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3 p.

Saugaus eismo komisijos pirmininkas: 
svarstysime, kaip padidinti 
Topolių gatvės saugumą

Saugaus eismo komisijos pirmininkas Andrius Burnickas mano, kad daugiausia dėmesio reiktų skirti greičio 
kontrolei.                                                                                                                                 „Rokiškio Sirenos“ archyvo nuotr.

Salose 
pareigūnai 
ieškojo 
dingusio 
vyro

Pomidorų sėklos: 
sezonas jau prasidėjo. 
Ekonominis variantas

Nebrangios pomidorų sėklos taip pat duoda gerą derlių.
Linos Dūdaitės-Kralikienės nuotr.Pandėlio komandai (šviesesnė apranga) kovoje dėl atšokusių kamuolių  sunkiai sekėsi įveikti Kavarsko aukštaūgius.

Linos Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

5 p.

Pandėliečių Achilo kulnas – 
ketvirtasis kėlinys

2 p.

4 p.

Kraštietis, fizinių ir technologijos mokslų centro (FTMC) Molekulinių darinių 
Fizikos skyriaus mokslininkas, chemijos mokslų daktaras Aurimas Vyšniauskas 
tapo žurnalo „Žmonės“ metų mokslo žmogumi, už suteiktą viltį pasveikti. Au-
rimas ir jo komanda yra mokslinio atradimo, kuris gali padėti išgydyti nepagy-
domas ligas, autoriai. 

Atsiimdamas apdovanojimą, jaunasis mokslininkas dėkojo savo komandai ir 
Rokiškio gyventojams, palaikiusiems ir balsavusiems už jį.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

2 p.
Neteisėta žvejyba Rokiškio rajone – 
žala aplinkai siekia beveik 4 500 Eur

3 p.
Apie katytę, elektromobilių 
įkrovimo stotelę ir miestą

2 p.

3 p.

Penktadienį – 
rajono tarybos posėdis

Mieste – naujos šiukšliadėžės,
 o prie dvaro dingo šunų 
„nuodėmėms“ skirta dėželė
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Saugaus eismo komisijos pirmininkas: 
svarstysime, kaip padidinti Topolių gatvės saugumą

Po tragiško eismo įvy-
kio Topolių gatvėje rajono 
Saugaus eismo komisija 
ketina svarstyti priemones 
gerinti pėsčiųjų ir vairuo-
tojų saugumą šioje gatvė-
je. Tą „Rokiškio Sirenai“ 
patvirtino šios komisijos 
pirmininkas, savivaldybės 
administracijos direktorius 
Andrius Burnickas.

Jis sakė, kad komisijos po-

sėdis bus šaukiamas pirmąją 
vasario savaitę. Jame ir bus 
diskutuojama dėl pasiūlymų, 
kaip Topolių gatvę padaryti 
saugesne.

„Rokiškio Sirenos“ ko-
mentatoriai iškėlė daug pro-
blemų. Visų pirma, leistino, 
ką jau kalbėti apie saugų, grei-
čio nesilaikymą. A. Burnic-
kas teigė, kad šis klausimas 
bus svarbiausias. „Prioritetas 

greičio ribojimo priemonės“, 
– sakė jis.

Bus diskutuojama ir dėl 
atitvarų, skiriančių pėsčiųjų 
taką nuo važiuojamosios kelio 
dalies.

O štai opus klausimas dėl 
perėjos, kurios nėra Topolių 
gatvėje nuo sankryžos su Pan-
dėlio gatve iki pat sankryžos 
su Daržų gatve (o tai daugiau 
nei kilometro ruožas), greitai 

išspręstas nebus. „Problema 
ta, kad kitoje gatvės pusė-
je nėra nei pėsčiųjų tako, nei 
šaligatvio. Perėja negali būti 
į niekur“, – paaiškino A. Bur-
nickas. Jis sakė, kad analo-
giška situacija buvo prie par-
duotuvės „Aibė“: kol nebuvo 
nutiestas šaligatvis, tol ir perė-
jos įrengti nebuvo galima.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Neteisėta žvejyba Rokiškio rajone – žala aplinkai siekia beveik 4 500 Eur
Sausio 21 d. naktį Aplin-

kos apsaugos departamento 
prie Aplinkos ministerijos 
(toliau – AAD) Panevėžio 
gyvosios gamtos apsaugos 
inspekcijos pareigūnai vyk-
dė reidą Panevėžio regio-
ne. Turint informacijos, jog 
Rokiškio rajone Dviragio 
ežere vykdoma galima ne-
teisėta žvejyba tinklais, buvo 
nuspręsta surengti pasalą. 
Nepaisant atšiauraus oro, 
pareigūnai surengė pasalą 
ir apie 20.00 val. sulaukė iš 
ežero parplaukiančio žvejo. 
Grįžęs į krantą žvejys buvo 
sulaikytas su visais draudžia-
mais pažeidimo padarymo 
įrankiais ir priemonėmis bei 
neteisėtai sugauta žuvimi. 
Laimikis buvo įspūdingas – 
iš viso sugauta 40 vnt. kar-
šių, 14 vnt. sterkų ir 1 vnt. 
lynas. Tačiau gausus laimi-
kis pažeidėjui šį kartą kėlė 
ne džiaugsmą, o liūdesį, nes 
gamtai padaryta žala siekė 
4 490 Eur sumą. Neteisėtos 
žvejybos metu plaukiant ir-
kline valtimi buvo naudoja-
mi du statomi tinklai, kurių 
ilgis siekė 150 metrų.

Už šį pažeidimą neteisėtą 
žvejybą vykdžiusiam asme-
niui gresia bauda nuo 120 iki 

300 eurų kartu su minėtų pa-
žeidimo padarymo įrankių ir 
valties konfiskavimu. Taip pat 
asmuo turės atlyginti aplinkai 
padarytą 4 490 Eur žalą.

Visko mačiusius pareigū-
nus stebina tai, kad esant itin 
prastoms oro sąlygoms, lyjant 
lietui ir pučiant gūsingam vė-
jui yra labai rizikinga plaukti 
valtimi į ežerą, nes banguo-

jantis ežeras gali apversti valtį 
ir žvejyba baigtis tragedija. 
Tačiau sulaikytas asmuo pa-
klaustas, ar nebijojo tokiu oru 
plaukti į ežerą, atsakė, kad 
buvo baisu, tačiau tikėjosi, jog 
tokiu oru mažesnė tikimybė 
būti sučiuptam aplinkosaugos 
pareigūnų, dėl to ryžtasi netgi 
rizikuoti gyvybe.

Apie pastebėtus aplinkos 

apsaugos pažeidimus, kitus 
nustatytų reikalavimų nesi-
laikymo atvejus, pastebėtus 
aplinkos apsaugos teršimo 
ar niokojimo atvejus galima 
pranešti skubios pagalbos 
tarnybų telefono numeriu 112 
arba tiesiogiai AAD telefonu 
8 (5) 2732995.

Aplinkos apsaugos 
departamento inform.

Salose pareigūnai ieškojo dingusio vyro

Įtariama, kad A. S. galėjo išplaukti vakare į audringą ežerą.                                                   L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Sausio 23 d. iki pat vė-
lyvos popietės Ilgio ežere 
vyko dingusio keturiasde-
šimtmečio Salų gyventojo 
A. S. (g. 1979 m.) paieškos. 
Kol kas jos buvo bevaisės.

Nuo pat ryto Salose dirbo 
rajono policijos pareigūnai 
bei ugniagesiai gelbėtojai, 
įskaitant ir narus. Jie ieškojo 
vietos gyventojo A. S.

Kaip pasakojo saliečiai, 
A. S. yra vietos gyventojams 
gerai žinomas žvejys. Ežeras 
šiam žmogui buvo pragyveni-
mo šaltinis. „Geras žmogus“, 
– taip jį apibūdino kalbintieji.

Kaip pasakojo A. S. pa-
žinoję žmonės, artimieji jo 
pasigedo dar antradienį. Esą 
rado namų laukujas duris už-
remtas, nebuvo matyti ir jo 
dviračio. Įtarimų, ar tik ne-
bus jis išplaukęs į ežerą, pa-

kurstė tai, kad jo valtis, kuri 
įprastai būdavo pririšta netoli 
Salų  paplūdimio, buvo rasta 
tolokai nuo jo, priplakta prie 
kranto. Vėliau atokiau rastas 
ir irklas.

Pastarosios dienos Salose 
buvo ypač audringos. Antai 
sausio 22 d. vėjas miestelyje 

nuvertė medį. Taigi, versija 
kad A. S. audros metu galė-
jo iškristi iš valties, ganėtinai 
įtikinama. Juolab, kad žve-
jyba buvo vyro aistra. Kodėl 
jam prireikė tokiu oru patam-
syje plaukti į ežerą? Klausi-
mas lieka atviras.

Kiti saliečiai nenori tikė-

ti versija, kad vyras pateko į 
audrą ir dingo ežere. „Kai kas 
netiki. Jis buvo geras žmo-
gus, bet šiek tiek apsukrus, 
tad tikimės, kad jis visgi at-
siras“, – kalbėjo „Rokiškio 
Sirenos“ šaltinis.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Salose sugautas brakonierius su laimikiu.                                                               Aplinkos apsaugos departamento nuotr.

Sumušė nepažįstami 
asmenys
Sausio 25 d., 2:00 val. 
Rokiškio r., Spiečiūnų 
k., neblaivų (1,84 prom. 
girtumas) vyrą (gim. 1987 
m.) sumušė 5-6 nepažįstami 
asmenys. Suteikus 
medicininę pagalbą išleistas 
gydytis ambulatoriškai.

Prie nuotekų valymo 
rezervuaro rastas miręs 
vyras
Sausio 25-ąją, 11.09 val., 
Rokiškio r., Jūžintų mstl., 
Pievų g., prie nuotekų 
valymo rezervuaro, 
vandenyje rastas miręs 
vyras (gim. 1962m.). Kūnas 
buvo be išorinių smurto 
žymių. Iš vandeniu apsemtos 
duobės vyro kūną ištraukė 
gaisrininkai.

Per parą – 
dvi vagystės
Sausio 23 d., gauti du 
pranešimai dėl vagysčių.
8 val., Rokiškio raj., 
Obelių seniūnijoje, iš 
nerakinamo sandėliuko 
pavogtas benzininis 
pjūklas „STIHL MS 362", 
nuostolis – 759 eurų.
14 val. iš Pandėlio 
seniūnijoje esančios kuro 
saugyklos pavogta 1,5t. 
dyzelinio kuro. Nuostolis 
– 886 eurų.

Panevėžio VPK ir 
Panevėžio apskrities 

priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos

Rokiškio 
priešgaisrinės 

gelbėjimo tarnybos 
inform.

KRIMINALAI

Penktadienį – 
rajono tarybos posėdis

Penktadienį, sausio 31-
ąją bus šaukiamas rajono 
tarybos posėdis. Jo numa-
tomoje darbotvarkėje – 24 
klausimai. 

Rajono tarybos nariai 
spręs, ar skirti Rudolfo Ly-
mano muzikos mokyklos di-
rektore konkursą laimėjusią 
Vilmą Steputaitienę. Taip pat 
išankstinėje darbotvarkėje 
– daug diskusijų sukėlęs ir 
dėl to atidėtas Vietinės rin-
kliavos už leidimo įrengti 
išorinę reklamą Rokiškio ra-
jono savivaldybės teritorijoje 
išdavimą nuostatų tvirtinimo 
klausimas. Svarbių žinių gali 
sulaukti ir rajono ūkininkai – 
planuojama tvirtinti meliora-
cijos darbų programą.

Juodupėnams svarbus 
klausimas dėl Juodupės 
lopšelio-darželio ikimo-
kyklinės grupės steigimo. 
Prašymą lopšelio-darželio 
direktorius Valdis Vaičėnas 
motyvuoja tuo, kad grupės 
jau užpildytos, o prašymų 
šiems metams priimti vaiką 
į darželį yra 10.

Taip pat bus bus pateik-
ta informacija apie žemės 
našumo tyrimą: rajono sa-
vivaldybės tarybos ankstes-
niame posėdyje šį klausimą 
kėlė ūkininkas Jonas Vens-
lovas. Rajono savivaldybė 
pateikė užklausą Žemės 
ūkio ministerijai ir iš jos jau 
gavo atsakymą.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Baisiai gražus Rokiškis

Rajono stendas tarptautinėje turizmo parodoje „Adven-
tur2020“. Joje pristatytos rajono turizmo galimybės, gra-
žiausi Lietuvos ir Latvijos dvarai, jų parkai, specialūs turis-
tiniai maršrutai.

„Rokiškio Sirenos“ inform.
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Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Apie katytę, elektromobilių įkrovimo stotelę ir miestą

Atrodytų, kas tarp šių dalykų 
bendro? O bendro daug.

Štai pas mus atklydo katytė. Ma-
žas, mielas pūkų kamuoliukas. Va-
saros naktimis, saugodamasis lapės, 
katkarčiais užklystančios į mūsų 
kaimą apskritai, ir į mūsų kiemą 
konkrečiai, mažasis plėšrūnėlis mie-
gojo obelyje. Vietinių špokų pykčiui 
– ant inkiliuko. Aišku, katytė, kaip 
ir daugelis panašių kaimo padarėlių, 
buvo atvesta niekam nereikalinga, 
mat sterilizuoti mamą katę – per di-
delės išlaidos. Žinoma, kol mažas, 
tol žaismingas padarėlis yra mielas 
ir gražus. Jį galima niurkyti, žaisti, 
jis juokingai vejasi lapą, gaudo ma-
mos katės uodegą. O štai rudeniop 
padarėlis paauga, ir... 

Patys suprantate, koks tokių kai-
mo bėdžių likimas. Natūrali atran-
ka. Tai štai, jau gerokai įrudenėjus, 
kaimynų mergytė užmatė mūsų kie-
me besisukinėjančią kačiukę. Ka-
dangi ji pažinojo tuos, kurių kieme 
ši buvo atvesta, pasidžiaugė, kad 
nusiųs draugėms mažylės nuotrau-
ką. „Vaikeli, katytę ne fotografuoti 
reikia. Katytę reikia du kartus per 

dieną maitinti, prižiūrėti, ją saugoti 
ir rūpintis“, – aiškinu vaikui. 

Mes ir valstybę savo mylim, kaip 
vaikai katytę – kai reikia, himną su-
giedam, kai reikia – su trispalviais 
šalikėliais pasipiarinam, B. Braz-
džionio eilėraštuką pasakom. O kai 
reikia mokėti mokesčius, ar dar bai-
siau, kažkas pašaukiamas ją ginti, 
tada jau Dieve sergėk, už čemodanų 
ir kuo toliau. Todėl ir mūsų valstybė 
panaši į niekieno katytę – švenčių 
proga paglostomą, o kasdien...

Kaip tą kačiukę, mes mylim ir 
saugom savo miestą. Juk taip gra-
žiai skamba – paveldo zona. Visas 
centras paveldo zona. Respublikos 
gatvė. Miesto širdis. Vienos gry-
čios pusė stogo nudegę, kitur – ant 
šono daržinė pavirtusi, nameliai 
apsilaupę, viršutiniai aukštai be lan-
gų. Kai sužinojau, kiek tokia lūšna 
gali kainuot, žagtelėjau. Atrodo, kad 
įsivaizduojama, jog tai yra XVII a. 
baroko šedevras Vilniaus centre. O 
iš tiesų šitie mediniai nameliai – 
mūsų senelių vargo ir skurdo relik-
tai. Tie maži daugiabučiai mediniai 
„inkiliukai“ buvo skirti darbininkų 
šeimoms. Pigus, greitai pastato-
mas, varganas būstas. Ankštuma be 
menkiausių patogumų. Senoliai įsi-
vaizdavo, kad geresniems laikams 
atėjus, mieste kils mūro pastatai. O 
mes jį laikom paveldu. Mes mylim 
paveldą, mes puoselėjam savo mies-
to veidą. Vargo ir skurdo veidą. Kie-
kvieną dieną žiūrime į jį ir kasomės: 
kokie liūdni, apleisti esame... Nes 
patys saugome savo vargą, skurdą, 
tarsi pūliuojantį skaudulį. Mes nie-
kaip negalime apsieiti be raudų, be 
šniurkšėjimo nosimi. Be gyvenimo 
praeityje ir praeičiai. Nematydami 
ateities.

Bet keli pastarieji įvykiai parodė, 
kad vilties turime. Kai norime jos 
turėti. Pirmasis gerų permainų žen-

klas atvažiavo pypsėdamas ir mirk-
sėdamas nuo Dvaro rūmų. Kalėdinis 
traukinukas. Liūdna, kad lapkritį. 
Gaila, kad tik porai dienų. Bet at-
važiavo šventė. Tada, kai nekurie 
grinčai užsimanė perkelti Kalėdų 
rezidenciją. Ar jūs jos pasigedote? 
Aš – ne. Padariau sau mažą atradi-
mą: Arkoje drėgnu oru labai gražiai 
atsispindėjo prašmatnioji miesto 
Kalėdų eglutė. Prašmatni ne sukiš-
tais pinigais, o elementariu gamtos 
sukurtu grožiu. Neperkrauta pa-
puošalais, skoninga. Ar laimėjo tie, 
kurie trenkė durimis? Juokaujat. Jų 
niekas nepasigedo. Nes galima išsi-
vežti patentuotą pavadinimą. Bet ne 
Kalėdų dvasią. Ne žmogaus ir ben-
druomenės kūrybiškumą, atvirumą 
ir džiaugsmą.

Kitą džiaugsmą dovanojo dvi 
mūsų rajono bažnyčios. Dekano 
Eimanto Noviko idėja – smėlio 
prakartėlė – garsino mūsų miestą 
visoje šalyje. Drąsi idėja, kai ne-
mažai tikinčiųjų vis dar tebenori 
„Jėzusiuko ant šienelio“. Šiek tiek 
neramina kitas dalykas: pasigirdo 
idėjų, kaip šį grožį užkonservuoti, 
kitaip sakant, kaupti ateities kar-
toms. Tačiau šios prakartėlės idėja 
ir yra laikinumas: smėlis, byrantis 
tarp pirštų. Bylojantis Dievo didy-
bę.Trapus grožis, kurį reikia saugo-
ti sieloje. Lentelė, kurioje manda-
giai primenama džiaugtis taip, kad 
po pasidžiaugimo jo ir kitam dar 
liktų.Nieko, išmoksim. 

Kamajų bažnyčios prakartėlė: 
chaosas ir brutalumas, kaip atsvara 
sacharininiam Kalėdų istorijos sal-
dumui. Karų ir nelaimių, kurių ne-
mažai, kaip rodo pastarieji įvykiai 
– Alytaus gaisras ir atliekų vamzdis 
į Kuršių marias – per savo godumą, 
kvailumą, bailumą ir bestuburiš-
kumą sukuriame. Prakartėlės, ne 
tiesiog po sočios Kūčių vakarienės 

kviečiančios pasidžiaugti miela 
dviejų tūkstančių metų istorija, o 
skatinančios galvoti, klausti, ieškoti 
atsakymų.

Dar vienas vilties ženklas – vers-
lininko Vilmanto Petrušonio įreng-
ta elektromobilių įkrovimo stotelė. 
Investicija nemenka. O juk mūsų 
rajone – vos šeši elektromobiliai. 
Ir reikalinga stotelė ne asmeniškai 
verslininkui: savo automobilio aku-
muliatorių jis gali pakrauti ir gara-
že. Reikalinga ji mums. Kas, kad 
dauguma važinėjame skardiniais 
kibirėliais po tūkstantį su kapeikom 
eurų. Kol kas neturime pinigų elek-
tromobiliams. Bet juk technologinė 
pažanga, šalies ekonominė raida tei-
kia vilčių. Ir stotelė – ženklas, kad 
mes galime svajoti. Kad mūsų mies-
to pagrindinė gatvė gali būti ne tik 
„pigių rūbų iš Vakarų gatve“. Kad 
mūsų miesto ženklai gali būti ne 
vyžos, klumpės, begriūvantys dar-
bininkų barakai. Kad mūsų gali ir 
turi būti ateitis. Ir ji prikišamai rodo: 
laikas tvarkyti Respublikos gatvę 
nuo apdegusio ir sugriuvusio „pa-
veldo“. Visų pirma, nusakralinti šitą 
medinių baisuoklių kvartalą ir leisti 
savininkams pagaliau jį tvarkyti. Na 
žinoma, pasakysite, leisk tvarkyti, 
tai kaip sutvarkys, maža nepasiro-
dys. Bet ir dabar tvarko. Nusispjau-
dami į paveldosaugos reikalavimus, 
keičia medinius langus plastikiniais, 
bando tvarkyti namų fasadus. Kas 
kad pagal savo sugedimo laipsnį: 
iš namo spalvų pasakysi, kiek jame 
savininkų. Nes kiekvienas dažo, 
kaip jam gražiau ir už kiek išeina. 
Vienas sukaupė pinigų plastikinėms 
lentelėms, kitam – nerūpi. Vienas 
dengia stogą, kitam nėra už ką. Ir, 
svarbiausia, visi tai daro iš po skver-
no, kad tik nepričiuptų savivaldybės 
architektai. Nes be penkių leidimų 
pavelde ir vinies neįkalsi. Kas kad 

po poros metų paveldinis namelis 
nuvirs ant šono. Taip ir tampa pa-
veldas kakofonija ir parodija. 

Metas savo miestą mylėti ne 
progomis. Kaip tą mažą kačiukę. 
Ne per Kultūros sostinės renginius, 
ne per miesto gimtadienį, eglutės 
įžiebimą. Reikia mylėti kasdie-
nėmis pastangomis. Pagarba savo 
miestui ir šaliai. Ne raudomis ir 
abydomis. Ne durų trankymais ir 
Kalėdų perkėlinėjimais.  Ne popie-
riniais paveldais, o praktine tvarka 
ir rūpesčiu. 

Yra ir liūdnų dalykų. Štai 
šiukšlynas prie Valstybinės mokes-
čių inspekcijos. Pasigirsta šūkiai: 
seniūnija, tvarkyk! O ar seniūnija jį 
padarė? Ar seniūnija suvežė padan-
gas, seniūnija primėtė senų kilimų 
ir antklodžių? Kažkas iš Vilniaus, 
Kauno šitą šiukšlyną atitempė? Ati-
tempė patys rokiškėnai. Sargybinius 
ten pastatyt, ar kaip, kad mūsų mies-
to dvikojams paršiokams neleistų 
teršti? Patiems nesuprantama? Juo-
lab, kad stambiagabaričių atliekų 
aikštelė visai netoli. Ir ne ant kupros 
tas padangas kažkas nešė. Trūksta 
smegenų ir kultūros. Ir kiek tokių 
šiukšlynų rasime?

Trūksta ir suvokimo, kad miestas 
kinta. Kad žmogui reikia šio to dau-
giau, nei mažas apmusijęs langelis 
ir būdelė su širdele kieme. Jam rei-
kia patogumo, erdvės. Jei vilniečiai 
juokauja, kad pro langus gali žiūrė-
ti kaimyninio namo televizorių, tai 
mūsų miesto centre atsiveria vaizdai 
į minėtąsias būdeles, sandėliukus 
ir  malkines. Gal metas mylėti visą 
miestą? Ne tik triptiką: dvarą, Ne-
priklausomybės aikštę ir bažnyčią? 
Bet ir šiek tiek toliau už jų?

P.S. Kačiukė šiuo metu soti ir lai-
minga prausiasi mūsų bute ant pa-
langės. Kitų trijų mūsų kačių drau-
gijoje.

Mieste – naujos šiukšliadėžės, o prie dvaro dingo šunų „nuodėmėms“ skirta dėželė
Rokiškio miesto centre 

išdygo naujos, įdomaus 
dizaino šiukšliadėžės. Jos 
stilistiškai priderintos prie 
Nepriklausomybės aikštę 
puošiančių vazonų. Tačiau 
miesto seniūnijai teko iš-
girsti ir ne apie džiugią nau-
jovę: pirmą kartą miesto is-
torijoje kažkas nukniaukė 
dėželę, skirtą šunų „nuodė-
mėms“.

Naujos šiukšliadėžės
Rokiškio senamiestyje pa-

statytos naujos šiukšlių dė-
žės. Rokiškėnai jau atkreipė 
dėmesį į jų įdomų dizainą. 

Rokiškio miesto seniūnas 
Arūnas Krasauskas „Rokiš-
kio Sirenai teigė, kad kol kas 
nupirkta 16 tokių šiukšlių dė-
žių. Vienos kaina – maždaug 
100 Eur.

„Šukšliadėžių dizainą kar-
tu su Architektūros ir pavel-
dosaugos skyriaus specialis-
tais derinome taip, kad jos 
tiktų prie Nepriklausomybės 
aikštės ir senamiesčio archi-
tektūros. 

A. Krasauskas prasitarė, 
kad rokiškėnai jau turi pre-
tenzijų dėl naujųjų šiukšlių 
dėžių kokybės: pastebėjo nu-
byrėjusius akmenukus. „Kon-
sultavomės su gamintojais. 
Jie aiškino, kad byra perte-
kliniai granitiniai akmenukai: 
jų paprastai priklijuojama per 

daug ir dalis jų nubyra. Be to, 
šioms šiukšlių dėžėms suteik-
ta garantija, tad jei jos pasi-
rodytų nekokybiškos, iš karto 
keistume“, – sakė seniūnas.

Kol kas padėtos dar ne 
visos 16-ka šiukšliadėžių. 
Kur statyti likusias, seniūnija 
spręs atsižvelgdama į miesto 

gyventojų ir svečių poreikius. 

Kur pradingo 
šunų nuodėmių dėžutė?
Apie tai, kad nuo tako prie 

Rokiškio krašto muziejaus 
bravoro dingo dėžutė šunų 
ekskrementams, pastebėjo 
muziejininkas Giedrius Ku-

jelis. Jis socialiniame tinkle 
„Facebook“ pajuokavo, kad 
niekadėjai grąžintų dėžutę, o 
jos turinį galį pasilikti sau.

Rokiškio miesto seniūnas 
A. Krasauskas iš „Rokiškio 
Sirenos“ sužinojo, kad din-
go dėžėlė. Jis teigė, kad per 
porą metų, kol jos stovi, tai 
pirmasis atvejis, kad dėželė 
dingtų. „Aš dar paklausiu, 
ar kas iš mūsų darbuotojų 
jos nenukabino. Tačiau tokia 
tikimybė maža: jei būtų nuė-
mę, būtų pasakę. Pavogti dė-
žutę su šunų „nuodėmėmis“? 
To mūsų mieste dar nebuvo“, 
– sakė seniūnas.

Kiek įvertinta dingusioji 
dėžėlė? „Mintinai neprisi-
menu, o meluoti nenoriu“, – 
sakė jis.

Sausio 27 d. seniūnas A. 
Krasauskas patikslino: dėželė 
nebuvo pavogta. Ji buvo su-
niokota ir ją nuėmė seniūni-
jos darbuotojai. Kol kas dėže-
lės pakeisti nėra kuo: daugiau 
dėžučių seniūnija nebeturi. 
Bet netrukus jos bus per-
kamos. Seniūnas teigė, kad 

šunų ekskrementams skirtos 
dėželės iki šiol nebuvo nio-
kojamos.

Po to, kai bus nupirktos 
naujos, bus sprendžiama kur 
jas statyti. „Susidomėjimas ir 
poreikis yra didelis“, – sakė 
A. Krasauskas. Antai ne per 
seniausiai tokia dėželė buvo 
pastatyta Velniakalnyje vie-
tos gyventojų pageidavimu.

Kur bus statomos naujos 
dėželės, priklausys nuo to, 
kiek jų bus nupirkta.

Vandalai 
šiek tiek ramesni
Nuo vandalų kenčia ne tik 

šiukšlių dėžės. Seniūnijai ne 
kartą teko taisyti sulaužytus 
suolelius Liongino Šepkos 
parke, sudaužytas autobusų 
stoteles, atsodinti nulaužtus 
medelius, keisti šiukšlia-
dėžes. Kol kas, žiemą, pasak 
seniūno, vandalai šiek tiek 
ramesni: prasti orai nevilio-
ja vandalų į miesto viešąsias 
erdves.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Miesto centre pastatytos naujos šiukšlių dėžės (kairėje), o prie Rokiškio krašto muziejaus bravoro suniokota dežėlė 
šunų ekskrementams. Kol kas jai pakeisti seniūnija neturi naujos.                                               „Rokiškio Sirenos“ nuotr.
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Iš 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos–Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 
projekto „Socialinių paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Vidurio Baltijos regione“ 
(SocQuality) Nr. LLI-317 lėšų paskutiniame projekto periode buvo įsigytos priemonės vaikų 
ir jaunimo socialinių-emocinių, bendravimo įgūdžių ugdymui, komandinėms užimtumo vei-
kloms organizuoti. Tai sėdmaišiai, kėdės, projektorius, garso kolonėlė, fotoaparatas, stalo žai-
dimai, žaidimų stalai.

2020 m. sausio 14, 15 d. buvo organizuotas projekto partnerių susitikimas, patirties pasikei-
timas, mokymai ir baigiamoji konferencija, Ceraukstėje, Latvijoje. Buvo aplankyta Barbelės 
berniukų pradinė mokykla „Šaknys ir sparnai“, kurioje be įprastų mokomųjų dalykų mokoma 
ir ornitologijos, aviacijos. Dalyviai lankėsi Bruknos dvare, kuriame apsistoja žmonės turintys 
priklausomybių. Baigiamojoje konferencijoje „Socialinių paslaugų ir įtraukties kokybė regio-
nuose – galimybės ir iššūkiai“ pristatyta Latvijos Respublikos socialinių paslaugų plėtra, jos 
gairės, kokybė, projekto rezultatai, kokybės valdymo sistemos įsivertinimo rezultatai. Projekto 
partneriai pristatė projekto metu atliktus darbus, pasiektus rezultatus.

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos–Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos pro-
jekto „Socialinių paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Vidurio Baltijos regione“ tru-
kmė 2018-03-01–2020-02-29, projekto partneriai iš Joniškio, Kretingos, Jaunjelgavos, Aucės, 
Dobelės, Viesytės, Jelgavos savivaldybių. Projekto tikslas pagerinti socialinių paslaugų pri-
einamumą ir kokybę bei įgyvendinti socialinės aprėpties priemones neįgaliesiems, vaikams, 
jaunimui ir senjorams.

Visas projekto biudžetas – 791256,20 Eur. Iš jų – bendrasis Europos regioninės plėtros fondo 
finansavimas – 672567,74 Eur. Rokiškio jaunimo centro biudžetas – 94535,16 Eur, Europos 
regioninės plėtros fondo finansavimas – 80354,84 Eur.

Už šio straipsnio turinį atsako VšĮ Rokiškio jaunimo centras. Jokiomis aplinkybėmis negali 
būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Daugiau informacijos apie projektą rasite: www.latlit.eu, www.rjc.lt.

Pandėliečių Achilo kulnas – 
ketvirtasis kėlinys

Pandėliečiai (šviesesnė apranga) žaidė greitą, tačiau korektišką žaidimą.                            L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Savaitgalį į aikšteles 
krepšininkus ir sirgalius vėl 
kvietė Mažų miestelių lyga. 
Pandėliečiai, šįkart iškeitę 
Rokiškio kūno kultūros ir 
sporto centro salę į tikrąją 
namų aikštę – Pandėlio gim-
nazijos sporto salę – dovano-
jo gražias, tačiau nesėkmin-
gas rungtynes. Nesėkmę 
patyrė ir Obelių „Entuzias-
tai“, išvykoje nusileidę La-
būnavos (Kėdainių r.) eki-
pai, ir Panemunėlio „Fazė“, 
kurios varžovai išvykoje 
buvo Pajūrio „Jūra – 2“.

Gražus ir korektiškas 
žaidimas
Sirgaliai, negausiai susirinkę 

į mažytę Pandėlio gimnazijos 
sporto salę, tikrai galėjo didžiuo-
tis esą šio miesto komandos 
gerbėjai. Jų ekipa demonstravo 
gražų ir korektišką žaidimą. Ne-
didelė salė turėjo šiokių tokių 
privalumų snaiperiams. Todėl 
komandos metė tritaškius daž-
nai ir gana tiksliai. Antai pandė-
liečiai pataikė 39 proc. arba 13 
iš 33 metimų, jų varžovai iš Ka-
varsko – 11 iš 27, arba 40 proc. 
Taiklūs tolimi metimai buvo 
svarbus ginklas abiejų komandų 
arsenale.

Vikrūs, greiti pandėliečiai 
varžovams nusileido po krep-
šiais: fiziškai stipresni ir aukš-
tesni Kavarsko krepšininkai 
ne kartą turėjo progą keliskart 
pakartoti ataką. O pandėliečiai 
išsiskyrė kovingumu: dėl ka-

muolio rungėsi iki paskutiniųjų 
ir kovas dažniausiai laimėdavo. 
Netrūko ir perimtų kamuolių. 

Abi komandos žaidė ganėti-
nai greitą krepšinį. Iki pertrau-
kos sėkmė lydėjo pandėliečius. 
Jie pirmąjį kėlinį laimėjo 24:20, 
o antrajame varžovai išlygino 
trapią persvarą ir po dviejų kėli-
nių rezultatas buvo  48:48.

Trečiajame kėlinyje jau buvo 
matomi pirmieji pandėliečių 
nuovargio ženklai. Daugėjo kei-
timų, skubotų tolimų metimų, 
kurie tikslo nepasiekė. Koman-
dos žaidė taškas į tašką, įtampa 
augo. Tačiau nebuvo ginčų nei 
su arbitrais, nei tarp komandų 
žaidėjų. Apie tvyrojusią atmos-
ferą liudija detalė: kai pandė-
liečių žaidėjas nikstelėjo koją, 
varžovų treneris jam atnešė šal-
dančiojo aerozolio. 

Deja, ketvirtajame kėlinyje 
pandėliečiams visiškai pritrū-
ko jėgų. Ir paskutiniosiomis 
rungtynių minutėmis Kavarsko 
komanda ir įgijo tą nemenką 
persvarą: 13 taškų. Kavarskie-
čiai rungtynes laimėjo 95:82.

Pandėliečių komandos lyde-
riu buvo Karolis Kvedaravičius, 
įmetęs net 30 taškų. Eimantas 
Šeškus pelnė 12, Lukas Nagelė 
– 11 taškų. Pastarasis žaidėjas 
atkovojo 8 kamuolius, K. Kve-
daravičius – 6, o Vidas Jone-
liūkštis – 4, viso 18 kamuolių. 
Tuo tarpu Kavarsko lyderių tre-
jetas atkovojo, kartu sudėjus 37 
kamuolius.

Šių rungtynių vaizdo įrašas 

– tinklalapyje www.rokiskiosi-
rena.lt bei „Rokiškio Sirenos“ 
facebook paskyroje.

Nesisekė ir Panemunėlio, 
ir Obelių žaidėjams
Panemunėlio „Fazė“ 48:91 

nusileido Pajūrio „Jūrai – 2“ 
Solidžią persvarą panemunėlie-
čių varžovai įgijo jau pirmojoje 
rungtynių pusėje. Per ją „Fazė“ 
pelnė vos 15 taškų. Tik ketvir-
tąjį kėlinį, kai rungtynėse buvo 
jau viskas aišku, „Fazė“ sužaidė 
kiek geriau: pralaimėjo 19:20. 
Panemunėliečių gretose pasižy-
mėjo Šarūnas Kaira, įmetęs 13 
taškų, 11 pridėjo Giedrius Sma-
linskas, 7 – Karolis Azaravičius.

Labūnavoje pralaimėjo ir 
Obelių „Entuziastai“. Jie laimė-
jo pirmuosius du kėlinius, tačiau 
po pertraukos stipresni buvo 
varžovai. Jie įveikė mūsiškius 
77:69. Mūsiškių gretose pasižy-
mėjo Tomas Trumpa, pelnęs 22 
taškus, 19 įmetė Egidijus Vili-
mas, 12 – Modestas Baltušis.

Kitas Mažų miestelių lygos 
rungtynes Pandėlio ekipa penk-
tadienį, sausio 31-ąją žais La-
būnavoje. O šeštadienį, vasario 
1 d. rajono sirgalių laukia dve-
jos rungtynės Kūno kultūros ir 
sporto centro salėje. Pirmieji 12 
val. varžovus priims Panemunė-
lio „Fazėsׅ“ krepšininkai. Jie su-
sitiks su Paįstrio „Kvieta“. O 14 
val. Obelių „Entuziastai“ žais su 
Kavarsko krepšininkais.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Paukščių augintojai raginami 
laikytis saugumo priemonių

Žemės ūkio ministerija, 
atsižvelgdama į vis naujus 
pranešimus apie paukščių 
gripo protrūkius Europos 
valstybėse, ragina Lietuvos 
paukščių laikytojus išlikti 
itin budriais ir atidžiai ste-
bėti auginamus paukščius.

Privaloma laikytis biolo-
ginio saugumo priemonių, 
saugoti paukščius nuo bet 
kokio kontakto su laukiniais 
paukščiais, negirdyti jų atvi-
ro telkinio vandeniu, lesalus 
ir kraiką laikyti laukiniams 
paukščiams nepasiekiamo-
je vietoje. Taip pat – dažnai 
plauti ir dezinfekuoti rūbus, 
batus ir įrankius, naudojamus 
atliekant paukščių priežiūros 
darbus, paukščius laikyti pa-
talpoje su stogu. 

Keliautojų, kurie šiuo 
metu lankosi paukščių gripą 
patvirtinusiose Europos vals-
tybėse, primygtinai prašoma 
būti atsargiems, vengti kon-
taktų su paukščiais, laikytis 
asmens higienos, iš tų šalių 
nesivežti paukštienos ir jos 
gaminių.

Pasireiškus naminių 

paukščių gripo protrūkiui, 
ligos židinyje esantys paukš-
čiai, kiaušiniai, paukštiena, 
pašarai, lesalai, pašarinės ža-
liavos būtų naikinami.

Paukščių savininkų nuosto-
liai, patirti dėl gyvūnų užkre-
čiamųjų ligų, kompensuojami 
vadovaujantis Nuostolių, ku-
riuos patyrė ūkinių gyvūnų sa-
vininkai, vykdydami gyvūnų 
užkrečiamųjų ligų židinių li-
kvidavimo ir (ar) prevencijos 
priemones, taip pat salmone-
liozės valstybinės programos 
priemones, kompensavimo 
tvarkos aprašu, patvirtintu 
Lietuvos Respublikos žemės 
ūkio ministro 2015 m. sausio 
5 d. įsakymu Nr. 3D-2 „Dėl 
Nuostolių, kuriuos patyrė ūki-
nių gyvūnų savininkai, vyk-

dydami gyvūnų užkrečiamų-
jų ligų židinių likvidavimo ir 
(ar) prevencijos priemones, 
taip pat salmoneliozės valsty-
binės programos priemones, 
kompensavimo tvarkos apra-
šo patvirtinimo“. Dėl nuosto-
lių kompensavimo paukščių 
savininkai turėtų kreiptis į 
savivaldybes.

Taip pat norėtume primin-
ti, kad siekdami valstybės 
paramos, t y. nuostolių kom-
pensavimo, paukščių savinin-
kai turi registruoti duomenis 
apie laikomų paukščių pul-
kus (bandas) ir jose laikomų 
paukščių skaičių Ūkinių gy-
vūnų registre du kartus per 
metus – sausio ir liepos mėn.

Pastebėjus netipinę paukš-
čių elgseną (nustojus lesti, 
gerti, pasireiškus apatijai, 
atsiradus barzdelių, kitokių 
odos pakitimų) raginame ne-
delsiant informuoti veterina-
rijos gydytojus arba artimiau-
sią VMVT departamentą. 

Visas VMVT rekomenda-
cijas ir nuolat atnaujinamą 
informaciją apie protrūkius 
ES rasite www.vmvt.lt.

ŽŪM inform.

Mirė istorikas profesorius Edvardas Gudavičius
Eidamas 91-uosius metus, 

mirė istorikas profesorius 
Edvardas Gudavičius.

Išrinktasis Vilniaus universi-
teto rektorius Rimvydas Petraus-
kas teigė, kad velionis profeso-
rius buvo „išskirtinis Istorikas 
ir Mokytojas, savo laikysena ir 
žodžiu skatinęs kritiškai mąstyti 
praeitį ir dabartį, atvirai žiūrėti į 
pasaulį ir siekti naujų tikslų“.

E. Gudavičius tyrė Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės is-
toriją, buvo vienas Lietuvos mo-
derniosios istoriografijos kūrėjų. 
Profesorius nustatė tikėtiną Min-

daugo karūnavimo datą – 1253-
ųjų liepos 6-ąją. Ši data paskelb-
ta valstybės švente.

E. Gudavičius kūrė visuome-
nėje populiarią televizijos laidą 
„Būtovės slėpiniai“ – 1993–
2004 metais parodyta daugiau 
kaip šimtas laidų.  1998 metais 
E. Gudavičius apdovanotas 
Lietuvos nacionaline kultūros ir 
meno premija.

E. Gudavičius gimė 1929 
metų rugsėjo 6 dieną Kaune, 
1953 metais Kauno politechni-
kos institute įgijo inžinieriaus 
mechaniko specialybę, 1968–ai-
siais baigė istorijos studijas Vil-

niaus universitete. 1974–2001 
metais E. Gudavičius dirbo 
Lietuvos mokslų akademijos 
Istorijos institute, 1975–2012 
metais dėstė įvairias istorines 
disciplinas Vilniaus universitete. 
E. Gudavičius įtvirtino nuostatą, 
kad nuo Lietuvos krikšto prasi-
dėjo jos europėjimas, valstybė 
pritapo prie Vakarų civilizacijos, 
drauge ir prie Vidurio Europos, 
pabrėžė europietiškus lietuvių 
kultūros bruožus. Profesorius 
2003 metais apdovanotas Ge-
dimino ordino Komandoro kry-
žiumi.

BNS inform.



5 psl.  2020-01-28

Nepriklausomas rajono laikraštis

DARŽININKO UŽRAŠAI
Gamtos neapgausi, arba daržininkų savitvardos išbandymas

Cituojant klasiką, jau sau-
lelė atkopdama budino svie-
tą. Automobilio termometras 
rodo kartais rodo ir devynis 
laipsnius šilumos. O balkone 
katės jau atidarė saulės vonių 
sezoną – mat ten temperatū-
ra aukštesnė nei bute, šiek 
tiek daugiau nei dvidešimt 
laipsnių. „Rokiškio Sirenos“ 
skaitytojai jau dalinasi ži-
bučių bei saulučių nuotrau-
komis. Pomidorų augintojų 
forumuose formuojasi savi-
pagalbos grupės, kodiniu pa-
vadinimu „Kaip susitvardyti 
nepasėjus“. Nors žiemos, 
žada sinoptikai, nebebus, bet 
su gamta nepakariausi.

Būsimo sezono 
prognozės
Nors ilgas ruduo (liežuvis 

neapsiverčia šio metų laiko 
vadinti žiema), pamažu per-
eina į pavasarį,o sinoptikai 
žada, kad žiemos lyg ir ne-
bebus, tuo džiaugtis galima 
vienu aspektu: sutaupėme šil-
dymo kaštus. Daržininkams 
pusės metų trukmės ruduo be 
šalčių nežada gero ateinančio 
sezono. Kodėl? Šaltis yra na-
tūralus sanitaras. Būtent jis 
sunaikina daugelį patogeninių 
dirvos mikroorganizmų. Tarp 
jų ir fitoftorozę, kitaip tariant, 
pomidorų marą sukeliančias 
sporas. Žinoma, visų jų neiš-

naikina, tačiau bent jau dirvos 
paviršiuje kurį laiką šios bjau-
rios ligos sukėlėjų nebūna. 
Dabar gi jos sėkmingai per-
žiemojo. Vadinasi, naujajame 
sezone teks kur kas atidžiau 
rūpintis ligų prevencija. Ge-
riausia išeitis būtų pomidorus 
sodinti ten, kur jų bent trejus 
– penkerius metus nebuvo. 
Tačiau ne visi daržininkai turi 
tiek laisvo ploto. Viena galimų 
prevencijos priemonių: anksti 
pavasarį pasėti sederatų, pa-
vyzdžiui, garstyčių. Ir pomi-
dorų sodinimo metui atėjus, 
tiesiog perkasti garstyčias, ku-
rios irdamos taps puikia trąša.

Kantrybės, 
tiktai kantrybės
Kitas aktualus klausimas: 

kada sėti pomidorus. Interne-

to platybėse pilna įvairiausių 
patarimų. Štai Sibiro sodinin-
kės, norėdamos gauti pirmąjį 
derlių birželį, jau dabar skel-
bia sėją. Ankstyvo pomido-
rų sėjimo kultas gajus ir pas 
mus. Todėl pernai, gegužės 
viduryje užklupus stiprioms, 
iki 8 laipsnių šalčio, šal-
noms, liaudis masiškai pradė-
jo rengti pomidorų Vėlines: 
nešildomuose šiltnamiuose 
vieni klojo pomidorus šiau-
dais, tiesė antklodes, klostė 
agroplėvele. Kiti, apvožę 
vazonėliais, per naktį degino 
žvakes. Kai kurie, drąsiau-
si ir kvailiausi, derino abu 
metodus. Buvo tokių, kurie 
uždegė žvakes šiauduose, ir 
sudegino visą, ką buvo pasėję 
šiltnamyje.

Pernai keletą pomidorų 

veislių pasėjau vasario 14-16 
d. Pagrindinį srautą – kovo 
7-8 d. Žinoma, per anksti. Vis 
iš to noro turėti ankstyves-
nį derlių. Kaip apskaičiuoti, 
kada reikia sėti pomidorus. 
Tą padaryti gana paprasta: 
nuo to laiko, kai pasirodo pir-
mosios daigelių kilpelės iki 
tol, kol daigai iškeliauja į šil-
tnamį, turi praeiti 50-60 die-
nų. 60 dienų – ribinis laikas. 
Idealus daigas – tai stiprus, 
tvirtas augalas, su beprade-
dančia formuotis, bet šiukštu, 
dar nežydinčia pirmąja keke. 
Perauginti daigai, ypač žy-
dintys, sunkiau prigyja, ir pa-
prastai numeta pirmąją kekę. 
Nuostolis didelis: pirmosios 
dvi kekės yra pačios derliau-
sios. Išvada: geriau mažesni 
daigai, nei perauginti. Mažes-

nieji, gavę pakankamai saulės 
ir erdvės, netruks pasivyti ir 
bus stiprreni, nei anksčiau 
sėti nutįsę.

Taigi, skaičiuojame. Kad 
nereiktų pomidorams orga-
nizuoti žvakučių degiojimo 
šiltnamyje, reikia neskubėti 
jų sėti. Į lauką pomidorai ke-
liauti turi jau po pavasarinių 
šalnų. Tarpukariu ant pomi-
dorų sėklų pakuotės buvo 
rašoma: „daigus sodinti lau-
ke alyvai pražydus“. Būtent 
alyva puikiai signalizuoja 
metą, kai baigiasi šalnos. 
Paprastai tai būna gegužės 
paskutinioji dekada. Vadina-
si, jei pomidorus planuojame 
lauke sodinti gegužės 20 d., 
vadinasi, 60 dienų nuo tos 
datos yra kovo 20 d. Kadangi 
pomidorai paprastai dygsta 
apie savaitę, tai galime sėjos 
laiką šiek tiek paankstinti: 
iki kokios kovo 15-osios.

Tokiu laiku pasėti pomi-
dorai išdygs maždaug per 
pavasario lygiadienį. Kovo 
22-oji yra ta diena, kai nak-
ties ir dienos laikas susilygi-
na. Vadinasi, jauniems dai-
gams teks maždaug 12 val. 
natūralios šviesos. Šviesa 
yra vienas svarbiausių fakto-
rių daigams: be jos augalėliai 
ima tįsti.

Pasėtiems anksčiau dai-
gams trūksta saulės šviesos. 

Žinoma, išeitis gali būti pa-
pildomas apšvietimas spe-
cialiomis lempomis. Tačiau, 
tai yra papildoma investicija. 
Be to, lempa apima ganėtinai 
mažą plotą, tad didesniam 
daigų kiekiui jų prireiks ne 
vienos.

Iš per didelės meilės...
Su saulės šviesa ir šiluma 

susijusi ir ligų prevencija. 
Pirmoji ir pati baisiausia jau-
nų daigų liga yra diegavirtė, 
arba juodoji kojelė. Ją atpa-
žinti galima labai paprastai: 
daigo stiebelis prie pat ša-
knies pajuosta ir pomidoras 
tiesiog nuvirsta. Šios ligos 
sporų yra dirvožemyje. Kad 
ir kaip jį bedezinfekuotumė-
te, visiškai išnaikinti nepa-
vyks.

Visgi diegavirtė yra per 
didelės meilės liga. Kitaip sa-
kant, ji atsiranda tada, kai yra 
šalta ir daug drėgmės. Kitaip 
sakant, kai augalai perlaisto-
mi, o dėl vėsesnių ir apniu-
kusių dienų drėgmė nespėja 
išgaruoti. O tokių vėsių, apsi-
niaukusių dienų iki pavasario 
lygiadienio dar tikrai netrūks.

Susumavus visus fakto-
rius, galima sakyti, kad iki 
pomidorų sėjos liko geri du 
mėnesiai.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Pomidorų sėklos: sezonas jau prasidėjo. Ekonominis variantas
Pomidorų mylėtojams sė-

klų sezonas prasidėjo vidur-
vasarį. Nemažai daržininkų 
sėklas rinko patys: skobė po-
midorus, raugino sėklas, plovė 
ir džiovino jas. Tingintys tuo 
užsiimti, sėklų ieško šalies ir 
užsienio sėklų parduotuvėse, 
pomidorų augintojų forumuo-
se. Apie tai, ko ten galima rasti 
ir kiek kainuoja, papasakosiu 
kituose straipsniuose. O dabar 
pats metas apžvelgti, ką gali-
ma rasti sėklų parduotuvėse. 
Juolab, kad jos jau gavo nau-
jas siuntas, be to, ir prekybos 
centruose jau išdėstyti sėklų 
stendai. Kadangi pomidorų 
auginimas yra mano hobis, 
jau ne kartą rašiau, kad hi-
bridų sėju vos keletą ir tai 
ypatingi hibridai. Taigi, hibri-
dų mylėtojams nieko patarti 
negalėsiu. Šiame straipsnyje 
apžvelgsiu pigesnes, tačiau ti-
krai vertas dėmesio pomidorų 
veisles. Žodis „pigesnės“ šiuo 
atveju reiškia, kad įprastinė jų 
kaina nesiekia euro, o išparda-
vimų metu kai kurias jų įsigi-
jau ir už 29 cnt.

Verta pirkti iš anksto 
Praktika rodo, kad kuo 

prašmatnesnis sėklų pakelis, 
tuo brangesnės sėklos. Tačiau 
netgi labai taupiems galima 
rasti ekonominį variantą. Ypač 
jei prekybos centre užtiksite 

nuolaidas. O jų būna ganėtinai 
dosnių: pavyzdžiui, rudeninių 
išpardavimų metu sėklų galima 
įsigyti su 40-50 proc. nuolaida. 
Jei juos pražiopsojote, nusimin-
ti neverta. Dar bus išpardavimų 
iki pavasario, taigi, iki kovo 
pabaigos, kai sėsite pomidorus, 
tikrai rasite nebrangių sėklų. 
Žinoma, nusipirkus sėklų iš 
anksto, baiminamasi, kad jos 
nedygs. Iš tiesų pomidorų sė-
klos būna daigios apie ketverius 
metus. Ir jei pavasarį nepasėjo-
te viso pakelio, sėklos puikiai 
dygs ir kitą sezoną. Jei, žinoma, 
jas tinkamai saugosite.

Bazinės veislės
Taigi, pats paprasčiausias, 

bet ne prasčiausias ekonominis 
variantas.  Šiame variante (o 
ir apskritai), nepakeičiama yra 
ankstyvoji veislė Šejk. Kuo ji 
ypatinga? Šejk yra vieni pačių 

ankstyviausių pomidorų. Veis-
lė – determinantinė, krūme-
liai žemi, leidžia mažai ūglių. 
Tačiau yra derlingi. Ir, kas 
svarbiausia, tai labai patikima 
veislė. Augindami ją be pomi-
dorų neliksite, net jei vasaros 
sezonas bus nepalankus. Žino-
ma, Šejk yra ne patys skaniausi 
pomidorai: šiek tiek rūgštoki. 
Kaip ir daugelis ankstyvųjų. 
Tačiau ši veislė gali būti bazine 
jūsų pomidoryno veisle. Tinka 
viskam: ir salotoms, ir konser-
vavimui, ir džiovinti. Panašio-
mis savybėmis pasižymi ir kita 
ankstyva veislė Promyk.

Dar viena iš puikių veislių, 
kurias galima įsigyti vos už 30-
40 cnt, yra Red Pear. Tai anks-
tyvieji aukšti indeterminantiniai 
pomidorai. Aš pernai juos augi-
nau lauke. Šie pomidorai, kaip 
rašoma, vaisius subrandina po 
80 d. nuo daigelių pasirodymo. 

Tai labai ankstyvas rodiklis. 
Įdomu tai, kad šie „vinzliuko“ 
(ryšulėlio) formos pomidorai 
stabiliai dera visą vasarą. Vai-
siai didoki, siekia apie 300 g. 
Skanūs, malonaus saldžiarūgš-
čio skonio. Vaisiai laikosi ilgai. 
Drąsiai sakau – vienas didesnių 
pernykščių atradimų. Tai bazi-
nė pomidorų veislė. Kuri derlių 
duos, nepriklausomai nuo oro 
sąlygų. Viena atsparesnių fitof-
torozei, kitaip pomidorų marui. 
Tinka valgyti vienus, salotoms, 
padažams, sultims. Konservuo-
ti nepjaustytus – šiek tiek dido-
ki. Tačiau supjausčius: pats tas.

Trečioji bazinė veislė – avie-
tiniai Faworyt. Jie atsvara anks-
tesnėms, nes yra vėlyvi. Kaip 
ir dera vėlyviesiems, ganėtinai 
atsparūs ligoms, ypač pomido-
rų marui. Puikus lauko pomido-
ras, nors yra indeterminantinis. 
Vaisiai ilgai laikosi ant krūmo, 

patogūs transportuoti. Didelis 
privalumas yra tai, kad pomido-
ras leidžia mažai ūglių. Skonis 
sodrus avietinių pomidorų, sal-
džiarūgštis.

Iš geltonųjų pomidorų ba-
ziniam variantui puikiai tiks 
slyvinukai Citrina. Puikaus, 
saldžiarūgščio skonio. Ne pa-
tys ankstyviausi, tačiau ir ne 
vėlyvi. Dera gausiai, atsparūs 
ligoms. Puikiai tinka konser-
vuoti nepjaustytus. O ir valgyti 
vienus, pjaustyti į salotas juos 
galima.

Juodieji baziniai pomidorai, 
žinoma, yra Black from Tula. 
Skanūs, saldžiarūgščiai, gana 
ankstyvi. Puikiai derantys lau-
ke. Vienintelis jų trūkumas: 
plona odelė, tad transportuoti ar 
ilgiau laikyti juos nepatartina.

Iš nebrangių vyšninukų pernai 
geriausiai pasirodė Yellow pe-
arsheaped. Mažos, labai saldžios 
ir derlios kriaušytės. Šiek tiek pri-
menančios „Medovaja kaplia“.

Bazinių veislių papildymui
Kaip priedas prie jau išvar-

dintų bazinių veislių puikiai tiks 
kelios kitos. Tokios, kaip vidu-
tinio ankstyvumo geltonieji sal-
dieji „Jantar“. Jie puikiai derėjo 
lauke. Taip pat verta išbandyti 
geltonukų veislę Zlatava. Tie-
sa, šių pomidorų daigeliai buvo 
labai lepūs, tad teks jiems skirti 
daugiau priežiūros ir jokiu būdu 

neperlaistyti.
Džiovinimui neblogai tiks San 

Marzano 3. Tai ganėtinai derlūs 
pomidorai, tačiau įspūdingu sko-
niu nepasižymi. Jie nėra sultingi, 
todėl bus tinkami džiovinti, pada-
žams, konservuoti.

S.Piere yra vėlyvų nedidelių 
pomidoriukų veislė, dera iki 
pirmųjų šalnų.

Verta paminėti ir Goldene 
Kionigin. Tai nedideli, tačiau ne 
vyšninukai geltoni pomidorai. 
Jie labai derlūs, skanūs. Tačiau... 
labai labai sultingi. Tinkami 
valgyti vieni, gaminti sultims. 
Konservuoti, virti padažus dėl 
didelio sulčių kiekio jie ne pats 
geriausias pasirinkimas.

Vėlyvųjų grupėje neblogi 
yra Taiko. Tai nedideli, tvirti 
geltonieji pomidorai. Puikiai 
tinkami valgyti vieni, konser-
vuoti. Atsparūs nepalankioms 
lauko sąlygoms. Didžiausias 
trūkumas – jų vėlyvumas.

Širdinių pomidorų grupėje 
dėmesio verti Malinovyj Ro-
deo. Tai ganėtinai populiari ir 
sėkminga veislė. Dideli, šir-
delės formos gana ankstyvi 
avietiniai pomidorai. Jie yra že-
maūgiai, todėl puikiai tinkami 
auginti atvirame grunte. Bran-
dina didelius, iki 600 g vaisius.

Iš egzotiškesnių verta paban-
dyti baltąjį White beauty.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Nepriklausomas rajono laikraštis

2020-01-28

2020 m. sausio 31 d. (penktadienį) 
10 val. Rokiškio rajono savivaldybės 1 
a. salėje vyks rajono savivaldybės ta-
rybos posėdis.

Tarybos posėdžio darbotvarkė skel-
biama interneto svetainėje www.ro-

kiskis.lt (žr. ,,Naujienos“).
Užs. 0925

BALDAI

• Naudotą sofą. Yra patalynės dėžė. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 698 86 898. 
Rokiškis
• 2 antikvarines spinteles-komodas, 
po 55 Eur. Tel. 8 698 86 898. 
Rokiškis
• Dvipusio spalvoto atvaizdo 
paveikslą. Pirmoje pusėje mergina, 
antroje pusėje mergina ir vyras. 
Tinkamas kabinti kirpyklose ir 
grožio salonuose. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 648 32 701. Rokiškis
• Lovą vaikui. Galima padaryti 
kūdikio lovytę, dalys yra. 
Matmenys: 143x78 cm, čiužinukas: 
138x72cm. Tinka vaikams nuo 
kūdikių iki maždaug 6 metų. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 673 82 000.  
Rokiškis
• Mažai naudotą, be defektų, 
miegamą sofą su didele patalynės 
dėže. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 682 58 696. Rokiškis
• Mažai naudotą dvivietį fotelį. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 682 58 696. 
Rokiškis
• Staliuką - stalviršis ąžuolo, kojos 
Zinger siuvimo mašinos.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Naudotą staliuką televizoriui. 
Tamsios spalvos. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Puikios būklės, ne tik gražią, 
bet ir patogią EKTORP serijos 
sofą. Užvalkalas skalbiamas. 
Be miegojimo funkcijos, spalva 
raudona. Dydis 218x88x88 cm. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 623 41 177. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Automobilinį CD grotuvą 
Panasonic CQ-C1405N. MP3, 
AUX. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• 6 mėn. gaidžiukus veislei. Iki 
Rokiškio galiu atvežti. Kaina 5 Eur. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Vokiečių aviganių kalytę. 2 
mėn., juoda, rudomis kojomis, 
bus ilgo plauko. Graži, žaisminga, 
nukirminta. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 646 59 862. Rokiškis
• 2019 m. kalakutus poromis. Poros 
kaina 40Eur. Tel. 8 686 99 116. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Suaugusi moteris ieško darbo, 
gali slaugyti ligonį. Labiau tiktų 
darbas mikrorajone.  
Tel. 8 616 73 825. Rokiškis
• Moteris gali prižiūrėti senjorus, 
ligonius. Turiu patirties. Baigiau 
slaugytojos padėjėjos kursus. 
Geriau būtų darbas Pandėlio 
seniūnijoje. Tel. 8 646 81 861. 
Rokiškis
• 34 metų vyras ieško darbo. 
Turiu vairuotojo pažymėjimą ir 
automobilį (darbo miške nesiūlyti). 
Tel. 8 647 22 672. Rokiškis
• Slaugytoja ieško darbo prižiūrėti 
žmones su negalia arba senyvo 
amžiaus žmones. Turiu darbo 
patirties, esu nuoširdi ir sąžininga. 
Tel. 8 679 27 161. Rokiškis
• Ieškau darbo, galiu dirbti 
pagalbiniu darbininku ar ūkyje. 
Atsakau į sms, Obeliai.  
Tel. 8 601 42 682. Rokiškis
• Ieškau naujo darbo. Esu dar 
dirbantis, bet greitu laiku išeisiu iš 
darbo. Turiu B, Tr1, Tr2 kategorijų 
vairuotojo pažymėjimą.  
Tel. 8 693 20 501. Rokiškis
• 38 metų vyras ieško darbo.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu dirbti įvairius 
darbus. Man 25 metai.  
Tel. 8 650 70 663. Rokiškis
• Moteris ieško darbo.  
Tel. 8 650 97 726. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu valyti namus, 
esu sąžininga. Tel. 8 626 90 489. 
Rokiškis
• Ieškau darbo, būtų gerai 
Rokiškyje. Man 19 metų.  
Tel. 8 648 14 823. Rokiškis
• Ieškau darbo, galiu prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmones arba 
vaikus, turiu patirties. Galiu dirbti 
ryte, per pietus arba vakare ir 
per išeigines. Tel. 8 625 24 087. 
Rokiškis
• Ieškau papildomo buhalterės 
darbo: nuo pirminių apskaitos 
dokumentų iki FA.  
Tel. 8 699 41 889. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu dirbti 
statybose arba traktorininku.  
Tel. 8 603 82 518. Rokiškis
• Ieškau darbo. Turiu B, C, D, E 
kategorijų vairuotojo pažymėjimą, 
95 kodą, traktorininko TR1, TR2, 
SZ, SM pažymėjimą.  
Tel. 8 655 16 412. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Ieškau kas išvežtų biokurą iš 
laukų. Tel. 8 638 92 946.  
Rokiškis
• Ramundas GM, UAB ieško 
krautuvo vairuotojo (-os) gamyboje. 
Darbo vieta - Panemunėlio gelž. 
stotis, Rokiškio raj. Darbas 
pamainomis. Iš Rokiškio 
darbuotojai vežami įmonės 
transportu. Darbo užmokestis apie 

997 Eur neatskaičius mokesčių.  
Tel. 8 612 26 202. Rokiškis

KITA

• Kvapai namams suteiks jaukumo, 
švaros ir prabangos pojūčius. 
Kiekvienas kvapas yra išskirtinis 
ir tik tau patinkantis kvapas leis 
pajusti tavo namų išskirtinumą. 
Kvapai skirti namų, biurų ir kitų 
erdvių kvėpinimui. Kaina 19 Eur. 
Tel. 8 645 82 430. Alytus
• Malkas kaladėmis ir skaldytas. 
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• Antikvarinį laikrodį su švytuokle. 
Veikiantis. Skambina kas 
pusvalandį ir kas valandą. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 698 86 898.  
Rokiškis
• Lankstų, varinį, 4 kvadratų, 
keturių gyslų rusišką kabelį. Viso 
75 m. Kaina 1,5 Eur/m.  
Tel. 8 612 56 915. Rokiškis
• Skystų trąšų rezervuarą. 13,5 
kub. m talpos, su išleidimo kranu ir 
užpildymo liuku. Tel. 8 615 29 342. 
Rokiškis
• 200 l talpos, dvi metalines 
statines. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 610 06 145. Rokiškis
• Šiaudus ritiniais, galiu atvežti. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Sausas malkas. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Storesnes metalines statines 200 l 
talpos. Tel. 8 615 55 734.  
Rokiškis
• Sauskelnes Tena Slip Maxi Large 
(100-150 cm). Didelis dydis ir 
didžiausias sugeriamumas. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 616 13 735. 
 Rokiškis
• Pigiai plačias, išdžiovintas, 
viengubo pjovimo liepos lentas. 
Tel. 8 686 03 947. Rokiškis
• Šildymo krosnelę (buržuiką). 
Pilnas komplektas. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 695 29 133. Rokiškis
• Savadarbį traliuką. Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Bites su aviliais. Kaina 90 Eur. 
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Naują 3000 W vandens šildytuvą. 
Montuojamas virtuvės kriauklėje. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 610 17 664. 
Rokiškis
• Vienfazes obliavimo skersavimo 
stakles. Kaina derinama. Kaina 150 
Eur. Tel. 8 684 20 231.  
Kupiškis
• Lauko akmenis.  
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Skrynią 1,5x0,9 m. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Krosnies koklius.  
el. 8 650 97 726. Rokiškis
• Sausas spygliuočio malkas. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 624 90 330. 
Rokiškis
• Suaugusių sauskelnes. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 690 12 110.  
Rokiškis
• Elektros variklius. Pasiteirauti 
telefonu. Tel. 8 685 86 234. 
Rokiškis
• Du trifazius elektros kirtiklius 
100 A ir 250 A. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• 200 l metalinę statinę. Buvo 
naudojama dyzelinui laikyti. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Bokštinės vandens siurblinės 
valdymo skydą 380 V iki 20 A. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Tekančio vandens pašildytoją 
EVP– 2A, 230/380 V, 10,5 kW. 

Kaina 25 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• 8 vnt. elektros šildymo lempų, 
500 W galios. Patronas E40. Tinka 
viščiukams, paršiukams ir kitiems 
gyvūnėliams šildyti.  Kaina 4 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Trifazius el. automatus: AE tipo 
63 A - 1vnt., 25 A - 2 vnt., AP tipo 
40 A - 1 vnt., 25 A - 1 vnt., 16 A – 1 
vnt. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Dujų balioną. Tel. 8 625 81 278. 
Rokiškis
• Ventiliatorių džiovinti grūdams 
arba šienui. Namų gamybos 
šildymo kronsnį (buržuika). 
Senovines naujas roges. Arklinį 
vežimą guminiais ratais (brička). 
Tel. 8 458 75 283. Rokiškis
• Naują elektroninį žiebtuvėlį. 
Nereikalingos dujos, nebaisus 
vėjas, patogu uždegti viryklę, 
žvakes. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Ramundas GM parduoda 
kokybiškus, be žievės, medienos 
eko pjuvenų briketus RUF. 
Supakuota ant padėklo. Svoris 
960 kg. 1 padėklo kaina 113Eur. 
Atsiimti: Miškininkų 10, Rokiškis. 
Už papildomą mokestį galime 
pristatyti pirkėjui. Papildomas tel. 
861006480. Tel. 8 656 20 131. 
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Planšetę. Uždėjus ant klaviatūros 
galima padaryti nešiojamąjį 
kompiuterį. Win10 Home, ekranas 
11,6 col. IPS, CPU 1.46 GHz turbo 
2.39 GHz 4 branduolių, RAM 2 
GB, 32GB vidinė. Į klaviatūrą 
dedama standartinis HDD ar SSD, 
yra USB 3.0, komplekte pakrovėjas 
ir dėklas. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 647 88 088. Rokiškis
• Gerą navigaciją Prestigio 
Geovision 5055. Yra nauji 
žemėlapiai, instaliuota programa - 
iGO, ekranas 5 colių, 128 MB ddr3 
/4GB, yra Micro SD 8 GB kortelė. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 693 82 442. 
Rokiškis
• Verslo klasės nešiojamąjį 
kompiuterį. Spartus SSD diskas 
240 GB, būklė labai gera, svoris 
tik 1,36 kg, tvirtas aliumininis 
korpusas, baterija padidintos talpos 
- laiko nuo 4 iki 8 val. Ekranas 
12,1, matinis. Dock stotelė. 
Kroviklis – originalus. Kaina 95 
Eur. Tel. 8 686 94 619.  
Rokiškis
• Nešiojamąjį kompiuterį Acer. 
Kietasis diskas 1TB, Win7. Kaina 
85 Eur. Tel. 8 648 41 007.  
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Įvairių veislių valgomąsias 
bulves. Galiu atvežti.  
Tel. 8 601 26 960. Rokiškis
• Ekologišką medų, galiu atvežti. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Fasuotą medų po 3 Eur/kg.  
Tel. 8 458 33 083. Rokiškis
• Naminių vištų kiaušinius.  
Tel. 8 654 89 873. Rokiškis
• Šviežiai išspaustą sėmenų, 
kanapių, sezamo sėklų aliejų.  
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• Ekologiškai augintas valgomąsias 
bulves Jelly (džėli). Lygios, 
be akučių, gera skusti, tinka 
cepelinams. Atvežu.  
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis
• Kaimiškai augintų vištų 
kiaušinius. Tel. 8 682 34 978. 
Rokiškis
• Bulves, kopūstus, morkas, 
svogūnus, burokėlius. Sėlynė. Į 
Rokiškį atvežame.  
Tel. 8 615 53 934. Rokiškis
• Ekologiškai užaugintas 
valgomąsias bulves. Greitas ir 
nemokamas pristatymas į sutartą 
vietą. Tel. 8 683 50 716.  
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Huawei P9 Lite mini. 2 vnt., su 
dėžutėmis ir kroviklis. Truputį skilę 
stikliukai, naudojimui netrukdo. 
Po 40 Eur. Kainą galima truputį 

paderinti. Tel. 8 622 67 726. 
Rokiškis
• Sony Xperia ax2. Viskas puikiai 
veikia, yra dėkliukas, nėra jokio 
įskilimo. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 625 12 499. Rokiškis
• Naudotus, senus, įvairių modelių 
LG mobiliuosius telefonus.  
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• Huawei p10 4-64GB. Idealios 
būklės, komplekte originalus greito 
krovimo kroviklis, USB laidas, 
ausinės ir du dėklai. Kaina galutinė. 
Kaina 95 Eur. Tel. 8 647 88 088. 
Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Vaikišką akordeoną Malysh. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 608 49 315. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Žemės sklypus gyvenamųjų namų 
statybai už Rokiškio dvaro parko. 
Tel. 8 686 72 412. Rokiškis
• 20 a sklypus Jakšto ir Janulionio 
gatvėse. Visos komunikacijos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• 3 kambarių butą Rokiškio centre, 
Vilniaus g. 12B. Namas mūrinis. 
Butas 1 aukšte iš 4, 53 kv. m. 
Šiltas, ne kampinis, langai į abi 
puses, didelis įstiklintas balkonas. 
Langai pakeisti, durys šarvo. 
Butas tvarkingas, maži šildymo 
mokesčiai. Kaina 35000 Eur.  
Tel. 8 611 23 738. Rokiškis
• Sodybą 7 km nuo Rokiškio, link 
Žiobiškio, Buteikių kaime. Ūkiniai 
pastatai, rūsys, pirtis, graži aplinka, 
gali tikti vasarnamiui, reikalingas 
remontas. Tel. 8 605 70 336. 
Rokiškis
• 1 kambario butą Rokiškyje, 
Jaunystės g. 3 aukštas, mūrinis 
namas, plastikiniai langai, šarvo   
durys, uždaras kiemas, reikia 
remonto. Kaina 12800 Eur.  
Tel. 8 607 32 775. Rokiškis
• Namą, tinkantį didelei šeimai 
arba dviems šeimoms. Yra trys 
įėjimai, kuriuos galima atskirti. 
Sklypo plotas 12,69 a. 200 kv. m 
ploto, dviejų aukštų namas ir rūsys 
su mansarda. Su ūkiniais pastatais, 
garažais. Kaina 125000 Eur.  
Tel. 8 655 31 429. Rokiškis
• 1 kambario butą Vilties g. 2 
aukštas, buto plotas 37 kv. m, 
plytinis namas, butas ne kampinis. 
Kaina 19000 Eur.  
Tel. 8 617 15 069. Rokiškis
• 3 kambarių kotedžą Obelių 
priemiestyje. Kaina 12000 Eur.  
Tel. 8 673 39 161. Rokiškis
• Daugiabutį Anykščių rajone. 
Daugiau informacijos tel. +370 682 
58004. Kaina 2500 Eur.  
Tel. 8 618 85 320. Anykščiai
• 9 ha žemės ūkio paskirties sklypą 
netoli psichiatrinės ligoninės. Kaina 
15000 Eur. Tel. 8 674 58 495. 
Rokiškis
• 2,6 ha ploto žemės ūkio paskirties 
sklypą 2 km nuo Rokiškio. 1 ha 
kaina 1500Eur. Tel. 8 674 25 035. 
Rokiškis
• 3,2 ha žemės sklypą Bulvėniškio 

kaime (graži pieva, krūmų, šlapynių 
nėra). 1 ha kaina 1300 Eur.  
Tel. 8 674 83 086. Rokiškis
• Pirtį. 4x5 m, rąstinė, dengta 
senovinėmis čerpėmis. Kaina 150 
Eur. Tel. 8 662 27 088.  
Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties žemės 
sklypą. 3,60 ha su namų valda, 
Andriūnų k. Kaina 5000 Eur.  
Tel. 8 670 54 504. Rokiškis
• Seną medinį namą Rokiškyje, 
Respublikos g. 83. Sklypas 5 a. 
Kaina 8000 Eur. Tel. 8 676 93 645. 
Rokiškis
• Keturių kambarių namą 
Pandėlyje. Kaina 14000 Eur.  
Tel. 8 611 21 836. Rokiškis

NUOMA

• Išnuomojamos arba parduodamos 
komercinės patalpos Rokiškio 
mikrorajone. Taip pat nuo vasario 
1 d. bus išnuomojamas 2 kambarių 
butas. Visa informacija telefonu. 
Tel. 8 699 61 320. Rokiškis
• Jaunas ūkininkas išsinuomotų 
žemės ūkio paskirties žemę 
Kazliškio seniūnijoje. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 629 30 618. 
Rokiškis
• Išsinuomočiau žemės sklypą 
Rokiškio ir aplinkiniuose 
rajonuose. Gali būti pieva ar apžėlę 
krūmais. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 606 33 202. Rokiškis
• Išsinuomuosiu 1 kambario butą. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 612 94 733. 
Rokiškis
• Ieškau buto nuomai Rokiškyje. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 683 60 796. 
Rokiškis
• Išsinuomočiau žemės sklypą 
aplink Pandėlį, gali būti sena 
pieva, durpynas, šiek tiek apleista, 
šlapesnė žemė. Siūlyti įvairius 
variantus. Dėl kainos susitarsime. 
Tel. 8 680 52 720. Rokiškis
• Išnuomoju tris didelius garažus 
Bajoruose. Trifazė elektros 
instaliacija. Tel. 8 606 14 217. 
Rokiškis
• Ieškome nuomai apleisto žemės 
sklypo, gali būti ir krūmai, 
susitvarkysime patys.  
Tel. 8 650 97 726. Rokiškis

PERKA

• Perku garažą J. Gruodžio gatvėje. 
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Tel. 8 662 52 932. Rokiškis
• Perka senas monetas, banknotus. 
Medalius, ordinus, ženkliukus. 
Senas nuotraukas, atvirutes, 

knygas, periodinę spaudą. Karišką 
atributiką. Plėšomus kalendorius, 
samovarus, propagandinius 
plakatus, senus žaislus. Varpelius. 
Statulėles. Kitas senienas.  
Tel. 8 619 20 517. Rokiškis
• Perku naudotą motobloką-
kultivatorių, savadarbių nesiūlykite. 
Tel. 8 616 05 668. Rokiškis

PASLAUGOS

• Pavešiu jūsų krovinį, padėsiu 
persikraustyti. Galiu išrašyti 
sąskaitą. Tel. 8 674 32 521. 
Rokiškis
• Karas su pelėsiu: nugalėti-
įmanoma! Padėti galiu. Sporos 
sklindo visur. Geriausia sutvarkyti 
pelėsio židinį. Išvalau patalpas: 

sienas, lubas, langus, plyteles 
siūles, voną. Visas priemones 
atsivežu pati. Tel. 8 612 17 084. 
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Prašau padovanoti lovytę arba 
maniežą. Tel. 8 661 66 613. 
Rokiškis
• Prašau padovanoti rašomojo stalo 
kėdę. Tel. 8 670 94 076.  
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Naujas kelnytes berniukui. Dydis 
92-98 cm. Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Vokelį naujagimiui. Močiutės, tai 
gera dovana anūkėliui, bus saugus, 
sveikas, nes vokelis natūralios 
vilnos. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 686 93 166. Rokiškis

• 3 daugkartines sauskelnes. 
Skalbiamos. Spalvos universalios, 
tinkančios tiek berniukui, tiek 
mergaitei. Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Pamesta tapatybės kortelė D. N. 
Jei radote, prašau susisiekti.  
Tel. 8 661 66 613. Rokiškis
• Atklydo šuo Sodelių kaime, 
su raudona juosta ant kaklo ir 
išpurkštas raudonais dažais.  
Tel. 8 692 65 078. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Kokybišką Husqvarna 350 
grandininį pjūklą. Galia 2,3 kW. 
Kaina 160 Eur. Tel. 8 606 38 456. 
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Naują betono trinkelių, plytų 
pjūklą iš Vokietijos.  
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
• Medieną pirtims.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Įvairią pjautą statybinę medieną. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• 5 kub. m storasienę cisterną. Tel. 
8 699 33 786. Rokiškis
• Mažai naudotą Bosch linijų lazerį, 
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13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
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22:30 Dviračio žinios
23:00 Apgavikai 2
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04:50 Kūrybingumo mokykla
05:00 LRT radijo žinios
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07:55 Prieš srovę 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Nuo likimo nepabėgsi 
12:00 Atsargiai! Merginos
13:00 Parduotas gyvenimas
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18:30 TV3 žinios
19:30 Gero vakaro šou
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21:00 TV3 vakaro žinios
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00:30 Majų baikerių klubas
01:35 Makgaiveris 
02:25 X failai 
03:15 Tironas 
04:10 Majų baikerių klubas
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05:30 Atsargiai! Merginos

06:25 Mano gyvenimo šviesa
07:25 Linksmieji Tomas ir Džeris 
07:50 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
09:45 Rozenheimo policija 
10:45 Monikai reikia meilės 
11:15 Būrėja
13:00 Tik tu ir aš 
14:00 Našlaitės 

16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios
19:25 KK2 vaikai
19:30 KK2
20:00 Leo ir Bružo nuotykiai 
Madagaskare
21:00 Monikai reikia meilės 
21:30 Žinios
22:30 Prieš ugnį - ugnimi
00:25 Akloji zona 
01:15 Velkami per betoną

06:35 CSI. Majamis
07:30 Mano virtuvė 
geriausia 
08:40 Stoties policija 
09:40 Paskutinis faras 
10:35 Gelbėtojai - 112 
11:35 Jūrų pėstininkai 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės 
13:35 Mano virtuvė 
geriausia 
14:55 Stoties policija 

16:00 Paskutinis faras 
17:00 Info diena
17:30 Gelbėtojai - 112
18:30 CSI. Majamis
19:30 Jūrų pėstininkai 
20:30 Galiu rytoj 
21:00 Smogiamoji jėga
22:55 Pavojus. Oro upės
00:40 Karo vilkai. 
Likvidatoriai V 
01:30 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05:15 „Pone prezidente” 
05:35 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
06:20 Nauja diena
06:30 Kryptys LT
07:00 Nauja diena
08:00 Sėkmės gylis
09:00 „Tu esi mano“ 
10:00 „Pavojingi jausmai” 
11:00 „Gyvybės langelis“ 
12:10 TV parduotuvė
12:25 „Pone prezidente” 

13:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
14:00 Nauja diena
15:00 „Pavojingi jausmai” 
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
17:00 „Gyvybės langelis“ 
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19:30 Delfi dėmesio centre
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21:30 Gyvenimas
22:30 Reporteris
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00:00 „Pavojingi jausmai” 
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00:40 Karo vilkai. 
Likvidatoriai V
01:30 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05:15 „Pone prezidente” 
05:35 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
06:20 Nauja diena
06:30 Vantos lapas
07:00 Nauja diena
08:00 Visi savi
09:00 „Gluchariovas“ 
10:00 „Pavojingi jausmai” 
11:00 „Gyvybės langelis“ 
12:10 TV parduotuvė

12:25 „Pone prezidente”
13:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
14:00 Oponentai
15:00 „Pavojingi jausmai” 
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
17:00 „Gyvybės langelis“ 
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19:30 Delfi dėmesio centre
20:00 Reporteris
21:00 „Pone prezidente” 
21:30 Skyrybos
22:30 Reporteris
23:30 Lietuva tiesiogiai
00:00 „Pavojingi jausmai” 
01:00 Gyvenimas
02:00 Oponentai
02:40 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:25 „Pone prezidente” 
03:45 „Gyvybės langelis“ 
04:35 Skyrybos
05:15 „Pone prezidente” 
05:35 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
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31 05:10 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:15 Įstatymas ir tvarka
10:00 Miuncheno 
kriminalinė policija 
10:45 Komisaras Reksas 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Gyvenimo spalvos 
13:00 Nepažintas meras
14:00 Žinios
16:30 Klausimėlis
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
21:30 Auksinis protas
22:50 Ratas

00:35 Tūkstantis ir viena naktis. II 
dalis. Apleistoji
02:45 Klausimėlis
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Šventadienio mintys
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Beatos virtuvė
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus 

05:20 Atsargiai! Merginos
06:25 Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai 
06:55 Elena iš Avaloro
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Farai 
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Nuo likimo nepabėgsi
12:00 Atsargiai! Merginos
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai 

16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios
19:30 M.A.M.A. apdovanojimai
23:00 Bėdos kurorte
00:50 12 galimybių 
02:45 Vanduo drambliams 
04:50 Atsargiai! Merginos

06:25 Mano gyvenimo 
šviesa
07:25 Linksmieji Tomas
 ir Džeris 
07:50 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
09:45 Rozenheimo policija 
10:45 Monikai reikia meilės 
11:15 Būrėja
13:00 Tik tu ir aš 
14:00 Našlaitės 
15:00 Našlaitės 
16:00 Labas vakaras, Lietuva

17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Amerikietis žudikas
23:15 Saldus kerštas
01:10 Ryklys robotas
02:45 Dingusi

06:35 CSI. Majamis
07:30 Mano virtuvė geriausia 
08:40 Stoties policija 
09:40 Paskutinis faras 
10:35 Gelbėtojai - 112
11:35 Jūrų pėstininkai 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės 
13:35 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Stoties policija 
16:00 Paskutinis faras 
17:00 Info diena
17:30 Gelbėtojai - 112 
18:30 CSI. Majamis 

19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Baudėjas. Karo zona
23:35 Ekstremali riba
01:20 Karo vilkai. Likvidatoriai V 
02:10 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05:15 „Pone prezidente” 
05:35 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
06:20 Nauja diena
06:30 „Pasaulis iš viršaus“ 
07:00 Oponentai
08:00 Greiti pietūs
09:00 „Gluchariovas“ 
10:00 „Pavojingi jausmai” 
11:00 „Gyvybės langelis“ 
12:10 TV parduotuvė
12:25 „Pone prezidente” 
13:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
14:00 Mano vieta
14:30 Kryptys LT
15:00 „Pavojingi jausmai” 

16:00 Reporteris
17:00 „Gyvybės langelis“ 
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19:30 Nauja diena
20:00 Reporteris
21:00 „Pone prezidente” 
21:30 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
22:30 Reporteris
23:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
23:30 Vantos lapas
00:00 „Pavojingi jausmai” 
01:00 Skyrybos
02:00 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
02:40 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:25 „Pone prezidente” 
03:45 „Gyvybės langelis“ 
04:35 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
05:15 „Pone prezidente” 
05:35 „Vieno nusikaltimo istorija“

būklė 10/10 . Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 611 33 413. Rokiškis
• Dvi naudotas buto duris, vienos 
su stiklu. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Treniruoklį-dviratį. Yra ir kitokių 
treniruoklių. Tel. 8 612 48 499. 
Kupiškis
• Mažai naudotą, inversinį stalą 
Insportline. Naudojamas stuburo 
ligų gydymui. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Ford Galaxy arba keičiu į kitą 
automobilį, mažesnį dyzelininį arba 
benzinas/dujos. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 621 68 168. Rokiškis
• Seat Alhambra 1998 m., 1,9 l, 81 
kW. TA iki 2020.07. Kaina 600 Eur. 

Tel. 8 623 41 555. Rokiškis
• 2002 m. Ford Focus 1,8 l, dyzelis. 
Iš Vokietijos. TA iki 2022.01. 
Kaina 1100 Eur. Tel. 8 699 84 023. 
Rokiškis
• Audi A4 B6 1,9 l, 96 kW Avant. 
Neseniai keistas pagrindinis diržas, 
važinėjama kasdien.  
Tel. 8 646 91 360. Rokiškis
• Audi A4 sedaną. 1,8 l, benzinas/
dujos. TA atlikta prieš mėnesį. 
Defektai: sparnas beveik kiauras ir 
reiktų pasikeisti dujų reduktorių, 
nes kartais pulsuoja. Galima ir sms. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 693 69 361. 
Rokiškis
• Volvo XC 70. 2003 m., 
dyzelis, automatinė pavarų dėžė. 
Tvarkingas. Kaina 2250 Eur.  
Tel. 8 682 31 964. Rokiškis
• Toyota Corolla 1998 m. 1,4 l, 
įpurškimas, benzinas-dujos.  TA 
iki 2021.06. Universalas, 4/5 durų. 
Mechaninė pavarų dėžė. Metalo 
spalvos. Kaina derinama, išsamesnė  
informacija telefonu. Kaina 750 
Eur. Tel. 8 612 89 021.  
Rokiškis
• VW Sharan 2001 m., 1,9 l, 
vienatūris, TA iki 2020.02.02 . 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 672 26 266. 

Utena
• Tvarkingą VW Passat B5+. 1,9 
l, 96 kW, universalas. Kėbulas 
gražus, xenon žibintai, geras 
akumuliatorius, TA ilgam. Sėdi ir 
važiuoji. Kaina 1350 Eur.  
Tel. 8 677 31 580. Rokiškis
• Moskvič 403. Tel. 8 612 95 825. 
Rokiškis
• Audi 80 1,9 l, TDI, yra TA. 
Kaina 600 Eur. Tel. 8 662 44 126. 
Anykščiai
• Neįgaliojo vežimėlį. Sėdynės 
plotis 34 cm. Tel. 8 687 27 076. 
Rokiškis
• Opel Meriva 2004 m., su 
galiojančia TA. Pridedu vasarines 
padangas. Tel. 8 614 51 787. 
Rokiškis
• Audi A6 Avant 2,5 l, 132 kW, 
dyzelinas. Visi varantys ratai, 2000 
m. Kaina derinama. Kaina 1500 
Eur. Tel. 8 614 86 752.  
Visaginas
• Keičiu VW Passat B5 1,9 l, TDI, 
66 kW, TA iki 2021. Važiuojantis, 
tvarkingas. Domina benzininis 
automobilis. Tel. 8 629 78 838. 
Rokiškis
• Audi 80. 1990 m., 1,6 l, TD, 59 
kW. TA iki 2020.07. Važiuojantis, 

skylių nėra. Tel. 8 610 70 183. 
Kupiškis
• VW Passat B5 1,6 l, 74 kW, 
nesenai artlikta TA. Kaina 500 Eur. 
Tel. 8 679 43 083. Rokiškis
• 2 ašių zilo priekabą be dokumentų 
už 800 Eur. Frontalinio krautuvo 
rulonų grėbtuvus už 400 Eur. Grūdų 
sraigės šneką, naujas, 6 m, 700 Eur. 
Krosinį motociklą ORION, 250 
kub, 400 Eur. Tel. 8 652 06 737. 
Rokiškis
• Skubiai Audi A3. 2 l, 103 kW. 
Automobilis iš Italijos. Trauka 
gera, ekonomiškas. Kaina 1900 Eur. 
Tel. 8 608 74 671. Rokiškis
• Audi 80 1990 m., benzinas, TA iki 
2020.07.08. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 680 93 374. Rokiškis
• 49 kub. motorolerį. Techniškai 
tvarkingas. Kaina 360 Eur.  
Tel. 8 676 78 801. Rokiškis
• 2007 m. techniškai tvarkingą 
(TA galioja iki 2021 m. rugpjūčio), 
prižiūrėtą Ford C-Max. Yra 
komplektas žeminių ir vasarinių 
padangų. Kaina 1600 Eur.  
Tel. 8 689 24 492. Rokiškis
• Audi A6 2002 m., universalas, 
1,9 l, TDI, 81kW, pačiu geriausiu 
varikliu. Juoda spalva, klimato 

kontrolė, pilnas borto kompiuteris, 
parkavimo davikliai. Būklė ideali, 
viskas sutvarkyta, važiuoklė, diržai 
nauji, sėdi ir važiuoji. Kaina 2650 
Eur. Tel. 8 604 01 912.  
Rokiškis
• Nissan Murano 2005 m., 3,5 l, iš 
Olandijos. Greičių dėžės defektas. 
Domina keitimas. Kaina 950 Eur. 
Tel. 8 644 54 561. Rokiškis
• Volkswagen 1998 m., 1,8 l, 
benzinas, syncro, el. stoglangis, 
nuimamas kablys, pakaba 
tvarkinga, padangos geros, 
optika, stiklai sveiki, smulkūs 
kėbulo defektai, kurie važiavimui 
netrukdo. Kaina 950 Eur.  
Tel. 8 665 95 838. Zarasai
• Honda xl 80cc 2 t stumoklio 
defektas. Naujos padangos. Šiuo 
metu nuiimta variklio galva. 
Yamaha dt su 200cc motoru. 
Neprisukamas vienas varžtas 
karbiuratoriuje ir leidžia benziną. 
Variklis užsiveda. Kaina už abu. 
Kaina 350 Eur. Tel. 8 606 14 745. 
Rokiškis
• Audi A4 1,9 l, TDI, 81 kW. 
Kaina 370 Eur. Tel. 8 629 45 390. 
Rokiškis
• Opel Astra. Universalas, 1,7 

l, 77 kW, dyzelis, pilka spalva, 
ratlankiai. Kaina 1400 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Audi A4 1,9 l, TDI, 81 kW . 
Kaina 370 Eur. Tel. 8 612 67 305. 
Rokiškis
• Ford Puma. Techniškai 
tvarkingas, TA iki 2021.10. 1,4l, 
benzinas, be rūdžių. Kaina 430 Eur. 
Tel. 8 646 18 533. Anykščiai
• Audi A3 1,8 l, 92 kW, benzinas. 
Nauji stabdžių diskai, kaladėlės, 
sailentblokai, šarnyrai, guoliai, 
prieš 3000 km pakeisti tepalai ir 
filtrai, prieš 35000 km pakeistas 
pagrindinis diržas, vandens pompa. 
Jokių pašalinių garsų neskleidžia, 
sėdi ir važiuoji. Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 676 27 828. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Škoda Oktavia 2000 m., 1,9 l, 
TDI, 66 kW. Tel. 8 629 45 390. 
Rokiškis
• Dalimis VW Passat 1995 m. 
(delfinas) priekinį stiklą, žibintus ir 
kt. Tel. 8 614 87 836.  
Rokiškis
• Dalimis 1998 m. Ford Galaxy. 
Baltas, raudonas, 1,9 l, 66 kW.  
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

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

Pirkimo objektas: Rokiškio mieste 
perkami 1 vieno kambario ir 1 dviejų 
kambarių butai; Obelių mieste - 1 vieno 

kambario butas; Juodupės miestelyje – 1 vieno kam-
bario butas su visais komunaliniais patogumais. Butai 
su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, du-
šine), mediniuose ar karkasiniuose namuose bei butai, 
kurių nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 proc., nebus 
perkami.

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

pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba 
nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos apra-
šo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 
m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esa-
mų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba 
nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos apra-
šo patvirtinimo“.

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

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

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

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

Paraiškos  pateikimo terminas: iki 2020 m. vasario 
5 d. 10.00 val.

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

nurodomas parduodamo buto adresas, kontaktinio 
asmens vardas, pavardė ir telefono nr.

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

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

Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai, vyks 
2020 m. vasario 5 d. 10.30 val. Rokiškio rajono  savi-
valdybės administracijos 203 kab., Respublikos g. 94, 
Rokiškyje.

Užs. 0920

Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Dalimis VW Golf 3 1,9 l, TDI, 
universalas. Tel. 8 616 31 345. 
Rokiškis
• Ratlankius Volvo R16. Originalūs, 
su padangomis. Jei reikia, galima ir 
be padangų. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Keturių skylių lengvo lydinio 
ratlankius R15, centrinė skylė 58 
mm, tarpas tarp skylių 108x76 mm. 
Tel. 8 615 55 734. Rokiškis
• Lietus ratus su M+S geromis 
padangomis. Buvo uždėti Audi A4 
B5. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 628 98 127. Rokiškis
• VW Passat 2008 m., 2 l, TDi, 
universalą dalimis. Verstos odos 
salonas, DYN audio originali 
garso sistema. Tel. 8 692 23 719. 
Rokiškis
• Volvo R18 ratus. Kaina 160 Eur. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Audi A6 C4 2,5 l, TDI, dalimis. 
Tel. 8 683 85 278. Utena
• Volvo V70 visą arba dalimis. 
Važiuojantis, yra TA iki 2020.07. 
1,9 l, 66 kW. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• Nissan Almera. Važiuojantis, 
variklis dirba gerai. Lieti ratai - 40, 
variklis su dėže - 120.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Audi 2,5 l, TDI. Variklis užsiveda 
ir dirba gerai, trauka gera.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Naują automagnetolą su 
įpakavimu. Kaina 10 Eur.  

Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
• Dalimis Seat Toledo 2001 m., 1,8 
l, benzinas/dujos, 92 kW (gera dujų 
įranga). Tel. 8 640 14 319.  
Rokiškis
• Dalimis VW Passat 2006 m. 12 
mėn., 2 l, dyzelinas, 125 kW.  
Tel. 8 640 14 319. Rokiškis
• Opel Zafira 2 l, DTI, 74 kW.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• 1998 m. VW Passat B5 komforto 
blokus - 1 jungtis 1j0959799H, 
2 jungtys 1j0959799J, 2 jungtys 
1j0959799AH. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• VW Passat B5 universalo galinę 
bagažinės uždangą, dėžę, vairo 
kolonėlę ir kitas dalis.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Audi A4 B6 universalo bagažinės 
dangtį. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 686 44 756. Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• Mercedes Benz e220 cdi. 
Automatinė greičių dėžė, 
universalas. Tel. 8 612 48 499. 
Kupiškis
• Lengvojo lydinio ratus su 
padangomis R15 195/65. Padangų 
protektoriaus gylis 5 mm. Tinka 
Citroen, Peugeot ir Fiat. Kaina 120 
Eur. Tel. 8 698 72 751.  
Rokiškis
• Dalimis 1998 m. Opel Zafira, 
benzinas, tamsiai žalia. 2000 m. 
Opel Astra 2 l, 74 kW, raudona. 

1998 m. Audi A4 benzinas, sedanas. 
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Naudotą VW Passat B5+ variklio 
dangtį, pilkos spalvos. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Lengvo lydinio R16 ratus nuo 
Audi A6. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 608 41 444. Rokiškis
• VAZ-2108, 2109 priekinį stiklą. 
Tel. 8 657 77 166. Rokiškis
• Nissan Almera 2003 m., 2,2 l, 
dCi, 82 kW mechaninę pavarų dėžę 
dalimis. Dėžės kodas (RS5F50A). 
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Stogo bagažinę visureigiui. Buvo 
uždėta Nissan Terrano, tinka vežti 
valtį. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• VW Golf 3 1998 m., 1,9 l, TD, 
universalą 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
• Ford Galaxy 1998 m., 1,9 l, TDI, 
66 kW, dalimis. Tel. 8 600 54 331. 
Rokiškis
• Audi A4 1,9 l, TDI, 66 kW, 
sedaną dalimis. Tel. 8 600 54 331. 
Rokiškis
• VW Passat B5 1999 m., 1,6 l, 
benzinas, universalas, kablys.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• VW Passat B5+ 2000 m., 1,9 l, 
TDI, 85 kW, universalą dalimis. 
Tel. 8 600 54 331. 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
• Originalius, labai geros būklės, 
BMW lietus ratlankius su 
padangomis R16 235/60.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Ratlankius 4/108. Nuimti nuo 
Audi 80 B4. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 625 67 440. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Fotoaparatą Fed 5V, būklė beveik 
kaip naujo. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 608 49 315. Rokiškis
• Televizorių Philips su laikikliu 
kabinti ant sienos. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 679 95 095. Rokiškis
• Fotoaparatą Fujifilm Finepix 
S. Veikiantis, su keičiamomis 
baterijomis, laidai yra.  
Tel. 8 605 22 152. Rokiškis
• Televizorių Samsung, 42 cm 
įstrižainės. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• Naują 4K veiksmo kamerą 
Goxtreme Endure Black. Daug 
priedų. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Motobloką su plūgu. Starterinis, 
4 pavaros. Kaina galutinė. Vien 
naujos padangos kainavo 150 Eur. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 684 20 231. 
Kupiškis
• Dviejų vagų čekišką bulvių 
sodinamąją. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Dviejų korpusų plūgą. Kaina 250 
Eur. Tel. 8 625 81 278.  
Rokiškis
• Dvi Jumz kabinas. Viena išardyta. 
Tel. 8 623 10 570. Rokiškis
• Rusišką diržinį presą. Normalios 
būklės, yra dalių. Tel. 8 623 10 570. 
Rokiškis
• Naudotas traktoriaus T-150 
padangas. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• Naudotus: arklinį plūgą, mažas 
akėčias 1 vnt., 22, 20, 13 cm 
diametro skriemulius.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Traktorinių variklių A-41, A-01 
purkštuvus. Nauji purkštukai, 
sureguliuoti, 6 vnt. Kaina už visus 
50 Eur. Tel. 8 636 00 696.  
Rokiškis
• Grūdų valomąją, grūdų malūną, 
drebulines lentas 5x3.  
Tel. 8 650 68 354.  
Rokiškis

Panevėžio apylinkės teisme nubaustas jaunuolis,
vengęs šaukimo į privalomąją karo tarnybą

Panevėžio apylinkės teis-
mas už šaukimo į privalo-
mąją karo tarnybą vengi-
mą jaunuolį nubaudė vieno 
tūkstančio eurų bauda.

Joniškėlio rajone registra-
vęs gyvenamąją vietą, tačiau 
Norvegijoje dirbantis 25 metų 
jaunuolis, būdamas įrašytas į 
Panevėžio regiono karo prie-
volininkų sąrašą, tinkamai 
informuotas apie karo prie-
volininkų pareigas tiek viešai 
skelbiamojoje internetinėje 
svetainėje, tiek registruo-
tais laiškais, vengė šaukimo 
į privalomąją karo tarnybą. 
Jis nepateikė reikalingų do-
kumentų ir paskirtu laiku 

neatvyko į Karo prievolės 
ir komplektavimo tarnybos 
Biržų poskyrį, tad buvo nu-
baustas administracine tvar-
ka 15 eurų bauda. Nustatytu 
laiku neatvyko pasitikrinti 
sveikatos, tad už pakartotinį 
nusižengimą jam surašytas 
administracinio nusižengimo 
protokolas ir paskirta 60 eurų 
bauda. Baudos nesumokėjo ir 
dar kartą kviestas vėl neatvy-
ko į karinės medicinos eks-
pertizės komisijos Panevėžio 
pakomisę.

Bylos duomenimis, kalti-
namasis savo kaltę dėl nusi-
kalstamos veikos pripažino 
visiškai ir nurodė, kad vengė 
šaukimo į privalomąją karo 

tarnybą, kadangi nenorė-
jo prarasti nuolatinio darbo 
Norvegijoje.

Teismo baudžiamuoju įsa-
kymu jaunuoliui skirta 1,5 
tūkstančio eurų bauda, tačiau 
bylą išnagrinėjus supapras-
tinta tvarka ir kaltinamajam 
prisipažinus kaltę, bausmės 
dydis mažinamas trečda-
liu – iki vieno tūkstančio 
eurų. Nesumokėjus teismo 
paskirtos baudos nustatytu 
terminu, bauda išieškoma 
priverstinai arba sprendžia-
ma dėl baudos pakeitimo į 
viešuosius darbus ar laisvės 
apribojimą.

Panevėžio apylinkės
teismo inform.
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Žuvo legendinis krepšininkas Kobe Bryantas
Legendinis krepšininkas 

Kobe Bryantas sekmadienį 
žuvo per nuosavo sraigtas-
parnio „Sikorsky S-76“ ava-
riją, pranešė portalas TMZ.

Šią informaciją NBC televi-

zijai patvirtino Kalifornijos pi-
etinėje dalyje esančio Kalaba-
saso miesto valdžios atstovai.

Skelbiama, jog sraigtas-
parniu skrido penki žmonės, 
tačiau 41-erių K. Bryanto 
žmonos jame nebuvo. Kartu 

su tėvu žuvo 13-metė dukra 
Gianna, taip pat perspektyvi 
krepšininkė.

Nelaimės priežastis ir 
aplinkybės kol kas nenustaty-
tos.

BNS inform.

Dėl koronaviruso grėsmės Lietuvos oro uostuose 
budi visuomenės sveikatos specialistai

Dėl koronaviruso grės-
mės nuo šeštadienio trijuose 
Lietuvos oro uostuose budi 
Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro (NVSC) 
specialistai.

Jie konsultuoja Kinijoje 
keliavusius asmenis, pranešė 
NVSC.

„Lietuvoje neturime jokių 
fiksuotų atvejų ar šio užkra-
to įtarimų, tačiau artėjant 
Kinų naujųjų metų šventėms 
imamės laikinųjų papildomų 
rizikos valdymo priemonių“, 
– sakė Nacionalinio visuome-
nės sveikatos centro Vilniaus 
departamento direktorė Ro-
landa Lingienė.

Anot jos, Vilniaus, Kauno 
ir Palangos oro uostų atvyki-
mo salėse keliautojų laukia 
specialistai, kurie teikia in-
formaciją apie koronavirusą, 
jo riziką bei Kinijoje kelia-
vusiųjų sveikatos stebėjimo 
poreikį.

„Tokios priemonės pla-
nuojamos, kol tęsis nepalanki 
epidemiologinė situacija“, – 
teigė R. Lingienė.

Pasak jos, Lietuva yra 
pasiruošusi suvaldyti tokio 

masto riziką, tam parengtas 
specialus planas.

Numatyta, kad jeigu orlai-
vio įgula praneštų apie įtaria-
mą ligos atvejį, lėktuvas būtų 
nukreiptas į Vilniaus oro uos-
tą, iškart informuoti NVSC 
specialistai ir greitosios me-
dicinos pagalbos atstovai. Jie 
įvertintų situaciją dėl galimo 
užkrato, pirmieji įeitų į orlai-
vį. Galimai užsikrėtęs kelei-
vis ar keletas jų specialioje 
kapsulėje būtų gabenami į 
Santaros klinikas. Oro uoste, 
esant poreikiui, būtų atlie-
kamos keleivių apklausos, 
orlaivio, patalpų, įrangos de-
zinfekcija.

Europos ligų prevencijos ir 
kontrolės centro duomenimis, 
iki šeštadienio ryto registruo-
ti 897 patvirtinti naujojo ko-
ronaviruso 2019-nCoV infek-
cijos atvejai. Dėl jo  Kinijoje 
mirė 26 žmonės.

Lietuvos užsienio reika-
lų ministerija rekomenduoja 
Lietuvos piliečiams nevyk-
ti į centrinės Kinijos Hubei 
provincijos miestus: Uhaną, 
Huanggangą, Edžou, Čibį, 
Čiandžiangą, Džidžiangą, 
Džingmeną, Šiantao, Huang-

ši, kur paskelbtas karantinas.
Užsikrėtusiųjų šiuo virusu 

simptomai – panašūs. Vargina 
karščiavimas, kosulys, pasun-
kėjęs kvėpavimas – požymiai 
panašūs pneumonijai (plaučių 
uždegimui) priskiriamiems 
bruožams. Įtariama, kad viru-
sas pavojingiausias mažiems 
vaikams, vyresnio amžiaus ar 
turintiems sveikatos proble-
mų asmenims.

Grįžtantiems iš Kinijos as-
menims, kuriems pasireiškė 
kvėpavimo takų infekcijoms 
būdingi simptomai, rekomen-
duojama kuo skubiau kreiptis 
į gydytoją (ne vykti tiesio-
giai, o informuoti jį telefonu 
apie pasireiškusius simpto-
mus bei buvusias keliones, 
vykdyti tolesnius gydytojo 
nurodymus), o kelionės orlai-
viu metu – informuoti lėktu-
vo įgulą.

Keliautojams rekomen-
duojama pasiskiepyti nuo 
sezoninio gripo likus ne ma-
žiau kaip 2 savaitėms iki ke-
lionės. Taip pat specialistai 
rekomenduoja susilaikyti nuo 
nebūtinų kelionių į viruso 
epicentrą.

BNS inform.
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Sausio 28-oji, 
antradienis, 

5 savaitė
Iki Naujųjų liko 338 dienos.

Europos duomenų apsaugos 
diena

Saulė teka 8.18 val., 
leidžiasi 16.46 val. 

Dienos ilgumas 8.28 val. 
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Gedautas, Leonida, Leonidas, 
Leonidė, Manfredas, Nijolė, 

Sambangas, Sambartas, 
Sambartė.

Rytoj: Aivaras, Gilda, Gildas, 
Girkantas, Nygailas, Nygailė, 

Nykanta, Nykantas, Žiba, Žibuolė, 
Žibutė, Valerijonas, Valerijus.

Poryt: Banga, Bangas, Bangius, 
Bangys, Banguolė, Banguolis, 

Milgauda, Milgaudas, Milgaudė, 
Milius.

Dienos citata
„Kuo ledas plonesnis, tuo 

labiau norisi sužinoti, 
ar išlaikys“ 

(B. Šo).

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1596 m. mirė seras Fransis 
Dreikas – jūrininkas ir nuotykių 
ieškotojas, apiplaukęs aplink 
pasaulį.

1807 m. Londono gatvė Pall 
Mall tapo pirmąja dujų liepsna 
apšviesta gatve. 

1950 m. Prancūzijos Naci-
onalinis Susirinkimas ratifikavo 
susitarimą, pagal kurį Vietna-
mas, Kambodža ir Laosas tapo 
nepriklausomomis valstybėmis 
Prancūzų sąjungos sudėtyje.

1988 m. mirė sovietų žvalgas 
Klausas Fuksas. Jo perduotos ži-
nios padėjo Maskvai 1949 metų 
rugpjūtį atlikti pirmąjį branduo-
linį sprogdinimą.

Šiandien 
Lietuvos 
istorijoje

1588 m. Krokuvos Seime 
patvirtintas Trečiasis Lietuvos 
statutas, kuris vėliau buvo iš-
spausdintas slavų kalba Vilniuje. 
Daugiau kaip 200 metų jis buvo 
pagrindinis Lietuvos teisės ko-
deksas.

1928 m. Vokietija ir Lietuva 
sudarė sutartį, kuria Vokietija 
oficialiai pripažino Klaipėdos 
kraštą Lietuvai.

Post scriptum
Draugų prie stikliuko 
niekada netrūksta.

Seimo nariai per metus parlamentinei 
veiklai išleido per 1,4 mln. eurų

Praėjusiais metais Seimo 
nariai parlamentinei veiklai 
išleido 1 mln. 451 tūkst. eurų, 
daugiausia pinigų skirta au-
tomobilių remontui ir prie-
žiūrai.

Seimo narys Petras Gražu-
lis nurodė tam tikslui išleidęs 
praktiškai visas parlamentines 
lėšas – 10,5 tūkst. eurų.

Tai rodo Seimo Etikos ir 
procedūrų komisijos paskelbta 
ataskaita.

2019 metais Seimo nariai 
parlamentinei veiklai turėjo 
daugiau lėšų nei užpernai. Pra-
ėjusiais metais vienas politikas 
daugiausia galėjo išleisti 11 
tūkst. 960 eurų, 2018 metais – 
10 tūkst. 757 eurus. 

Kaip rodo ataskaita, praė-
jusiais metais faktiškai išleis-
ta 134 tūkst. eurų daugiau nei 
2018-aisiais.

Didžioji dalis Seimo narių 
panaudojo per 11 tūkst. eurų. 
Tik trys parlamentarai – kon-
servatoriai Gabrielius Lands-
bergis ir Ingrida Šimonytė bei 
„socialdarbietis“ Gediminas 
Kirkilas – parlamentinei vei-
klai neišleido nė cento.

Premjeras Saulius Skver-
nelis išleido per 6 tūkst. eurų, 
daugumą pinigų skirdamas su-
venyrams ir knygoms.

Seimo pirmininkas Viktoras 
Pranckietis panaudojo 1774 
eurus, beveik visą sumą jis 
skyrė viešosios informacijos 
rengėjų paslaugoms apmokėti.

Parlamento vadovo pata-
rėjos Karolinos Frolovienės 
teigimu, V. Pranckietis iš par-
lamentinei veiklai skirtų lėšų 
apmokėjo šventinių vaizdo 
sveikinimų, kvietimo į referen-
dumą gamybą, taip pat prisidė-
jo prie socialinės iniciatyvos 
„Pasibelsk“ sklaidos išlaidų, 
nes yra šios iniciatyvos globė-
jas.

Valdančiųjų „valstiečių“ 
lyderis Ramūnas Karbauskis 
per metus panaudojo 3254 eu-
rus. Beveik pusę šios sumos jis 
taip pat skyrė viešosios infor-
macijos rengėjų paslaugoms 

padengti.
Didžiausias sumas viešo-

sios informacijos rengėjams 
sumokėjo buvęs „tvarkietis“ 
Juozas Imbrasas ir „valstietis“ 
Tomas Tomilinas, atitinkamai 
6181 bei 5552 eurus.

T. Tomilino teigimu, tiek 
kainavo jo straipsnių publika-
vimas žiniasklaidoje, reklama 
socialiniame tinkle „Facebo-
ok“.

Kaip ir kasmet, brangiausiai 
parlamentarams atsiėjo jų au-
tomobilių priežiūra, eksploata-
vimas bei remontas. 

Šiuo atveju išsiskyrė Mišriai 
Seimo narių grupei priklausan-
tis P. Gražulis, jis automobiliui 
išleido per 10 tūkst. eurų, tai 
yra praktiškai visas parlamen-
tinei veiklai numatytas lėšas.

Parlamentaras nepanoro 
BNS išsamiau paaiškinti šių 
išlaidų.

„Klauskit konservatorių“, – 
replikavo jis, išgirdęs klausimą ir 
nuskubėjęs Seimo koridoriumi.

Daugiau kaip po 8 tūkst. 
eurų mašinos eksploatavimas 
atsiėjo ir „valstietei“ Aušrinei 
Norkienei bei Mišrios Seimo 
narių grupės nariui Vytautui 
Kamblevičiui. Tuo metu da-
liai parlamentarų automobilių 
priežiūrai užteko dvigubai ir 
trigubai mažesnių sumų.

Nemažai pinigų parlamen-
tarai pernai išleido ir suveny-
rams. Pavyzdžiui, „valstietė“ 
Aušra Papirtienė tam skyrė 
per 5 tūkst. eurų, jos kolega 
Gediminas Vasiliauskas ir „so-
cialdarbiečių“ frakcijos narys 
Antanas Vinkus – po 4,8 tūkst. 
eurų, „darbietis“ Valentinas 
Bukauskas – 4,7 tūkst. eurų.

Buvęs Seimo Nacionalinio 
saugumo ir gynybos komiteto 
pirmininkas Vytautas Bakas 
3,7 tūkst. eurų sumokėjo už 
teisinės pagalbos paslaugas.

Politikas BNS tvirtino, kad 
tiek jam kainavo advokato 
paslaugos bylinėjantis su kon-
cernu „MG Baltic“.

„Toje byloje aš atstovavau 
Seimui, kuris patvirtino par-
lamentinio tyrimo išvadas (...) 

Valdyba atskiru nutarimu yra 
leidusi man panaudoti savo 
parlamentines lėšas – ne pa-
pildomas kokias nors, o tas, 
kur gaunu. Vieni jas naudoja 
gėlėms, kavai, kiti – atstovauti 
Seimo interesams“, – sakė V. 
Bakas.

Konservatorė Radvilė Mor-
kūnaitė-Mikulėnienė daugiau 
kaip pusę parlamentinių lėšų 
– 6,3 tūkst. – skyrė Seimo na-
rio ataskaitos spausdinimui ir 
platinimui. Lenkų rinkimų ak-
cijos-Krikščioniškų šeimų są-
jungos frakcijos seniūnė Vanda 
Kravčioniok viena iš nedauge-
lio parlamentarų, nemažą sumą 
– 4,2 tūkst. eurų – išleidusi Sei-
mo nario biuro nuomai.

Daugiau negu po trečdalį 
parlamentinių lėšų „socialdar-
bietis“ Petras Čimbaras ir kon-
servatorius Mykolas Majaus-
kas atseikėjo už pašto prekes ir 
paslaugas.

M. Majausko teigimu, dau-
giau negu 4 tūkst. eurų jam 
kainavo Seimo nario ataskaitos 
platinimas rinkėjams.

Dažnai į komandiruotes 
vykstantys Seimo nariai kon-
servatorius Emanuelis Zingeris 
ir „valstietis“ Egidijus Vareikis 
po kelis tūkstančius eurų išlei-
do už apgyvendinimo paslau-
gas užsienyje. 

Kiekvieną mėnesį Seimo 
nariams skiriama 0,8 vidutinio 
mėnesio darbo užmokesčio 
dydžio suma išlaidoms, su-
sijusioms su jų parlamentine 
veikla.

Už šias lėšas galima nuo-
moti biurą, kompiuterinę 
techniką, pirkti kanceliarinių 
prekių, gėlių, suvenyrų, kny-
gų, sumokėti už automobilio 
remontą, draudimą, pašto, te-
lekomunikacijos, interneto, 
viešosios informacijos rengėjų 
paslaugas, išleisti Seimo nario 
veiklos ataskaitas ir pan.

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

Nuo rugsėjo šalies 
profesinėse mokyklose – 
40 naujų etatų 
neformaliam mokymui

Nuo rugsėjo šalies pro-
fesinėse mokyklose bus 
steigiama 40 naujų etatų 
neformaliam mokymui, 
penktadienį pranešė Švieti-
mo, mokslo ir sporto minis-
terija.

„Tai kaip kursai suaugu-
siems ir jaunimui. Jie nesuteikia 
kvalifikacijos, jų metu įgyjama 
tam tikrų profesinių įgūdžių, 
pavyzdžiui, kloti plyteles ar 
kepti pyragus“, – BNS perduo-
tame komentare cituojamas vi-
ceministras Arūnas Plikšnys.

„Tai lankstus modelis iš-

kart prisitaikyti darbo rinkoje, 
išmokti to, ko reikia būtent tai 
darbo vietai. Tokių modulių 
visuma gali vesti ir į tam tikrą 
formaliai pripažįstamą kvalifi-
kaciją“, – teigė jis.

Planuojama vienai profe-
sinio mokymo įstaigai skirti 
iki dviejų etatų, tačiau jie bus 
steigiami ne visose profesi-
nėse mokyklose. Nauji etatai 
bus steigiami panaudojant 
Europos Sąjungos lėšas.Lietu-
voje pernai veikė 61 profesi-
nė mokykla, tačiau šiuo metu 
ruošiama jų tinklo pertvarka.

BNS inform.
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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

AVINAS. Sa-
vaitės pradžioje 
tikėtina daugiau 
chaoso ir painia-

vos. Bus sunku apsispręsti, ku-
ria kryptimi reikia judėti toliau. 
Skirkite daugiau laiko apmąs-
tymams, strategijos kūrimui. 
Nuojauta bus nepaprastai sti-
pri, ji jūsų neapgaus. Atsargiau 
vertinkite gautus pasiūlymus 
– didelė tikimybė, jog neži-
note reikalo detalių. Savaitės 
vidurys bus labai produktyvus 
– nesnauskite, imkitės sudėtin-
giausių darbų ir atsakingiau-
sių užduočių. Palankus metas 
rūpintis išvaizda, atnaujinti 
įvaizdį. Daugiau dėmesio skir-
kite asmeniniam tobulėjimui, 
savišvietai. O štai savaitės gale 
aktualiausi taps finansiniai 
klausimai. 

JAUTIS. Lau-
kia įtempta savaitė. 
Antradienį rūpin-
sitės finansiniais 

reikalais, spręsite bendro biu-
džeto klausimus. Verčiau su-
silaikyti nuo investicijų. Dau-
giausiai streso ir nesusipratimų 
laukia savaitės pabaigoje – ga-
limi stiprūs konfliktai darbo 
aplinkoje ir asmeniniame gy-
venime, smarkiai išaugs trau-
mų tikimybė. Savaitės vidurys 
palankus tolimesnėms kelio-
nėms planuoti, savišvietai. Su-
sidursite su žmonėmis, padė-
siančiais plėsti akiratį – būkite 
atviri naujovėms, įsiklausykite 
į likimo siunčiamus ženklus. 

D V Y N I A I .
Laukia svarbūs 
susitarimai, rimti 
pokalbiai su val-

džia. Pirmosiomis savaitės 
dienomis vyks pasiruošimo 
darbai, netrūks rūpesčių bei 
smulkių nesusipratimų. Gali 
kamuoti įkyrus nerimas, kilti 
keistos baimės. Svarbu strate-
giškai planuoti savo žingsnius. 
Produktyviausias ir aktyviau-
sias savaitės vidurys – jis bus 
paženklintas svarbiu įvykiu. 
Bus paliesti klausimai, susi-
ję su jūsų karjera – tikėtinas 
paaukštinimas pareigose, kiti 
įvertinimai. Savaitė palanki 
tolimesnėms komandiruotėms, 
dalykiniams susitikimams pla-
nuoti, pasiteisins reikšmingų 
susitarimų tvirtinimas. 

VĖŽYS. Sa-
vaitės pradžia itin 
sėkminga – jausite 
stiprų palaikymą, 

lengvai pavyks įgyvendinti 
savo sumanymus. Ypač pa-
lanku imtis kūrybinės veiklos, 
puoselėti turimus talentus. Pui-
kus laikas savianalizei, dva-
siniam tobulėjimui – laukia 
svarbios įžvalgos, suvokimai. 
Pirmosiomis savaitės dienomis 
būsite nusiteikę gana azartiš-
kai, aplinkybės vers rizikuoti. 
Savaitės viduryje gali varginti 
prastesnė savijauta – tausokite 
nervų sistemą, venkite dides-
nių fizinių apkrovų. Savaitės 
pabaigoje tapsite itin romantiš-

Astrologinė prognozė savaitei 
ki, norėsis šilumos, nuoširdaus 
bendravimo. Tikėtinos pažin-
tys su kitataučiais. 

LIŪTAS. Pa-
vyks suderinti tu-
rimus įsipareigoji-
mus ir pramogas. 

Svaitės pradžia bus kiek sudė-
tingesnė – vyraus nepastovios 
nuotaikos, gali kamuoti pesi-
mistinės mintys. Būsite gana 
įtarūs, kritiški. Ties trečiadie-
niu reikalai taisysis. Savaitės 
viduryje laukia daug džiugaus 
bendravimo, smagių pažinčių. 
Reikės tvarkyti svarbius do-
kumentus, tartis, tarpininkau-
ti. Tikėtini pelningi sandoriai, 
ypač seksis prekybininkams. 
Tinkamas metas mokymams, 
kvalifikacijos kėlimui – len-
gvai pasisavinsite naują infor-
maciją. Savaitės pabaigoje ne-
trūks buities rūpesčių, galimi 
didesni nesusipratimai. 

M E R G E L Ė . 
Venkite finansinių 
rizikų, ypač sa-
vaitės pabaigoje. 

Iš esmės tai sėkminga savaitė 
– nebus didesnių sukrėtimų. 
Kliaukitės savo jėgomis, daž-
niau rodykite iniciatyvą. Ak-
tyviausias bus savaitės vidurys 
– daugiau dėmesio pareikalaus 
buitis, šeimos nariams prireiks 
jūsų pagalbos. Galimi svarbūs 
susitarimai, rimti pokalbiai su 
vadovais, kitais autoritetais. 
Seksis kūrybingiems žmo-
nėms – drąsiai demonstruokite 
turimus talentus, pristatykite 
savo idėjas. Savaitės pabaigoje 
reikės įdėti nemažai pastangų 
norint išnaudoti dosnias gali-
mybes. 

S VA R S T Y -
KLĖS. Sausio pa-
baiga bei vasario 
pradžia nebus len-

gvos. Apsišarvuokite kantrybe. 
Savaitė įtempta ir sudėtinga. 
Venkite rizikų, avantiūrų bei 
konfliktinių situacijų, ypač sa-
vaitės pradžioje. Pirmosiomis 
savaitės dienomis bus didesnė 
traumų tikimybė – negalima 
skubėti, pasiduoti impulsams. 
Nepalankus metas didesnėms 
investicijoms. Dažnai jausitės 
tarsi kovos lauke, atrodys, jog 
visi yra prieš jus nusiteikę. Ga-
lite stipriai nukentėti nuo agre-
sijos. Savaitgalį rinkitės ramų 
poilsį saugioje aplinkoje. 

S K O R P I O -
NAS. Seksis – ne 
tik skinsite laurus 
profesinėje veiklo-

je, bet ir džiaugsitės laimingu 
asmeniniu gyvenimu. Pirmo-
siomis savaitės dienomis gali 
nusišypsoti finansinė sėkmė. 
Nepraleiskite palankių progų. 
Tinka tartis dėl geresnių sąly-
gų, didesnio atlygio, ieškoti 
papildomų pajamų šaltinių. 
Savaitės vidurys judriausias 
– laukia daug dalykinio ben-
dravimo, galimos komandiruo-
tės. Tinkamas metas reklamai, 
prezentacijoms, viešiems pa-
sisakymams. Savaitės pabaiga 

kupina malonių staigmenų. 
Seksis meilėje.

Š A U L Y S . 
Jausitės ramūs ir 
saugūs. Net neti-
kėtumai nepajėgs 

sugadinti pakilios nuotaikos. 
Savaitės pradžioje galimi ne-
susipratimai tarpusavio san-
tykiuose, tačiau pavyks ne-
sunkiai išspręsti juos. Laukia 
sėkmingi susitarimai, ppa-
vykusios derybos. Savaitės 
viduryje staiga gali keistis 
aplinkybės – ne viskas klosty-
sis taip, kaip tikėjotės. Viskas 
išeis jums į naudą. Palanku 
tvarkyti piniginius reikalus, 
kreiptis finansinės paramos, 
spręsti klausimus, susijusius su 
mokesčiais. Savaitės pabaigoje 
tapsite itin emocionalūs. 

OŽIARAGIS. 
Sausio pabaiga 
bus itin sėkminga 
darbštiesiems. Pir-

moji savaitės pusė produkty-
viausia – pasistenkite nuveikti 
kiek įmanoma daugiau. Savai-
tės pradžioje lengvai realizuo-
sis sumanymai ir planai, tačiau 
svarbu aktyviai veikti, rodyti 
iniciatyvą. Ypač seksis vystyti 
tarptautinius santykius, palan-
ku derėtis, plėstis į užsienio 
rinkas. Savaitės vidurys bus 
kiek miglotas, ne kartą teks 
veikti slapta, neatskleidžiant 
visų savo motyvų. Gali būti 
patvirtinti svarbūs susitarimai, 
ateiti dosnūs dalykinio pobū-
džio pasiūlymai. 

VA N D E N I S. 
Strigsite ties fi-
nansiniais klau-
simais. Palankiai 

klostysis reikalai profesinė-
je srityje – pavyks išspręsti 
ankstesnius nesusipratimus, 
užmegzti perspektyvius kon-
taktus, susitarti su reikiamais 
žmonėmis. Pirmosiomis sa-
vaitės dienomis galite pajusti 
keistą norą atsiriboti, susitelk-
ti į savo vidų, leistis į gilesnius 
apmąstymus – tikėtinos svar-
bios įžvalgos. Savaitės vidu-
rys labai darbingas ir aktyvus.  
Palanku vystyti tarptautinius 
santykius, vykti į komandi-
ruotes. Savaitės gale tikėtini 
didesni nesusipratimai artimo-
je aplinkoje. 

Ž U V Y S . 
Plauksite pasro-
viui. Skirkite dau-
giau laiko poilsiui, 

apmąstymams, ateities plana-
vimui. O štai savaitės vidu-
rys – pats laikas veikti, rodyti 
iniciatyvą. Jūsų idėjos bus 
sutiktos palankiai, bičiuliai 
ir kolegos jus palaikys. Tikė-
tina finansinė sėkmė, įvairūs 
laimėjimai. Tiesa, negalima 
aklai rizikuoti. Ypač palanku 
keliauti, vykti į dalykines ko-
mandiruotes. Turime puikių 
žinių vienišiems  – nusima-
to perspektyvios romantinio 
pobūdžio pažintys. Šiomis 
dienomis bus sunku suvaldyti 
įsisiautėjusius jausmus.

PRO MEMORIA
Rokiškio miesto seniūnija
ALDONA KAŠKEVIČIENĖ 1932.05.03 – 2020.01.14
Juodupės seniūnija:
PETRAS SADAUNYKAS  1939.04.15 – 2020.01.22
DANUTĖ IRENA KAŠKEVIČIENĖ  1940.02.18 – 2020.01.23
Kriaunų seniūnija:
VALERIJA KAVALIAUSKIENĖ 1939.05.12 – 2020.01.23
Kamajų seniūnija:
ALEKSEJUS ALEINIKOVAS 1947.03.24 – 2020.01.20
VIDMANTAS VIRKAUSKAS 1957.05.10 – 2020.01.22

 Dėl Kęstučio Zibolio mirties 
nuoširdžiai užjaučiame jo artimuosius,

Įmonės „TG Technika“ kolektyvas

Lietuviškose televizijose sumažėjo rusiškos produkcijos
Šį sezoną lietuviškuose 

TV kanaluose sumažėjo ru-
sakalbės produkcijos.

Penkerius metus iš eilės 
pagrindiniuose lietuviškuose 
kanaluose (LNK ir šios gru-
pės BTV ir TVl kanaluose; 
TV3 ir šios grupės TV6 ir 
TV8 kanaluose; „Lietuvos 
ryto" TV; LRT ir LRT Plius) 
rusakalbės produkcijos valan-
dų vis daugėjo. Pavyzdžiui, 
2016-aisiais sausį jų buvo 
151 per savaitę, pernai – 212, 
o šiemet rusakalbės produkci-
jos liko 125 valandos.

Daugiausia rusiškų filmų, 
laidų rodo „Lietuvos ryto" 

TV ir BTV. „Lietuvos ryto" 
TV rusakalbė produkcija praė-
jusį sezoną buvo perkopusi 97 
valandas per savaitę, šį sezo-
ną jos čia beliko 29 valandos. 
Situacija pasikeitė pasikeitus 
TV kanalo savininkams ir va-
dovams. „Lietuvos ryto“ TV 
vadovaujantis Audrius Siau-
rusevičius sakė, kad kol kas 
rodoma anksčiau įsigyta rusa-
kalbė produkcija, kai kurių se-
rialų licencijos netrukus baig-
sis. „Šiuo metu jokių planų 
įsigyti rusiškos produkcijos 
nėra, o ukrainietiškos – taip", 
– sakė jis.

BTV rusakalbė produkcija 
pernai sudarė 46 valandas per 

savaitę, šį sezoną – 24. „Rusiš-
kos produkcijos BTV sumažė-
jo dėl geopolitinių priežasčių, 
nors ji ir turi savo nuolatinę 
žiūrovų auditoriją. Neradusi 
rusiškos produkcijos lietuviš-
kose televizijose, ši auditorija 
migruoja į Rusijos kanalus, 
retransliuojamus Lietuvoje, 
todėl natūralu, kad netenkame 
dalies žiūrovų. Rusiškus seria-
lus pakeitėme amerikietiškais 
ir europietiškais produktais, 
jie pamažu atranda savo audi-
toriją ir jų žiūrimumas auga“, 
– teigė BTV kanalą valdančios 
LNK grupės atstovas spaudai 
Gediminas Malaškevičius.

BNS inform.

Per savaitę eismo nelaimės nusinešė keturių pėsčiųjų gyvybes
Eismo nelaimėse per sa-

vaitę žuvo keturi žmonės, 
visi jie – pėstieji, penktadie-
nį pranešė Kelių policijos 
tarnyba.

Žmonės nukentėjo 49 eis-
mo įvykiuose. Tarp žuvusių-
jų – po du vyrus ir moteris, 
jų amžiaus vidurkis – 69-eri 
metai, jie visi žuvo tamsiuoju 
paros metu.

Sužeisti 52 žmonės, tarp 

jų – aštuoni nepilnamečiai: 
keturi vaikai nukentėjo pės-
čiųjų perėjose, trys buvo au-
tomobilių keleiviai, vienas 
važiavo dviračiu. Įvykiuose 
daugiausia nukentėjo pėsčiųjų 
– 20 (13 – pėsčiųjų perėjose), 
taip pat 16 vairuotojų, 14 ke-
leivių, du dviračiais važiavę 
asmenys.Neblaivūs vairuoto-
jai, pirminiais duomenimis, 
dalyvavo trijuose įvykiuose, 
sužeisti penki žmonės: trys 

keleiviai, du vairuotojai).
Šiais metais iki sausio 23 

dienos imtinai Lietuvos ke-
liuose eismo įvykiuose, pir-
miniais duomenimis, žuvo 
12 žmonių. Tai yra penkiais 
mažiau nei 2019 metais per tą 
patį laikotarpį. Tarp žuvusiųjų 
– septyni pėstieji (tamsiuoju 
paros metu), po du vairuotojus 
ir keleivius, vienas dviračio 
vairuotojas.

BNS inform.

Lietuvoje pernai užfiksuota mažiau ŽIV atvejų nei 2018 metais
Lietuvoje pernai užfiksuo-

ta mažiau ŽIV atvejų nei 2018 
metais, penktadienį pranešė 
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 
centras (ULAC).

Jo duomenimis, pernai ŽIV 
diagnozuotas 151 žmogui – 110 
vyrų ir 41 moteriai. Tai – dau-

giausia 30-49 metų žmonės.
Užpernai ŽIV atvejų buvo 

devyniais daugiau, 2017 metais 
– 112 daugiau. Pernai žmonės 
ŽIV daugiausia užsikrėtė per 
lytinius santykius – 78 atvejai, iš 
kurių 58 – per heteroseksualius 
bei 20 per homoseksualius san-
tykius. Dar 47 žmonės užsikrėtė 

ŽIV vartodami švirkščiamuosius 
narkotikus bei 26 asmenų užsi-
krėtimo būdas nežinomas.

Daugiausia ŽIV atvejų pernai 
užregistruota Vilniaus apskrityje. 
Visose apskrityse dominuojantis 
ŽIV plitimo būdas – lytiniai san-
tykiai, išskyrus Vilniaus.

BNS inform.
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Dieną 3

ŠV, 
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

Petriukas skundžiasi 
mokytojai:

– Tamsta mokytoja, bet juk 
visų šitų žinių man niekada 
neprireiks!

Mokytoja:
– Tavo tėvas, Petriuk, irgi 

kažkada taip galvojo. Užtat 
dabar tavo namų darbas pilnas 
klaidų.

***
Eina sumuštas suvalkietis 

ir nešasi bumerangą. Sutinka 
draugą:

 – Petrai, kam tau šitas 
daiktas?

– Nežinau.
– Tai išmesk.
– Ojojoj koks gudrus. Imk ir 

pats išmesk!
***

Policininko šeimoje gimė 
dvynukai. Giminaičiai grožisi 
mažyliais ir klausia tėčio:

– O kaip tu juos atskiri, 
kuris yra kuris?

– Labai paprastai. Pagal 
pirštų atspaudus.

***
Plastinės chirurgijos klinika 

ieško jūsų, baidyklės!
***

Nusivedė policininkas 
sūnelį į spektaklį. O ten kaip tik 
scena: pavydus vyras nukreipė 
į grafienę pistoletą. Mažylis 
tampo tėvą už kostiumo 
rankovės:

– Žiūrėk, ten dėdė tetą tuoj 
nušaus. Daryk ką nors!

Policininkas:

– Sėdėkim ir ramiai 
žiūrėkim. Čia ne mano 
komisariato teritorija.

***
Kalbasi kunigas ir fizikos 

profesorius. Kunigas aiškina:
– Netvarka pas jus, kolega, 

tikra netvarka. Įsivaizduokit, 
aš jūsų studento paklausiau, 
kas yra dieviškoji energija. Jis 
man atsakė, kad tai dieviškoji 
masė padauginta iš dieviškojo 
pagreičio kvadrato.

Profesorius:
– Tikrai taip. Negerai išeina. 

Tada ir dieviška kvadratu. 
Reikia imti arba paprastą masę, 
arba paprastą pagreitį.

***
Naujųjų metų naktis. 

Policijos ekipažas mato, 
kaip neblaivi dama stovi 
įsikabinusi į tvorą.

– Kas būsi?
– Snieguolė.
– O ką tu čia veiki?
– Tirpstu.

***
Senas žvejys plauna 

kruviną irklą ir murma 
panosėj:

– Man nesvarbu, kaip 
tave vadina, Juozu ar 
Jėzumi, tu man čia vandeniu 
nevaikščiosi, žuvų nebaidysi...

***
Supykęs tėvas sako:
– Už tokius pažymius 

tikrai reikia duoti į kailį.
– Gera idėja, tėti. Aš žinau 

mokytojo adresą!

Oro uosto valytoja Marytė  
frazę „Kur mini, bjaurybe, 
grindys išplautos“ mokėjo 
pasakyti 53-imis kalbomis.

***
Troleibusas. Keleivis sėdi 

kėdėje ir klausia močiutės:
– Ar aš nuvažiuosiu į stotį?
– Ne.
Vyriškis skubiai išlipa. 

Močiutė, sėsdama į jo vietą:
– Užtat aš nuvažiuosiu.

***
Nesijuokit iš 

ekshibicionisto: jis jums dar 

parodys!
***

Teisme byla dėl naminukės 
pardavinėjimo. Advokatas:

– Gerbiamasis teisėjau, 
pažiūrėkit į mano ginamąjį. 
Negi jūs manote, kad jis, 
turėdamas naminės, kam nors 
ją parduotų?

***
Ankstyvieji viduramžiai. 

Suvalkiečių sritiniai 
kunigaikščiai kariauja: 
medinė pilaitė prieš medinę 
pilaitę. Vieni šauna akmenį 

iš svaidyklės, nulaužė tvoros 
gabalą. Kiti akmeniu atgal 
– nudaužė bokštelį. Po to 
savaitės paliaubos, niekas 
nešaudo. Abu kunigaikštukai 
siunčia pasiuntinius, susitinka 
jie vidury lauko. Vienas 
klausia:

– Ko jūs nešaudot?
– Ko, ko?! O akmuo tai pas 

jus!
***

Ateina zoologijos sodo 
direktorius prie liūtų narvo 
naujagimiais liūtukais 

pasigrožėt. O jie keisti 
kažkokie, su kiautais. 
Prižiūrėtojas liūdnai atsidūsta:

– O viskas, direktoriau, 
prasidėjo nuo to, kad liūtukas ir 
vėžliukas dainelę dainavo...

***
Kirpykloje. Kirpėjas:
– Žiūriu: beveik visi jūsų 

plaukai paliko istorinę tėvynę...
– Užtat likusieji dar šio to 

tikisi!
***

Suvalkiečių futbolo 
komandos treneris moko:

– Niekada iš akių nepaleiskit 
kamuolio.

Komandos kapitonas:
– O kaip kitaip?! Kamuolys 

šimtą eurų kainavo!
***

Suvalkietis eina į futbolo 
rungtynes. Kasoje duoda 50 
centų.

Kasininkė:
– Bilietas kainuoja eurą!
– O aš tik į mūsų komandą 

žiūrėsiu!
***

Gydytojas:
– Paciente, jūs sergate 

kažkokia užkrečiama liga. 
Bet nesijaudinkit. Mes jus 
paguldysim palatoje vienutėje 
ir maitinsime blynais bei pica.

– Kokia keista dieta? Ar 
man ji padės?

– Ar padės, nežinau. Bet 
blynus ir picą pro durų apačią 
prakišti galima.

***

Jau dirbame!
Kauno g., 7 Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Šaldiklį Beko. 3 kameros, mažai 
naudotas, geros būklės. Kaina 70 
Eur. Tel. 8 698 86 898.  
Rokiškis
• Šaldiklį - dėžę. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 699 61 320.  
Rokiškis
• Mažai naudotą virtuvinę 

sulčiaspaudę. Tinka įvairių vaisių 
šviežioms sultims gaminti. Kaina 
17 Eur. Tel. 8 648 32 701.  
Rokiškis
• Šaldiklį Siemens. 6 kamerų. 
Naudotas. Geros būklės.  
Tel. 8 687 27 076.  
Rokiškis
• Dujinę viryklę su elektrine 
orkaite, 50x50x85. Galiu atvežti. 
Kaina 56 Eur. Tel. 8 681 55 002. 

Rokiškis
• Tvarkingą elektrinį vandens 
šildytuvą, 50 litrų. Kaina 35 Eur. 
Tel. 8 617 54 414.  
Rokiškis
• Ketaus, centrinio šildymo katilą. 
Nenaudotas. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 621 19 691. Rokiškis
• Naudotą dujinę viryklę su 
balionu. Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 698 47 549. Rokiškis

DOVANOJA

• Geriems žmonėms padovanosime 
vilkšunio mišrūną. Sargus, amžius 
3 metai. Tel. 8 605 35 922. 
Rokiškis
• Dovanoju sekciją, pasiimti 
patiems. Tel. 8 687 19 529. 
Rokiškis
• Dovanoju sekciją.  
Tel. 8 636 41 089. Rokiškis
• Dovanoju sofą-lovą. Pasiimti 
patiems. Tel. 8 631 99 981. 
Rokiškis
• Dovanojame minkštą kampą. 
Pasiimti patiems. Tel. 8 601 62 115. 
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Naujus aulinukus moterims. Visi 
nauji, dydžiai tik 38 ir 39. Likę 
nedaug porų. Tel. 8 678 05 029. 
Rokiškis
• Rožinę suknelę 4-5 metų 
mergaitei, mėlyną - 38 dydžio, 

oranžinę - 44 dydžio. Batai - 38 
dydis. Tel. 8 679 95 095.  
Rokiškis
• Naujus kareiviškus batus, 
natūralios odos, dydis 43-45. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 681 55 002.  
Rokiškis
• Elegantišką ir išskirtinį 
gimtadienio drabužių kostiumėlį 
berniukui, vardu Titas. Puoštas 
auksiniu balionu ir tviskančiomis 
žvaigždutėmis! Komplektą sudaro 
kelnytės ir smėlinukas su varlyte. 
Kostiumėlis parduodamas visas 
arba atskirai dalimis. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 615 16 534.  
Rokiškis
• Naują vyrišką žieminę striukę su 
kailiu. Dydis XL. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 625 81 278.  
Rokiškis
• Mažai dėvėtą džemperį berniukui. 
Dydis 80-86 cm. Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 615 16 534.  
Rokiškis
• Puošnų smėlinuką berniukui su 

liemenytės imitacija ir varlyte. 
Dydis 86-92 cm. Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Žieminį, šiltą, Fisherman firmos 
vyrišką kostiumą.  
Tel. 8 698 15 513. Rokiškis
• Vyrišką naują laikrodį. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 625 81 278.  
Rokiškis
• Moteriškus odinius batelius, 36 
dydis, vieną kartą avėti, pirkti 
nauji. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 621 95 444. Rokiškis
• Mažai devėtus natūralaus 
avikailio vyriškus kailinius. Dydis 
50-IV. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Naujus ilgaaulius, 38 dydžio 
batus. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 620 91 098. Rokiškis
• Labai šiltą, žieminę kepurytę 
berniukui. Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Naują, nenešiotą žieminę 
kepurytę. Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis


