/60 R17 4 vnt. Kaina 20 

Mažų miestelių lygos startas visoms trims rajono komandoms paženklintas nesėkme
Startavo krepšinio Mažų 

miestelių lyga. Šiemet joje 
rajono garbę gina trys ko-
mandos: Pandėlys, Pane-
munėlio „Fazė“ bei Obelių 
„Entuziastai“. Pirmosios 
dvi – B divizione, o Obelių 
„Entuziastai“ – A divizione. 
Deja, namų sienos – Kūno 
kultūros ir sporto centro 
salė –visoms trims koman-
doms nebuvo sėkmės laidu. 
Atkakliausiai dėl pergalės 
kovėsi Obelių „Entuzias-
tai“, tačiau krytis į duobę 
trečiojo kėlinio pabaigoje 
jiems buvo lemiamas. Paga-
vę sėkmę varžovai Parovė-
jos (Biržų r.) „Agaras“, jos 
nebepaleido.

Karaliavo po krepšiais, 
bet nepataikė
Pirmoji rungtynių pusė 

mūsiškiams nežadėjo nieko 
blogo. Į priekį komandą už-
tikrintai vedė ir žaidimą sty-
gavo lyderiai. Po krepšiais 
karaliavo Renatas Jegorovas, 
o varžovų krepšį taikliai ata-
kavo Tomas Trumpa. Rami, 
drausminga gynyba lėmė, kad 
po netaiklių metimų pirmoje 
rungtynių pusėje varžovai tu-
rėjo gana nedaug progų pakar-
toti metimą. Žiūrovus džiu-
gino ir mūsiškių sėkmingai 
perimti kamuoliai. Supratę, 
kad po krepšiu prasiveržti ne-
pavyks, didžiąją pirmojo kėli-
nio taškų dalį varžovai pelnė 
tolimais metimais. 

O štai mūsiškiams, nors 
tai ir namų aikštė, nekrito. 
Kartais trūko ir elementarios 
sėkmės: ne vienas nuo tritaš-
kio linijos paleistas kamuolys, 
lanke apsukęs ratą, iš jo išsi-
sukdavo. Dar tragiškiau sekė-
si mesti baudos metimus. Ko-
manda faktiškai nepasipelnė 

iš „Agaro“ žaidėjų prisirinktų 
baudų. Iš 35 per rungtynes 
mestų baudų „Entuziastai“ 
pataikė 14. O štai jų varžovų 
pataikymo procentas buvo 89: 
iš 19 baudų pataikė 17. Pras-
tai krito ir dvitaškiai: jų abi 
komandos metė po 52, mūsiš-
kiai pataikė 16, varžovai – 19. 
Tritaškių pataikymo procentas 
buvo panašus: tikslą pasiekė 
maždaug kas ketvirtas koman-
dų snaiperių tolimas metimas. 

Pirmasis kėlinys vyko 
apylygiai: jį 18:14 laimėjo 
varžovai. O štai antrasis jau 
buvo obeliečių sėkmė: jiems 
sekėsi viskas, ko ėmėsi. Sė-
kmingos atakos, drausminga 
gynyba, kova dėl atšokusių 
kamuolių. Varžovai tuo tarpu 
prieš mūsiškių atakas turėjo 
vieną priešnuodį – baudas. Jas 
rinkosi beveik visi varžovų 
žaidėjai. Antrajame kėlinyje 
mūsiškių persvara buvo aki-
vaizdi: 25:14.

Kas nutiko trečiajame?
Trečiojo kėlinio pradžia 

nežadėjo nieko blogo: ko-
mandos žaidė taškas į taš-
ką, obeliečiams kiek ramiau 
jaustis aikštelėje leido kad 
ir ne per didžiausia, bet 
visgi šiokia tokia persvara. 
Tačiau per kelias trečio-
jo kėlinio minutes vaizdas 
aikštėje kardinaliai pasikei-
tė. Obeliečiai pateko į ne-
menką duobę: varžovai ne 
tik išlygino, bet ir persvėrė 
rezultatą. Maža to, jie ėmė 
sparčiai tolti. Sugriuvo visas 
mūsiškių žaidimas. Atakos 
tapo skubotos. Po mūsiškių 
krepšiu, pavargus lyderiams, 
ėmė karaliauti varžovai. Jie 
turėjo ir po dvi, ir po tris 
progas kartoti netaiklų me-
timą. Trečiajame kėlinyje 
mūsiškiai prarado viską, ką 
sunkiu darbu pasiekė antra-
jame. Šį ketvirtį laimėjo var-
žovai 28:15.

Lyginti pritrūko jėgų
Visas obeliečių žaidimas 

laikėsi ant dviejų banginių: 
T. Trumpos, kuris pelnė be-
veik pusę visų komandos 
taškų, net 29, ir atkovojo 8 
kamuolius. Ir R. Jegorovo, 
kuris atkovojo 15 kamuolių 
ir įmetė 17 taškų. Akivaizdu, 
kad lyderiai pavargo. Tačiau 
vilčių teikė trumpas varžovų 
suolelis. Vienu metu buvo 
taip, kad keturi  „Agaro“ 
žaidėjai turėjo keturias pra-
žangas, o ant suolelio sėdėjo 
vos pora atsarginių. Mūsiškių 
taktika, atrodo, turėjo būti 
akivaizdi: kadangi varžovai 
prisirinko baudų, o pakeisti 
juos nelabai yra kuo, lįsti po 
krepšiais provokuojant pra-
žangas. Tą per visas rungty-
nes ypač gerai sekėsi daryti 
T. Trumpai ir R. Jegorovui. 
Tačiau pastarojo entuziazmą 
drąsiau lįsti po varžovų krep-
šiu apmalšino ir nuovargis, ir 

pelnyta ketvirtoji pražanga. 
Tad mūsiškiai rinkosi kitą 
variantą: varžovų krepšį ata-
kuoti iš toli. Nors tritaškiai ir 
nekrito. Tad sunkiai atkovoti 
kamuoliai, sėkmingi prasi-
veržimai taškais nevirsdavo. 
Komandos lyderiams prisi-
rinkus pražangų, teko žaisti 
žemesniu penketu, kas lėmė 
mažiau atkovotų kamuolių 
ir daugiau pakartotinų progų 
varžovų metimams. Besibai-
giant rungtynėms, po du ko-
mandų žaidėjus surinko po 
5 pražangas, tačiau žaidimo 
veido tai jau nebepakeitė. 
Nors paskutinįjį ketvirtį obe-
liečiai laimėjo 14:12, ben-
dras rezultatas: 67:73.

Mažų miestelių lygos 
įkūrėjas Romas Kundelis po 
rungtynių apdovanojo nau-
dingiausius abiejų komandų 
žaidėjus. Obeliečių gretose 
juo tapo T. Trumpa.

Rungtynes stebėjo 80 žiū-

rovų.

Nesisekė ir „Fazei“ 
bei Pandėliui
Ir kitoms dviems rajono 

komandoms Mažų miestelių 
lygos sezono pradžia nebuvo 
sėkminga. Pandėliečiai 65:78 
nusileido Paketurių (Kupiš-
kio r.)  „BC Devold“. Pan-
dėliečių gretose daugiausia 
taškų – 20 – pelnė Eimantas 
Šeškus, dar 11 pridėjo Lukas 
Nagelė. 13 kamuolių atkovo-
jo Augustinas Blažys.  

O Panemunėlio „Fazė“ 
54:68 nusileido Vabalnini-
ko (Biržų r.) „MB Ingauda“. 
Mūsiškių gretose pasižymė-
jo: Kasparas Kavoliūnas, 
įmetęs 18 taškų, po 12 taškų 
pelnė Orestas Šnioka ir Ka-
rolis Azaravičius, 10 įmetė 
Ignas Beleiša.

Artimiausios mūsų ko-
mandų rungtynės namuose 
numatomos lapkričio 9 d. 
Tarpusavyje susitiks „Fazė“ 
ir Pandėlys.

Trys divizionai
Mažų miestelių lygoje 

komandos suskirstytos į tris 
divizionus, o šie į pogrupius 
geografiniu principu. Sti-
priausiame, A divizione, žai-
džia Obelių „Entuziastai“. Jie 
yra Šiaurės divizione su jau 
minėtu „Agaru“, Baisogalos 
(Panevėžio r.) „Auridana“ bei 
Krinčino „Aukštaitijos me-
diena“.

B diviziono Šiaurės grupė-
je žaidžia Pandėlio, Panemu-
nėlio, Vabalninko ir Paketu-
rių ekipos. 

Dar yra +35 divizionas, 
kuriame varžosi 10 komandų. 
Mūsų rajono ekipų jame nėra.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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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. 0870

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

BALDAI

• Talpią ir daug vietos neužimančią 
batų dėžę. Geros būklės. Aukštis 
87 cm, plotis 67 cm, gylis 25 cm. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 600 13 201. 
Rokiškis
• Miegamojo baldus: spintą ir 
lovas. Galima ir atskirai. Naudoti, 
bet geros būklės. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• 46 dydžio termo batus. Labai šilti, 
su auliukais, nauji. Netiko dydis, 
todėl parduodami. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 692 53 557. Rokiškis
• 39 dydžio naujus žieminius batus, 
M dydžio striukę ir vyrišką paltą. 
Tel. 8 647 47 150. Rokiškis
• Gintaro karolius ir gintaro 
dirbinius. Tel. 8 630 53 487. 
Rokiškis
• 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

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Drakono driežą (iguaną) už 
simbolinę kainą. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 622 67 132. Rokiškis
• 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

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo servise, gali būti 
prie ardymo. Turiu B kategoriją. 
Tel. 8 696 77 393. Rokiškis
• Ieškau kambarinės darbo, 
atitinku visus reikalavimus ir turiu 

patirties. Esu dirbusi 4 žvaigždžių 
viešbutyje, greitai mokausi. Esu 
baigusi šios srities mokslus. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 647 87 668. 
Rokiškis
• 37 metų vyras ieško darbo.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Galiu prižiūrėti močiutę Rokiškio 
mikrorajone. Tel. 8 616 73 825. 
Rokiškis
• 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

SIŪLO DARBĄ

• Dirbti fermoje reikalinga melžėja 
ir šėrikas. Apgyvendiname. 
Atlyginimas pagal susitarimą.  
Tel. 8 603 40 887. Rokiškis
• Reikalingos mezgėjos, megzti 
virbalais moteriškas kepures ir 

megztinukus. Skambinti po 18 val. 
Tel. 8 640 18 310. Rokiškis
• Reikalingas miško pjovėjas (6 
Eur/bakelis). Tel. 8 639 71 140. 
Rokiškis

KITA

• Naujus, Tatra firmos peiliukus. 
Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• Vėjarodę raganą. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 674 32 521. Rokiškis
• Pašarinius kviečius, miežius. Tel. 
8 627 34 750. Rokiškis
• Įvairias sausas skaldytas malkas. 
Kaina 20Eur/kub.m. Išsivežti 
patiems. Tel. 8 612 57 147. 
Rokiškis
• Ekologišką valymo sistemą 
namams. Valymas be chemijos 
priemonių, naudojant tik gryną 
vandenį. Tel. 8 611 47 491. 
Rokiškis
• 2 dujų balionus. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 612 13 032. Rokiškis
• Naudotą kieto kuro katilą 
Kalvis-2. Tel. 8 623 43 539. 
Rokiškis
• Pašarinius kviečius. 130 Eur/

tona+pvm. Yra apie 5 tonas.  
Tel. 8 600 54 733. Rokiškis
• Naujus klausos aparatus. Siunčiu. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis
• Pakabinamą lauko šviestuvą. 
Galia 150 W, didelis. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
• Naują verpimo ratelį. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 656 25 818. 
Rokiškis
• Buitinius dujų balionus. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 675 13 781.  
Kupiškis
• Reikalingas sąžiningas ir 
atsakingas žmogus, nuo lapkričio 
15 d. iki kovo 1 d. du kartus per 
dieną pavedžioti suaugusį šunelį. 
Tel. 8 682 30 079. Rokiškis
• Keltuvą kabinamą prie traktoriaus 
galo, yra prikabinimas 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. 
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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 

2019.11.15 10.30val. Raugų k., Jūžintų sen., Rokiš-
kio raj., numatomi žemės sklypo Nr.7330/0007:31 
geodeziniai matavimai. Kviečiame dalyvauti greti-
mo žemės sklypo Nr.7330/0007:96 paveldėtojus.

 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.

2019.11.11 12 val. Pilkėnų k., Jūžintų sen., Rokiš-
kio raj., numatomi žemės sklypų Nr.7330/0008:103 
ir Nr.7330/0008:134 geodeziniai matavimai. 
Kviečiame dalyvauti gretimo žemės sklypo 
Nr.7330/0008:97 paveldėtojus. 

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.

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

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

MAISTO PRODUKTAI

• Ekologiškai augintas dideles Jelly 
(dželi) veislės valgomąsias bulves. 
Atvežu. Tel. 8 652 80 328.  

Rokiškis
• Ekologiškas, be trąšų augintas 
bulves. Tel. 8 674 40 687.  
Rokiškis
• Maistines bulves Melody, maišas 
30 kg - 7,5 Eur. (0,25 Eur/kg). 
Atvežimas Rokiškyje nemokamas. 
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• Laura veislės maistines 
dideles bulves. Luobelė rausva, 
pailgos formos, labai skanios 
bulvės. Augintos sau, perteklius 
parduodamas. Nepurkštos 
chemikalais. Pandėlys, į Rokiškį 
pristatome. Fasuotos dideliame 
baltame maiše, daugiau nei 50 kg. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 675 84 325. 
Rokiškis
• Sertifikuotas, ekologiškai 
užaugintas valgomąsias bulves. 
Nemokamai atvežame visame 
Rokiškio rajone. Tel. 8 684 14 283. 
Rokiškis
• Šviežią, fasuotą medų. Kaina 
3 Eur/1 kg. Ir susisluoksniavusį 

medų. Emaliuotas kibiras 14-15 kg/ 
40 Eur. Tel. 8 679 95 266.  
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Xiaomi Redmi 7. Domina 
keitimas. Obeliai-Svėdasai. Prieš 
savaitę pirktas. Privalumas iPhonai. 
Skubiai. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 662 11 061. Rokiškis
• Huawei p9 Lite. Pilnas 
komplektas. Gera būklė.  
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Geros būklės, mažai naudotą, 
liečiamu 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 
mobilų telefoną Redmi 5. Pilnas 
komplektas. 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. Pilnas komplektas. 
Dėkliukas. Keičiu į iPhone mobilų 
telefoną. Siūlyti įvairius variantus. 
Kaina 170 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Žemės ūkio paskirties sklypus 
Kriaunų, Kamajų ir Skemų 
seniūnijose. Plotai nuo 0,43 
ha iki 4,25 ha. Dėl detalesnės 
informacijos kreiptis nurodytu 
telefonu. Tel. 8 612 23 140. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Vilties g. 
5 aukštas iš 5. Prieš metus 
sutvarkytas stogas, didelė 
automobilių stovėjimo aikštelė. 
Šalia baseinas, mokyklos, darželiai. 
Buto plotas 55,95 kv. m. Kaina 
16000 Eur. Tel. 8 696 67 568. 
Rokiškis
• Pusę medinio namo su žeme 

(namų valda). Yra ūkinis pastatas, 
malkinė, garažėlis. Pirmame aukšte 
virtuvė, 2 kambariai, koridoriukas, 
veranda. Antras aukštas - palėpė. 
Langai plastikiniai, šildymas 
centrinis. Su baldais. Galimos 

derybos. Didsodės kaimas. Kaina 
2700 Eur. Tel. 8 650 68 045. 
Rokiškis
• Erdvų 1 kambario butą Vilties 
g. 36 kv. m, didelė virtuvė, 
išdidinta vonia, koridoriuje 
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0.
30 06:00 Himnas

06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:20 Senis
10:25 Štutgarto 
kriminalinė policija 2
11:10 Komisaras Reksas
12:00 Vartotojų kontrolė
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 Gyvenimo spalvos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Ypatingas būrys
22:30 Dviračio žinios
23:00 Dingę be žinios
23:45 Komisaras Reksas

00:30 Bloga mergaitė
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Stilius
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:10 Dingę be žinios
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus

06:10 Televitrina 3
06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 
06:55 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Prieš srovę
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 Gero vakaro šou 
20:30 Moterys meluoja 
geriau 
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Maištas 
23:50 Rezidentas
00:50 X mutantai 
01:45 Rouzvudas 
02:35 Amerikiečiai
03:25 Rezidentas 
04:15 Kietuoliai
05:05 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 Šiandien. Po metų
21:00 "Rimti reikalai 2"
21:30 Žinios
22:30 Nakties šešėliai
00:45 "Begėdis"
01:50 Kaip diena ir naktis

06:25 "CSI. Majamis"
07:20 "Mano virtuvė geriausia" 
08:30 "Stoties policija"
09:30 "Paskutinis faras"
10:25 "Kobra 11"
11:25 "Privatus detektyvas 
Magnumas"
12:25 "Visa menanti"

13:25 "Mano virtuvė geriausia" 
14:55 "Stoties policija"
16:00 "Paskutinis faras"
17:00 Info diena
17:30 "Daktaras Richteris"
18:35 "CSI. Majamis"
19:30 "Privatus detektyvas 
Magnumas"
20:30 Laba diena
21:00 Padangių riteriai
23:10 Karys 
01:10 "Visa menanti"
02:00 "Detektyvų istorijos"

06.14 TV parduotuvė
06.30 Atliekų kultūra
07.00 „Moterų daktaras“ 
08.00 Nauja diena
09.00 Sėkmės gylis
10.00 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
11.05 „Prokurorai”
12.10 „Pone prezidente”
12.40 „Meilė kaip mėnulis” 

13.45 TV parduotuvė
14.00 Nauja diena
15.00 „Prokurorai”
16.00 Reporteris
16.30 Lietuva tiesiogiai
17.00 „Meilė kaip mėnulis” 
18.00 Reporteris
18.57 Rubrika "Verslo genas"
19.00 Nauja diena
19.30 Delfi dėmesio centre
20.00 Reporteris
20.30 Lietuva tiesiogiai
21.00 Gyvenimas
22.00 „Pone prezidente”
22.30 Reporteris
23.27 Rubrika "Verslo genas"
23.30 Delfi dėmesio centre
00.00 Laikykitės ten. Pokalbiai. 
S. Prūsaitis
01.00 „Meilė kaip mėnulis”
02.10 „Pone prezidente”
02.30 „Prokurorai”
03.30 Reporteris
04.10 Nauja diena
04.50 „Prokurorai”
05.50 „Pone prezidente”
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31 06:00 Himnas

06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:20 Senis
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 2
11:10 Komisaras Reksas
12:00 (Ne)emigrantai
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 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Gyvenk be skolų
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Bankas
24:00 Mūsų gyvūnai

00:30 Bloga mergaitė
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vakaras su Edita
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Bankas
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus

06:10 Televitrina 
06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 
06:55 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Gero vakaro šou 
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 Farai 
20:30 Moterys meluoja 
geriau 
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Maikas ir Deivas ieško 
pamergių
00:05 Mara 
02:00 Rouzvudas 
02:50 Amerikiečiai 
03:45 X mutantai 
04:35 Kietuoliai 
05:00 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 Valanda su Rūta
21:00 "Rimti reikalai 2"
21:30 Žinios
22:30 Užslėptas grožis
00:35 "Begėdis"
01:40 Nakties šešėliai 
03:30 Alchemija I
03:55 RETROSPEKTYVA. Ciklas 
"Menininkų portretai"

06:00 "CSI. Majamis"
06:55 "Mano virtuvė geriausia" 
08:15 "Stoties policija"
09:15 "Paskutinis faras"
10:15 "Daktaras Richteris" 

11:25 "Privatus detektyvas 
Magnumas" 
12:25 "Visa menanti"
13:25 "Mano virtuvė geriausia" 
14:55 "Stoties policija"
16:00 "Paskutinis faras"
17:00 Info diena
17:30 "Daktaras Richteris"
18:35 "CSI. Majamis"
19:30 "Privatus detektyvas 
Magnumas"
20:30 Laba diena
21:00 Kibernetinė zona
22:50 Padangių riteriai
00:55 "Visa menanti" 
01:45 "Detektyvų istorijos"

06.14 TV parduotuvė
06.30 Vantos lapas
07.00 „Moterų daktaras“
08.00 Nauja diena
09.00 Visi savi
10.00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu

11.05 „Šviesoforas”
12.10 „Pone prezidente” 
12.40 „Meilė kaip mėnulis”
13.45 TV parduotuvė
14.00 #NeSpaudai
15.00 „Prokurorai”
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 #NeSpaudai
22.00 „Bruto ir Neto”
22.30 Reporteris
23.30 Delfi dėmesio centre
00.00 Gyvenimas
01.00 „Meilė kaip mėnulis”
02.10 „Bruto ir Neto”
02.30 „Prokurorai”
03.30 Reporteris
04.10 #NeSpaudai
05.10 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
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01 06:00 Himnas
06:05 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
07:00 Gustavo 
enciklopedija
07:30 Loraksas
09:00 Premjera. Akių 
lygyje
10:35 Ernis – šiaurės 
miškų vaiduoklis
11:30 Pranciškus – 
popiežius iš Naujojo 
pasaulio
12:25 Gražiausios poetų 
dainos
14:00 Gyvenimo spalvos
15:00 Visų Šventųjų diena. 
16:15 100 metų kartu
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Visi kalba

19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Auksinis protas
22:25 „Brexitas“. Karas be 
taisyklių
00:05 Daiktų istorijos
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Nacionalinė ekspedicija
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Visi kalba
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Šventadienio mintys
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Beatos virtuvė
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Ernis – šiaurės miškų 
vaiduoklis

06:20 Televitrina 
06:35 Aladinas 
07:05 Ančiukų istorijos 

07:35 Pokahonta 
09:10 Šuo, kuris išgelbėjo 
Heloviną 
11:00 Monstrų šeimynėlė 
12:50 Mažasis vampyras 
14:30 Ponas Bynas 
16:10 Veidrodėli, veidrodėli 
18:30 TV3 žinios
19:30 Namo su laikrodžiais 
paslaptis 
21:45 Egzodas. Dievai ir karaliai 
00:50 Devynioliktasis stalas 
02:20 Maištas 
03:50 Pašalintieji 

06:30 "Broliai meškinai. Nuotykių 
ieškotojai"
07:00 "Šaunusis Skūbis-Dū"  
07:25 "Tomo ir Džerio šou" 
07:50 Princesė gulbė. Princesė 
rytoj, piratė - šiandien
09:15 Peliukas Stiuartas Litlis 2

10:45 Monstrų namai
12:35 Mano blogiausi metai 
mokykloje
14:25 Septynios minutės po 
vidurnakčio 
16:35 Pelenės istorija
18:30 Žinios
19:30 Vaiduoklių medžiotojai
21:50 Heraklis
23:45 Nuo sutemų iki aušros. 
Budelio duktė
01:40 Užslėptas grožis
03:15 Pažinimo klubas

06:30 "Kalnų šventovė. Išgyventi 
Alpėse"
07:30 Iš liūtukų - į liūtus karalius
08:40 "Gyvūnijos stebuklai" 
11:00 Gepardas, vardu Duma
13:00 Dvynys
15:20 Fantomas
17:20 Tango ir Kešas

19:30 "Amerikietiškos imtynės"  
21:30 Visa griaunantis
23:50 Pranašas
01:35 "Detektyvų istorijos"

06.14 TV parduotuvė
06.30 TV Europa pristato. 
"Lietuvos gelmių istorijos"
07.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. S. Prūsaitis
08.00 #NeSpaudai
09.00 Greiti pietūs
10.00 Atliekų kultūra
10.30 Šerlokas Holmsas 
ir daktaras Vatsonas. 
Pažintis
12.10 „Pone prezidente”
12.45  TV parduotuvė
13.00 Šerlokas Holmsas ir daktaras 
Vatsonas. Kruvinas užrašas
14.30 Šerloko Holmso ir daktaro 
Vatsono nuotykiai. Šantažo karalius 

16.00 Reporteris
16.30 Šerloko Holmso ir daktaro 
Vatsono nuotykiai. Mirtinas 
susirėmimas
18.00 Reporteris
18.30 Šerloko Holmso ir daktaro 
Vatsono nuotykiai. 
Tigro medžioklė
20.00 Reporteris
20.30 Oponentai
21.00 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
22.00 „Bruto ir Neto” 
22.30 Reporteris
23.00 Tarptautinis turnyras 
“BUSHIDO KOK” 2019m. 
00.00 „Moterų daktaras“ 
01.00 Greiti pietūs
02.10 „Bruto ir Neto”
02.30 „Prokurorai”
03.30 Reporteris
04.10 Gyvenimas
05.10 Atliekų kultūra
05.50 Kaimo akademija
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02 06:00 Himnas

06:05 Daiktų istorijos
07:00 Mūšio laukas
07:25 Rikas, Oskaras ir 
širdies graužatis
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
12:00 Hipopotamai. 
Afrikos upių milžinai
12:55 Neįtikėtinos gyvūnų 
draugystės 3
13:50 Džesika Flečer 9
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 Amžinybė 
01:10 „Brexitas“. Karas be 

taisyklių 
02:45 Hipopotamai. Afrikos upių 
milžinai
03:40 Neįtikėtinos gyvūnų 
draugystės 3
04:25 Džesika Flečer 9

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 Mano pinigai 
12:00 Fiksikai. Didžioji paslaptis 
13:35 101 dalmatinas 
15:45 Ekstrasensai. Stipriausių 
mūšis
17:25 Aplink Lietuvą. Žmonės 

18:30 TV3 žinios 
19:30 Turtuolis vargšas 
21:00 Padangių akis 
23:05 Devintojo legiono erelis 
01:20 Maikas ir Deivas ieško 
pamergių 
03:05 Mara

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 "Tomo ir Džerio 
nuotykiai" 
09:30 "Ogis ir tarakonai"
09:50 Skūbis Dū. Cirko 
palapinė
11:30 Klik! Arba gyvenimas 
pagreitintai
13:45 Pokštas arba saldainis
15:35 Jaunavedžiai
17:25 Kelionių panorama

17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Šiurpuliukai
21:35 Kelionė į Žemės centrą
23:25 Viskis, tango, 
fokstrotas 
01:30 Heraklis

06:30 Laba diena
07:30 "Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas"
08:30 Laba diena
09:00 Sveikatos kodas
10:05 "Varom!"
10:40 "Afrika. Mirtinai pavojingi" 
11:45 "Ekstremalūs išbandymai" 
12:20 "Būk ekstremalas" 
12:50 "Džeimio ir Džimio 
kulinarinės dvikovos"
13:55 "Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai" 
14:55 "Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas"
15:55 "Pavojingi kaimynai"

17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
CBet - Neptūnas.
19:30 Muzikinė kaukė
22:05 Apgaulės meistrai
00:20 Galutinis tikslas

06.10 „Pasaulis iš viršaus“
06.35 Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu
07.04 TV parduotuvė
07.20 „TV Europa pristato. 
Nepriklausomybės kovų 
verpetuose. Nepriklausomybės 
kovų krikštas“ 
07.55 „TV Europa pristato. 
Nepriklausomybės kovų 
verpetuose. Vladas Putvinskis - 
Pūtvis“
08.30 „Pasaulis iš viršaus“
09.00 Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2019"
10.00 Vantos lapas
10.30 „Pone prezidente”
12.00 „Detektyvas Linlis“

14.00 Gyvenimas
15.00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
16.00 Žinios
16.30 Kryptys LT
17.00 Laikykitės ten. Pokalbiai. J. 
Nainys
18.00 Žinios
18.30 „Bruto ir Neto”
19.00 „Moterų daktaras“
20.00 Žinios
20.30 „Šviesoforas”
21.00 Viralas
21.30 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
22.30 Žinios
23.00 Laikykitės ten. Pokalbiai. A. 
Pranckevičius
00.00 „Moterų daktaras“ 
01.00 „Pagrindinis įtariamasis“ 
03.00 „Šviesoforas” 
03.20 Viralas
03.40 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
04.40 Gyvenimas
05.40 „Šviesoforas”

didelė įmontuojama drabužių 
spinta. Plastikiniai langai, šarvo 
durys. Butui reikia minimalaus 
remonto. Tvarkinga laiptinė, ramūs 
kaimynai, 5 aukštas. Kaina 14200 
Eur. Tel. 8 600 98 909.  
Rokiškis

• 2 kambarių butą Juodupėje, 
Liepų g. Buto plotas 49,56 kv. 
m. Namas mūrinis, statytas 1990 
m. 4 a. iš 5, įstiklintas balkonas, 
langai – plastikiniai, sandėliukas, 
šarvo durys. Butui priklauso 2 
rūsiai 3,70 kv. m ir 2,89 kv. m. 

Butas parduodamas su baldais. 
Kaina 7800 Eur. Tel. 8 678 59 793. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą su rūsiu Rokiškio 
r,. Juodupėje, Pergalės g. Bendras 
buto plotas 42,19 kv. m. Namas 
mūrinis, statytas 1990 m., butas 

yra 2/5 aukšte, su balkonu. Langai 
plastikiniai, balkonas įstiklintas. 
Rūsys 3,03 kv. m. Be baldų. Kaina 
9000 Eur. Tel. 8 678 59 793. 
Rokiškis
• Tvarkingą, 2 kambarių butą 
Panevėžio g. Butas šiltas, langai 

į abi puses, namas pavasarį bus 
renovuojamas.  
Tel. 8 634 88 847. Rokiškis
• 2 kambarių butą Respublikos g. 
55 name, 3 aukšte. Reikia nedidelio 
kosmetinio remonto. Kaina 26000 
Eur. Tel. 8 687 80 527.  

Rokiškis
• Garažą prie buvusio DNB banko, 
7 korpusas, pietinė pusė.  
Tel. 8 614 66 272. Rokiškis
• Rąstinį namą Rokiškio raj., 
Obeliuose. Reikia remonto, bet 
gyventi galima. Yra 22 a žemės, 
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03 06:00 Himnas
06:05 Nacionalinė 
ekspedicija
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis
08:00 Tėčio reikalai
08:30 Ryto suktinis 
09:00 Hanso Kristiano 
Anderseno pasakos. 
Mergaitė su degtukais
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Didžiosios pasaulio 
upės
12:55 Gyvūnų dinastijos. 
Kitu kampu
13:45 Puaro
15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
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 Mulai
24:00 Alisa
01:45 Didžiosios pasaulio upės
02:35 Gyvūnų dinastijos. Kitu 
kampu
03:25 Tėčio reikalai
03:50 Šventadienio mintys
04:15 Puaro

05:45 Televitrina 
06:00 Sveikatos medis 
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 Bremeno plėšikai
13:40 Gražuolė ir Sebastianas. 
Nuotykiai tęsiasi 
15:40 Meilės lažybos 
17:30 Visi mes žmonės 
18:30 TV3 žinios 
19:30 X Faktorius 
22:00 Operacija "Hunter Killer"
00:30 Egzodas. Dievai ir karaliai 
03:05 Padangių akis 
04:50 Rouzvudas 

06:40 "Tomo ir Džerio šou" 
07:05 "Broliai meškinai. Nuotykių 
ieškotojai"
07:35 "Šaunusis Skūbis-Dū" 
08:05 "Berniukas Blogiukas" 
08:35 "Tomo ir Džerio nuotykiai" 
09:00 Sveikatos namai
09:55 Didysis skrydis
11:45 "Ogis ir tarakonai"
12:00 Ponas būrio mama
13:45 Kaip valgyti keptus sliekus
15:30 Policijos akademija 2. 

Pirmoji užduotis
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Šokio revoliucija
21:40 Dvasia šarvuose
23:45 Nėra kur bėgti
01:35 Viskis, tango, fokstrotas

06:30 Galiūnai. Pasaulio rąsto 
kėlimo čempionatas
07:30 "Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas"
08:30 Tauro ragas
09:00 Tarptautinis galiūnų turnyras 
"Savickas Classic"
10:05 "Varom!"
10:40 "Afrika. Mirtinai pavojingi" 
11:45 "Ekstremalūs išbandymai" 
12:20 "Būk ekstremalas" 
12:50 "Džeimio ir Džimio 
kulinarinės dvikovos" 
13:55 "Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai" 
14:55 "Muchtaro sugrįžimas. 

Naujas pėdsakas"
15:55 "Pavojingi kaimynai" 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Žalgiris - Juventus. Tiesioginė 
transliacija
19:30 "Tiltas"
21:35 "Juodasis sąrašas"
22:30 "Gyvi numirėliai" 
23:30 Visa griaunantis
01:45 Galutinis tikslas

06.20 „Pasaulis iš viršaus“ 
06.40 „Kitoks pokalbis su D. 
Žeimyte“
07.04 TV parduotuvė
07.20 „Gluchariovas“ 
08.30 Kaimo akademija
09.00 2019m. „F-1“ čempionato 
Meksikos GP apžvalga
10.00 Šiandien kimba
11.00 Atliekų kultūra
11.30 Nauja diena
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. A. 
Pranckevičius
18.00 Žinios
18.30 „Bruto ir Neto”
19.00 „Moterų daktaras“
20.00 Žinios
20.30 „Šviesoforas”
21.00 Oponentai
21.30 „24/7“
22.30 Žinios
23.00 Laikykitės ten. Pokalbiai. J. 
Nainys
00.00 „Moterų daktaras“ 
01.00 „Detektyvas Linlis“
03.00 „Šviesoforas”
03.20 Oponentai
03.40 „24/7“
04.40 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi 
05.40 „Šviesoforas” 

sodas. Rami vieta. Kaina 3500 Eur. 
Tel. 8 685 57 120. Rokiškis
• Tvarkingą garažą prie autobusu 
stoties. Pakeisti nauji vartai. Kaina 
4000 Eur. Tel. 8 613 77 816. 
Rokiškis
• 0,1471 ha namų valdos žemės 
sklypą Aukštaičių g., Kupiškyje. 
Sklypas suformuotas atlikus 
kadastrinius matavimus. Naudojimo 
būdas: mažaaukščių gyvenamųjų 
namų statybos. Sklypas yra gražioje 
vietoje. Prie sklypo suformuotas 
įvažiavimas. Kaina 15999 Eur.  
Tel. 8 678 59 793. Kupiškis
• 2 kambarių butą Stoties g., 
Kupiškyje. Namas mūrinis, statytas 
1876 m. Butas 4 butų name, yra 
8 a žemės. Bendras 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 pirmame 
iš penių aukštų. Langai mediniai, 
balkonas nestiklintas. Rūsys 3,65k 
v.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 5 
a 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 a 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 įvestas 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 
yra apšildytas, 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, patogi vieta 
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 gyvenamąjį 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

NUOMA

• Išsinuomuočiau garažą prie 
gaisrinės. Tel. 8 678 09 749. 
Rokiškis
• Išnuomoju garažą Šatrijos g. (prie 
buvuvusio žemės ūkio banko).  
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
• Ieškau 2 kambarių buto nuomai 
Rokiškyje. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 606 14 745. Rokiškis
• 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

PASLAUGOS

• Mini ekskavatoriumi atliekame 
visus kasimo darbus.  
Tel. 8 622 06 975. Rokiškis
• Autovežio paslaugos. Vežame 
įvairią techniką ir kitus krovinius 
iki 2,5 t. Tel. 8 689 05 448. 
Rokiškis

PERKA

• Pirksiu 2 kambarių butą 
Rokiškyje, mikrorajone.  
Tel. 8 642 05 029. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Vejos traktoriuką. Parvežtas 
iš užsienio, reikalingas smulkus 
remontas,šiek tiek apsilaupė 
paviršiaus dažai. Deka nesupuvusi, 
nėra dekos diržo, galingas variklis, 

su surinkimo krepšiu, pusiau 
automatinė. Kaina 720 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Metalinio šiltnamio konstrukcijas. 
Tel. 8 634 88 847. Rokiškis
• 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. 
Automatinė greičių dėžė, geros 
būklės, yra dokumentai, variklis 
10,2 kW. Storo metalo deka su 
keturiais atraminiais ratukais, 
dvigubi peiliai, su surinkimo 
krepšiu. Kaina 1100 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• YARD MAN 2010 m. 
Traktoriukas tvarkingas, mažai 
dirbęs, variklis dviejų cilindrų, 
puikiai dirbantis, su surinkimo 
krepšiu, hidrostatinė pavarų dėžė. 
Kaina 1350 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Velkiavimo laivelius. Kairysis 
ir dešinysis, nauji, tik išbandyti. 
Puikus daiktas velkiaujant keliais 
spiningais. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 692 53 557. Rokiškis
• Naujus žvejybos tinklus. Siunčiu. 
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• 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

STATYBINĖ ĮRANGA

• Įvairius įrankius. Detalesnė 
informacija telefonu.  
Tel. 8 647 48 056. Rokiškis
• Statybinę medieną, medieną 
stogui. Tel. 8 699 33 786.  
Rokiškis
• Uosines lentas. Tel. 8 614 32 843. 
Rokiškis
• Grandininę gervę. Uždaro tipo, 3 
m, 2 t. Naudota tik kartą. Kaina 45 
Eur. Tel. 8 608 09 520.  
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• VW Polo 1997 m., 1,9 l, 47 kW, 4 
durys. TA iki 2020.06, tvarkingas. 
Kaina 520 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
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Spalio 29-oji, 
antradienis, 
44 savaitė

Iki metų pabaigos liko
63  dienos.

Pasaulinė žvynelinės diena.
Saulė teka 7.13 val., 
leidžiasi 16.52 val. 

Dienos ilgumas 9.39 val. 
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Gelbutas, Gelgauda, Gelgaudas, 
Narcius, Narcizas, Narcys, 
Tolvydas, Violeta, Violė, 

Žeimanta, Žeimantas, Žeimantė, 
Žemvaldas.

Rytoj: Darata, Edmundas, 
Skira, Skiras, Skirgaila, Skirgailė, 

Skiriotas, Skriotė, Skirvyda, 
Skirvydas.

Poryt:  Alfonsas, Jundilas, 
Jundilė, Liucilė, Mąstvilas, 

Tanbutas, Tangėlas, Tanmantas, 
Tanmantė, Tanvilas, Tanvilė, 

Vygandas.

Dienos citata
„Žodis priklauso laikui, 

tyla – amžinybei“ 
(M. Meterlinkas).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1814 m. prie Niujorko į van-
denį nuleistas pirmasis garo 
jėga varomas karo laivas „USS 
Fulton“.

1923 m. Turkija tapo respu-
blika, o jos pirmuoju prezidentu 
išrinktas Kemalis Atatiurkas.

1929 m. Niujorko biržoje 
Volstrite krito kainos. Vėliau di-
džiąją depresiją sukėlusiai dienai 
prigijo „juodojo antradienio“ pa-
vadinimas.

1998 m. daugkartinio naudo-
jimo erdvėlaiviu „Discovery“ an-
trą kartą po 36 metų į kosmosą 
pakilo 77 metų amžiaus JAV as-
tronautas Džonas Glenas.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1941 m. Kauno IX forte hitle-
rininkai surengė pirmąsias masi-
nes žydų žudynes – nužudyta 12 
tūkstančių žmonių.

1992 m. įsteigtas Valstybinis 
Lietuvos gyventojų genocido 
tyrimo centras, 1993 metais 
pervadintas Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimo 
centru.

Post scriptum
Tinginys ir nosį 

krapštydamas pirštą 
nusilaužia.

• Automobilį Audi 100 Avant, 1,8 
l, 1987 m., benzinas-dujos, tamsiai 
mėlynos spalvos, TA iki 2020 m. 

spalio mėn. Techniškai tvarkingas. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 650 97 026. 
Rokiškis
• Volvo V40 T4, benzinas, 2 l, 
147 kW. TA beveik 2 metams. 
Akumuliatorius naujas, diržai, 

tepalai pakeisti, važiuoja gerai. 
Reikia saloną išvalyti, yra nedaug 
kėbulo defektų. Geras automobilis, 
važiuoju kas dieną. Kaina 
negalutinė. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 645 63 216. Rokiškis
• Motorolerį Kymco 50cc, 2008 
m., užsiveda, važiuoja. Kaina 
derinama. Kaina 220 Eur.  
Tel. 8 627 36 117. Rokiškis
• Vaikišką keturratį. Sėdi ir 
važiuoji. 110 kub. cm. Kaina 225 
Eur. Tel. 8 675 40 529.  
Rokiškis
• VW Passat 1,9 l, TDI, 66 kW, 
1997 m., TA iki 2020.06. Pakeisti 
visi filtrai, tepalai, diržai, kiekvieną 
dieną eksploatuojamas, techniškai 

tvarkingas automobilis. Kaina 600 
Eur. Tel. 8 652 94 348.  
Rokiškis
• Audi 80, dujos/benzinas, TA 
galioja iki 2020.06.21. Kaina 800 
Eur. Tel. 8 686 94 682.  
Rokiškis
• Renault Espace 3. 2,2 l, dyzelis, 
TA iki 2021 m. Automobilis 
tvarkingas. Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 672 20 201. Rokiškis
• Tvarkingą, geros būklės 
automobilį Opel Signum, 2008 m., 
mechaninė pavarų dėžė. Pusiau 
odinis salonas, yra parktronikai ir 
daug kitų privalumų. Automobilis 
dvejus metus Lietuvoje, vienos 
savininkės. Pakeista sankaba ir 
variklio diržas. Kaina 2550 Eur. 
Tel. 8 615 47 144. Rokiškis
• Tvarkingą Opel Zafira 2004 
m., dyzelis, yra TA. 92 kW, 2,2 l, 
autopilotas, navigacija, 7 vietų. 
Kaina 1050 Eur. Tel. 8 609 87 756. 
Rokiškis
• 2006-08 Mercedes Benz 
E220, sedanas, dyzelinas, 2,2 l, 
automatinė pavarų dėžė, rida 260 

000km, TA iki 2021.03. Tvarkingas 
automobilis. Kaina 4800 Eur.  
Tel. 8 682 24 679. Rokiškis
• Beveik naują moterišką dviratį. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 630 53 487. 
Rokiškis
• Lengvojo automobilio priekabą su 
dokumentais. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 698 02 274. Rokiškis
• VW Golf 2. 1991 m., 1,9 l, 
dyzelis. Trečiojo Golfo variklis. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 675 75 015. 
Rokiškis
• Opel Vectra C 1,9 l, 110 kW. 
Prižiūrėtas automobilis, viskas 
keičiama laiku. Kaina 1650 Eur. 
Tel. 8 625 12 405. Rokiškis
• Fiat Ulyse 1997 m., 2,1 l, 
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 
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Netektis pasibeldė į jūsų artimųjų, draugų, kaimynų namus? Negalite 
jų aplankyti ir užjausti asmeniškai? Mes siūlome jums pagalbą – pareikškite 
užuojautą „Rokiškio Sirenos“ puslapiuose. Nuoširdaus palaikymo ir pagarbos 
žodžiai visam laikui liks laikraščio puslapiuose. Siūlome šia galimybe 
pasinaudoti veltui: tereikia ateiti į „Rokiškio Sirenos“ redakciją, jos reklamos 
priėmimo vietas ar atsiųsti užuojautos tekstą elektroniniu paštu.

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

Pandėlio seniūnija:
JOZS KABUTAVICS 1929.04.23 – 2019.10.18
Kamajų seniūnija:
STEPONAS KULIKAUSKAS 1950.07.16 – 2019.10.20
Juodupės seniūnija:
RIMANTAS ŠUKYS 1960.08.16 – 2019.10.19
JANINA BLAŽEVIČIENĖ 1942.09.18 – 2019.10.22
GENOVAITĖ NAVICKIENĖ 1934.12.01 – 2019.10.23

PRO MEMORIA

AVINAS. Da-
lykiniai reikalai, 
buities rūpesčiai ir 
toliau slėgs pečius. 

Būtinai skirkite laiko kokybiš-
kam poilsiui, antraip kamuos 
nuovargis, galvs skausmai. 
Nerizikuokite fiziškai ir dva-
siškai persitempti. Savaitės 
pradžioje gali atsiverti naujos 
finansinės galimybės, tačiau 
norint realizuoti savo sumany-
mus reikės įveikti sunkumus. 
Kiek palankesnis bus savaitės 
vidurys – palankus metas to-
lesnėms kelionėms planuoti, 
juridiniams reikalams tvarky-
ti, pasiteisins reklama. Savai-
tės pabaiga įtempta – smarkiai 
išaugs traumų, konfliktinių si-
tuacijų tikimybė. 

JAUTIS. Sa-
vaitės pradžia tin-
kama prezentaci-
joms, susitarimams 

tvirtinti. Asmeninių santykių 
fronte galima įtampa, audringi 
santykių aiškinimaisi. Savai-
tės viduryje palanku tvarkyti 
finansinius reikalus, seksis 
organizuoti bendrą biudžetą. 
Savaitės pabaigoje smarkiai 
keisis nuotaikos, prioritetai, 
tapsite pastebimai optimis-
tiškesni. Galite sulaukti pers-
pektyvių pasiūlymų, kvietimų 
keliauti. Geras laikas asme-
niniam tobulėjimui, tačiau 
nerekomenduojama prisiimti 
ilgalaikių įsipareigojimų.

D V Y N I A I . 
Savaitės pradžia 
bus nuobodi ir 
pilka – geriausia 

susikoncentruoti ties kasdie-
niais darbais. Tinkamas laikas 
įvaizdžiui atnaujinti, sveikati-
nimosi procedūroms. Išryškės 
silpnosios charakterio savybės 
– puikus metas darbui su savi-
mi. Ties savaitės viduriu visi 
reikalai ims strigti, atsinaujins 
senos problemos, išlįs klaidos.
Ne laikas svarbiai dokumen-
tacijai tvarkyti, susitarimams 
tvirtinti ir didesnėms investi-
cijoms, tačiau galimi sėkmingi 
pardavimo sandoriai. Savaitės 
pabaigoje tapsite pastebimai 
uždaresni, niūresni, dažniau 
pabūti vienumoje. 

VĖŽYS. Per-
mainų metas. Ne 
viskas eisis taip, 
kaip norėtųsi, – 

savaitės pradžioje galimi ne 
pačios maloniausios staigme-
nos, tikėtinos šokiruojančios 
naujienos, būsite priversti 
daryti nelengvus sprendimus. 
Svarbu neskubinti įvykių, ap-
galvoti savo žodžius ir veiks-
mus. Savaitės viduryje vyraus 
pakilios nuotaikos, netrūks 
malonaus bendravimo, nau-
jų pažinčių. Tinkamas laikas 
grįžti prie senų, ilgai atidė-
liotų reikalų. Netrūks ir links-
mybių – nepraraskite saiko, 
kitaip galite pakenkti savo 
sveikatai. Savaitės pabaigoje 
visas dėmesys bus skiriamas 
tarpusavio santykiams.

Astrologinė prognozė savaitei 
 LIŪTAS. Pir-

moji savaitės pusė 
bus gana įtempta 
– venkite rizikų 

ir neapgalvotų veiksmų, ne-
skubėkite priimti atsakingų 
sprendimų. Savaitės pradžioje 
elgsitės drastiškai – nebus len-
gva suvaldyti įsisiautėjusias 
emocijas, tapsite itin princi-
pingi, nelankstūs. Didžiausių 
dramų galima tikėtis tarpusa-
vio santykiuose. Nerekomen-
duojama tvarkyti finansinius 
reikalus. Ties penktadieniu 
aistros rims, atsiras daugiau 
palaikančių veiksnių. Savaitės 
pabaiga tinkama tolimoms, 
egzotiškoms kelionėms pla-
nuoti, palanku spręsti svarbius 
dalykinius klausimus. 

M E R G E L Ė . 
Svarbiausius rei-
kalus planuokite 
savaitės pradžio-

je – veliau visi reikalai ims 
strigti, kai kurie gali ir visai 
sustoti. Pirmosios savaitės 
dienos tinkamos komuni-
kacijai, mokslams, galimos 
sėkmingos komandiruotės, 
naudingos pažintys. O štai ties 
savaitės viduriu prasideda sta-
gnacija, gali atsinaujinti senos 
problemos, išryškėti anksčiau 
padarytos klaidos.Gali smar-
kiai keistis ir jūsų prioritetai, 
tikslai, kasdienybė. Daugiau 
dėmesio pareikalaus vidiniai 
išgyvenimai, norėsis skirti lai-
ko giliems apmąstymams.

S VA R S T Y -
KLĖS. Galite 
sulaukti svarbių 
žinių, susijusių su 

finansiniais reikalais. Savaitės 
viduryje tvarkysite svarbius 
dokumentus, daug bendrausi-
te, deja, ne viskas eisis taip, 
kaip norėtųsi, – daugelis pro-
cesų sulėtės, atsiras trukdžių. 
Gali išryškėti nesusipratimai 
komunikacijoje – įsitikinki-
te, kad kiti gerai suprato jūsų 
žodžius, atidžiai tikrinkite 
informaciją. Nepaisant sun-
kumų vyraus pakilios nuotai-
kos, dėmesys kryps į ateities 
perspektyvas. Tai geras laikas 
tolimoms kelionėms, tarptau-
tiniams santykiams puoselėti. 
Savaitės pabaigoje tikėtinos 
buities problemos, padaugės 
konfliktinių situacijų. 

S K O R P I O -
NAS. Jau savaitės 
pradžioje galima 
tikėtis pokyčių as-

meniniame gyvenime ir pini-
giniuose reikaluose. Likimas 
suteiks galimybę atsinaujinti, 
kažką koreguoti. Į gyvenimą 
gali sugrįžti žmonės iš praei-
ties – turėsite progą išsiaiškin-
ti senus nesutarimus. Daugiau 
dėmesio skirkite savijautai, 
rūpinkitės ne tik kūnu, bet ir 
vidiniu pasauliu. Savaitės vi-
duryje prasidės įtampa, aplin-
kybės reikalaus greitų spren-
dimų, o tai lems apmaudžias 
klaidas. Savaitės pabaigoje 
smarkiai išaugs traumų, konf-

liktinių situacijų tikimybė, 
venkite bet kokių rizikų, eks-
tremalių veiklų.

ŠAULYS. Be-
veik visą savaitę 
jausitės tarsi šape-
lis vėjyje – mėto-

mi ir vėtomi į skirtingas pu-
ses. Teks dažniau prisitaikyti, 
plaukti pasroviui, mažai kas 
priklausys nuo jūsų valios. Li-
kimas lems svarbias pažintis, 
tikėtini susidūrimai su žmonė-
mis iš praeities, gali atsiskleis-
ti anksčiau nuo jūsų nuslėptos 
detalės. Savaitės viduryje ven-
kite prisiimti ilgalaikius įsipa-
reigojimus, mažiau žadėkite 
– laikas tam itin nepalankus. 
Paskutinėmis savaitės dieno-
mis netrūks veiksmo, būsite 
pasiruošę ryžtingai siekti užsi-
brėžtų tikslų. 

OŽIARAGIS. 
Daugiausia nesusi-
pratimų ir rūpesčių 
laukia pirmosiomis 

savaitės dienomis. Negalima 
skubėti, pasiduoti impulsams – 
išlieka didelė traumų, konflik-
tinių situacijų tikimybė. Ypač 
atsakingai tvarkykite finansi-
nius reikalus. Savaitės viduryje 
ims labiau sektis, gali įvykti 
naudingi susitarimai, pelningi 
pardavimo sandoriai. Tiesa, sa-
vaitė visai netinkama naujiems 
startams – šiuo metu prasidėję 
procesai nuolat strigs, bus sun-
ku realizuoti sumanymus. Ne-
siveržkite smarkiai į ateitį. 

VA N D E N I S. 
Įtempta savaitės 
pradžia gali kaip 
reikiant išbalansuo-

ti nervų sistemą, lemti sveikatos 
sutrikimus. Ieškokite protingos 
pusiausvyros tarp darbų ir po-
ilsio, nesistenkite visų darbų 
atlikti iš karto. Sudėtingiausia 
savaitės diena bus antradie-
nis – gali pasiekti šokiruojan-
čios naujienos, būsite priversti 
imtis neatidėliotinų veiksmų. 
Smarkiai išaugs traumų, avari-
nių situacijų tikimybė, dažniau 
ges, duš elektronikos prietai-
sai. Savaitės viduryje netrūks 
provokacijų, galimi audringi 
konfliktai. Kiek ramiau taps sa-
vaitės pabaigoje – galėsite skirti 
daugiau laiko savo pomėgiams. 
Ieškokite kokybiškų atsipalai-
davimo būdų. 

ŽUVYS. Sa-
vaitės pradžioje 
neplanuokite nieko 
reikšmingo – labai 

didelė tikimybė, kad nepavyks. 
Reikėtų daugiau dėmesio skirti 
sveikatai stiprinti, ligų pro-
filaktikai. Gali užsimegzti 
įspūdingos pažintys su autori-
tetingais žmonėmis. Savaitės 
viduryje ant jūsų pečių užgrius 
darbų lavina, gali prireikti pa-
galbos, patarimo. Tinkamas 
laikas reklamai, prezentaci-
joms. Galimi nesusipratimai 
komunikacijoje, tad atidžiai ti-
krinkite a informaciją. Savaitės 
pabaigoje smarkiai išaugs jūsų 
populiarumas.

padangos. Daug privalumų.  
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Krosinį motociklą Orion, 250 
kubų, važiuojantis. Reikalingas 
remontas. 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 galioja pusantrų 
metų, viskas veikia, važiuoklė, 
stabdžiai, variklis tvarkingi, naujas 
priekinis stiklas, perdažytas, du 
ratų komplektai, padarytas 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.  
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, 63 kW. Pakeisti diržai, 
tepalai, filtrai, sutvarkyta važiuoklė. 
Daug informacijos telefonu. Kaina 
1850 Eur. Tel. 8 625 12 405. 
Rokiškis
• Audi A6 1997 m., 1,8 T, 110 kW. 
TA 2020.03. Kablys, laisvų rankų 
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

VAIZDO TECHNIKA

• Naudotas vaizdo kamerą Samsung 
už 30 Eur, foto aparatą Olympus už 
35 Eur. Tel. 8 611 31 617.  
Rokiškis
• Naudotą namų kino sistemą. Yra 
USB jungtis. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 611 31 617. Rokiškis
• 14 kanalų skaitmeninį imtuvą 
Homecast. Kaina 16 Eur.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Gerai veikiantį televizorių 
su pulteliu. Tel. 8 671 74 606. 
Rokiškis
• 107cm įstrižainės televizorių. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 674 54 495. 
Rokiškis
• Geros būklės Samsung 
televizorių. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 624 30 118. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Grėblį-vartytuvą Dobilas, vokišką 
kitkinį presą ir preso Kirgistan 
rišimo aparato adatas.  
Tel. 8 623 43 539.  
Rokiškis
• 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, pradirbęs apie 500 
mot.val. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 641 57 036. 
 Kupiškis

Kariuomenė perka šalmų 
už daugiau nei 2,3 mln. eurų

Lietuvos kariuomenė perka 
iki 11,4 tūkst. šalmų už daugiau 
nei 2,3 mln. eurų, BNS atsiųsta-
me komentare patvirtino Gyny-
bos resursų agentūros direkto-
rius Sigitas Dzekunskas.

Šalmų pirkimo konkursas 
paskelbtas šių metų kovą, jame 
dalyvavo tiekėjai iš Ispanijos, 
Didžiosios Britanijos, Kroatijos, 
Ukrainos, Bulgarijos ir Lietuvos.  
Sutartis su tiekėju iš Kroatijos 
„Šeštan-Bush“ ir Lietuvos įmone 
„Army Supply“, kuri veikia pagal 
jungtinę veiklos sutartį, pasirašyta 
spalio 18 dieną. Sutarties galio-
jimo terminas yra treji metai. Per 
šį laikotarpį pagal poreikį kariuo-
menė įsigys iki 11,4 tūkst. šalmų, 
vieneto kaina siekia 204 eurus.

„Prekės bus pristatomos per 
penkis mėnesius nuo užsakymo 
pateikimo dienos. Planuojama, 
kad 3 tūkst. vienetų šalmų bus 
pristatyti iki 2020 metų kovo. 

Perkami šalmai yra skiri Lietuvos 
kariuomenės kariams“, – rašoma 
BNS atsiųstame komentare. 

Praėjusiais metais kariuomenė 
su tuo pačiu tiekėju taip pat buvo 
pasirašiusi vienerių metų sutartį 
dėl šalmų pirkimo, tačiau tuomet 
pirkta 2,8 tūkst. šalmų. Tada vie-
neto kaina siekė 220 eurų. 

Kariuomenė pabrėžia, kad šal-
mas kariui yra viena pagrindinių 
ir svarbiausių priemonių, galinčių 
apsaugoti gyvybę tiek operacijų 
rajone, tiek kasdieniniame rengi-
me, tiek vykdant kovinį šaudymą 
pratybų metu. „Šalmų techninėje 
specifikacijoje buvo įrašyti reika-
lavimai, atitinkantys šiuolaikinių 
šalmų tendencijas ir karių opera-
cinius poreikius. Šalmo balistikos 
ir kitų sudėtinių dalių galiojimo 
garantinis terminas yra ribotas, 
todėl privaloma juos nuolat atnau-
jinti“, – teigiama BNS atsiųstame 
komentare.

BNS inform.
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Orų prognozė spalio 29 – lapkričio 4 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Spalio 29 d. Naktį 2

Dieną 4
ŠV, 
4-9 m/s

Dieną palis. Vakare – 
vėjuota.

Spalio 30 d. Naktį -2
Dieną 4

V,
3-8 m/s

Kai kur – plikledis.

Spalio 31 d. Naktį 2
Dieną 7

V, 
5-9 m/s

Rytą šlapdriba, dieną 
– lietus.

Lapkričio 1 d. Naktį -1
Dieną 3

ŠV,
3-8 m/s

Lapkričio 2 d. Naktį -2
Dieną 3

PR,
5-10 m/s

Lapkričio 3 d. Naktį 0
Dieną 4

R,
3-8 m/s

Iki pietų vietomis lis.

Lapkričio 4 d. Naktį 5
Dieną 8

PR,
3-8 m/s
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Prašymas facebook 
virėjų grupėje: „Ponios, kur 
perkate rožinį majonezą silkei 
pataluose? Apėjau visus 
prekybos centrus, niekur 
neradau“.

***

– Tai ko tu toks piktas?
– Aš užmigęs Backspace 

klavišą ranka primygau...
***

Lordas turėjo keltis šeštą 
valandą ryto. Iš vakaro jis 
prigrasino liokajų, kad laiku jį 
prikeltų. Ketvirtą valandą ryto 
tarnas žadina poną ir sako:

- Skubėkite, sere, gerai 
išsimiegoti, nes jums liko tiktai 
dvi valandos.

***
– Mama, man šiandien 

pasisekė mokykloje, - džiaugiasi 
sūnus.

– Kodėl?
– Mokytoja mane norėjo 

pastatyti į kampą, bet visi 
kampai jau buvo užimti...

***
Kalbasi dvi draugės:
– Įsivaizduoji, grįžo vakar 

mano vyras iš komandiruotės. 
Akys tiesiog dega, visas dreba iš 
susijaudinimo. Prišoko ir tiesiog 
nuplėšė nuo manęs...

– Ką? Suknelę?
– Ne... Joną...

***
Kalbasi dvi kaimynės:
– Ką gi jūs darote, kad jūsų 

rankos tokios išpuoselėtos?
– Nieko.

***
Traukinyje moteriškė su kokių 

dvejų-trejų metukų anūku įsitaiso 
šalia kitos garbaus amžiaus 
ponios. Paaiškėjus, kad ši yra 
mokytoja, močiutė ragina anūką:

– Na, parodyk poniai 

mokytojai, kaip moki 
skaičiuoti atbulai.

Mažylis pradeda:
– Dvidešimt, devyniolika, 

aštuoniolika, septyniolika, 
šešiolika...

– Nuostabu, neįtikėtina, – 
susijaudina mokytoja. – Kur 
tu, mažutėli, išmokai taip 
skaičiuoti? Vaikų darželyje?

– Ne, prie mikrobangų 
krosnelės...

***
Miršta močiutė ir sako 

prieš mirtį visiems savo 
giminaičiams:

– Mano brangieji, palieku 
jums labai didelį savo ūkį: 
milijoną hektarų su labai daug 
pastatų, fermų, su karvių, 
arklių, ožkų, avių, vištų, ančių, 
su labai daug sodo vaismedžių 
ir 95 milijonus dolerių.

Visi:
– Oooo, močiute, o kur tas 

tavo ūkis yra?
Močiutė, išleisdama 

paskutinį atodūsį:
– Facebook'e...

***
Teisme:
– Ponia, kodėl jūs norite 

išsiskirti?
– Nes neberandu jokių 

priežasčių ginčytis su vyru!
***

Pirmoji meilužės 
taisyklė: „Nuvilioti svetimą 
vyrą nesudėtinga. Kur 
kas sudėtingiau jį grąžinti 
žmonai“.

Žmona prašo vyro, kad 
šis pakalbėtų su sūnumi apie 
mokslą, gyvenimą, ūkį ir bites, 
nes sūnus tik vienetais mokosi.

– Turime rimtai pasišnekėti, - 
sako tėvas sūnui. – Gal cigarą?

– Ne, ką tu, tėveli, aš dar per 

jaunas.
– Tai gal taurelę konjako?
– Oi ne, ne, dar per jaunas.
– Gal nori sūnau „Playboy“ 

žurnalą pavartyti?
Sūnus paima žurnalą, 

blizgančiom akim varto, varto ir 

klausia tėvo:
– Nu ir mergičkos, tėti, net 

nežinojau, kad tokių būna. Kas 
su jomis naktį miega?

– Tik pirmūnai, sūneli, tik 
pirmūnai...

***
Kodėl tavo akys raudonos?
– Aš rūkiau žolę, tėti...
– Nemeluok man. Vėl 

verkei, nes esi silpnavalis 
skuduras!

***
Petriukas klausia tėvo:
– Tėveli, nori pasakysiu, ką 

paštininkas sako mamai?
– Noriu.
- Duok dešimt eurų, 

pasakysiu.
Gavęs pinigus vaikas sako:
– Labas rytas, ponia. Štai 

jūsų laikraščiai.
***

Nusprendžiau susirasti 
darbą. Parašiau savo gyvenimo 
aprašymą, atsispausdinau... 
Perskaičiau... Ir apsiverkiau... 
Nejaugi toks nuostabus žmogus 
turi dirbti?

***
Ateina programuotojas 

į darbą raudonomis akimis, 
piktas, blogos nuotaikos. Jo ir 
klausia:

– Ko toks nelinksmas?
– Ai, visą naktį programą 

rašiau.
– Ir ką, neveikia?
– Veikia!
– Tai gal su bugais?
– Be!

AUGALAI

• Pigiai mažas ir nestandartines 
bulves, atvešiu. Tel. 8 652 80 328. 
Rokiškis
• Žalių Kanų gumbus. Yra daug. 
Atiduodu už saldainių dėžę. 
Pasiimti patiems. Tel. 8 639 86 157. 
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Truputį naudotą Indaplovę Beko. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 612 81 356. 
Rokiškis
• Dujinį šildytuvą. 4,2 kW, 3 
galios padėtys, tinka iki 60 kv.m 
patalpoms. Naujas. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
• 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

DOVANOJA

• Skubiai dovanoju labladorų šunį, 
nes keliuosi gyventi į miestą.  
Tel. 8 680 90 181. Rokiškis
• Dovanoju mažai naudotą klozetą. 
Rokiškyje, pasiimti patiems.  
Tel. 8 673 56 283. Rokiškis
• Dovanojame rąstinį namą 
nusikwelti/nusigriauti. Rokiškio 
raj., Juodupės sen. Visa informacija 
telefonu. Tel. 8 621 89 438. 
Rokiškis
• Po poros savaičių bus dovanojami 
rainiukai kačiukai, 2 iš jų baltomis 
kojytėmis, dėl lyties dar sunku 
pasakyti, 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 maždaug 3 mėn.
kačiukus. Laukiniai, žaismingi. 
Yra rudas, juodas, margas su 
rudais dryžiais ir margas su 

juodais dryžiais. Tel. 8 637 11 390. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Kompiuterio, išmanaus telefono 
kalonėles, pirktas Olandijoje. 
Viskas puikiai veikia, mažai 
naudotos. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 604 91 575. Rokiškis
• LG muzikinį centrą su pultu.  
Tel. 8 620 43 498. Rokiškis
• Galingą, puikios būklės muzikinį 
centrą Sony MHC-RG 470. Yra 
pultas. Skubiai, Juodupė. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 609 87 231.  
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

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

RASTA\PAMESTA

• Pamesti raktai. Pakabukas su 
rožiniu flamingu. Tel. 8 665 13 353. 
Rokiškis


