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Netoli Panemunėlio 
didžiulė avarija: 
griovyje du automobiliai, 
sužalotas žmogus

2 p.
Sėdžiūnų kaime (Panemunėlio sen.) neblaivaus kupiškėno lenkimas 
baigėsi avarija: abu automobiliai atsidūrė krūmyne. N. Kraliko nuotr.: 
aukštyn ratais apvirtęs eismo įvykio kaltininko automobilis.

Šalia Šimtmečio aikštės 
degė automobilis

2 p.
Ugniagesiai netruko užgesinti automobilį. Šeimininko manymu, ugnis 
mašiną sugadino nepataisomai.                                                  N. Kraliko nuotr.Mažų miestelių lygoje sėkmė lydėjo tik Pandėlio komandą

4 p.
Pandėlio (tamsesnė apranga) ir Panemunėlio „Fazės“ rungtynės buvo ramios ir korektiškos, tačiau jose netrūko gražių akimirkų.   

    L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Žemdirbių šventėje – proga 
pasidžiaugti sėkmingais ūkiais

„Pumpurėlyje“ – 
maži pūkuoti augintiniai

4 p.

„Pažangiausio ūkio 2019“ konkurso nugalėtojai.

Kuriai kategorijai priskirtini bitininkai – ūkininkų ar stebukladarių?                                                                                                           L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.
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Netoli Panemunėlio didžiulė avarija: 
griovyje du automobiliai, sužalotas žmogus

Avarijos pėdsakai: ant kelio automobilio detalė, giliame griovyje – į krūmyną įskridusių automobilių vėžės.                                                            N. Kraliko nuotr.

Lapkričio 9 d. kelyje 
Rokiškis – Panevėžys, ties 
Sėdžiūnų kaimu didelė ava-
rija. Du automobiliai – VW 
ir Opel markių – atsidūrė 
griovyje, vienas vairuotojas 
sunkiai sužalotas, kitam vai-
ruotojui, pirminiais duome-
nimis, nustatytas vidutinis 
girtumas.

Pranešimas apie eismo įvy-
kį gautas 16.42 val. Į jo vietą 
išskubėjo policijos, greitosios 
pagalbos ir ugniagesių ekipa-
žai.

Vaizdas įvykio vietoje su-
krečiantis. Abu automobiliai 
atsidūrė giliame griovyje, 
krūmyne. Nelaimės vietą žen-
klina vieno jų valstybinis nu-
meris, likęs važiuojamojoje 
kelio dalyje. Krūmyne vienas 
automobilis – aukštyn ratais. 

Apie nelaimę liudija ir gilios 
vėžės pakeliui į griovį. Ir kaž-
kuriame iš automobilių, grei-
čiausiai apsivertusiame VW, 
buvę popierinio rankšluosčio 
rulonėliai, kurie atsidūrė... 
aukštai medyje.

Kaip abu automobiliai atsi-
dūrė griovyje, įvykio vietoje 
aiškinasi policijos ekspertai. 
Įvykio vietoje matyti gilios 
vėžos griovyje, numuštas ke-
lio ribą ženklinantis stulpelis.

Avarijos metu nukentėję 
abiejų automobilių vairuo-
tojai išvežti į rajono ligoni-
nę. Vien tam, kad nukentėję 
žmonės būtų išgabenti iš 
įvykio vietos, medikams ir 
ugniagesiams teko įveikti 
ne tik gilų griovį, bet ir pra-
sibrauti pro tankų krūmyną. 
Pirminiais duomenimis, vie-
no iš vairuotojų būklė – labai 

sunki. O kitam, pirminiais 
duomenimis, nustatytas vi-
dutinis girtumas.

Panevėžio apskrities vy-
riausiojo policijos komisariato 
įvykių suvestinėje apie šį įvy-
kį pranešama taip: „pranešta, 
kad Rokiškio r., neblaivus 
(2.24 prom. girtumas) vyras 
(gim. 1986 m.) gyv. Kupišky-
je, vairuodamas sau priklau-
santį automobilį OPEL IN-
SIGNIA SPORTS, pirminiais 
duomenimis, nepasirinko 
saugaus greičio, neatsižvelgė 
į kelio ir meteorologines są-
lygas,  nesilaikė saugaus ats-
tumo ir atsitrenkė į priekyje 
važiavusį vyro (gim. 1981 m.) 
gyv. Rokiškyje, vairuojamą 
automobilį VW PASSAT. Po 
smūgio abu automobiliai nu-
važiavo nuo kelio.

Eismo įvykio metu nuken-

Šalia Šimtmečio aikštės 
degė automobilis

Išdegė mašinos variklio skyrius.                                             N. Kraliko nuotr.

Lapkričio 9 d., apie 
11.30 val., šalia Šimtmečio 
aikštės užsidegė lengvasis 
automobilis. Į įvykio vietą 
atvykę gaisrininkai gesina 
automobilį. Įvykio aplinky-
bės tikslinamos.

Kaip „Rokiškio Sirenai“ 
pasakojo automobilio savi-
ninkas, mašina užsidegė be-
važiuojant. Iš jos vairuotojas 

ne tik spėjo išlipti pats, bet ir 
išnešti iš mašinos salono ten 
buvusius daiktus.

Ugniagesiai į nelaimės 
vietą atvyko dviem ekipažais 
ir greitai užgesino automo-
bilio variklio skyriuje kilusį 
gaisrą. Nebenaujas automo-
bilis, pasak jo savininko, jau 
nebepataisomas.

Lina DŪDAITĖ–
KRALIKIENĖ

Už tarnybinio automobilio vairo – 
neblaivus Aplinkos ministerijos darbuotojas

Už tarnybinio automobi-
lio vairo neblaivus įkliuvo 
Valstybinės saugomų terito-
rijų tarnybos prie Aplinkos 
ministerijos darbuotojas.

Lapkričio 8 d., 17.52 
val. kelyje Radiškis-Anykš-
čiai-Rokiškis, 79 km, Rokiš-
kio r., Rokiškio kaimiškojoje 
sen., Skrebiškio k. ribose, 
neblaivus (2,19 prom. gir-

tumas) Valstybinės saugo-
mų teritorijų tarnybos prie 
Aplinkos ministerijos dar-
buotojas (gim. 1962 m.) gyv. 
Vilniuje, vairavo automobilį 
„Nissan Navara“, priklau-
santį Valstybinei saugomų 
teritorijų tarnybai prie Aplin-
kos ministerijos.

Panevėžio apskrities
vyriausiojo policijos 
komisariato inform.

Darbintis į įmonę atėjęs rokiškėnas paleido į darbą kojas ir kumščius
Kai kurie bedarbiai yra 

taip įpratę gyventi iš pašal-
pų, kad net negalvoja apie 
darbą. Jiems svarbiau – kad 
darbdaviai pasirašytų, jog 
neatitinka keliamų reikala-
vimų, ir paliktų juos ramy-
bėje.

Tai, kad ne visi bedarbiai 
svajoja susirasti gerai mo-
kamą darbą, įsitikino vienos 
Rokiškio bendrovės, turinčios 
automobilių servisą ir pre-
kiaujančios automobilių deta-
lėmis, vadovai.

Prieš kiek laiko jie pasi-
skelbė, kad ieško autošalt-

tėjo VW PASSAT automo-
bilio vairuotojas, kuris buvo 
pristatytas į Panevėžio miesto 
Respublikinę ligoninę, jam 
nustatytas kairio žandikaulio 
lūžimas ir kaklo slankstelio 
ataugos lūžimas. Vyras gy-
domas Panevėžio ligoninės 
pirmame traumatologijos sky-
riuje. Taip pat eismo įvykio 
metu nukentėjo ir automobi-
lio OPEL INSIGNIA SPORT 
vairuotojas, kuris pristatytas 
į Rokiškio r. ligoninės priė-
mimą, jam nustatyti krūtinės 
ir nugaros sumušimai, jis pa-
leistas gydytis ambulatoriškai. 
Eismo įvykio metu sugadinti 
abu automobiliai. Automobi-
liai išvežti į automobilių sau-
gojimo aikštelę. Įtariamasis 
sulaikytas“.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

kalvio.
„Jau anksčiau Užimtumo 

tarnyba atsiųsdavo bedarbius 
ir jokių problemų nekildavo, 
tačiau šįsyk pasitaikė kažkoks 
keistas vyras“, – trečiadienį 
pasakojo įmonės vadovas.

Iš Užimtumo tarnybos at-
siųstas 58 metų rokiškėnas 
bendrovėje pasirodė vos tik 
prasidėjo darbo diena.

Atvykėlį kabinete pasitiko 
du vadovai. Kaip netrukus 
paaiškėjo, jis net nenorėjo 
įsidarbinti autošaltkalviu. 
Vyriškiui tereikėjo, kad būsi-
mi darbdaviai pasirašytų, jog 
jis netinkamas šiam darbui. 

Tuomet jis vėl galėtų gauti 
pašalpas.

Bendrovės vadovas neslė-
pė, kad iš pat pradžių buvo 
aišku, jog bedarbiui darbas nė 
kiek nerūpi. Dėl susitikimo 
bendrovėje jis susitarė iš anks-
to. Rokiškėnui buvo pasakyta 
į autoservisą ateiti su darbo 
apranga, kad būsimi darbda-
viai įsitikintų, ką jis sugeba. 
Bet vyras nė nemanė dirbti.

„Vos tik įžengęs į kabinetą 
jis tėškė lapą ant stalo, kad pa-
sirašytume, jog jis netinkamas 
šiam darbui. Tačiau mes to-
kiais fiktyviais dalykais neuž-
siimame“, – sakė direktorius.

Tuomet iš bedarbio lūpų 
pasipylė grasinimai. Iš pra-
džių jis bendrovės vadovus iš-
keikė necenzūriniais žodžiais, 
paskui puolė gąsdinti susido-
rojimu. Vyriškis gyrėsi, kad 
turi vilniečių draugų, kurie 
gali padaryti bet ką.

Išsiplūdęs vyras į darbą 
paleido kojas ir kumščius. 
Vienam vadovui jis įspyrė į 
sėdmenis, bandė smūgiuoti 
rankomis.

Dėl išpuolio direktorius 
nenutylėjo – pranešė policijai. 
Pareigūnai sulaikė įtariamąjį. 
Jis buvo blaivus.

Lrytas.lt inform.

Rokiškio rajono savivaldybėje 
tarybos narių kaita – 
viena didžiausių

Rokiškio rajono taryboje  
iki šiol pasikeitė keturi poli-
tikai, tai sudaro beveik šeš-
tadalį iš 25 tarybos narių.

Savivaldybės tarybos 
nario mandato po pavasarį 
vykusių rinkimų jau atsisa-
kė ar neteko 95 vietos poli-
tikai. 

Tai sudaro per 6 proc. 
nuo visų tarybų narių – iš 
viso per kovą vykusius rin-
kimus buvo išrinkti 1 tūkst. 
502 savivaldybių tarybų na-
riai, įskaitant 60 savivaldy-
bių merų. 

Vyriausioji rinkimų ko-
misija (VRK) skelbia, kad 
dažniausiai, apie 80 proc. 
atvejų, mandato vietos po-
litikai atsisakė dėl nesuderi-
namų pareigų. 

Apie 11 proc. rajonų savi-
valdybių tarybų narių man-

dato nurodė atsisakantys dėl 
asmeninių priežasčių.

Savivaldybės tarybos 
narys taip pat mandato gali 
netekti, jei išvyksta gyventi 
į kitą savivaldybę, įsiteisė-
jus teismo apkaltinamajam 
nuosprendžiui. Tokių atvejų 
būta keli.

Didžiausia tarybos narių 
kaita pastebima Rokiškio, 
Anykščių, Mažeikių ir Tel-
šių rajonų savivaldybėse – 
pasikeitė po keturis tarybos 
narius.

Dvylikoje savivaldybių 
– Alytaus, Kauno, Kretin-
gos, Kupiškio, Panevėžio, 
Vilniaus, Trakų rajonų, Pa-
nevėžio miesto ir Šiaulių 
miestų, Rietavo, Druskinin-
kų, Elektrėnų – nesikeitė 
nei vienas savivaldybės ta-
rybos narys.

BNS inform.

Našlaičių kapinėse rasti legendinio Rokiškio krašto partizano Juozapo Streikaus palaikai
Našlaičių kapinėse Vilniuje 

atrasti Lokio rinktinės partiza-
no Juozapo Streikaus-Stumbro 
palaikai.

Apie tai pranešė Lietuvos gy-
ventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centras.

Palaikų autentiškumas nu-
statytas Valstybinės teismo me-
dicinos tarnybai atlikus DNR 
tyrimus bei kaukolės ir asmens 
fotografijų sugretinimus.

Birželio sukilimo dalyvis, par-

tizanas, karys savanoris J. Strei-
kus-Stumbras gimė 1923 metais. 
Nuo 1941 iki 1958 metų aktyviai 
priešinosi sovietams, 1941 me-
tais pradėjo slapstytis nuo sovietų 
valdžios, platino antisovietinius 
atsišaukimus. Tų pačių metų 
birželio 24 dieną kartu su kitais 
Birželio sukilimo dalyviais nuo 
sovietų valdžios išlaisvino Anta-
zavės miestelį.

1944 liepos mėnesį prisijungė 
prie tėvo vadovaujamo Žalgirio 
būrio, gavo slapyvardį „Stum-

bras“. Po metų žuvus tėvui J. 
Streikus tapo Vytauto apygardos 
Lokio rinktinės Vyties kuopos 
vado pavaduotoju, po dar dvejų 
metų paskirtas šios kuopos vadu.

1949 metų sausį J. Streikus 
paskirtas vadovauti Lokio rink-
tinės Džiugio tėvūnijai. Partiza-
nas dalyvavo daugkartiniuose 
ginkluotuose susirėmimuose su 
vadinamais stribais ir NKVD da-
liniais Lietuvos ir Latvijos terito-
rijose.Jam sugauti buvo siūlomi 
dideli pinigai. 1950 metais į J. 

Streikaus kuopą buvo infiltruoti 
net du agentai, tačiau jų tapatybė 
buvo atskleista.

1958 metais kartu su savo 
jaunesniu broliu Izidoriumi Strei-
kumi-Girėnu legalizavosi, jiems 
buvo garantuota neliečiamybė, 
tačiau sovietų valdžios buvo ap-
gauti.

1961 metais sovietų valdžia 
brolius suėmė ir nuteisė: J. Strei-
kų – mirties bausme, jaunesnįjį 
brolį – 15 metų kalėjimo.

BNS inform.
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Žemdirbių šventėje – proga pasidžiaugti sėkmingais ūkiais

Gausiausia nominantų kategorija – „Draugiškas aplinkai ūkis.

Nominacijoje „Pasirinkę Lietuvą“ apdovanoti rajono ūkininkai.

Svečių sutiktuvės.

Ir aprangos kodas.

Musmušis gintis nuo įvairiausių kenkėjų.

Ir šalies muzikos žvaigždžių nuotaikingas koncertas.

Lapkričio 8-ąją į tradi-
cinę Rokiškio rajono žem-
dirbių šventę pasidžiaugti 
savo veiklos rezultatais 
atvyko gausios rajono ūki-
ninkų – ir pradedančiųjų, 
ir daugelį metų sėkmingai 
ūkius vystančių – gretos. 
Jiems – rajono savivaldy-
bės padėkos, gėlės, šventi-
nis koncertas. 

Linkėjimai –
ir „Rokiškio Sirenos“ 
paskyroje
Šventę rajono ūkininkai 

sutiko be savo vadovės Li-
nos Meilutės-Datkūnienės. Ji, 
kartu su Lietuvos ūkininkų 
delegacija, šventės metu vie-
šėjo Kinijoje. Ji Lietuvos že-
mės ūkio rūmų buvo atrinkta 
iš gausybės pretendentų ats-
tovauti mūsų šalį, pasisemti 
patirties. Jos sveikinimą per-
skaitė šventės vedėjas Gie-
drius Viduolis. Tačiau L. 
Meilutei-Datkūnienei kolegos 
rajono ūkininkai tokie svar-
būs, kad net išvykos metu 
rado laiko parašyti gražiausius 
linkėjimus jiems „Rokiškio 
Sirenos“ facebook paskyroje, 
vykstant tiesioginei renginio 
transliacijai. 

Kaip juokavo renginio ve-
dėjas Giedrius Viduolis, ūki-
ninkų vizitas Kinijoje, tikima, 
bus perspektyvus ir kitąmet 
teks rengti žemdirbių šventę 

dviejose salėse: vienoje mū-
siškiams, kitoje – kiniečiams. 
Ir teks iki kitų metų mokytis 
kinų kalbą.

Gausybė apdovanotųjų
Rajono savivaldybės Že-

mės ūkio skyriaus vedėjos 
Jolantos Jasiūnienės kalba 
buvo puikiai pritaikyta šven-
tės temai: retro stiliui. Ji pa-
teikė statistiką, koks buvo 
žemės ūkis tarpukariu. Ir tai 
buvo proga palyginti, kiek iš-
augo augalininkystės, gyvu-
lininkystės sektorių produk-
tyvumas. Tačiau kai kurių 
dalykų nepavyksta pasiekti 
dabar, ir turint ir valstybės, 
ir Europos Sąjungos paramą. 
To meto žemės ūkio žen-
klai buvo begalinis žmonių 
darbštumas, kooperacija. Vi-
dutinis ūkio dydis tarpukariu 
– 10 ha, vidutinis javų derlius 
– šiek tiek virš 1 t iš hektaro, 
vienos karvės primilžis – 1,4 
t pieno. 1930 m. Lietuvoje 
buvo vos 544 traktoriai. Ta-
čiau žemės ūkio produktų 
eksportas sudarė 90 proc. 
viso šalies eksporto. Palygin-
ti, dabar iš ha prikuliama virš 
4 t, karvių primilžiai išaugo 
apie 6 kartus. 

Tad nenuostabu, kad našiai 
ir efektyviai ūkininkaujantys 
„Pažangiausių metų ūkių“ 
kūrėjai nusipelnė rajono sa-
vivaldybės administracijos 

direktoriaus Andriaus Bur-
nicko padėkų. Nominacijoje 
„Draugiškas aplinkai ūkis“. 
Apdovanoti buvo Vitalijus 
Andrijauskas, Povilas Butė-
nas, Gintaras Giminauskas, 
Sandra Janulytė, Edita Kasta-
nauskienė, Sigita ir Vladimi-
ras Lekandros, Jolanta Paz-
niokaitė ir Algirdas Auželis, 
Violeta Šabanskienė bei Vi-
lija Šedienė. V. Andrijauskui, 
S. Janulytei bei J. Pazniokai-
tei ir A. Auželiui buvo skirti 
ir „Rokiškio Sirenos“ prizai.

Nominacijoje „Pasirinkę 
Lietuvą“ pagerbti: Linas Dir-
žys, Tomas Januševičius, Da-
rius Kavaliauskas, Modestas 
Vanagas. „Rokiškio Sirenos“ 
prizas teko D. Kavaliauskui.

„Pavyzdingo augalininko“ 
titului nominuoti buvo Rimu-
tė ir Bronislovas Gimbutai, 
Violeta ir Darius Inčiūros, 
Janina ir Arvydas Rudinskai, 
bei Antanas Sakalis.

O štai dėl bitininkų kilo 
klausimas: ūkininkai jie ar 
stebukladariai? Pagerbti ir 
savivaldybės administracijos 
direktoriaus padėkomis ap-
dovanoti Petras Adomonis, 
Linas Jakubonis ir Rimantas 
Petras Rušėnas.

Mero apdovanojimai – 
nugalėtojams

„Pažangiausių metų ūkių“ 
konkurso pirmosios vietos 

atskirose kategorijose atite-
ko: Lina ir Marius Bulovai, 
Birutė ir Virginijus Dapkai, 
Tolvydas Neniškis, Zita ir 
Rimas Statkevičiai, Jurgita ir 
Virginijus Stumbriai bei Os-
karas Tička.

Lietuvos metų ūkio rin-
kimuose mūsų rajoną ats-
tovaus: Z. ir R. Statkevičių 
sodininkystės ūkis, Tolvydo 
ir Ievos Neniškių ekologinis 
ūkis bei J. Ir V. Stumbrių gy-
vulininkystės ūkis.

Dar daug padėkų ir dova-
nų sulaukė žemdirbiai. Viena 
įdomiausių – kolegos iš Ku-
piškio Zigmanto Aleksandra-
vičiaus padovanotas musmu-
šis kenkėjams lupti. Pagerbti 
buvo ir žemdirbių bičiuliai: 
Rokiškio rajono Vietos vei-
klos grupės komanda.

Po smagių palinkėjimų, 
žemdirbiai ir šventės svečiai 
klausėsi smagaus retro sti-
liaus koncerto, su ryškiausio-
mis šalies muzikos žvaigždė-
mis: garsiais operos solistais, 
kompozitoriais. O po to laukė 
tradicinė vakaronė ir malonūs 
pašnekesiai prie šventinio su-
dėtinio vaišių stalo.

Visos šventės vaizdo įrašas 
bei nuotraukų galerija – „Ro-
kiškio Sirenosׅ“ internetinėje 
svetainėje www.rokiskiosire-
na.lt.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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„Pumpurėlyje“ – maži pūkuoti augintiniai

Rokiškio lopšelyje-dar-
želyje „Pumpurėlis“ vyksta 
edukacija „Magiški kiau-
šiniai“. (Projekto vadovė 
Kristina Tamavičienė, Klai-
pėdos raj., Kalotės km.). 
Tai unikali edukacinė pro-
grama, kurios metu galima 
išvysti mažą stebuklą – sky-
lančius kiaušinius ir išsiri-
tančius viščiukus.

Programa suteikia galimy-
bę darželio grupėje stebėti, 
kaip į pasaulį ateina nauja 
gyvybė, pažinti mus supančią 
aplinką, gamtą ir mus supantį 
pasaulį. Projektas mūsų dar-
želyje vyksta nuo lapkričio 
4 d. iki 15 d.. Į darželį buvo 
atvežta visa reikalinga įranga 
sėkmingam viščiukų išsiriti-
mui ir tolimesniam laikymui. 
Atvežti kiaušiniai pradėjo 
skilti ir vaikai galėjo stebėti, 
kaip išsirita viščiukai. Eduka-
cinį rinkinį sudarė 10 skirtin-
gų veislių kiaušiniai. 

Viščiukai buvo skirtingų 
spalvų ir dydžių, kad vaikams 
būtų įdomiau. Kiekvieną die-
ną vaikai kartu su auklėto-
jomis, bei tėveliais stebėjo 
viščiukų išsiritimą ir augimą. 
Šis projektas – tai visa savai-
tė neišdildomų įspūdžių, gerų 
emocijų, mažų pūkuotų ka-
muoliukų draugijoje!

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

Mažų miestelių lygoje sėkmė lydėjo 
tik Pandėlio komandą

Šį savaitgalį vyrų krep-
šinio Mažų miestelių lygos 
varžybose sėkmė lydėjo 
tik Pandėlio komandą. Ji 
Rokiškio kūno kultūros 
ir sporto centre užtikrin-
tai įveikė Panemunėlio 
„Fazę“. O štai Obelių 
„Entuziastams“ išvyka į 
Baisogalą (Radviliškio r.) 
sėkmės neatnešė. 

Rokiškėnai krepšinį 
linkę žiūrėti namuose
Šeštadienį, lapkričio 

9-ąją, Rokiškio kūno kul-
tūros ir sporto centre susi-
tiko Mažų miestelių lygos 
B diviziono Šiaurės grupės 
komandos: Pandėlys (jam 
tai namų rungtynės) ir Pa-
nemunėlio „Fazė“. Salėje 
rungtynes stebėjo 20 žiūro-
vų. Tuo tarpu „Rokiškio Si-
renos“ tiesioginė rungtynių 
transliacija sulaukė daugiau 
nei 3 tūkst. peržiūrų. Vadi-
nasi, krepšinis rokiškėnams 
įdomus, tik jį žiūrėti sirgaliai 
linkę ne salėje, o namuose.

Taigi, pirmąjį kėlinį kiek 
netikėtai aikštelėje geriau 
atrodė Panemunėlio „Fazė“. 
Ji pirmąjį ketvirtį laimėjo 
18:15. Antrajame kėlinyje 
žaidimas kiek išsilygino, 
abi komandos žaidė taškas 
į tašką, ir tik prieš pačią 
rungtynių pertrauką pandė-
liečiams pavyko persverti 
rezultatą. Įdomu tai, kad jau 
įpusėjus šiam kėliniui, ketu-
rias pražangas susirinko pa-
nemunėliečių vienas lyde-
rių – Kasparas Kavoliūnas. 
Apie tai, kokios korektiškos 
ir ramios buvo šios rung-
tynės, liudija tai, kad šis 
žaidėjas sėkmingai sužaidė 

ir trečiajame, ir ketvirtajame 
kėliniuose. 

Trečiajame kėlinyje do-
minavo pandėliečiai, ir jų 
persvara buvo akivaizdi: 
25:11. Taip nutiko, nes abi 
komandos turėjo vos porą žai-
dėjų keitimams, ir panemunė-
liečių žaidime buvo vis labiau 
juntamas nuovargis. Ketvirta-
sis kėlinys tebuvo paprastas 
formalumas: persvara buvo 
tokia didelė, kad likus žaisti 8 
s., pandėliečiai tiesiog padėjo 
kamuolį ant parketo ir nuėjo 
paspausti varžovams ir arbi-
trams rankų.

Panemunėliečių gretose 
rezultatyviausiai žaidė K. Ka-
voliūnas, įmetęs 20 taškų. Va-
lentino Pupšio sąskaitoje – 13 
taškų, tačiau šis krepšininkas 
drąsiais prasiveržimais išpro-
vokavo ne vieną varžovų pra-
žangą. 12 taškų pelnė Darius 
Žukauskas.

Pandėliečių gretose pasižy-
mėjo Rokas Kužulis, įmetęs 
21 tašką, dar 20 pridėjo Lukas 
Nagelė, 14 – Simas Nagelė. 
L. Nagelė atkovojo net 18 ka-
muolių.

Kol kas abi mūsų rajono 
komandos yra Šiaurės gru-
pės lentelės gale: Pandėlys, iš 
trejų rungtynių laimėjęs vie-
nerias – trečioje vietoje, o Pa-
nemunėlio „Fazė“ tris kartus 
pralaimėjo ir yra ketvirta. Abi 
šios komandos žais lapkričio 
23 d. išvykose: pandėliečiai 
su Paketurių „BC Devold“, o 
panemunėliečiai – su Vabal-
ninko „MB Ingauda“.

„Entuziastams“ 
iki pergalės 
nedaug pritrūko
„Antrose MML čempi-

onato rungtynėse nedide-
liu skirtumu nusileidome 
Baisogalos komandai. Kol 
kas buksuoja pataikymas. 
Džiugu bent tiek, kad ir ne-
demonstruodami geriausio 
krepšinio, sugebame ko-
voti dėl pergalės iki galo. 
Kitą savaitgalį vyksime į 
Krinčino miestelį Pasvalio 
rajone“, – taip apie savo 
rungtynes Mažų miestelių 
lygos A diviziono Šiaurės 
grupėje rašoma „Entuzi-
astų“ facebook paskyroje. 
Obelių garbę ginantys „En-
tuziastai“ 60:65 išvykoje 
nusileido Baisogalos „Au-
ridanai“. Mūsiškiai laimėjo 
pirmąjį kėlinį 21:18, tačiau 
smarkiai atsiliko nuo var-
žovų antrajame: 12:26. Ir 
po to pavyti „Auridanos“, 
nepaisant titaniškų pastan-
gų, jau nebepavyko. Trečia-
jame kėlinyje obeliečiams 
pavyko atsilikimą suma-
žinti trimis taškais: 15:12, 
o ketvirtąjį kėlinį mūsiškiai 
dar trimis taškais sumažino 
skirtumą, sužaidę 12:9. Ta-
čiau iki pratęsimo pritrūko 
5 taškų.

Mūsiškių gretose pasi-
žymėjo Renatas Jegorovas, 
pelnęs 23 taškus ir atkovo-
jęs 13 kamuolių. Po dešimt 
taškų „Entuziastams“ pelnė 
Tomas Trumpa ir Arnas Juš-
kevičius.

Po dviejų rungtynių per-
galių nepelnę „Entuziastai“ 
kol kas užima ketvirtąją 
vietą grupėje ir kitą savait-
galį išvykoje žais su taip pat 
pergalių nepelniusia Krinči-
no „Aukštaitijos mediena“.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Kova po panemunėliečių (šviesi apranga) krepšiu.                                                            L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Spalį – 0,1 proc. mėnesio infliacija
 Lietuvoje spalį buvo 0,1 

proc. mėnesio infliacija. Varto-
jimo prekių ir paslaugų kainos 
didėja antrą mėnesį iš eilės.

Statistikos departamentas pra-

nešė, kad metinė infliacija (spalį, 
palyginti su 2019 metų spalio 
mėnesiu) siekė 1,6 proc., o vidu-
tinė metinė infliacija – 2,3 proc. 
(rugsėjį – atitinkamai 2,2 proc. ir 

2,4 proc.). Statistikų teigimu, mė-
nesio kainų pokyčiui daugiausia 
įtakos turėjo drabužių ir avalynės 
brangimas.

BNS inform.
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Nepriklausomas rajono laikraštis

TRIBŪNA

Einu pirmuosius šimtme-
čio metus. Mokslas, medicina, 
maistas, darbas leido ir leidžia 
dar egzistuoti žemėje. Vaikys-
tėje į namus tėtis parnešdavo 
„Ūkininko patarėją“. Be mo-
kyklos iš vyresniųjų brolių ir 
seserų išmokau skaityti. Iki 
ašarų privedė Dariaus ir Gi-
rėno žūtis Soldino miškelyje 
ir Vilniaus okupacija. Dar ir 
šiandien Lenkijoje tebesigirdi 
pasakyti lenko žodžiai „Vil-
nius naše“.  O Pupų dėdės 
mokykloje paliktu eilėraščiu 
galiu su skaitytojais pasida-
lyti ypač dabar, kada žemdir-

bį užpuolė ir žemės nuomos 
mokestis ir dyzelinis kuras: 
- „Kur tik akys žvelgsi dyvus 
pamatysi, ar iš pikto alpsi, ar 
iš juoko plyši, vargšas dar-
bininkas kalne auksą kasa, o 
jis pats nuplyšęs pusnuogis ir 
basas, nors javų kaimietis ir 
prikrauna kluoną, bet iš pelų 
keptą valgo sausą duoną, ku-
nigėlis riebus skelbia svietui 
dorą, o jis pats elgiasi pagal 
savo norą, daktaras nutukęs 
vos tik pilvą neša, gydo nuo 
riebumo, kas tik jo paprašo, 
kareiviui nuo ginklų, net jam 
pečiai linksta, o nuo vyres-

niųjų kumščių dažnai žandai 
brinksta, bernelis mergytei 
meilius žodžius sako, bet tąją 
palikęs paskui kitą seka, nors 
bernelio meilė ir visoms pa-
tinka, vienoms rodo širdį, o 
kitoms tik špygą“.

Aš tebematau, kad kai 
kurie valdininkai tyčiojasi iš 
žemdirbio nesusigėdę, juk 
kaimas sunaikintas ir iš dau-
gelio pastatų liko tik griuvė-
siai ir pamatai. Reikia būti 
bepročiais, kad sunaikintum 
tą, ką sukūrė savo rankomis. 
Pavyzdys - Ragelių 2000 vnt. 
gyvulininkystės kompleksas 
pradėtas statyti 1996 metais, 
o 1998 metais jau buvo ap-
gyvendinti pirmieji galvijai, 
o 2001 metais galvijai buvo 
išdvėsinti vasaros metu ga-
nykloje, nes nebuvo kam juos 
perkelti. Mūsų rajono pirmieji 
laisvos Lietuvos Seimo nariai 
buvo aktyvūs socialistinio 
kaimo naikintojai. Paskuti-
nį kartą išsimaudę Laibgalių 
profilaktoriumo baseine Egi-
dijus Klumbys ir Kazys Uoka 
dalyvavo Sėlynėje visuotinia-
me žemdirbių susirinkime, 
kriame buvo pateikti nauji 
kooperatyvo įstatai ir turtas 
padalytas dirbantiesiems ant 

Vytautas Šlikas: Kur mus nuves valdžia, politikai ir pinigai?

„Rokiškio Sirena“ redakcijos nuomonė nebūtinai su-
tampa su išsakyta nuomone. Skiltyje „Tribūna“ galite pa-
sisakyti visi. 

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

popieriaus, bet abu kandidatai 
į Seimą pareiškė, kad jokių 
kooperatyvų, turtą pasidaly-
ti, nes kiekvienam už dirbtus 
metus teko po 2018 rublių 
aktyvių pasyvių gamybinių 
priemonių, apyvartinių lėšų ir 
grynųjų pinigų, tai buvo pir-
mosios gamybos laidotuvės. 
Apsilankėme pas Landsbergį 
ir Vagnorių, bet jie kaip Ru-
sijos revoliucionieriai pasakė 
– seno namo nesugriovęs, nau-
jo nepastatysi, o kitas Lietu-
vai žemės ūkis nereikalingas. 
Ir šiandien, kada jau 30 metų 
žemė grąžinta, dalyta, parduo-
ta, perkelta, nupirkta, ūkinin-
kai su nuoširdumu kuria gamy-
bą, išskyrus gyvulininkystę. 
Išrinkti į valdžią nauji Seimo 
nariai turi jungtis į „šaikas“ ir 
klausytis, ką sako dauguma. 
Kaime šalia ūkininkų kuriasi 
oligarchai ir jie niekada savo 
darbuotojams, samdiniams ne-
dalys už dirbtus metus po 2000 
eurų, bet jie pirks Ispanijoje, ar 
Egipte sau vilas, kuriose galės 
ilsėtis „su šeimomis ar meilu-
žėmis“. O tikras žemdirbys ?! 
Kur matėte, kad už 1 kg grū-
dų mokėtų 0,15 euro centų, o 
duonos kilogramas jau siekia 
5 eurus. Ir jeigu pamatė val-

dininkas žemdirbį važiuojant 
atsarginių dalių su visureigiu, 
ir dar kažkas pranešė, kad jis į 
jį įsipylė dažyto kuro, pradėjo 
jį persekioti ir tyčiotis. Ar pa-
sikels Lietuvos ūkininkai ginti 
savo teises. 2003 metais turė-
jome Žemės ūkio rūmų vadą 
Ramoną, nors jis apvažiavo 
beveik visą Lietuvą ir Rokiš-
kio rajoną, bet mūsų ūkininkų 
prie Lietuvos Latvijos sienos 
Pasvalio rajone buvome vos 
kelios dešimtys. Nors aš tri-
būnoje buvau vos keletą mi-
nučių, bet Pabedinskas parodė 
per ekraną, kad aš kritikavau 
prezidentą. Už poros dienų į 
namus prisistatė du saugumie-
čiai, vienas iš jų panevėžietis, 
bet į teisiamųjų suolą nepate-
kau. Šiandien reikia rikiuotis 
ir gintis. Ar mūsų rajono ūki-
ninkų vedliai, partinių orga-
nizacijų lyderiai suorganizuos 
traktorių ir žemdirbių mitin-
gus ir eitynes. Kiek bėdų „pri-
darė“ ūkininkas, kad jį reikia 
nulinčiuoti ir atimti uždirbtus 

pinigus. Juk 3 metus gamta 
„tyčiojosi“ iš laukų ir pasėlių, 
o po gamtos stichijos mūsų že-
mėje galima gauti derlių nuo 1 
iki 3 tonų. Egidijus Klumbys 
Respublikoje rašo – „Lietuva 
skęstantis laivas ir pridėtas 
įvairaus šlamšto“. Ir tikrai 
kaip išmaitinti buvusioje dar-
bo biržoje pas Strazdą 1000 
darbingų žmonių ir jų šeimų. 
Ar savivaldybės koridoriuje 
ištrinta atsigręžk į kaimą, jei 
ne, tai reikia padaryti.

Aš nenoriu tikėti, kad pre-
zidentas būtų pradėjęs nuo 
dyzelino smaugti ūkininką. 
Čia daro jo klapčiukai, kurie 
laižė užpakalį buvusiai prezi-
dentei Grybauskaitei, o dabar 
norėdami išlikti prie lovio ir 
skaniai valgyti siūlo preziden-
tui. Įdomu, ką darys rajono ta-
ryba? Ar ji padės žemdirbiams 
kovoti dėl savo išlikimo, o gal 
jie tik sakys, kad mes mylim 
Lietuvą.

Ūkininkas 
Vytautas ŠLIKAS

Dainora Mineikienė: Feisbuko platybėse skrajoja laiškas mokytojams

Feisbuko platybėse skra-
joja laiškas mokytojams. 
Perskaičiau ir negaliu tylėti. 
Pabandysiu paaiškinti ko-
dėl. Pirmiausia, kad tai la-
bai nevykęs vertinys iš rusų 
kalbos. Antra, ar tikrai tie, 
kurie dalinasi tokiomis ar pa-
našiomis žinutėmis, sulaukia 
tokių mokytojų klausimų ir 
komentarų? Nuoširdžiai neti-
kiu, nes pati auginu tris vai-
kus (mažiausias mokosi sep-
tintoje klasėje), bet niekada 
nė iš vieno mokytojo neteko 
nieko panašaus girdėti. Aiš-
ku, pasitaiko nesusipratimų, 
netgi konfliktinių situacijų, 
bet visa tai galima išspręsti 
pokalbio forma. Trečia, koks 
šios žinutės tikslas? Manau, 
kad tai - didelis noras su-
menkinti mokytojo profesiją, 
supriešinti mokytojus su tė-
vais, įtraukiant į šį „jovalą“ 
ir vaikus.

Mielieji, ar susimąstote, 
kokia bus viso to pasekmė? 
Ar tik „ne ant tos šakos sė-
dite, kurią ketinate pjauti“? 
Todėl labai kviečiu, prieš 
pasidalinant, labai gerai pa-
mąstyti, kritiškai įvertinti ir 
tik tada spausti: „dalinuosi“. 
Juk ne veltui lietuvių liaudies 
patarlė sako: „Devynis kartus 
pamatuok, dešimtąjį - kirpk“.

Mes, tėvai, esame svar-
biausi žmonės savo vaikams. 
Todėl ir didžiausia atsakomy-
bė jų auklėjime tenka mums 
- tėvams. Vaikai stebi mūsų 
poelgius, mato mus ir teisius, 
ir neteisius, vertina, mokosi 
iš mūsų... Kokią žinią mes 
skleidžiame visuomenei, to-
kią žinią neša ir mūsų vaikai. 
Juk jie - „mūsų veidrodžiai“. 
Jei tėvai negerbia mokytojo, 
tai kaip vaikas jį gerbs? Kaip 
mokinys klausys mokytojo 
dėstomos medžiagos, kaip jis 

mokysis, galų gale, kaip jis 
elgsis pamokoje, jei jam mo-
kytojas - tuščia vieta?! 

Prisiminkite save mo-
kykliniame suole... Ar visi 
mokytojai buvo Jums auto-
ritetai? Gal būt, labiausiai 
mylėjote ir gerbėte tuos, ku-
rių dėstomi dalykai geriau 
sekėsi. O jei nelabai sekasi? 
Jeigu yra labiau reikalaujan-
tis mokytojas? Kaip tada? 
Tada - „niekam tikęs, nes 
vaiko neišmoko! Ir vaikas 
ateina į mokyklą su išanks-
tiniu nusistatymu prieš mo-
kyklą, prieš mokytojus... Ar 
lengva mokytojui? Juk jis 
turi valdyti situaciją, ne tik 
mokinti. Jam reikia tapti ly-
deriu pamokoje. 

Ir prasideda užburtas 
ratas: sudėtingos ugdymo 
programos, laiko stoka (mo-
kytojas negali „vietoje tryp-
čioti“,- reikia ne tik supažin-
dinti, bet ir išmokyti), didelė 
medžiagos apimtis,.. Todėl 
mokytojai „verčiasi per gal-
vas“, kad tik geriau išmoktų 
Jūsų vaikai: ruošia papildo-
mas užduotis, konsultuoja, 
užduoda namų darbus, juos 
tikrina, kad tik išmoktų, kad 
tik išsineštų didesnį žinių 
bagažą, kad tik kuo geriau 
išlaikytų egzaminus, kad už-

baigtų geresniais rezultatais 
mokyklą ir siektų aukštesnių 
mokslų.

Kadangi dirbu mokykloje 
direktore, tai galiu atsakingai 
pasakyti, kad dažnai moky-
tojas paliekamas vienas. Lyg 
tai tėvų pareiga būtų apipirkti 
vaiką ir palydėti  iki moky-
klos durų, o tada, brangieji 
pedagogai, darykite stebu-
klus! Deja, „stebuklai“ būna 
tik tada, kai visi susivienija 
ir susijungia bendram tikslui 
- išauginti, išlavinti, išauklėti 
Žmogų.

Kviečiu visus kalbėtis, 
spręsti iškilusias problemas, 
gerbti vieni kitus ir rūpintis 
savo pareigomis. Tik tada, 
kai mes, suaugusieji, imsime 
gerbti mokytoją, mokytojo 
darbą, kai laikysime šią pro-
fesiją prestižine, tada ir mūsų 
vaikų požiūris į mokytoją bus 
visai kitoks - prieš mokinius 
stovės mokytojas autoritetas.

Vardan mūsų vaikų atei-
ties, baikime menkinti mo-
kytojus, bet išgirskime juos, 
skubėkime jiems į pagalbą ir 
vieningai dirbkime bendram 
tikslui - mūsų vaikų gerovei.

Rokiškio r. 
Juodupės gimnazijos 

direktorė 
Dainora MINEIKIENĖ

„Rokiškio Sirena“ redakcijos nuomonė nebūtinai su-
tampa su išsakyta nuomone. Skiltyje „Tribūna“ galite pa-
sisakyti visi. 

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

Užs. 0880

Rokiškio rajono savivaldybės administracija 
skelbia pakartotinį gyvenamojo namo Rokiškyje, 
Kavoliškyje ar Bajoruose, pirkimą bendruomeni-
nius vaikų globos namams įkurti.   

Pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų aprašas 
skelbiamas www.rokiskis.lt.  Pasiūlymai dalyvauti 
teikiami iki 2019 m. gruodžio 9 d. 11.00 val. Vokai 
su pasiūlymais  siunčiami paštu ar perduodami 
tiesiogiai adresu Respublikos g. 94, Rokiškis, 808 
kab. 

Informaciją teikia Socialinės paramos ir sveika-
tos skyriaus vyr. specialistė Dalia Zibolienė, tel. 8 
637 78 454, el. p. d.ziboliene@post.rokiskis.lt.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamentas perka automobilius

 Priešgaisrinės apsaugos 
ir gelbėjimo departamen-
tas (PAGD) ir Vidaus rei-
kalų ministerija (VRM) už 
16,6 mln. perka gelbėjimo 
modulius – automobilius 
su specialia įranga gelbėji-
mo darbams.

Šiuos modulius sudarys 
transporto priemonės su ap-
saugine apranga, kaukėmis, 
kvėpavimo organų apsaugos 
aparatais ir įvairia gesinimo 
ir gelbėjimo įranga, skirta 
įvairių ekstremalių situaci-
jų, stichinių ir katastrofinių 
hidrologinių bei meteorolo-
ginių reiškinių padariniams 
likviduoti, pirmadienį prane-
šė PAGD.

Iš pradžių ketinama įsigy-
ti 62 modulius. 

„Procedūros buvo pradė-
tos jau prieš kurį laiką, pir-
kimui bus pasitelktos lėšos 
iš Europos Sąjungos fondų, 
šiame etape ketinama skirti 
16,6 milijono eurų“, – pra-
nešime teigia vidaus reikalų 
ministrė Rita Tamašunienė.

Iš viso planuojama įsigyti 
88 modulius, likusioms prie-
monėms bus ieškoma papil-
domų lėšų.

Trūkstamų modulių kie-
kis ir jų aprūpinimas įran-
ga įvertintas atsižvelgiant į 
priešgaisrinės saugos užti-
krinimo standartuose nusta-
tytus reikalavimus.

Artimiausiu metu Prieš-
gaisrinės apsaugos ir gelbė-
jimo departamentas pradės 
pirkimą.

BNS inform.
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VAIZDO TECHNIKA

• Gerą televizorių su blokeliu. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 682 31 964. 
Rokiškis
• Televizorių Samsung, 54 
cmįstrižainės, su pulteliu.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Televizorių Vido su pulteliu. 54 
cm įstrižainės. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Kineskopinį televizorių Samsung. 
54cm įstrižainė, su pulteliu.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• 14 kanalų skaitmeninį imtuvą Tv 
Start. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Visiškai naują, puikių parametrų 
lauko kamerą DAHUA G26. 
Kameroje yra Wi-fi, naktinis 
filmavimas, judesio fiksavimas, 
garso įrašymas, valdymas ir 
stebėjimas galimas iš išmaniojo 
telefono. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 687 57 619. Rokiškis
• Puikiai veikiantį DVD grotuvą 
Sony DVP-NS36. Juodas, pultas, 
originali dežutė. Kaina 22 Eur.  

Tel. 8 675 00 301. Rokiškis
• Televizorių ŠILELIS SL 134.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Veikiantį Philips DVD grotuvą. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 679 11 737. 
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• MTZ80 naudotas padangas, 
galines ir priekines. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 689 19 914. Rokiškis
• MTZ-552 iš Norvegijos. Geros 
būklės, visą arba dalimis.  
Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• Techniškai tvaringą MTZ-82.1 
uk, pagamintą 1999 m. 10 metų 
stovėjęs garaže, neeksploatuotas. 
Viskas originalu. Kupiškio raj. 
Kaina 6500 Eur. Tel. 8 641 57 036. 
Kupiškis
• Priekabą Pts9 su dokumentais, yra 
tentai. Kaina 3300 Eur.  
Tel. 8 672 76 439. Rokiškis
• Zil priekabą be dokumentų. 
Kaina 800 Eur. Tel. 8 672 76 439. 
Rokiškis
• Dvivagį plūgą. Kaina 230 Eur. 
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis

• Traktorių MTZ-50, su 
dokumentais. Kaina 1100 Eur.  
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Keltuvą kabinamą prie traktoriaus 
galo. Tel. 8 652 80 328. 
Rokiškis
• Skutiko Simba originalius volų 
diskus. Tel. 8 652 80 328.  
Rokiškis
• Cisterną - srutovežį. Talpa 3,2 
tonos. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 615 19 401. Kupiškis

www.rokiskiosirena.lt
qNaujienos
qSkelbimai
q Video 
ir fotogalerijos

„Nepatogūs“ filmai atkeliauja į Rokiškį
Kur baigiasi MES ir 

prasideda JIE? Šis klausi-
mas lydi netrukus Rokiš-
kyje prasidedančio festiva-
lio „Nepatogus kinas“ šių 
metų programą, kurioje itin 
daug kalbama apie žmo-
nių tarpusavio santykius, 
kylančias sienas ir atskirtį. 
Tarptautinis žmogaus teisių 
dokumentinių filmų festiva-
lis lapkričio 13 d. atkeliauja 
į Rokiškį o nepatogūs filmai 
iki lapkričio 17-osios bus 
rodomi Rokiškio kultūros 
centre.

„Kiekvienas iš mūsų dėl 
vienokių ar kitokių priežas-
čių atsidūrėme ar atsidursime 
„JIE“ pusėje. Vakar buvome 
„per jauni“, galbūt po dešim-
ties metų jau būsime „per 
seni“, gal dėl fizinių bruožų, 
neįprasto akcento, galbūt dėl 
to, ką mylime, ar net dėl pa-
prasčiausio apsirengimo sti-
liaus. Tačiau ar patys kasdien 
nestatome sienų tarp „MES“ 
ir „JIE“? „Nepatogus kinas“ 
ragina pagalvoti apie tai ir 
kviečia į suartinantį susitiki-
mą su MUMIS ir JAIS – ne-
pažįstamais, kitokio tikėjimo 
ir tautybės žmonėmis, turtin-
gais ir skurstančiais, laukian-
čiais mirties ar bėgančiais nuo 
jos“, – sako festivalio vadovas 
Gediminas Andriukaitis.

Tarptautinis žmogaus tei-
sių dokumentinių filmų fes-
tivalis Rokiškyje prasidės 
bene tituluočiausiu festivalio 
filmu,  įtempto siužeto veiks-
mo filmui nenusileidžiančiu 
režisieriaus iš JAV Luke Lo-
rentzeno darbu „Naktinė grei-
toji“ („Midnight Family“). 
Meksikos sostinėje, kurioje 
gyvena 9 mln. žmonių, yra tik 
45 valstybinės greitosios pa-
galbos automobiliai. Šią neįti-
kėtiną sveikatos apsaugos sis-
temos spragą pamažu užpildė 
privačios greitosios, kuriomis 
dažniausiai važinėja tos pa-
čios šeimos ar giminės nariai. 
Filme rodoma įtempta Ochoa 
šeimos kasdienybė – vakare 
jie susėda į savo greitosios pa-
galbos automobilį ir išrieda į 
naktinio Meksiko gatves. Jie 

turi ne tik virtuoziškai aplenk-
ti kiaurą parą susidarančius 
kamščius ar išvengti kyšių 
reikalaujančių policininkų, 
bet ir važiuojant į nelaimės 
vietą varžytis su konkurentais. 
Galiausiai, jie niekada negali 
žinoti, ar jų išgelbėtas žmogus 
galės susimokėti už paslaugas.

Rokiškyje taip pat bus 
rodomas artimas Lietuvai, 
garsaus olandų režisieriaus 
Ton van Zantvoordo filmas 
„Paskutinis piemuo“ („Sheep 
hero“). Idiliškas vaizdas: Stij-
nas, vienas iš paskutinių senų-
jų piemenavimo tradicijų be-
silaikančių olandų, lėtai gena 
savo avių bandą ryto saulėje 
mirgančia pieva. Tačiau ši ro-
mantika tėra kinematografinė 
iliuzija: kiekvieną mielą dieną 
Stijnas su šeima turi kovoti už 

išlikimą. Žemių savininkams, 
su kuriais jis kiekvienais me-
tais turi atnaujinti kontraktus, 
nerūpi trapios ekosistemos 
palaikymas ir jie mieliau ren-
kasi kitus būdus – dažniausiai 
pigesnius – prižiūrėti savo 
laukus. Praginus bandą per 
miestelį, nepatenkinti kavinių 
savininkai kviečia policiją dėl 
kelių paliktų avių spirų, ir pie-
muo gauna kelių šimtų eurų 
baudą. Politikai į šimtametę 
tradiciją menantį piemenavi-
mą žiūri pro pirštus ir finansa-
vimą nubraukia. Susidūręs su 
abejinga ir istorinės atminties 
stokojančia neoliberalia sis-
tema, Stijnas kartu su šeima 
privalo išmokti žaisti pagal 
jos diktuojamas taisykles. 
Priešingu atveju avys keliaus 
į skerdyklą, o jis privalės atsi-

sakyti savo mylimos profesi-
jos ir, aišku, kartu su ja kulti-
vuojamos laisvės. Tačiau ar tai 
įmanoma?

Vokiečių režisierės Isabel-
los Willinger filme „Labas, 
robote“ („Hi Ai“) keliamas 
klausimas ar dirbtinis inte-
lektas gali mums atstoti pa-
čius artimiausius žmones; 
nuobodžiaujančiai senutei 
– smalsaus anūkėlio drau-
giją, intymaus bendravimo 
pasiilgusiam vyrui – meilužę 
ar gyvenimo partnerę. Kol fil-
mo veikėjai ir jų humanoidai 
draugai pratinasi vieni prie 
kitų, fone skamba daugybė 
etinių ir filosofinių klausimų 
– ką gausime ir ką prarasime į 
savo gyvenimus įsileidę dirb-
tinį intelektą?

Savaitgalį Rokiškio kultū-
ros centre bus rodomi dar du 
filmai. Filme  „Normalumas“ 
(„Normal“) Adelė ieško atsa-
kymų kaip formuojasi lyčių 
stereotipai? Kokie vaidmenys 
yra priskiriami augančioms 
mergaitėms, o kokie bręstan-
tiems berniukams? Konrad 
Szolajski filme „Lenkai vs. 
lenkai“ („The Good Change: 
Poles Apart“) nagrinėjamas 
vis gilėjantis politinis ideo-
loginis susipriešinimas. Dra-
matiška situacijos eiga šiame 
dokumentiniame filme yra 
sekama skirtingose barikadų 

pusėse esančių moterų akimis. 
Marta ir Tita – patriotės, bet 
abi patriotizmą suvokia skir-
tingai, nors abi didžiuojasi 
savo šalimi, jos istorija ir linki 
jai vien gero.

Visus Rokiškyje rodomus 
festivalio „Nepatogus kinas“ 
filmus galite rasti čia: https://
nepatoguskinas.lt/2019/reper-
tuaras/, repertuarą filtruodami 
pagal žymą Rokiškis“ ir pasi-
rinktą datą.

Apie „Nepatogų kiną“
„Nepatogus kinas“ – nuo 

2007 m. kasmet vykstantis 
tarptautinis žmogaus teisių 
dokumentinių filmų festivalis. 
Tai yra nekomercinis renginys, 
siekiantis kurti erdvę žmogaus 
teisių, politikos, socialinės at-
sakomybės, tvarumo temoms, 
supažindinti visuomenę su 
pasaulinėmis aktualijomis, 
skatinti būti sąmoningiems ir 
kritiškiems. Festivalio metu 
dvylikoje Lietuvos miestų pri-
statoma turtinga dokumenti-
nių filmų programa, rengiami 
susitikimai su kino kūrėjais, 
organizuojamos diskusijos su 
filmų herojais, žmogaus teisių 
aktyvistais ir ekspertais. Bi-
lieto kaina - parama, paramos 
sumą žiūrovas nusprendžia 
pats.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

Auksinio proto žaidimą ir bilietą 
į tolesnį etapą laimėjo kamajiškė

Kamajų Antano Strazdo gimnazijos bibliotekininkė Jolanta Lašienė laimėjo Auk-
sinio proto žaidimą ir pateko į 36-uką žaidėjų, kurie tęs kovą kitame žaidimo etape.

Kviečia į edukaciją
Lapkričio 30 d. Turizmo 

ir tradicinių amatų infor-
macijos koordinavimo cen-
tras kviečia aplankyti ką tik 
įžiebtą Kalėdų eglutę Ne-
priklausomybės aikštėje ir 
užsukti į Turizmo ir amatų 
centre vyksiančią ekokera-
mikos edukaciją.

Ekokeramikos esmė yra 
įdomiai ir originaliai iš an-
trą kartą naudojamų žaliavų 
– kavos tirščių – rankomis 
pagaminti dekoratyvinius 
įvairios paskirties daiktus, 
pavyzdžiui, indus, dėžutes, 
vazas, žvakides, padėkliukus 
ir pan. Kiek daug išgertos 
kavos tirčių tiesog išmetame, 
o juk galima juos perdirbus 
panaudoti ir antrąkart! Kavos 
tirščiai, kurie lieka, gali virs-
ti puikia išskirtine medžiaga 
kuriant ekologinio dizaino 
elementus. Bičių vaškas ir 
kavos tirščiai – unikali tva-
ri masė labai panaši į molį. 
Be galo smagus procesas, 

kai kaitinant jaučiamas kavos 
aromatas, minkant masės grū-
dėtumas, lydyto vaško šilu-
ma. Tai naujas ekomedžiagos 
sprendimas. Netgi pirmą kartą 
darant gaunasi nuostabus re-
zultatas. Pajusite malonumo 
ir jaukaus kavos aromato har-
moniją, persipynusia su senų-
jų mūsų tikėjimo ir kultūros 
tėkme.

Edukaciją ves dizainėrė 

Rūta Kukevičienė, Vilniaus 
Justino Vienožinskio dailės 
mokykloje dizaino studijos 
vadovė.

Užsiėmimo metu gamin-
sime dekoratyvinius indus, 
kurie papuoš kiekvieną namų 
interjerą.

BŪTINA IŠANKSTINĖ 
REGISTRACIJA 

TEL. 8 610 00 610. 
Kaina 10 eurų.

Lietuva antroje vietoje ES pagal tyčinių žmogžudysčių skaičių
 Lietuva yra antroje vie-

toje tarp Europos Sąjungos 
šalių pagal tyčinių žmog-
žudysčių skaičių, praėjusią 
savaitę paskelbė Eurosta-
tas.

2017 metais Europos Są-
jungoje užfiksuota apie 5,2 

tūkst. tyčinių žmogžudys-
čių. Šis skaičius sumažėjo 19 
procentų, lyginant su 2008 
metais. Latvijoje 100 tūkst. 
gyventojų tenka 5,6 tyčinės 
žmogžudystės, Lietuvoje – 4, 
o Estijoje – 2,2.Mažiausi tyči-
nių žmogžudysčių fiksuojama 
Liuksemburge – 0,3, Čekijoje 

ir Italijoje – 0,6.
Taip pat Lietuvoje beveik 

per pusę sumažėjo transporto 
priemonių vagysčių. 2008–
2010 metais vidutiniškai fik-
suotos beveik 2,2 tūkst. va-
gystės, o 2015–2017 metais 
– kiek daugiau nei 1,1 tūkst. 

BNS inform.
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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 

BALDAI

• 4 dalių sekciją. Aukštis 1,96 m, 
plotis 3,05 m. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 636 41 089. Rokiškis
• Dvigulę lovą. Yra dėžė patalynei. 
Plotis 120 cm. Kaina 110 Eur.  

Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Spintą. Aukštis 217 cm, plotis 187 
cm. Kaina 210 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Dvigulį fotelį. Yra dėžė patalynei, 
gulimosios dalies plotis 160 cm. 
Kaina 78 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Viengulę lovą. Yra dėžė 
patalynei. 80 cm pločio. Kaina 68 
Eur. Tel. 8 685 42 153.  
Rokiškis
• Užapvalintą svetainės sofą 
su dviem pristatomais pufais. 
Ištiesiama kaip dvigulė lova, be 
dėžės patalynei. Kaina 168 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Miegamąjį kampą. Yra dėžė 
patalynei, galima kampo dalis 
sukeisti vietomis. Kaina 195 Eur. 
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis

• Spintą, stalą su lova antrame 
aukšte. Kaina 135 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Dvigulę tachtą su dėže patalynei. 
Kaina 78 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Sofą-lovą su dėže patalynei. 
Kaina 115 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Didelį veidrodį mediniais rėmais. 
Matmenys –110x55.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• Stiklinį žurnalinį staliuką.  
Tel. 8 624 30 118. Rokiškis
• Naudotą, geros būklės, storos 
minkštos natūralios odos sofą ir du 
fotelius, tinkančius ne tik namuose, 
bet ir biure ar laukiamąjame, 
kad neprailgtų laukti (kadangi 
atsisėdus nebesinori nuo jų keltis). 
Kaina derinama. Galiu pristatyti. 
Kaina 420 Eur. Tel. 8 652 80 328. 
Rokiškis
• Geros būklės naudotus virtuvinius 
baldus su kriaukle ir gartraukiu. 
Obeliai. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 691 87 546. Rokiškis
• Dormeo čiužinį 180x200, 
vidutinio kietumo, be defektų, 
vartomas. Arba galima naudoti kaip 

2 atskirus čiužinius. Matmenys: 
90x200. Galime atvežti. Kaina 90 
Eur. Tel. 8 696 61 155. 
 Rokiškis
• Stalą su papildomu stalčių bloku 
ir lentyna su lenta rašymui. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 623 41 177.  
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Žieminius, 41 dydžio batus. Vieną 
kartą avėti. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 627 26 136. Rokiškis
• Geros būklės moterišką žieminę 
labai šiltą striukę. S dydis. Kaina 7 
Eur. Tel. 8 623 20 459.  
Rokiškis
• Žieminius batus. 43 dydžio, nauji. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 642 22 774. 
Rokiškis
• Juodą moterišką žieminę striukę 
su gobtuvu. XXL dydis.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Juodus odinius moteriškus 
sportinius batelius lenktu padu. 
Korėja. 40 dydis. Tel. 8 695 74 290. 
Rokiškis
• Baltus odinius moteriškus 
sportinius batelius. Vokietija. 38 

dydis. Tel. 8 695 74 290.  
Rokiškis
• Juodus odinius moteriškus 
sportinius batelius. Vokietija. 38 
dydis. Tel. 8 695 74 290.  
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• 37 metų vyras ieško darbo.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo. 
Galiu dirbti komandiruotėse. 
Turiu autokrautuvo vairuotojo 
pažymėjimą. Galiu dirbti 
pagalbinio darbus.  
Tel. 8 626 87 335. Rokiškis
• Ieškau sargo darbo.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• 34 metų vyras ieško darbo. Turiu 
vairuotojo pažymėjimą, automobilį. 
Domina įvairūs pasiūlymai.  
Tel. 8 647 75 024. Rokiškis
• Darbšti, vikri, be žalingų 
įpročių moteris ieško papildomo 
darbo. Domina bet kokie rimtų 
darbų pasiūlymai, kam tik reikia 
pagalbininkės. Tel. 8 620 31 695. 
Rokiškis
• Skubiai ieškau darbo. Turiu B 
kategorijos vairuotojo pažymėjimą, 
galiu dirbti padangų montavimo, 
balansavimo įmonėje. Siūlyti 
įvairius variantus.  
Tel. 8 696 77 393. Rokiškis
• 16 metų paauglys ieško darbo 
Rokiškyje. Esu neišrankus.  

Tel. 8 675 10 812. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu dirbti 
miškuose traktoriais arba 
pagalbiniu darbininku, taip 
pat prižiūrėti gyvulius. Turiu 
visų kategorijų traktorininko 
pažymėjimą. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 695 71 714. 
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Siūlomas darbas automobilių 
mechanikui, turinčiam patirties. 
Atlyginimas priklauso nuo atlikto 
darbo. Tel. 8 624 50 404.  
Rokiškis
• Ieškau vadybininko dirbti 
IT technologinių ir pardavimų 
konsultantu. Privalumai: 
automobilis, komunikabilumas, 
darbas komandoje. Atlyginimas 
už darbą 1000 Eur. Siųsti CV iki 
2019.11.10 aramdipa@gmail.com 
ar adresu Vilties g. 10 Rokiškis, 
UAB Gedita. Tel. 8 686 73 112. 
Rokiškis
• Automobilių servisui reikalingas 
darbuotojas. Tel. 8 645 96 846. 
Rokiškis
• Siūlomas darbas mūrininkui 
2-3 dienoms. Tel. 8 674 32 521. 
Rokiškis
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13 06:00 Himnas

06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:20 Senis 
10:25 Štutgarto 
kriminalinė policija 3 
11:10 Komisaras Reksas 
12:00 Vartotojų kontrolė. 
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:35 Kūrybingumo 
mokykla
16:45 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 1 
23:45 Komisaras Reksas 
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 Klausimėlis. 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Daiktų istorijos. 
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus

05:20 Atsargiai! Merginos 
06:10 Televitrina 
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 Atsargiai! Merginos 
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 Trys įtemptos dienos
00:45 Rezidentas 
01:35 Amerikiečiai 
02:25 Ekstrasensai tiria 
03:50 Kietuoliai 
04:15 Skubi pagalba 
05:00 Atsargiai! Merginos 

06:00 Mano gyvenimo šviesa 
07:30 Tomo ir Džerio šou
07:55 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
09:55 Kelionių panorama
10:25 Rozenheimo policija 

11:25 Supermamos
12:00 Bus visko
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 Gaudyk laiką
21:00 Rimti reikalai 2 
21:30 Žinios
22:30 Aš esu legenda
00:25 Begėdis 
01:30 Tamsos baikeris

06:00 CSI. Majamis
06:55 Mano virtuvė 
geriausia 
08:25 Stoties policija 
09:25 Paskutinis faras 
10:20 Daktaras Richteris 
11:30 Privatus detektyvas 
Magnumas 

12:30 Visa menanti 
13:30 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 Oplia!
21:00 Vertikali riba
23:30 Grėsminga žemė
01:30 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
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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05:10 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:20 Senis 
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 3 
11:10 Komisaras Reksas 
12:00 (Ne)emigrantai. 
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:35 Kūrybingumo 
mokykla
16:45 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 Europos futbolo 
čempionato atrankos 
rungtynės. Portugalija – 
Lietuva. 
23:45 Komisaras Reksas

05:30 Atsargiai! Merginos 
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 Atsargiai! Merginos 
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 Kietas riešutėlis
00:50 Rezidentas 
01:40 Amerikiečiai 
02:35 Ekstrasensai tiria 
04:00 Kietuoliai 1/19s.
04:25 Rezidentas 
05:15 Atsargiai! Merginos 

06:00 Mano gyvenimo 
šviesa 
07:30 Tomo ir Džerio šou 
07:55 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
09:55 Rimti reikalai 2 
10:25 Rozenheimo policija 
11:25 Supermamos 
12:00 VIDO VIDeO
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 Kaliniai
01:30 Begėdis 
02:30 Aš esu legenda
04:05 Alchemija III. Nepatogus 
Jono Jurašo teatras
04:35 RETROSPEKTYVA

06:00 CSI. Majamis 
06:55 Mano virtuvė 
geriausia 
08:10 Stoties policija 
09:10 Paskutinis faras 
10:10 Daktaras Richteris 
11:20 Privatus detektyvas 
Magnumas 

12:20 Visa menanti 
13:20 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 Oplia!
21:00 Muškietininkai amžinai
22:50 Vertikali riba
01:15 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. 
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 Skyrybos
22:00 Viralas
22:30 Reporteris
23:30 Delfi dėmesio centre. 
00:00 Gyvenimas
01:00 „Meilė kaip mėnulis” 
02:10 Viralas
02:30 „Prokurorai” 
03:30 Reporteris
04:00 Sportas
04:10 #NeSpaudai
05:10 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu.
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15 06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:20 Senis
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 3
11:10 Komisaras Reksas 
12:00 Gyvenimo spalvos 
13:00 Ypatingas būrys. 
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:35 Kūrybingumo 
mokykla
16:45 Ponių rojus 
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Visi kalba
19:30 Beatos virtuvė. 
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema

21:20 Sportas
21:30 Auksinis protas
01:00 Stivas Džobsas 
03:00 Rudieji lokiukai 
ir aš
03:55 Langas į valdžią. 
04:25 Džesika Flečer 9

05:15 Atsargiai! Merginos 
06:10 Televitrina 3
06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 
06:55 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Farai 
08:55 Legendinės legendos 
10:00 Meilės simfonija 
12:00 Atsargiai! Merginos 
13:00 Pažadėtoji 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 

16:30 TV Pagalba 
17:55 Namų idėja 
su IKEA 
18:30 TV3 žinios
19:30 Kapitonas Trumpakelnis
21:10 Žvaigždžių karai. 
Galia nubunda
00:00 Įsimylėjėliai
02:00 Kietas riešutėlis 
04:25 Kobra 11 

06:00 Mano gyvenimo 
šviesa 
07:30 Tomo ir Džerio šou 
07:55 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
09:55 Rimti reikalai 2 
10:25 Rozenheimo policija 
11:25 Supermamos 
12:00 Valanda su Rūta
13:00 Paskolinta meilė 
14:00 Našlaitės 

15:00 Svajoklė 
16:00 Labas vakaras, 
Lietuva
17:30 Galiu rytoj 
18:30 Žinios
19:30 Labdaros renginys 
"Pasidalink"
23:00 Laiko patrulis
00:55 Įstatymo tarnai
03:10 Kaliniai

06:00 CSI. Majamis 
06:50 Mano virtuvė 
geriausia 
08:10 Stoties policija 
09:10 Paskutinis faras 
10:10 Daktaras Richteris 
11:20 Privatus detektyvas 
Magnumas 
12:20 Visa menanti
13:20 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 Amerikietiškos imtynės
21:30 Baudėjas
00:00 Muškietininkai 
amžinai
01:40 Detektyvų istorijos 

06:14 TV parduotuvė
06:30 „Pasaulis iš viršaus“ 
07:00 Laikykitės ten
08:00 #NeSpaudai
09:00 Greiti pietūs
10:00 Atliekų kultūra
10:30 Kryptys LT
11:05 Skyrybos
12:10 „Pone prezidente” 
12:40 „Meilė kaip mėnulis” 
13:45 TV parduotuvė

14:00 Gyvenimas
15:00 „Prokurorai” 
16:00 Reporteris
16:30 Oponentai
17:00 „Meilė kaip mėnulis” 
18:00 Reporteris
19:00 „Moterų daktaras“ 
20:00 Reporteris
20:30 Oponentai
21:00 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
22:00 „Pasaulio turgūs“ 
22:30 Reporteris
23:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2019"
23:30 Vantos lapas. 
00:00 „Moterų daktaras“ 
01:00 „Meilė kaip mėnulis” 
02:10 „Pasaulio turgūs“
02:30 „Prokurorai” 
03:30 Reporteris
04:10 Gyvenimas
05:10 Atliekų kultūra
05:50 Kaimo akademija

KITA

• Naują hidroforą. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 615 92 729. Rokiškis
• Parduodu tvarkingą mėšlo 
transporterį. Nesupuvęs. Kaina 200 
Eur. Tel. 8 651 74 164.  
Rokiškis
• Šveicarišką durklą (metai 
nežinomi, ant dėklo yra užrašyta 
asmens vardas ir pavardė, bei 1970 
metai). Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 682 30 405. Rokiškis
• Kultivatorių T25 traktoriui už 
80 Eur, ir keturatį 110cc, variklio 
defektas, 100 Eur.  
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• Spaustuvą. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 682 31 964. Rokiškis
• Mažai naudotą Braun S3 
akumuliatorinę barzdaskutę. 
Baterija įkraunama per valandą. 
Tel. 8 624 30 118. Rokiškis
• 30 l akvariumą. Pilna 
komplektacija, mažai naudotas. 
Galiu prijungti ir prileisti. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 693 82 442.  
Rokiškis
• Antikvarinį senovinį varstotą. 
Kaina 135 Eur. Tel. 8 695 74 290. 
Rokiškis
• Seifą. Tel. 8 695 74 290.  

Rokiškis
• Pašarinius kviečius, miežius, 
žirnius. Miltus. Galiu atvežti.  
Tel. 8 683 50 716. Rokiškis
• HDMI 20 Eur, Iqos 30 Eur. Iqos 
beveik nenaudotas.  
Tel. 8 629 17 052. Rokiškis
• Statybinę medieną, išpjauname 
pagal užsakovo poreikį. Malkas. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 686 37 921. 
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Šviežią pieną ir jo produktus. 
Atvežu. Tel. 8 623 31 100.  
Rokiškis
• Šviežią fasuotą ir nefasuotą bičių 
medų. Kaina 3 Eur/kg.  
Tel. 8 679 95 266. Rokiškis
• Mažas bulves gyvuliams šerti.  
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis
• Dideles, kokybiškas maistines 
bulves, augintas ekologiškai, be 
chemijos, trąšų. Atvežu.  
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis
• Įvairių grūdų miltus, didesnį kiekį 
atvežu nemokamai.  
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis
• Sertifikuotas, ekologiškai 
užaugintas valgomąsias bulves. 
Nemokamas pristatymas visame 
Rokiškio rajone. Tel. 8 684 14 283. 

Rokiškis
• Maistines bulves Melody, maišas 
30 kg - 7,5 Eur. (0,25 Eur/kg). 
Atvežimas Rokiškyje nemokamas. 
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Pianiną Krasny Oktiabr. 
Skambinti po 17 valandos. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 679 88 428.  
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Namą tinkantį didelei šeimai arba 
dviems šeimoms. Yra du įėjimai, 
kuriuos galima atskirti ir padaryti 
atskirus. Sklypo plotas 12,69 a. 200 
kv. m ploto, dviejų aukštų ir rūsys 
su mansarda. Su ūkiniais pastatais. 
Kaina 145000 Eur. Tel. 8 655 31 
429. Rokiškis
• Namų valdos sklypą P. Jakšto g., 
Rokiškyje. Sklypas taisyklingos 
stačiakampio formos. Sklypo 
plotas 11,03 a. Sklypo naudojimo 
pobūdis - mažaaukščių gyvenamųjų 
namų statybos. Žemės sklypas 
suformuotas atlikus kadastrinius 
matavimus. Kaina 8000 Eur.  
Tel. 8 655 31 429. Rokiškis
• Namų valdos sklypą prie pat 
Rokiškio dvaro ir aerodromo. 

Sklypo plotas 47 a. Žemės sklypo 
naudojimo būdas - vienbučių ir 
dvibučių gyvenamųjų pastatų 
teritorija. Našumo balas - 37,8. 
Atlikti kadastriniai matavimai. 
Kaina 16000 Eur.  
Tel. 8 655 31 429. Rokiškis
• Nebaigtą įrengti, naujos 
statybos namą Rokiškyje, Jūžintų 
g., šalia miško su dideliu 32 a 
sklypu. Namas karkasinis. Pirmo 
aukšto plotas 85 kv. m. Elektros 
instaliacija trifazė. Asfaltuotas 
privažiavimas. Kaina 50000 Eur. 
Tel. 8 655 31 429. Rokiškis
• Tvarkingą gyvenamąjį namą 
S. Neries g., Rokiškyje, netoli 
Sporto mokyklos. Namo plotas 124 
kv. m, 6 kambariai, visos miesto 
komunikacijos, yra rūsys. Sklypas 

- 5,99 a. Aptverta teritorija. Kaina 
55000 Eur. Tel. 8 655 31 429. 
Rokiškis

• 60 a namų valdos sklypą vos 
už 500 m nuo Sartų ežero su 
parengtais namo projektais ir 
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išduotu galiojančiu statybos 
leidimu bei trifaziu elektros įvadu. 
Projektuojamo namo plotas 113,2 
kv. m. Kaina 5500 Eur.  
Tel. 8 655 31 429. Rokiškis
• Gerą surenkamą metalinį garažą 
6x3. Galiu atvežti į vietą, surinkti. 
Tel. 8 687 73 343. Ukmergė
• Gyvenamąjį namą su ūkiniais 
pastatais ir 0,56 ha žemės Kazliškio 
gyvenvietėje. Papildomas tel. +370 
614 72297. Tel. 8 615 65 452. 
Rokiškis
• Garažą Šatrijos gatvėje. Durys 
apskardintos, yra duobė ir rūsys. 
Stogas nekeistas. Kaina 2700 Eur. 
Tel. 8 620 71 868. Rokiškis
• Namą Gruodžio g. Šiai žiemai 
malkos paliekamos. Kaina 95000 
Eur. Tel. 8 640 32 442.  
Rokiškis
• Garažą prie buvusio DNB banko, 
7 korpusas, pietinė pusė.  
Tel. 8 614 66 272. Rokiškis
• Labai geroje vietoje namą, 
ūkinius pastatus, pirtį, medinį 
garąžą. Galima eiti ir gyventi.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• 3 kambarių kotedžo tipo butą 
Obelių priemestyje. Kaina 12000 
Eur. Tel. 8 673 39 161.  
Rokiškis
• Tvarkingą 2 kambarių butą 
Panevėžio g. Butas šiltas, langai į 
abi puses. Galima gyventi iš karto. 
Kaina 26000 Eur.  
Tel. 8 634 88 847. Rokiškis
• Sodybą 16 km nuo Rokiškio, 
netoli pagrindinio kelio Rokiškis-
Panevėžys. Šalia yra 3,68 ha žemės, 
36 a namų valdos, ūkinis pastatas, 
klėtis, medinė pirtis, šulinys, 
netoliese tvenkinys ir upė Šetekšna. 
Rami, graži vieta. Kaina 16000 Eur. 
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Sodybą nuostabioje vietoje su 1 
ha žemės Rokiškio raj., Kriaunų 
sen., Mičiūnų k. Tel. 8 606 25 534. 
Rokiškis
• 20 a sklypus Jakšto ir Janulionio 
gatvėse. Visos komunikacijos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• 1 kambario butą Jaunystės 
g. 5 aukštas. Butas visiškai 
suremontuotas, plastikiniai langai, 
šarvo durys, pakeista elektros 
instaliacija ir vamzdynas. Galimybė 
pirkti išsimokėtinai. Kaina 15000 
Eur. Tel. 8 682 31 982.  
Rokiškis

NUOMA

• Tvarkinga šeima išsinuomotų 
ilgam laikui 3 kambarių butą su 
patogumais arba namą.  Tinka 
Zarasai, Utena, Anykščiai, Kupiškis 

ir aplink. Tel. 8 645 63 216. 
Rokiškis
• Noriu išsinuomoti Jūžintuose 
garažą su elektra ir duobe mėnesiui. 
Tel. 8 620 55 998. Rokiškis
• Ieškomas butas ilgalaikei 
nuomai. 1 arba 2 kambarių, vienam 
asmeniui. Esu dirbantis, tvarkingas. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 646 81 022. 
Rokiškis
• Dirbantis vyras išsinuomotų 1-2 
kambarių butą ilgesniamm laikui. 
Gali būti Kavoliškyje, Juodupėje, 
Obeliuose. Tel. 8 672 34 060. 
Rokiškis

PASLAUGOS

• Atliekame saulės jėgainių 
projektavimo, montavimo ir 

dokumentų tvarkymo darbus. 
Galime pasiūlyti platų saulės 
modulių  ir inverterių pasirinkimą. 
Padedame sutvarkyti APVA 
dokumentus. Tel. 8 624 10 171. 
Rokiškis
• MB GIRIUNTA nuomoja 
mini ekskavatorių (3,5 t) su 
operatoriumi. Atlieka visus žemės 
kasimo ir lyginimo darbus: pamatų 
kasimas, šlaitų formavimas, 
gerbūvio darbai. Kasimo kaušai 25-
45-60 cm ir planiravimo (vartomas) 
140 cm. Krovinių pervežimas iki 
4,5 t. Tel. 8 603 77 107.  
Rokiškis
• Karpome, formuojame 
gyvatvores, genime šakas, 
smulkiname žolę, krūmus. 
Pjauname pavojingai augančius 
medžius. Tel. 8 644 41 260. 
Rokiškis
• Atlieku lauko ir vidaus darbus. 
Montuoju gipso kartono plokštes, 
glaistau, dažau, klijuoju plyteles. 
Dirbu visus kitus darbus.  
Tel. 8 641 65 274. Rokiškis
• Kasimo lyginimo darbai mini 
ekskavatoriumi. Tel. 8 663 53 032. 
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Vežimėlį Milli way plus 3in1. 
Naudotas 6 mėn. Be jokių defektų. 
Su garantija iki 2021 m. Pravažus, 
lengvai rieda, geliniai ratai. 
Komplekte lopšys, automobilinė 
kėdutė, sėdima dalis bei visi kiti 
priedai. Kaina 220 Eur.  
Tel. 8 625 38 960. Rokiškis

• Automobilinę kėdutę. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 627 68 940.  
Rokiškis
• Mažai naudotą maniežą. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 621 52 675.  
Rokiškis

PERKA

RASTA\PAMESTA

• Rastas raktų ryšulys prie 
Jaunystės g. 12 namo 1-os laiptinė . 
Tel. 8 655 19 526. Rokiškis
• Pamesta juoda rankinė 
su dokumentais, vairuotojo 

pažymėjimu, pasu. Manau, kad 
pamečiau Obelių degalinėje. 
Radusiam atsilyginsiu. Dokumentai 
išduoti Donato Gylio vardu.  
Tel. 8 645 63 216. Rokiškis
• Rokiškio kapinėse pamestas 
automobilio raktas.  
Tel. 8 673 32 345. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Naujus elektrinius pjūklus iš 
Danijos. 1,8 kW. Kaina 32 Eur.  
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
• Tvarkingą trimerio Husqvarna 
545 variklį. Nėra tik koto. Kaina 55 
Eur. Tel. 8 629 81 873.  
Rokiškis
• Naujus elektrinius trinkelių, 
terasų šepečius. Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
• Naujus akumuliatorinius 
pūstuvus. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
• Benzininį grandininį pjūklą 
Husqvarna 353G. Viskas veikia. 
Geros būklės. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Beveik naują pjūklą Jonsered 
cs2258. Viskas veikia. Gera būklė. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 683 06 559. 
Rokiškis
• Pigiai, beveik naują pjūklą 
Husqvarna 440. Tel. 8 614 19 157. 
Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Pačiūžas. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 674 54 495. Rokiškis
• Dviratį-treniruoklį. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 620 71 828. Rokiškis
• Spiningą. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 642 22 774. Rokiškis
• Bokso kriaušę. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 606 27 481. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• 8 m ilgio gegnes. 12x6. Yra 6 vnt. 
Kaina 9 Eur. Tel. 8 610 19 607. 
Rokiškis
• Statybinę medieną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• 15 gegnes 5 cm/15, sijas 15 
cm/15, colines lentas, 4 kubai.  
Tel. 8 610 06 145. Rokiškis
• 50 tonų keliamos galios naują 
domkratą. Tel. 8 652 80 328. 
Rokiškis
• Suktuką Skill 18V. Yra galvučių 
dėžutė komplekte, neseniai pirktas, 
labai mažai naudotas, yra garantinis 
draudimas. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 607 33 201. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Originalius BMW R18 ratlankius 
su naujomis vasarinėmis 
padangomis. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 621 89 438. Rokiškis
• 1998 m. VW Passat 1,8 l, 
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Lapkričio 12-oji, 
antradienis, 
46 savaitė

Iki metų pabaigos liko
49 dienos.

Saulė teka 7.41 val., 
leidžiasi 16.24 val. 

Dienos ilgumas 8.43 val. 
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Alvė, Alvilas, Alvilė, Ašmantas, 

Irvaidas, Irvaidė, Irvainas, Irvainė, 
Irvyda, Irvydas, Kristinas, Renata, 

Teodoras.
Rytoj: Arkadas, Arkadijus, 
Didakas, Eirimė, Jaurimtas, 

Jaurimtė, Jautra, Jautrė, Narvydas, 
Norvyda, Norvydas, Norvydė.
Poryt:  Adeodadas, Emilas, 

Emilė, Emilija, Emilijona, 
Emilijonas, Emilis, Judita, Rama, 
Ramantas, Ramantė, Ramvydas, 

Ramvydė, Ramė, Ramys, 
Ramotas, Saulenė.

Dienos citata
„Išmintis yra tiktai tiesoje“ 

(J. Gėtė).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1969 m. už antisovietinę 
veiklą iš SSRS rašytojų sąjungos 
pašalintas Aleksandras Solženi-
cynas.

1981 m. erdvėlaivis „Colum-
bia“ į kosmosą pakilo antrą kar-
tą - tai buvo pirmas atvejis, kai 
kosminė transporto priemonė 
buvo panaudota daugiau negu 
vieną kartą.

1982 m., po Leonido Brežne-
vo mirties, Sovietų Sąjungos ko-
munistų partijos pirmuoju sekre-
toriumi tapo Jurijus Andropovas.

1996 m. 349 žmonės žuvo, 
kai Indijoje, prie Naujojo Delio, 
ore susidūrė Saudo Arabijos ke-
leivinis lėktuvas su Kazachstano 
krovininiu lėktuvu.

2001 m. 265 žmonės žuvo 
Niujorke netrukus po pakilimo 
iš Džono F. Kenedžio oro uosto 
sudužus „American Airlines“ lėk-
tuvui „Airbus“.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1919 m. priimtas Lietuvos 
Steigiamojo Seimo rinkimų įsta-
tymas.

1988 m. prie Vilniaus arkika-
tedros aukotos Šv. Mišios, skir-
tos Vilniaus vyskupijos įkūrimo 
600-osioms metinėms.

Post scriptum
Ginčai ir gerą darbą 

sugadina.

benzinas, turbo,110 kW. 1998 m. 
Audi A4 1,8 l, benzinas, turbo. 
1999 m. Audi A3 1,9 l, tdi, 66 kW. 
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• VW Golf 3 ratlankius. Tiesūs, 
tvarkingi. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 647 77 554. Rokiškis
• Žiemines padangas, 4 vnt. su 
dygliais. ROADSTONE 185/70 
R14, 2 vnt. su ratlankiais, 2 vnt. be 
ratlankių. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 633 01 255. Anykščiai
• Žiemines padangas 195/65 4 mm. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 671 75 080. 
Rokiškis
• Žiemines padangas 195/65 4 mm. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 671 57 080. 
Rokiškis
• Pigiai VW Passat B4 1,9 l, 66 kW 
dalis. Tel. 8 655 21 947.  
Rokiškis
• Naudotą, geros būklės traktoriaus 
T-150 padangą. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 658 88 388. Rokiškis
• Lietus ratus su žieminėmis 
padangomis 195/65 R15, 
protektoriaus gylis 6-7 mm. 4 vnt. 
Tinka VW Passat, Golf 5, Sharan. 
Kaina 110 Eur. Tel. 8 673 48 451. 
Rokiškis
• Lietus ratus nuo VW Golf. 
Nevirinti, tiesūs 5/100 57.1 tinka 
ir kitu markių automobiliams: 
Audi A3, Audi TT, Chrysler Neon., 
Chrysler Voyager, Rover 75, 
Skoda Fabia, Skoda Octavia, VW 
Bora, VW Beetle, VW Golf mk4 . 
Kaina 110 Eur. Tel. 8 606 27 481. 
Rokiškis
• Purvines 245/70 R16 CORDIANT 
OFF ROAD OS-501 su ratlankiais. 
Metus naudotos, 4 vnt. Kaina 300 
Eur. Tel. 8 651 74 164.  
Rokiškis
• M+S padangas su skardiniais 
ratlankiais 175/70 R14. Kaina 80 
Eur. Tel. 8 673 47 903.  
Rokiškis
• 2004 m. Opel Frontera dalimis. 

2,2 l dyzelinas. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 651 74 164. Rokiškis
• Žiemines padangas R16 ir R15 4 
vnt. Tel. 8 695 29 133.  
Rokiškis
• Audi A3 D.P. galinį žibintą, 
veidrodį, galinį dangtį, valytuvų 
mechanizmą, skydelį, radiatorių, 
ventiliatorius. Tel. 8 616 35 640. 
Rokiškis
• Mercedes ratus. Dvi padangos po 
8 mm, dvi 4 mm. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• VW T-4 ratus. Visos 4 padangos 
vienodos po 10 mm. Kaina 220 Eur. 
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• Važiuojančią Audi 2,5 l, TDI 
dalimis. Tel. 8 627 71 703.  
Rokiškis
• Žieminius, mažai važiuotus 
Nissan Terrano ratus. Kaina 350 
Eur. Tel. 8 627 71 703.  
Rokiškis
• Žieminius VW Passat B4 ratus. 
Kaina 110 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• Žieminius Opel Astra ratus. 
Kaina 140 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• Žiemines padangas 4 vnt. 225/45 
R17. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 672 96 872. Rokiškis
• Multimedijos įrangą ir 
automobilines magnetolas. 
Multimedijos įranga – 45 Eur, 
magnetolų kainos sutartinės. 
Atsakau į sms žinutes. Magnetolos 
paprastos, be USB, tik viena su 
AUX jungtimi. Tel. 8 678 04 464. 
Utena
• R17 ratlankius, 225/45, 5x112, 
centrinės skylės diametras – 66,6 
(yra centravimo žiedai – 57,1). Su 
žieminėmis SAILUN padangomis 
(6 mm, 2018 m.) Ratai tvarkingi, 
tiesūs. Kaina 280 Eur.  
Tel. 8 620 31 902. Rokiškis
• R17 ratlankius, 225/45, 5x112, 
centr. skylės diametras – 66,6 

(yra centravimo žiedai – 57,1). Su 
vasarinėmis SAILUN padangomis 
(4-5 mm, 2018 m.). Kaina 280 Eur. 
Tel. 8 620 31 902. Rokiškis
• Naują dviračių laikiklį THULE. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 620 31 902. 
Rokiškis
• VW Touran originalią 
automobilinę magnetolą. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 620 31 902.  
Rokiškis
• Dviračių laikiklius. Kaina už 2 
vnt. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 620 31 902. Rokiškis
• Stogo bagažinę. Priedo – metalinė 
stogo bagažinė. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 620 31 902. Rokiškis
• Žiemines padangas 195/65 R15 su 
BMW lengvo lydinio ratlankiais 4 
vnt. Tel. 8 614 21 827.  
Rokiškis
• BMW 318i M Sport 2011 m. 
amortizatoriaus spyruokles.  
Tel. 8 624 30 118. Rokiškis
• Renault Espace 3 dalis. Nėra 
variklio, daug visokių dalių, pvz. 
kėbulo ir iš variklio pusės.  
Tel. 8 647 47 306. Rokiškis
• 2006 m. Opel Astra dalimis.  
Tel. 8 699 86 773. Rokiškis
• Padangas 15 col 195/65 m+s; 
16 col 205/55 m+s; 15col 185/65 
m+s, yra 2 vnt., kitų po 4 padangas. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 624 39 429. 
Rokiškis
• 2003 m. variklio dangtį už 50 
Eur, groteles už 20 Eur, VW Golf 
groteles už 20 Eur. Kaina 90 Eur. 
Tel. 8 610 07 610. Rokiškis
• Rover 75. 2001 m., 2 l, 85 kW, 
dalimis. Tel. 8 630 61 751.  
Rokiškis
• Naudotas automobilių dalis: 
kabliai, vairo kolonėlės, kuro 
siurbliai, duslintuvai ir kita. VW 
Passat, VW Golf, Audi A4, Audi 
B4, VW Transporter, Renault 
Master, VW Sharan, Ford Galaxy. 
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis

• VW Passat B5+ 2000 m., 1,9 l, 
TDI, 85 kW, universalą dalimis. 
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• VW Passat B5 1999 m., 1,6 l, 
benzinas, universalas, kablys. 
 Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Audi A4 1,9 l, TDI, 66 kW, 
sedaną dalimis. Tel. 8 600 54 331. 
Rokiškis
• Ford Galaxy 1998 m., 1,9 l, TDI, 
66 kW, dalimis. Tel. 8 600 54 331. 
Rokiškis
• VW Passat B5 sedaną, 1998 m., 
1,9 l, dyzelis, 81 kW, dalimis.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• VW Golf 3 1998 m., 1,9 l, TD, 
universalą dalimis. 
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Keturių skylių lengvo lydinio 
ratlankius R15. Tel. 8 615 55 734. 
Rokiškis
• Naudotas žiemines padangas. 2 
padangos - 4 mm, 185/70 R14. Po 5 
Eur. 2 padangos - 7-8 mm, 195/65 
R14. Po 10 Eur. Perkant visas 4 
padangas, komplekto kaina 25 Eur. 
Tel. 8 622 34 977. Rokiškis
• Žieminių padangų komplektą 
Nokian 195/65 R15. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 618 13 396. Rokiškis
• Vaz 2108/09 priekinį stiklą.  
Tel. 8 610 06 145. Rokiškis
• 1994 m. VW Passat (delfinas) 
žibintus ir priekinį stiklą.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Dalimis Opel Astra 2 l, 74 
kW, raudona. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• VW Golf 4 1997 m., 1,9 l, TDI, 
66 kW, dalimis. Tel. 8 629 11 397. 
Zarasai
• Audi 100 C4. 2,5 l, TDI, 85 kW, 
dalimis. 6 bėgių dėžė, klimato 
kontrolė, šildomos sėdynės.  
Tel. 8 671 51 396. Rokiškis
• Mazda 323 2002 m., dyzelis. Visą 
dalimis. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 687 53 961. Rokiškis
• 4 vnt. lietų ratlankių, R15, 
universalūs, buvo sumontuoti VW 
Golf 3. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 679 66 870. Rokiškis
• 2002 m. Citroen C5 2,2 l, HDI 
starterį, dinamą, duris, sparnus ir 
t.t. Tel. 8 614 87 836.  
Rokiškis
• 2000 m. Opel Zafira, Astra greičių 
dėžę, vairo kolonėlę, dinamą, 
starterį ir kt. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Dalimis 1997 m. Audi A4. 1,8 
T, benzinas; 1998 m. Audi A3, 1,9 
l, tdi, 66 kW. Tel. 8 672 99 407. 

Rokiškis
• Matador ir Kama sunkvežimio 
padangas, geros būklės. Kainos 
nuo 60 iki 80 Eur. Yra įvairių 
išmatavimų. Tel. 8 682 77 421. 
Kupiškis
• Dalimis Mitsubishi Space Star 1,9 
l, 75 kW, dyzelis.  
Tel. 8 612 48 499. Kupiškis
• Lanką nuo Mitsubishi Pajero. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 695 89 371. 
Rokiškis
• Naudotas motociklų, motorolerių, 
keturračių ir nuo kitų motociklų 
padangas. Kainos nuo 10 - 30 Eur. 
Tel. 8 686 37 924. Rokiškis
• Nemažai naujų/naudotų Delta 
mopedo dalių. Ne viskas kas 
nuotraukose, yra ir daugiau dalių. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 602 42 271. 
Rokiškis
• Originalius geros būklės Audi 
R16 ratlankius su žieminėmis 
dygliuotomis padangomis 205/60. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 629 38 855. 
Rokiškis
• 2004 m. VW Polo 1,2 l benzininį 
variklį.Visiškai sukomplektuotas: 
dėžė, kompiuteris, starteriai. Rida 
94 000 km, išimtas iš daužto 
automobilio. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
•  Padangas. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 699 73 325. Rokiškis
• M+S geras padangas su lietais 
ratlankiais. Naudota Audi A4 B5. 
Kaina už visus. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 628 98 127. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Tvarkingą visureigė Nissan 
X-trail. Naujos padangos. 
Automobilis prižiūrėtas. Domina 
mainai. Kaina 2500 Eur.  
Tel. 8 601 92 716. Kupiškis
• Motorolerį YIBEN su TA iki 
2021.03.24 su draudimu, gerai 
važiuojantį, registruotas Lietuvoje, 
su valstybiniu numeriu. Kaina 200 
Eur. Tel. 8 685 73 763.  
Rokiškis
• Audi 80 Avant 1993 m., 1,9 l, 
TDI. Nauja TA, yra privalumų. 
Kaina 600 Eur. Tel. 8 625 67 440. 
Rokiškis
• Ford Galaxy 1999 m., 2,3 l, 
benzinas-dujos, dujų įranga 4-os 
kartos 6 m. TA iki 2021.05. Yra 
kablys, lengvo lydinio ratlankiai, 
šildomos sėdynės ir priekinis 
stiklas. Pakeista važiuoklė.  
Tel. 8 602 70 300. Rokiškis
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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

Panemunėlio seniūnija:
ALDONA LUKŠIENĖ 1962.03.20 – 2019.11.04

PRO MEMORIA

AVINAS. Avi-
nams seksis, la-
biausiai savaitės 
viduryje. Palanku 

planuoti tolimesnes keliones, 
tvarkyti juridinius reikalus. 
Savaitės pradžioje spręsis fi-
nansiniai klausimai, tai tinka-
mas metas didesnėms investi-
cijoms, deryboms dėl geresnių 
sąlygų. Savaitės vidurys labai 
dinamiškas ir judrus – bus 
daug bendravimo, malonių 
netikėtumų, aplinkybės klos-
tysis palankiai. Pasiteisins re-
klama, gauti pasiūlymai bus 
itin perspektyvūs, o naujai 
užsimezgusios pažintys žadės 
abipusę naudą. Savaitės pa-
baigoje netrūks buities rūpes-
čių, prasčiau jausitės. 

JAUTIS. Gali-
te jaustis prislėgti, 
staiga ims kamuoti 
nevisavertiškumo 

jausmas, keistos baimės. Pir-
moje savaitės pusėje bus daug 
dvejonių. Tai painus metas, 
kuomet į savo gyvenimą gali-
te pritraukti manipuliuoti, me-
luoti linkusius žmones. Venki-
te iliuzijų, remkitės tik faktais 
ir logika. Daugiausia nusivyli-
mų laukia meilės fronte – jau-
sitės nesuprastas, atstumtas ar 
net išnaudojamas. Mokykitės 
save mylėti. Kebliausias bus 
savaitės vidurys – gali atsi-
skleisti nemalonios paslaptys. 

D V Y N I A I . 
Netrūks palankių 
progų, tik nuo 
jūsų priklausys, 

ar gebėsite jomis pasinaudoti. 
Savaitės pradžia pasyvesnė, o 
jos vidurys bus pats dinamiš-
kiausias, aktyviausias. Metas 
ryžtingiems veiksmams. Pa-
lanku spręsti dalykinius klau-
simus, tartis dėl geresnių sąly-
gų. Gali smarkiai išaugti jūsų 
autoritetas, populiarumas. 
Seksis ir tvarkant reikalus, 
susijusius su nekilnojamuo-
ju turtu, gyvenamąja vieta. 
Kūrybinių profesijų atstovus 
neapleis įkvėpimas. Savaitės 
pabaigoje būsite kiek jautres-
ni, pažeidžiamesni. 

VĖŽYS. Gali-
ma tikėtis tam ti-
kros kulminacijos, 
svarbaus reikalo 

realizacijos. Savaitės pradžio-
je daug bendrausite, dalyvau-
site komandinėje veikloje, 
daug lems pažintys. Palan-
ku įsilieti į naują kolektyvą, 
viešai pristatyti idėjas, gali 
pasiteisinti reklama. Savai-
tės vidurys kiek pasyvesnis, 
dažniau mąstysite apie praei-
tį, mintimis vis norėsite grįž-
ti prie ankstesnių sprendimų. 
Tinkamas laikas korekcijoms, 
senų klaidų taisymui. Venkite 
pernelyg didelių fizinių krū-
vių, tausokite nervų sistemą. 

LIŪTAS. Puikios 
žinios. Nematyti 
didesnių kliūčių, 
lengvai galėsi-

te realizuoti sumanymus. 

Astrologinė prognozė savaitei 
Aplinkybės klostysis palan-
kiai – laukia daug dėkingų 
atsitiktinumų. Savaitės pra-
džioje palankiausia spręsti 
praktinius klausimus, reika-
laujančius daug ištvermės, 
kantrybės, nuoseklumo. Itin 
sėkmingas laikas siekian-
tiems karjeros aukštumų, 
planuojantiems viešus pa-
sisakymus. Tinka kreiptis į 
valstybines įstaigas, autori-
tetus, teikti svarbius doku-
mentus. Savaitės viduryje 
netrūks smagių nuotykių, 
perspektyvių pažinčių, gali 
įvykti naudingi susitarimai. 
Savaitės pabaigoje vyraus 
melancholiškos nuotaikos. 

M E R G E L Ė . 
Laukia sėkmin-
gas periodas. Jau 
savaitės pradžioje 

pajusite jėgų antplūdį, norėsis 
realizuoti svajones, siekti už-
sibrėžtų tikslų. Produktyvus 
metas, galite išties nemažai 
nuveikti vardan savo ir kitų 
gerovės. Savaitės viduryje 
tikėtinos įtampos, konflikti-
nės situacijos, tačiau nebus 
neišsprendžiamų problemų. 
Gali prireikti tvarkyti svarbius 
dokumentus, spręsti finansi-
nius klausimus – aplinkybės 
dėliosis jums palankia linkme. 
Savaitės pabaigoje netrūks 
nuoširdžių pokalbių, malonių 
akimirkų. 

S VA R S T Y -
KLĖS. Laukia 
ne pačios malo-
niausios dienos. 

Blaškysitės, nerimausite. Bus 
didesnė tikimybė suklysti – 
pavojinga klausytis svetimų 
nuomonių. Imkitės veiksmų 
tik nuosekliai išanalizavę si-
tuaciją, išsiaiškinkite visas 
detales. Nuojauta gali apgau-
ti, remkitės logika, faktais. 
Nepavyks išvengti nesusi-
pratimų – savaitės viduryje 
tikėtini nusivylimai, gali at-
siskleisti nemalonios paslap-
tys. Atsargiai vertinkite ro-
mantinio pobūdžio pažintis. 
Rekomenduojama susilaikyti 
nuo investicijų. 

S K O R P I O -
NAS. Savaitės pra-
džioje stiprinkite 
tarpusavio ryšius, 

spręskite įsisenėjusias pro-
blemas. Palankus metas ben-
dradarbiavimui, deryboms, 
didesnėms investicijoms. Sa-
vaitės labiau įtemptas, prireiks 
spręsti finansines problemas, 
tvarkyti reikalus, susijusius 
su mokesčiais, draudimu, pa-
skolomis. Aplinkybės klosty-
sis palankiai, pastangos duos 
naudos. Seksis ieškantiems 
naujų profesinių perspektyvų, 
taip pat užsiimantiems kū-
rybine veikla. Sutarimai bei 
pažintys neš naudą. Savaitės 
pabaigoje tinkamas laikas to-
limesnėms kelionėms. 

Š A U L Y S . 
Produktyviai pra-
sidėjusi savaitė 

žada puikius rezultatus. Ne-
trūks pasitikėjimo savo jė-
gomis, lengvai įgyvendinsite 
sumanymus. Gali realizuotis 
ilgai puoselėti projektai, ap-
linkiniai įvertins jūsų pastan-
gas, žavėsis jūsų gebėjimais. 
Negailėkite jėgų! Savaitės 
viduryje ikėtini svarbūs susi-
tarimai, naudingos pažintys 
bei perspektyvūs pasiūlymai. 
Palankus laikas kelionėms, 
tinka tvarkyti juridinius, fi-
nansinius reikalus. Savaitės 
pabaigoje tikėtini nesusipra-
timai – objektyviai vertinkite 
savo galimybes. 

O Ž I A R A -
GIS. Tvarkysite 
svarbius reikalus, 
gali pavykti su-

sitarti dėl svarbių reikalų. 
Aktyviausia ir sėkmingiau-
sia bus pirmoji savaitės pusė 
– pasistenkite nuveikti kuo 
daugiau, rodykite iniciatyvą, 
pristatykite idėjas. Nusima-
to sėkmingos investicijos, 
pelningi sandoriai. Savaitės 
viduryje netrūks smulkių rū-
pesčių, tad būtina planuoti 
dienotvarkę – kitaip rizikuo-
jate persitempti, gali nuken-
tėti jūsų sveikata. Savaitės 
pabaigoje tikėtini nesusipra-
timai asmeniniuose santy-
kiuose – būkite atlaidesni. 

VA N D E N I S. 
Savaitės pradžio-
je bus keista irzli 
nuotaika: aplinki-

niai jus nuolat erzins, o jiems 
bus sunku su jumis susikal-
bėti. Slėpsite savo nepasiten-
kinimą, sunkiai seksis rodyti 
tikruosius jausmus. Produk-
tyviausias ir sėkmingiausias 
savaitės vidurys – imkitės 
svarbiausių darbų, megzkite 
naujas pažintis, tarkitės, ieš-
kokite bendraminčių. Tinka-
mas laikas prezentacijoms, 
reklamai, viešiems pasisa-
kymams. Savaitės pabaigje 
daugiau dėmesio skirkite savo 
savijautai – atlikite sveikati-
nimosi procedūras, ieškokite 
kokybiškų atsipalaidavimo 
būdų. 

ŽUVYS. Ne-
pavyks išvengti 
nusivylimų. Pa-
saulį matysite 

pro rožinius, norėsis skrajoti 
padebesiais, svajoti. Būti-
na viską nuosekliai tikrin-
ti, remtis faktais. Jei turite 
galimybę, susilaikykite nuo 
svarbesnių sprendimų, ypač 
susijusių su finansais bei as-
meniniais santykiais. Savai-
tės viduryje tinka tvarkyti, 
teikti svarbius dokumentus, 
gali pavykti ilgalaikiai su-
manymai. Palanku planuoti 
netolimas išvykas, dalykines 
komandiruotes. Tinkamas 
laikas kraustymuisi, remonto 
darbams namuose atlikti. Sa-
vaitės pabaigoje vyraus džiu-
gios nuotaikos, gali aplankyti 
sėkmė, tačiau negalima aklai 
rizikuoti, veltis į avantiūras.

• Renault Laguna 1996 m., 2,2 l, 
dyzelis. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 682 67 445. Rokiškis
• Tvarkingą dviratį Giant xtc3. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 610 24 126. 
Rokiškis
• Priekabą Maz Zubrionok. TA 2 
metams. Naujai perdažyta, naujas 
sukabinimas. Yra tentas. Kaina 250 
Eur. Tel. 8 695 29 133.  
Kupiškis
• Visureigį Nissan Terrano 2002 
m., 2,7 l, TDI, 92 kW arba keičiu 
į ratinį traktorių. Variklis, dėžė, 
palėtintojas, tiltai veikia gerai, 
naujos žieminės padangos, 
pasibaigusi TA. Kaina 1250 Eur. 
Tel. 8 627 71 703. 
 Rokiškis
• Tvarkingą VW Caddy 1,9l, 
dyzelis, TA iki 2020.06. Gale 
lingės, naudojamas kaip krovininis, 
kuriasi lengvai, trauka gera, nauja 
krosnelė, starteris, visa stabdžių 
magistralė, skystis, padangos ms, 
protektorius gilus, yra kablys, kaina 
galutinė. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 624 81 899.  
Rokiškis
• Tvirtą, gerą savadarbę priekabą. 
Tvarkingi dokumentai. Kaina 380 
Eur. Tel. 8 625 17 722.  
Kupiškis
• Mažai naudotą INTEX valtį. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 620 31 902. 
Rokiškis
• VW Lupo 1999 m., 1,4 l, 
benzinas, mechaninė pavarų dėžė. 
TA iki 2021.03. Ekonomiškas, 
geros būklės automobilis. Kaina 
850 Eur. Tel. 8 662 33 188. 
Rokiškis
• Renault Scenic. TA dvejiems 
metams. 1,9 l, DCI, 72 kW. 
Galimas keitimas į kitą automobilį. 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 606 72 753. 
Rokiškis
• Volvo V70 2,5 l, TDI. Tvarkingas. 
Pakeisti diržai, tepalai, filtrai. 
Kaina 1400 Eur. Tel. 8 683 06 559. 
Rokiškis
• Seat Altea. Geras, tvarkingas 
automobilis. 2 l, dyzelis. Kaina 
1950 Eur. Tel. 8 625 17 722. 
Kupiškis
• Volvo V70 1999 m., dyzelis, 
2,5 l. TA 2019 m. lapkričio 
vidurio. Trūkumai: vairo kolonėlė, 
kuro sėdimas. Pliusai: šildomi 
veidrodėliai, sėdynės. Automatinė 
greičių dėžė. Neseniai keista 
salono ventiliacija, amortizatoriai. 
Kaina 320 Eur. Tel. 8 601 20 769. 
Rokiškis
• Fiat Ulyse 1997 m., 2,1 l, 
TDI, rida 370 000 km, TA nėra, 
bet važiuoja, Odinės sėdynės, 
papildomai naujas žieminių ratų 
komplektas. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 610 07 610. Rokiškis
• Seat Arosa. 1,4 l, benzinas, 44 
kW, sankabos defektas.  
Tel. 8 608 75 456. Rokiškis
• Nebrangiai Audi 100 Avant, 1,8 
l, 1987 m., benzinas-dujos, tamsiai 
mėlynos spalvos, TA iki 2020 m. 
spalio mėn. Tel. 8 650 97 026. 
Rokiškis
• Nissan Micra 1998 m., 1 l, 40 kW, 
benzinas. TA iki 2021 spalio mėn. 
Sėdi ir važiuoji. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 686 65 507. 
 Rokiškis
• Lancia Lybra 2000 m., dyzelinas, 

1,9 JTD, universalas, pilka, 
priekiniai varantieji ratai, durų 
4/5, sėdimų vietų 5, 5 pavaros, 
ratlankiai R15, 77 kW, TA iki 
2020.09. Automobilis puikus, 
ekonomiškas, važiuoklė minkšta, 
traukos pakanka, talpi bagažinė. 
Tel. 8 699 25 139. 
 Rokiškis
• Audi A6 1995 m., 103 kW, 
klimato kontrolė, kondicionierius, 
TA iki 2021 vasario. Užsiveda, 
važiuoja. Geros padangos. Sėdi 
ir važiuoji. Tel. 8 602 13 688. 

Rokiškis
• Audi 100 1991 m., 2,5 l, TDI, 6 
pavaros, kėbulas nesurūdijęs, TA 
iki 2020 m. gegužės. Labai geras 
variklis. Tel. 8 602 13 688. Rokiškis
• Automobilį Fiat Stilo. 2002 
m., 1,9 l, 85 kW, JTD, hečbekas, 
4 durys, sidabrinė spalva, 
autopilotas, el. langai, signalizacija, 
TA iki 2021.09.28. Tvarkingas 
automobilis, sėdi ir važiuoji. 
Pridedu 4 ratus su padangomis.  
Tel. 8 616 92 745.  
Rokiškis

Nesutarimų purtomas 
Lietuvos Raudonasis Kryžius 
patvirtino naują valdybą

Vidinių nesutarimų pur-
tomas Lietuvos Raudona-
sis Kryžius išsirinko naują 
valdybą, joje lieka du da-
bartiniai nariai.

Kaip pranešė organizaci-
ja, valdybą sudarys 9 nariai, 
tarp jų – du ligšioliniai: „EP-
SO-G“ valdybos pirmininkas 
ir valstybės įmonės „Oro na-
vigacija“ valdybos narys Ge-
diminas Almantas, reklamos 
įmonių bendraturtis ir vado-
vas Remigijus Kalpokas.

Kartu su jais, tarp ne-
priklausomų kandidatų or-
ganizacijos valdyboje bus 
„Master Class Lietuva“ di-
rektorė Laura Duksaitė – Iš-
kauskienė, komunikacijos 
ir rinkodaros ekspertė Ilma 
Cikanaitė, bendrovės „Asga-
ard Oriens" vadovas Nielsas 
Peteris Pretzmannas. 

Kaip trys skyrių atstovai į 
valdybą pateko Alytaus aps-
krities S.Kudirkos ligoninės 
ekonomistė Valė Gibienė, 
šeimos gydytojas Antanas 
Damkus ir viešosios įstaigos 
„Harmoningo gyvenimo stu-
dija“ vadovė Nijolė Jakubai-
tienė. Jaunimo atstovo vietą 
užims Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus savanoris Marius 
Mirončikas.

G. Almantas pranešime 
Raudonojo Kryžiaus draugi-
jos nariams dėkojo už „pa-
rodytą pasitikėjimą ir aišku 
signalą tęsti organizacijos 
transformacijos procesą“.

„Šios kadencijos valdy-
bos laukia nemažai įdomių 

iššūkių  – toliau stiprinti 
organizacijos gebėjimus ir 
programų turinį, glaudžiai 
bendradarbiauti su regionais, 
kad visiems būtų suprantami 
organizacijos tikslai, misija, 
prioritetai. Taip pat užtikrin-
ti, kad Lietuvos Raudonasis 
Kryžius taptų pamatuojamą 
vertę pažeidžiamiems žmo-
nėms kuriančia organizaci-
ja,“ – sakė G. Almantas.

Naujoji valdyba savano-
riškais pagrindais pareigas 
eis 4 metus, o pirmojo posė-
džio metu išrinks valdybos 
pirmininką.

Kelerius metus reorga-
nizuojamą draugiją draskė 
vidiniai nesutarimai dėl per-
tvarkos metodų, naikina-
mų skyrių ir šalinamų narių 
– pastaruoju metu valdybą 
buvo palikę keturi iš devynių 
jos atstovų. Viešai apie pro-
blemas prabilę skyrių nariai 
sakė buvę šalinami be paaiš-
kinimų ir kaltino vadovybę 
susidorojimu. Tuo metu or-
ganizacijos generalinė Gin-
tarė Guzevičiūtė tvirtino, 
kad reorganizacija vykdyta 
siekiant skaidrumo, orien-
tuojantis į paslaugų kokybę, 
o pašalinti nariai reiškė norą 
patys toliau gauti organiza-
cijos paramą arba apskritai 
atsisakė pateikti interesų de-
klaracijas.

Naujienų agentūros BNS 
informaciją atgaminti visuo-
menės informavimo priemo-
nėse bei interneto tinklala-
piuose be raštiško UAB BNS 
sutikimo draudžiama.
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Dieną 7
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Lapkričio 13 d. Naktį 7
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Protarpiais palis.

Lapkričio 14 d. Naktį 9
Dieną 10

R, 
4-9 m/s
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

Daugybės dalykų 
išmokstama šeimoje:

Pasiekti neįmanomo: 
„Užsičiaupk ir valgyk!“

Tvirtybės: „Nepakilsi nuo 
stalo tol, kol nesuvalgysi!“

Tikėjimo Dievu: „Melskis, 

– Gal neinam šiandien į 
paskaitas? Gal į barą nueinam?

– Ne, man išsimiegot reikia...
***

Žmona siunčia programuotoją 
į parduotuvę rūkytos dešros.

– Jei bus rudų kiaušinių, 
paimk dešimt, -– priduria.

Programuotojas parduotuvėje:
– Rudų kiaušinių yra?
– Taip.
– Tai duokite man 10 gabalų 

rūkytos dešros...
***

Prestižinė užmiesčio 
gyvenvietė. Vienas „naujasis 
lietuvis“ šaukia kitam iš balkono:

– Klausyk, bachūre, tavo 
uošvienė įkrito į mano baseiną su 
krokodilais!

–Tavo krokodilai, tu juos ir 
gelbėk...

***
Teisėjas po teismo guodžia 

pasmerktąjį:
– Nesijaudinkite, atsėdėsite 

iki gyvos galvos, o tada jau 
žiūrėsime...

***
Žiūri pro langą tėtis ir sūnus. 

Sūnus klausia:
– Tėti, paaiškink, kas yra 

girtuoklis?
Tėtis noriai moko sūnelį:
– Pažiūrėk, ten auga keturi 

medžiai. Jei kam atrodo, kad 
ten aštuoni medžiai – tas yra 
girtuoklis!

– Tėti, bet ten tik du medžiai...
***

Vaikinas sako savo merginai:

– Aš nesu turtingas, neturiu 
didelės pinigų sąskaitos 
banke, vilos, prabangaus 
automobilio ar pelningos 
kompanijos, kaip mano 
draugas Petras, tačiau aš tave 
labai myliu ir dievinu.

Ji pažiūrėjo į jį su ašaromis 
akyse, stipriai apkabino ir 
pašnibždėjo jam į ausį:

– Jeigu mane myli... 
Supažindink mane su Petru...

***
Blondinė laiko vairavimo 

egzaminą. Instruktorius sako:
– Neįtikėtina – jūs ką tik 

partrenkėte septynis žmones!
– O tai kiek reikėjo? – 

klausia ji.
***

Susitinka du draugai, 
plėtojantys elektroninės 
komercijos verslą.

– Na, kaip laikaisi?
– Neblogai, atidariau tinkle 

parduotuvę, per pirmą mėnesį 
uždirbau dvidešimt tūkstančių 
virtualių eurų.

– Virtualių? Aš dar neregėjau 
tokių!

– Aš taip pat...
***

– Jūs, bjaurybės! Pavogėt 
dvylika mano geriausių 
gyvenimo metų! Ačiū Dievui, 
kad daugiau nebereikės 
jūsų kentėti. Eikite kitiems 
gyvenimų žlugdyti!

– Direktoriau, o jūs 
įsitikinęs, kad tokia kalba tinka 
abiturientų išleistuvėms?

kad tai išsiskalbtų“.
Logiškai mąstyti: „Nes aš taip 

pasakiau!“
Drąsiai žvelgti į ateitį: „Palauk, 

grįšim mes namo...“
Genetikos pagrindų: „Visas į 

tėvą!“

Įgauti įvairias formas: 
„Vyniokis!“

Savarankiškumo: „Aš tau ne 
tarnaitė!“

Priežasties ir pasekmės ryšio: 
„Kol nesusitvarkysi, neisi žaisti!“

Siekti tikslo: „Tai sakai, 

arbatos nori? Eik ir visiems 
išvirk!“

***
Odontologas išeina 

susinervinęs iš kabineto, 
nervingai rūko. Padėjėja klausia:

– Labai sunkus atvejis?
– Taip. Tu neįsivaizduoji: 

klientas – turtuolis, bet... Jo visi 
dantys sveiki.

***
Vyras parėjo namo gatavas. 

Žmona, prisiskaičiusi moteriškų 
žurnalų, iš paskutiniųjų tvardosi, 
kad jo neaprėktų. Galop pradeda 
šaukti vyras:

– Gal bent rėkt pradėtum?! 
Nes patamsy lovos nematau.

***
Bobos šiemet buvo tokios 

geros, kad gavo ne tik bobų 
vasarą, bobų rudenį, bet, 
panašu, kad gaus ir bobų žiemą.

***
Įvertinkite savo snobizmą nuo 

1 iki 10.
– 9,6789459

***
Iš kriminalinės suvestinės: 

lapkričio 8 d. 19.52 val. pelenų 
krūvelė ir du guminiai padai 
bandė pavogti aukštos įtampos 
elektros kabelį.

***
Katinas laižydamasis:
– Pamanykit tik! Dingo tik 

vienas kotletas. O jie šaukia taip, 
tarsi būčiau visą paršą pavogęs!

***
Kalbasi du studentai. Vienas 

sako:

BUITINĖ TECHNIKA

• Akumuliatorinius dulkių 
siurblius. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
• Veikiantį šaldytuvą STANDART. 
Pasiimti patiems. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 620 48 878. Rokiškis
• Mažai naudotas vokiškas 
indaploves. Tel. 8 610 77 145. 
Rokiškis

• Beko dujinę viryklę ir šaldytuvą 
su šaldikliu. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Antikvarinę senovinę vokišką 
siuvimo mašiną Singer. Kaina 200 
Eur. Tel. 8 695 74 290.  
Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną ČAIKA 
134. Tel. 8 695 74 290.  
Rokiškis
• Įmontuojamą dujinę viryklę. 

Degikliai – dujos, orkaitė elektrinė. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 622 67 132. 
Rokiškis
• Gerą įmontuojamą kaitlentę. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 606 27 481. 
Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanojami šuniukai, visi 
patinėliai. Patys ėda, maistui 
neišrankūs. Daro į dėžutę.  

Tel. 8 638 56 589. Rokiškis
• 2 m. juodą sterializuotą katytę. 
Moka naudotis dėžute. Maistui 
neišranki. Gaudo peles. Gali 
gyventi bute arba lauke.  
Tel. 8 604 09 285. 
Rokiškis
• Dovanojami gražūs, mieli 
kačiukai. Tel. 8 614 19 958. 
Rokiškis
• Dovanojamos meilios draugės 
katytės. Tel. 8 621 29 515.  
Rokiškis
• Dovanoju miegamąjį kampą su 
foteliu ir kavos staliuku. Taip pat 
sekciją Vilnius (visos 3 dalys). 
Išsivežti patiems. Tel. 8 611 23 738. 
Rokiškis
• Mėgstančiam gėles dovanoju 
retos gėlės, geležinės mirtos - 
dygiosios pelžiedės kerelį.  
Tel. 8 628 05 729.  
Rokiškis
• Atiduodu ketaus vonią. Patiems 
išsinešti iš buto. Tel. 8 603 17 323. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Beveik naują, vos kelis kartus 
naudotą namuose Pioneer DDJ-sb2. 
Pridedu viską kas buvo dėžėje, kai 
pirkau. Kaina 240 Eur.  
Tel. 8 655 12 035. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Triušius, triušiukus, triušieną. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 624 01 986. 
Rokiškis
• Ožkytę. Tel. 8 695 74 290. 
Rokiškis
• Skubiai parduodu 31 avį už 100 
Eur, nes išvykstu į užsienį.  
Tel. 8 647 32 700. Kupiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Monitorių Samsung 19 colių.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Monitorių Beno, 19 colių.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Stalinį kompiuterį, Windows7. 
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis

• Monitorių LG, 19 colių.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Darbinius naujus mobiliuosius 
Dual Sim telefonus. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują mobilų 
telefoną Samsung Galaxy S6 Edge 
Plus 32GB. Spalva Gold Platinum. 
Pilna komplektacija. Dėkliukas. 
Keičiu į iPhone mobilųjį telefoną. 
Kaina 170 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Huawei P9 lite. Galimas keitimas. 
Tel. 8 641 83 254. Rokiškis
• Geros būklės Huawei p9 lite. 
Pilnas komplektas. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Samsung Galaxy A70. 2 sim 
kortelės, 128GB atmintis, 6GB 
RAM. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 676 39 303. Rokiškis
• Tvarkingą telefoną Xiaomi Mi 
A2. Garantija metams. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 606 27 481. Rokiškis


