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UAB „ROKIŠKIO 
AUTOBUSŲ PARKAS”

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

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

Autobusų nuomos paslaugos.
Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt

Kad Rokiškis netaptų 
antruoju Magnitogorsku, 
arba kas atsakingas 
už dujų vamzdžių priežiūrą?

Vilties g. 4-ojo namo gyventoja Zita tambūre pajuto dujų kvapą.                                          L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

2 p.

Unikalūs tyrimai: dronas po bažnyčios skliautais

Architektas Aurimas Širvys parodė, kaip bažnyčia buvo dažoma nuo jos pastatymo iki šių dienų.                                                    L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.
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Rajono policijos komisariato viršininko ataskaita: 
apie mažėjantį nusikalstamumą, 
gražėjantį komisariatą ir 
geležinę pareigūnų kantrybę

Saugiausios seniūnijos apdovanojimą rajono policijos komisariato viršininkas Rimantas Čepulis (dešinėje) 
įteikė Panemunėlio seniūnei Daliai Dubenčiukienei.                                                         L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.
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Rokiškio baseine 
užmiršti daiktai 
saugomi savaitę

Baseino lankytojai palieka įvairiausių daiktų. 
Rokiškio baseino facebook paskyros nuotr.
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2 p.Kažkas turėjo mirti...

Vytauto gatvėje sulaikytas 
neblaivus „Audi“ vairuotojas
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Kad Rokiškis netaptų antruoju Magnitogorsku, 
arba kas atsakingas už dujų vamzdžių priežiūrą?

Rokiškėnė, Vilties g. 
4-ojo daugiabučio gyvento-
ja Zita (pavardė redakcijai 
žinoma), praėjusią savaitę 
išbandė detektyvo darbą: 
ieškojo, kas turėtų sutaisyti 
dujas leidžiantį vamzdį. Pa-
sirodo, rasti avarinės dujų 
tarnybos kontaktus – misija 
beveik neįmanoma. Jų nėra 
nei mokesčių už dujas kny-
gelėje, nei paslaugos tiekimo 
sutartyje. UAB „Rokiškio 
butų ūkis“ vadovas teigia, 
kad kontaktinis numeris yra 
naujose atsiskaitymų už du-
jas knygelėse.

Pajuto dujų kvapą
Incidentas nutiko sekma-

dienį, sausio 19-ąją. Ponia Zita 
su šeima kaip tik grįžo namo. 
Ir vos pradariusi namo duris, 
vadinamajame tambūre pajuto 
specifinį dujų kvapą. Kvapas 
buvo pakankamai aštrus. Po-
nios Zitos vyras, kuris kitados 
pats montavo dujų vamzdžius, 
paliepė jai nubėgti pas kaimy-
nus indų ploviklio. Mat dujų 
nuotėkis paprastai tikrinamas 
muilo putomis: įtartina vieta 
patepama muilo tirpalu, ir jei šis 
ima burbuliuoti ir putoti, aišku, 
kad vamzdis nesandarus. Taip ir 
nutiko: patepus indų plovikliu 
vamzdžių sandūros vietą, pasi-
rodė aiškūs burbuliukai.

Ką daryti? Kadangi dujų 
nuotėkis buvo nedidelis, šeima 
nusprendė neskleisti kaimy-
nams panikos ir pabandė rasti 
avarinę tarnybą, kuri likviduotų 
gedimą. Deja. „Viską peržiū-
rėjome, niekur avarinės dujų 
tarnybos, kažkokių budinčių 
darbuotojų telefono numeriai 

nebuvo nurodyti“, – sakė paš-
nekovė. Tačiau ir pamiršti ge-
dimo ji nesiruošė. „Vyras sakė, 
kad nuotėkis yra. Jei jis, pavyz-
džiui, taip sujungtų vamzdžius, 
jo darbo pamainos vadovas ne-
priimtų“, – sakė ponia Zita.

Pirmadienį 
padirbėjo iš peties
Pirmadienį, dar prieš aš-

tuntą ryto, pašnekovė pradėjo 
ieškoti avarinės tarnybos, kuri 
turėtų pašalinti gedimą. Darbas 
užtruko iki vėlyvos popietės. 
Mat rasti, kas atsakingas už 
dujų vamzdžių priežiūrą dau-
giabutyje – tikras detektyvas. 
Avarinės tarnybos telefonai – 
slapti. Jų nebuvo nei sutartyje 
su dujų tiekėju, nei mokesčių 
už dujas knygelėje, nei daugi-
abučio skelbimų lentoje, kur 
paprastai nurodyti budinčių 
elektrikų, santechnikų telefono 
numeriai. Tokio numerio ne-
turėjo ir UAB „Rokiškio butų 
ūkis“, administruojančios dau-
giabutį, specialistai.

„Situacija nejuokinga. Toks 
telefonas privalo būti po ran-
ka. Juk jei didesnis nuotėkis, 
užteks vienam kaimynui už-
degti degtuką, cigaretę, įjungti 
elektros prietaisą ir visas dau-
giabutis išlėks į orą. Mes taip 
išmokyti: pajutai dujų kvapą, 
iš karto skambink avarinei tar-
nybai“, – pasakojo ponia Zita. 
Jos teigimu, situaciją apsun-
kino ir tai, kad dujų nuotėkis 
buvo ne bute, o tambūre. Mat 
nelaimės metu daugiabučio 
gyventojai neturėtų galimy-
bės net evakuotis iš laiptinės. 
„Be to, jei yra nuotėkis bute, 
tai galima bent dujų vamzdžio 

sklendę užsukti. O kaip užsukti 
įvado sklendę? Laimė, kad vy-
ras žino, kur kokia sklendė yra, 
prireikus užsuktų. O jei neži-
notų, kur jos ieškoti“, – kalbėjo 
moteris.

Visgi vargais negalais jai 
pavyko gauti dujų tiekėjos at-
stovo Kupiškyje telefoną. Apie 
tai ji pranešė ir UAB „Rokiš-
kio butų ūkis“. „Atvažiavo ši-
tos įmonės direktoriaus pava-
duotojas“, – sakė pašnekovė.

Nuotėkio nebuvo?
Iš Kupiškio atvykę dujų tie-

kėjo atstovai patikrino vamzdį. 
„Ir paaiškino, kad jokio dujų 
nuotėkio nėra. Tiesiog tiekia-
mos rusiškos dujos, o jų kva-
piklis stipriau kvepia. Jis esą 
įsigėrė į tepaluotas tarpines, ir 
dėl to juntamas dujų kvapas. Jie 
tuos vamzdžių kranelius sutepė 
ir išvažiavo“, – pasakojo po-
nia Zita. Dujų tiekėjos atstovai 
paaiškino, kad jie atsakingi už 
dujų tiekimo įrangą, vaizdžiai 
sakant, iki namo durų. O kas 
dedasi už jų – namo gyventojų 
reikalas. „Teoriškai, sakė jie, jie 
turėtų pateikti sąskaitą daugia-
bučiui už iškvietimą. Jei atvirai, 
sutikčiau mokėti, kad tik pa-
vojus būtų pašalintas“, – sakė 
moteris. Pasak jos, svarbiausia, 
kad namas būtų saugus. Nes 
nelaimės atveju būtų ir žmonių 
aukų, ir didžiuliai finansiniai 
nuostoliai.

Pasak moteris, pasiekta buvo 
bent jau tiek, kad išslaptintas 
avarinės tarnybos telefono nu-
meris. „Rokiškio butų ūkiui jie 
leido tą numerį skelbti daugia-
bučių skelbimų lentose“, – sakė 
ponia Zita. Tiesa, toks telefo-

nas, pasak jos, yra ir naujose 
mokesčio už dujas knygelėse. 
Bet kas gi jas šiais internetinių 
mokėjimų laikais benaudoja?

Tarp žemės ir dangaus
Namo administratoriaus, 

UAB „Rokiškio butų ūkis“ 
direktorius Vladas Janulis 
sakė, kad šalyje nėra vieningos 
praktikos, kas už ką dujų sek-
toriuje yra atsakingas. „Anks-
čiau buvo aišku: yra nuotėkis, 
skambiname avarinei tarnybai 
telefonu 04. O dabar? Nėra 
konkretumo, ką tiekėjas turi at-
likti už abonentinį dujų mokes-
tį. Gyventojai reikalauja vie-
naip, tiekėjai reikalauja kitaip. 
Išeina, kad visi žaidžia pagal 
skirtingas taisykles“, – sakė jis. 
Ir tokie ginčai ne tik Rokišky-
je, bet ir visoje šalyje verda jau 
ne vienerius metus. Anksčiau 
už vamzdynų priežiūrą, dujų 
skaitiklių patikrą bei priežiūrą 
buvo atsakingi tiekėjai. „Ir da-
bar jie prižiūrės, prireikus keis, 
tačiau jau už tam tikrą mokestį. 
Gyventojai klausia, tai už ką 
jie moka abonentinį mokestį?“ 
– sako V. Janulis. Jis gerai iš-
mano šios srities niuansus, nes 
anksčiau pats dirbo dujų tieki-
mo įmonėje.

Jis neslepia, kad tokia mai-
šatis kelia nemažai problemų. 
Pavyzdžiui, niekas nebetikrina 
vamzdynų būklės butuose, vi-
ryklių būklės. „Kada paskutinį 
kartą buvo suteptas dujų kra-
nelis namuose?“ – retoriškai 
klausia jis. O juk dujos – ganė-
tinai pavojingos.

Kol kas teks palaukti
AB „Suskystintos dujos“ 

Kupiškio dujų tinklų vadovas 
Alius Apšega paaiškino, kad 
įmonei priklauso ir antžemi-
niai, ir požeminiai dujų tinklai 
bei įvadas į namą. O tie įvadi-
niai čiaupai, kurie yra vadina-
muosiuose tambūruose, jau yra 
namo gyventojų nuosavybė. 
Demarkacinė linija – namo du-
rys: kas iki jų, tas AB „Suskys-
tintos dujos“ jurisdikcija, o kas 
už durų – namo gyventojų.

Kas turi tvarkyti tuos įvadi-
nius čiaupus? Pašnekovo teigi-
mu, gyventojai turėtų samdyti 
įmonę, turinčią specialią li-
cenciją. Tačiau ir AB „Suskys-
tintos dujos“ dabar dar keičia 
tuos įvadinius čiaupus. „Na-
mai seni, vamzdynai seni. Kai 
kurie vamzdynai nekeisti nuo 
1968 m. Kitaip sakant, kiek 
metų namui, tiek ir vamzdynui. 
Čiaupų gedimai dažni, ten-
ka dažnai važinėti jų tvarkyti. 
Taigi, taupydami laiką, rašome 
užklausas įmonės vadovybei, 
ir iki šiol ji leisdavo sugedusius 
čiaupus pakeisti“, – sakė paš-
nekovas. Ir pridūrė, kad dujų 
vamzdyno gedimų dažniau pa-
sitaiko po pastato renovacijos. 
Jis kalbėjo, kad dėl šių čiaupų 
keitimo šalyje nėra bendros 
nusistovėjusios tvarkos. Dabar 
gi įmonė svarsto tolesnę tinklų 
priežiūros strategiją, joje ir bus 
numatyti su šia problema susi-
ję sprendimai.

Ką daryti pajutus dujų kva-
pą? A. Apšega sako: nedelsti 
ir kreiptis į bendrovės avarinę 
tarnybą. „Važiuosime ir šalinsi-
me gedimą“, – sakė jis. Pašne-
kovas pabrėžė, kad susirūpinti 
dujų vamzdyno būkle reikia 
gerokai anksčiau, nei atsiranda 

nuotėkis. „Dujos – ne vanduo. 
Jei prakiurs vandens vamzdis, 
daug ką galima išdžiovinti. O 
sprogus dujoms gali ir langų 
nelikti, ir sienos išsikraipyti“, – 
sakė jis. Žala gali būti didžiulė.

Apskritai, pašnekovo teigi-
mu, savo saugumui gyvento-
jai skiria per mažai dėmesio. 
„Štai, tarkime, senos sovietinės 
dujų viryklės. Tenka jas tikrin-
ti. Atrodytų, viryklės rankenė-
lės vertikalioje padėtyje, dujos 
lyg ir užsuktos, bet nuotėkis 
yra. Ne visada sandarios viry-
klės, dujinės orkaitės. Pataria-
me keisti virykles. Bet žmo-
nės, ypač vyresni, skundžiasi, 
kad naujai neturi lėšų. Praktika 
rodo, kad pasidomėjus galima 
rasti, kas atiduoda gerą nau-
dotą viryklę. Visiškai veltui, 
ar už simbolinę kainą“, – sakė 
A. Apšega. Verta patikrinti ir 
dujų žarneles. „Buvo atvejis, 
kai žmogus vis skundėsi dujų 
nuotėkiu. Patikrindavome, ir 
vis nerasdavome nuotėkio. 
Pasirodo, dujų žarnelėje buvo 
tiek įsigėręs kvapiklis, kad ji 
ir skleidė tą kvapą. Pakeitėme 
žarnelę – problema dingo“, – 
kalbėjo pašnekovas.

Jis prisiminė ir neseniai atsi-
tikusią nelaimę Rokiškyje, kai 
dėl dujų nuotėkio kilo sprogi-
mas Jaunystės gatvės daugiabu-
tyje. Jis baigėsi laimingai. O štai 
kaip baigiasi nesėkmingai, rodo 
nelaimė Rusijos Magnitogors-
ko mieste 2018 m. gruodžio 31-
ąją. Ankstų rytą dėl dujų nuotė-
kio įvyko sprogimas 10 aukštų 
namo laiptinėje. Sugriuvo visa 
laiptinė, žuvo 39 žmonės.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rokiškio baseine užmiršti 
daiktai saugomi savaitę

Rokiškėnai ir miesto 
svečiai, lankantys baseiną, 
yra ganėtinai užmaršūs. 
Baseine paliekami ne tik 
šlepetės, plaukimo akiniai, 
bet ir kur kas didesni daik-
tai, pavyzdžiui chalatai. 
Baseino direktorius Vitali-
jus Jocys pasakojo, kad pa-
mirštų daiktų prisikaupia 
nemažai. Tad, kad baseino 
patalpos nevirstų jų saugy-
kla, pamirštieji drabužiai, 
avalynė saugomi savaitę. O 
po to daiktai utilizuojami.

Kokių kuriozų tik nenu-

TRIBŪNA
Kažkas turėjo mirti...

Sausio 27-oji, vėlyvas pir-
madienio vakaras. Tamsu, 
šlapia, žemę gaubia rūkas. 
Laikrodis rodo jau beveik 
19 valandą. Po ilgos darbo 
dienos pagaliau važiuoju 
namo. Važiuoju Taikos ga-
tve, apsuku pusę rato žiede, 
toliau riedu aplinkkeliu. 
Toks jausmas, kad visame 
mieste riedu viena, matyt, 
visi jau jaukiai leidžia va-
karą savo šiltuose namuo-
se. Skubu ir aš. Bet skubu 
leistinu greičiu. Visuomet 
jaučiu itin stiprų savisaugos 
jausmą tiek vairuodama, 
tiek vežiodama šunį, tiek 
eidama per perėją. Myliu 
save, savo artimuosius. My-
liu gyvenimą.

Kelio matomumas beveik 
nulinis. Akyse mirga, matyt 
nuo nuovargio. Bet ne. Sumir-
gėjo švieselės akyse vieną kar-
tą, šviečia vėl iš toli, užgęsta 
ir vėl artėja. Važiuodama visu 
aplinkkeliu, iki pat Vytauto 

gatvės suskaičiavau 13 švie-
selių. Tai žmonės. Apsirengę 
šviečiančiomis liemenėmis, 
užsidėję atšvaitus ant abiejų 
rankų, pasišviečiantys žibin-
tuvėliais. Kažkur keliauja, 
eina greitai, bet toks jausmas, 
kad nedrąsiai. Stipriai mosi-
kuodami tomis šviečiančio-
mis rankomis, kad tik, neduok 
Dieve, neliktų nepastebėti.

Pirmą kartą šiame kelyje 
matau tiek žmonių, kuriems 
pagaliau pradėjo rūpėti jie pa-
tys. Bet dėl to kažkas turėjo 
mirti...

Apie skaudų sausio 21-sios 
įvykį Topolių gatvėje dabar 
primena tik ant šaligatvio su-
dėtos kelios žvakutės. Šioje 
vietoje, partrenkta automobi-
lio, žuvo moteris. Dar  viena 
– sužeista. Negaliu ginti nei 
vienos pusės. Nebuvau, nema-
čiau, nežinau. Kiek skaičiau 
spaudoje, moterys ėjo ne per 
perėją, buvo be atšvaitų.

Vis dėlto gal būsiu šiek tiek 
šališka, nes pati atstovauju 

vairuotojus, tačiau kartais ti-
krai norisi rėkti. Žmonės, kur 
jūsų sąmonė? Nejaugi tikrai 
taip savęs nemylite? Ar Jums 
atsibodo gyventi?

Gėda? Juokingai atrodo? 
Kokia gali būti gėda užsidė-
ti atšvaitus ar liemenę? Tada 
matau – užsideda atšvaitus 
moterys ant rankinuko. Va tai 
tai tikrai juokingai atrodo. Tas 
atšvaitas bevertis. Jo visiškai 
nesimato. Rankinė nusukta į 
kitą pusę, prisiglaudusi prie 
šono. Kam tada tas atšvaitas? 
Patikėkit, kaip tikrai atsakinga 
vairuotoja sakau – Jūsų tikrai 
nesimato!

Šokate į perėjas net neap-
sidairę, lekiate dviračiais į 
perėją nesustoję, kai turėtu-

„Rokiškio Sirena“ redakcijos nuomonė nebūtinai 
sutampa su išsakyta nuomone. Skiltyje „Tribūna“ 
galite pasisakyti visi. 

Savo tekstą siųskite el. paštu reklama@rokiskiosi-
rena.lt arba paprastu paštu Nepriklausomybės aikš-
tė 12, Rokiškis

mėte nulipti ir dviratį varytis. 
Einate kelkraščiais apsirengę 
gedulo drabužiais ir įsivaiz-
duojate, kad vairuotojas visa-
da jus pastebės. O kas nutinka, 
kai nepastebi? Kaltas vairuo-
tojas?

Kol kas aplinkkelio pėstie-
ji, atrodo, tapo sąmoningesni, 
pajautė savisaugos instinktą. 
Tačiau kiek ilgam? Ar tol kol 
Topolių gatvėje degs skaudų 
įvykį primenančios žvakutės? 
Ar ilgiau?

Nejaugi ir kitose gatvėse 
turi kažkas žūti, kad pradėtu-
mėte mąstyti? Mylėkite save. 
Pradėkite mąstyti dabar. Ke-
liaukite saugiai.

Autoriaus pavardė 
redakcijai žinoma.

tinka išsiblaškiusiems. Vie-
nas dažniausių netyčinių 
mainų objektų – šlepetės. 
Kokių vertingesnių daik-
tų paliekama? „Nei doku-
mentų, nei pinigų pamesta 
nebuvo. O štai papuošalų, 
pavyzdžiui, auskarų, kartais 
randame“, – sakė direkto-
rius.Rastieji daiktai, kaip 
numatyta baseino taisyklėse, 
saugomi savaitę. Tie, kurie 
matomi nuotraukose, basei-
ne bus iki vasaro 1 d., vėliau 
bus atiduoti utilizuoti.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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AB „Rokiškio komunalininkas“: savivaldybės pozicija – reikalauti rezultatų
AB „Rokiškio komunali-

ninkas“ veikla – nuostolin-
ga. Jau ne vienerius metus 
įmonė linksniuojama rajono 
taryboje, ieškoma nesėkmin-
gos veiklos priežasčių. Tačiau 
ėmusis griežtesnės priežiū-
ros, kai kurie įmonės dar-
buotojai nusprendė trenkti 
durimis. Rajono mero pozi-
cija aiški: reikalavimų kar-
telės nuleisti neketinama: ir 
toliau bus ieškoma nesėkmių 
ir nuostolių priežasčių.

Kai kurie išeina 
ne pirmą kartą
Rajono meras Ramūnas Go-

deliauskas mano, kad dabartinė 
situacija „Rokiškio komunali-
ninke“ kilo dėl vadovo ir ak-
cininkų noro įvesti elementa-
rią tvarką. „Atėjus direktoriui, 
prasidėjo pokyčiai. Atsirado 
reikalavimai, atidesnė priežiū-
ra. Pareikalauta griežtos įmo-
nės naudojamo kuro, atsarginių 
detalių apskaitos. To anksčiau 
trūko“, – aiškino meras. Jis su 
AB „Rokiškio komunalinin-
kas“ situacija susipažinęs ne 
iš gandų ar nuogirdų: neseniai 
pats buvo įmonės valdybos 
vadovas. Jis teigė, kad ir tada, 
kai kaip valdybos vadovas pa-
reikalavo tam tikrų duomenų 
apie nuostolingas veiklas, kai 
kurie darbuotojai „balsavo ko-
jomis“. Po pusmečio, situacijai 
aprimus, sugrįžo atgal į įmonę. 
„Tai, kad kai ima kilti negeri 
dalykai, kai kurie žmonės bėga 
iš darbo, kelia įvairių minčių. 
Nieko blogo nenoriu pasakyti 

apie įmonės pavaduotoją, su 
kuriuo dar prieš du metus bu-
vome sutarę, jos dar padirbės 
iki kol pradės dirbti naujas di-
rektorius“, – sakė jis.

Apie elementarios tvar-
kos stoką byloja faktai. „Kai 
valdyba paprašė tam tikrų 
dokumentų, jų negavo. Kaip 
valdyba gali negauti įmonės 
dokumentų?! Valdyba įparei-
gojo direktorių rašyti įsakymus 
darbuotojams, kad šie pateiktų 
reikiamus dokumentus“, – pa-
aiškino R. Godeliauskas.

Kodėl imamasi 
griežtų priemonių?
Rajono meras atsako pa-

prastai: rajono savivaldybė 
negali nekreipti dėmesio į AB 
„Rokiškio komunalininkas“ 
patiriamus nuostolius. „Jei 
nieko nekeistume, su tokiais 
nuostoliais iš inercijos įmonė 

judėtų dar porą metų. O toliau 
– viskas“, – atvirai sako me-
ras. Jis paneigė, kad „Rokiškio 
komunalininkas“ ruošiamas 
privatizacijai. „Įmonė privati-
zuota nebus!  Permainų tiks-
las – ištraukti ją iš nuostolių ir 
pastatyti ant kojų, mokėti orius 
atlyginimus darbuotojams“, – 
pabrėžė meras.

Jis teigė, kad yra puikių pa-
vyzdžių, ką gali sutelktas dar-
bas ir pastangos. Antai „Ro-
kiškio autobusų parko“ 2018 
m. nuostoliai siekė 140 tūkst. 
Eur, o 2019 m. – tik 20 tūkst. 
„Autobusų parko pavyzdys 
rodo, kad įmanoma į gera pa-
keisti situaciją. To sieksime ir 
su „Rokiškio komunalininku“, 
– pabrėžė R. Godeliauskas.

Reikalavo ir 
reikalaus
Meras pabrėžė, kad kaip ra-

jono vadovas, jis negali viena-
šališkai kištis į įmonės reika-
lus. „Opozicija, teigdama, kad 
kažkas turi daryti tvarką, yra 
neteisi. Mes – ne Aleksandro 
Lukašenkos režimas. Pagal 
juos, neturime kreipti dėmesio 
į įmonės nuostolius, bet būti 
lojalūs keliems jos darbuoto-
jams. Tai elementari politinės 
kultūros stoka. Mes neke-
tiname politikuoti. Rajono 
savivaldybė, kaip „Rokiškio 
komunalininko“ akcininkas, 
kelia tikslus jo valdybai, val-
dyba – direktoriui, o direkto-
rius darbuotojams. Reikalavo-
me rezultatų ir reikalausime“, 
– akcentavo R. Godeliauskas.

Kaip situaciją mato 
nepriklausomas 
valdybos narys?
AB „Rokiškio komuna-

lininkas“ valdybos nepri-

klausomas narys Mindaugas 
Vaičiulis gali didžiuotis sė-
kminga veikla Lietuvos ban-
ke, o dabar – ir savo paties 
verslu. Jis buvo tokių įmonių 
kaip „Litgrid“, Lietuvos mo-
netų kalyklos valdybų nariu, 
o pastarosios – ir valdybos 
pirmininku. Solidžią patirtį 
sukaupęs M. Vaičiulis nesle-
pia sentimentų Rokiškiui: iš 
mūsų miesto kilęs jo tėtis. 
Tai ir padėjo apsispręsti tap-
ti Rokiškio įmonės valdybos 
nepriklausomu nariu. 

Pašnekovas atviras: si-
tuacija svarstyta valdybos 
posėdyje, buvo visuotinis 
darbuotojų susirinkimas. 
Darbuotojai akcentavo di-
rektoriaus reiklumą, kartais 
ir agresyviais metodais. Val-
dybos pirmininkė nurodė 
direktoriui su darbuotojais 
bendrauti mandagiai ir kultū-
ringai. M. Vaičiulis sako, kad 
įmonėje trūko griežtesnės 
apskaitos, griežtesnės tvar-
kos. Taigi reikalauti darbo 
rezultatų reikia. 

Apie įmonės nuostolių 
priežastis dar sunku spręsti: 
detaliai išanalizuoti situaciją 
reikia laiko. Tačiau kai ku-
rios problemos jau matomos. 
Įmonės vykdoma transporto 
paslaugų tiekimo veikla yra 
nuostolinga. „Kyla klausi-
mas, kodėl apskritai imtasi 
nepelningų užsakymų? Net 
kai kurios ilgalaikės sutartys 
yra nuostolingos. Tai rodo, 
kad jas sudarant nebuvo iš-
analizuota situacija rinko-

je“, – kalbėjo M. Vaičiulis. 
Jis pabrėžė, kad valdyba jau 
ėmėsi priemonių užkardyti, 
kad tokios sutartys ateityje 
apskritai nebūtų pasirašomos. 
„Užsakymai turi būti pelnin-
giׅ“, – pabrėžė jis. Todėl val-
dyba nustatė minimalią pelno 
maržą, remiantis kuria, turi 
būti skaičiuojamos paslaugų 
kainos sutartyse. 

Pašnekovas akcentavo, 
kad įmonės veikla turi būti 
pelninga. Apie tai kalbama 
rajono savivaldybės direk-
toriaus pasirašytame akci-
ninko lūkesčių laiške. „Jame 
akcentuojami keli tikslai. 
Pirmiausia, išgryninti įmo-
nės veiklas. Toliau, užsiimti 
naudingomis, pelningomis 
veiklomis. Sudaryti strate-
ginį ilgalaikį įmonės planą. 
Sukurti motyvacijos darbuo-
tojams sistemąׅ“, – aiškino 
M. Vaičiulis. Taigi, akcinin-
kai to reikalauja iš valdybos, 
valdyba – iš direktoriaus, 
o pastarasis – iš savo dar-
buotojų. Pašnekovas mano, 
kad darbuotojus būtina mo-
tyvuoti, tačiau ir jie turi 
siekti įmonei iškeltų tikslų. 
Valdyba kaip tik peržiūri 
įmonės veiklas, ieško nuos-
tolių atsiradimo priežasčių, 
priima sprendimus. „Galbūt 
dar anksti kalbėti apie ap-
čiuopiamus pokyčius, tačiau 
situacija po truputį keičiasiׅ“, 
–sakė jis.

Rajono savivaldybės 
inform.

Užs. 0928

BALDAI

• Miegamojo komplektą. Galima jo 
dalis pirkti ir atskirai.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Nenaudotas metalo tinklo lovas. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 617 35 437. 
Rokiškis
• Pripučiamus čiužinius. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
• Geros būklės veliūrinį kampą 
su miegamuoju mechanizmu. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 682 24 675. 
Rokiškis
• Puikios būklės Magrės odinę sofą 
su reguliuojamais galvos atlošais ir 
odiniu pufu. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 682 24 675. Rokiškis
• Sofą-lovą. Tel. 8 698 16 495. 
Rokiškis
• Stalą ir 6 kėdes. Stalo ilgis 1,5 
m, ilginamas dar 40 cm, plotis 1 m. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 674 32 521. 
Rokiškis
• Geros būklės sekciją. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 678 24 692. Rokiškis
• Ne naują, bet gerai išlaikytą 4 
dalių bufetą. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 686 26 668. Rokiškis
• Kampinį klasikinį uždarą darbo 
stalą. Vienas populiariausių stalų. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 612 75 477. 
Rokiškis
• 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

GYVULIAI, GYVŪNAI

• 2 mėnesių telyčaitę. Pieninė. 
Kaina sutartinė. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 606 24 569. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Stalinį kompiuterį. Viskas veikia 
gerai, tik reikėtų Windows perrašyti 
(10). Visa informacija telefonu. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 624 69 717. 
Rokiškis
• Monitorių Benq, 19 colių.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Monitorių Samsung, 19 colių.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Stalinį kompiuterį, Windows7. 
Su monitoriumi. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis

• Nešiojamąjį kompiurį Acer. 
Windows7. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Monitorių LG FLATRON 
L1740PQ. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 652 92 396. Rokiškis
• Geros būklės Nintendo New 3DS 
žaidimų konsolę. Retesnis modelis, 
nes turi originalų kroviklį, į kurį 
įstatomas. Būklė gera, ekranai 
tvarkingi. Baterija laiko gerai. Įdėta 
32GB atminties kortelė, plius Super 
Mario 3d land žaidimas. Kaina 80 
Eur. Tel. 8 675 14 084. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Šviežią pieną ir jo produktus.  
Tel. 8 623 31 100. Rokiškis
• Sertifikuotas, ekologiškai 
užaugintas valgomąsias bulves. 
Nemokamas ir greitas pristatymas 
visame Rokiškio rajone. Tel. 8 684 
14 283. Rokiškis
• Ekologiškai augintas valgomąsias 
bulves Jelly (džėli). Lygios, 
be akučių, gera skusti, ilgai 
nejuoduoja, tinka cepelinams. 
Atvežu. Tel. 8 652 80 328. Rokiškis
• Ekologiškai užaugintas 
valgomąsias bulves. Greitas ir 
nemokamas pristatymas į sutartą 
vietą. Tel. 8 683 50 716. Rokiškis
• Šalto spaudimo rapsų aliejų. 
Litro kaina 3 Eur. Siunčiam į kitus 
miestus. Juodupė.  
Tel. 8 652 76 556. Rokiškis
• Įvairių veislių valgomąsias 
bulves. Galiu atvežti.  
Tel. 8 601 26 960. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas galite padovanoti 
sofą-lovą, spintelę, 2 durų spintą, 
negalią turinčiai 3 asmenų šeimai. 
Būtume labai dėkingi. Rokiškio 

socialinės paramos centras, 
Pagalbos į namus padalinys.  
Tel. 8 694 59 699. Rokiškis
• Gal kas turi padovanoti nedidelį 
šaldytuvą. Tel. 8 626 90 489. 
Rokiškis
• Gal kam nebereikia 2 durų spintos 
ar turite senų nereikalingų baldų? 
Paimčiau. Tel. 8 686 45 475. 
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Pamesta asmens tapatybės kortelė 
D. N. Jei radote, prašau susisiekti. 
Tel. 8 661 66 613. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Keliamąją talę (lebiotkę). Kaina 
35 Eur. Tel. 8 608 09 520. Rokiškis
• Šamotines plytas. Tel. 8 698 16 
495. Rokiškis
• Storasienį metalinį vamzdį. Storis 

8mm, skersmuo 630 mm.  
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• Trifazį diskinį pjūklą (zeimerį) su 
obliavimo funkcija. Kaina 270 Eur. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Suktukus Metabo, Hitachi. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
• Naudotus ketaus radiatorius, 
38vnt. Kaina 2 Eur.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Keramikinį granulių uždegiklį, 
teną. Ilgis 137 mm, skersmuo 
(tvirtinamos dalies) 17,7mm. Kaina 
55 Eur. Tel. 8 630 00 655. Kaunas
• Naują betono trinkelių, plytų 
pjūklą iš Vokietijos.  
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
• Medieną pirtims.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Labai geros kokybės, mažai 
naudotas, vokiškas pačiūžas. 

Vyriškos mėlynos spalvos - 42 
dydžio. Mergaitei raudonos spalvos 
- dydis 34-36 (galima reguliuoti 
dydį). Kaina: vyriškų - 25Eur., 
mergaitiškų - 20Eur. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 682 30 405. Rokiškis
• Biliardo rutulius. Nauji, su 
dėžute. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Kultivatorių. C formos 
spyruoklės, tinka T25 traktoriui. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 626 90 489. 
Rokiškis
• Pjūklą Stihl. 2,3kW. Kaina 130 
Eur. Tel. 8 684 20 231. Kupiškis

Ieškokite
prekybos centruose!

Vytauto gatvėje sulaikytas neblaivus „Audi“ vairuotojas
Sausio 27 d., 19.45 val., Rokiškyje, Vytauto g., neblai-

vus (1,83 prom. girtumas) vyras (gim. 1952 m.) vairavo 
automobilį „AUDI 80“. Įtariamasis sulaikytas.

Panevėžio apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato inform.

Nedarbas Lietuvoje pernai padidėjo
Lietuvoje nedarbo lygis pernai buvo 6,3 proc. – 0,2 pro-

centinio punkto didesnis nei 2018 metais. Ilgalaikio nedaro 
lygis pernai beveik nepakito ir buvo 1,9 procento.

Statistikos departamentas, remdamasis išankstiniais gy-
ventojų užimtumo tyrimo duomenimis, pranešė, kad 2019 
metais šalyje buvo 92 tūkst. bedarbių, o dirbo 1,378 mln. 
gyventojų.

BNS inform.



Nepriklausomas rajono laikraštis
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Rajono policijos komisariato viršininko ataskaita: 
apie mažėjantį nusikalstamumą, gražėjantį komisariatą ir geležinę pareigūnų kantrybę

Sausio pabaiga – metas apžvelgti, kokie praėję metai buvo rajono policijos pareigūnams. Lakoniška žodžiais, tačiau gausi informacija rajono komisariato viršininko 
Rimanto Čepulio ataskaita palietė daugelį rokiškėnų gyvenimo sričių: nuo žvėrių keliuose iki nelegalios prekybos alkoholiu ir cigaretėmis, smurto artimoje aplinkoje 
užkardymo iki nusikaltimų elektroninėje erdvėje. Paskelbta saugiausia seniūnija, apdovanoti policijos talkininkai. Pasiklausyti ataskaitos atėję svečiai tramdė juoką stebė-
dami įamžintas pareigūnų kasdienybės akimirkas: kai jie kviečiami ieškoti... nedingusio dviračio ar sunešti iš lauko jurginų gumbų.

Reagavo itin greitai
Tradiciškai rajono policijos 

komisariato viršininko atas-
kaita sulaukia didelio dėme-
sio. Pasiklausyti jos susirinko 
ne tik policijos pareigūnai, bet 
ir atvyko rajono meras Ramū-
nas Godeliauskas, Rokiškio 
kaimiškosios, Panemunėlio, 
Juodupės, Jūžintų seniūnijų 
vadovai, Krašto apsaugos sa-
vanorių pajėgų Vyčio apygar-
dos 5-osios rinktinės 506-os-
ios kuopos vadas kapitonas 
Sergejus Afanasjevas, Juodu-
pės šaulių vadas Petras Ka-
žemėkas bei šauliai, policijos 
rėmėjai.

Savo ataskaitą rajono polici-
jos komisariato viršininkas R. 
Čepulis pradėjo nuo esminio 
klausimo: ko visuomenė tikisi 
iš policijos pareigūnų? Pirmiau-
sia, gyventojai norėtų dažniau 
matyti savo angelus sargus: 
pareigūnų buvimas siejamas 
su saugumo jausmu. Jei ištiko 
bėda ar nelaimė, tikimasi, kad 
policininkai atvyks greitai ir 
kokybiškai išspręs problemą. Ir 
gyventojai tikisi kvalifikuotos 
pagalbos. Šie lūkesčiai buvo la-
bai svarbūs, organizuojant rajo-
no policijos komisariato bei jo 
pareigūnų veiklą. 

Policijos pareigūnai 2019 
m. gavo 5008 iškvietimus, 
arba 21 proc. mažiau, nei 
2018-aisiais. Pagal iškvieti-
mų svarbą, jie skirstomi į tris 
kategorijas. Į A kategorijos 
iškvietimą paregūnai turi re-
aguoti per 12 min. 2019 m. 
tokių iškvietimų buvo 119, 
per numatytą laiko limitą 
paregūnams pavyko atvykti 
98 atvejais, arba 82 proc. to-
kių iškvietimų. Į B kategori-
jos iškvietimą pareigūnai turi 
reaguoti per 20 min. Tokių 
iškvietimų būta 965, į laiko 
limitą „tilpta“ 88 proc., arba 
853 atvejais. Į C kategorijos 
įvykį pareigūnai turi reaguoti 
per valandą, tokių įvykių būta 
3914, laiku atvykta 98 proc. 
atvejų. Šis rodiklis, viršininko 
teigimu, yra geras, atsižvel-
giant į tai, kad mūsų rajonas 
yra vienas didžiausių šalyje. 

Nė vieno nužudymo
Rajone pernai registruota 

419 nusikalstamų veikų. Lygi-
nant su 2018 m., kai tokių vei-
kų buvo 499, jų sumažėjo 16 
proc. Didžiule policijos darbo 
sėkme galima laikyti tai, kad 
pernai rajone nebuvo nužudy-
tas nė vienas žmogus, taip pat 
nebuvo plėšimų.

Rajono policijos pareigūnai 
ištyrė 70,2 proc. nusikalstamų 
veikų, ir lyginant su 2018 m., 
šį rodiklį pagerino beveik 2 

proc. Įdomu tai, kad pernai 
perpus sumažėjo nusikalsta-
mų veikų Rokiškyje, o rajone 
jų mažiausiai buvo įvykdyta 
Panemunėlio ir Kazliškio se-
niūnijose.

Policijos komisariato vir-
šininkas akcentavo, kad pa-
grindinis rodiklis, ar rajono 
gyventojai jaučiasi saugūs, 
yra nusikaltimai viešajai tvar-
kai. Jų pernai registruota 14, 
užpernai – 23. Per metus pa-
reigūnai ištyrė 14 tokių nusi-
kaltimų. 

Net 17,8 proc. sumažėjo 
vagysčių. 2019 m. jų regis-
truota 83, užpernai – 101. 
Pareigūnams pavyko ištirti 
daugiau nei ketvirtadalį pernai 
įvykdytų šių nusikaltimų.

Prevencinė veikla 
davė vaisių
Viena didžiausių sėkmių 

rajono policijos pareigūnai 
laiko tai, kad pernai rajone ne-
buvo žmogžudysčių. Tačiau ši 
sėkmė – ne atsitiktinumas. Tai 
lėmė didžiulis, kantrus ir nuo-
seklus pareigūnų prevencinis 
darbas srityje, kuri laikoma 
mūsų visuomenės piktžaizde – 
smurto artimoje aplinkoje sri-
tyje. Pernai rajone registruoti 
126 smurto artimoje aplinkoje 
atvejai. Tai – daugiau nei ke-
tvirdadalis visų nusikalstamų 
veikų. Visgi teigiamų tenden-
cijų šioje srityje yra: smurto 
atvejų, lyginant su 2018 m., 
mažėjo 15 proc. Policijos ko-
misariato viršininkas kalbėjo 
apie kasdienę pareigūnų pre-
vencinę veiklą. Tos šeimos, 
kuriose buvo tokio smurto 

rizika, nebuvo paliktos be 
dėmesio. Štai, kai pareigūnai 
kviečiami malšinti šeimyninio 
kivirčo (nors smurto atvejis ir 
nepasitvirtina), šeimos jie ne-
palieka be dėmesio. Maždaug 
per tris dienas nuo iškvietimo 
jie dar kartą apsilanko tokio-
je šeimoje, bendrauja su jos 
nariais. Ir toks pareigūnų dė-
mesys, kai galimos tik smur-
to užuomazgos, R. Čepulio 
manymu, galėjo būti viena 
svarbių priežasčių, kurių dėka 
išsaugotos žmonių gyvybės.

Vis aktualesni 
nusikaltimai 
elektroninėje erdvėje
Pernai rajone užfiksuoti 9 

sukčiavimo atvejai, iš jų 6 pa-
reigūnai ištyrė. Sukčiavimo 
prevencija – visuomenės švie-
timas, aktyvus bendruomenės 
pareigūnų darbas. Tačiau yra ir 
neraminančių tendencijų: suk-
čiavimo atvejai keliasi į elek-
troninę erdvę. Ir šioje srityje 
dar trūksta gyventojų supratin-
gumo, elementaraus atsargumo.

Dirbo efektyviai
Rajono policija stengėsi 

dirbti maksimaliai efektyviai. 
Net 181 ikiteisminis tyrimas 
baigtas baudžiamuoju įsaky-
mu ir  5 ikiteisminiai tyrimai 
baigti pagreitinto proceso 
tvarka. Tokių gerų rezultatų 
priežastimi rajono policijos 
viršininkas įvardijo glaudų ra-
jono policijos ir prokuratūros 
darbuotojų bendradarbiavimą.

Greiti ir girti
Eismo įvykių statistika 

2019 m., pasak policijos ko-
misariato viršininko, nėra 
džiuginanti. Per metus įvyko 
32 įskaitiniai eismo įvykiai, 
kurių metu žuvo, ar sužaloti 
žmonės. Iš šių nelaimių net 6 
įvyko dėl neblaivių vairuotojų 
kaltės. 32-uose įskaitiniuose 
įvykiuose žuvo 4, buvo suža-
lota 40 asmenų. Trys žuvusieji 
buvo transporto priemonių 
vairuotojai, vienas – keleivis. 

Įskaitinių įvykių svarbiau-
sios priežastys: saugaus grei-
čio nepasirinkimas, manevra-
vimo taisyklių pažeidimai, 
pėsčiųjų ir dviratininkų pažei-
dimai.

Rajono policijos vadovas 
pasidžiaugė visuomenės pilie-
tiškumu: pareigūnai gauna ne-
mažai pranešimų apie įtaria-
mus girtus vairuotojus, buvo 
atvejų, kai kiti vairuotojai 
padėjo pareigūnams sulaikyti 
neblaivius asmenis, sėdusius 
už vairo.

Rajone avaringiausi mėne-
siai yra gegužė ir spalis, ava-
ringiausios dienos – pirmadie-
nis ir šeštadienis, o didžiausia 
tikimybė į eismo įvykį patekti 
yra 16-20 val.

Atskira grafa pranešime: 
eismo įvykiai, susiję su gyvū-
nais. Tokių pernai registruota 
210. Galima nelinksmai pa-
juokauti, kad rajono vairuo-
tojai sumedžiojo tiek gyvūnų, 
kiek trys rajono medžiotojų 
būreliai. Dauguma pakliuvu-
sių po ratais – stirnos. Skau-
džiausių pasekmių – žmonių 
žūčių šiuose susidūrimuose 
išvengta. Didžiausia tikimybė 
sutikti žvėris kelyje – rytas ir 
vakaras, o pavojingiausi mė-
nesiai – rugpjūtis ir lapkritis.

Atskiras klausimas – neblai-
vūs vairuotojai. Jų 2019 m. su-
laikyta 119. Tuo tarpu 2018 m. 
– 97. 2019 m. daugiau nei pu-
sei – 57-iems vairuotojams kilo 
baudžiamoji atsakomybė, mat 
jų girtumas viršijo 1,5 promilės. 
Girčiausio vairuotojo antirekor-
do autorius sustabdytas rugpjūtį 
Juodupėje. Audi A6 „Avant“ 
vairuotojas „pripūtė“ 3,66 
promilės. Negarbingoje anti-
rekordų įskaitoje vietos yra ir 
dviratininkams: vienas asmuo, 
mindamas dviratį neblaivus, 
per metus sulaikytas... 11 kartų.

Daugėjo ir dviratininkų bei 
pėsčiųjų nusižengimų Kelių 
eismo taisyklėms. Už kelių 
eismo taisyklių pažeidimus 
surašyti 3362 protokolai. Daž-
niausiai jie surašyti už grubius 
pažeidimus.

Viso už padarytus adminis-
tracinius pažeidimus surašy-
ta 4094 protokolai. Be kelių 
eismo taisyklių pažeidimų 

daug surašoma protokolų už 
smulkias vagystes, viešosios 
tvarkos, rimties trikdymo pa-
žeidimus, akcizinių prekių pa-
žeidimus.

Paimta per 2 tūkst. 
pakelių cigarečių
2019-aisiais nustatyta 15 

alkoholio neteisėto laikymo, 
gamybos, prekybos ir kitų 
pažeidimų atvejų, kurių metų 
paimta 207 litrai alkoholio.

Nustatytas 401 teisės aktų, 
reglamentuojančių tabako ga-
minių pardavimą ir laikymą, 
pažeidimas. Paimta 2315 pa-
kelių cigarečių, nepažymėtų 
Lietuvos Respublikos bande-
rolėmis.

Viso dėl akcizinių prekių 
laikymo, gabenimo, pardavi-
mo tvarkos pažeidimų sura-
šyti 511 administracinio nusi-
žengimo protokolų.

Sėkminga 
prevencinė veikla
Prevencinį darbą įvertinti 

sunku: jo iš karto neapčiuopsi 
neįdėsi į jokius skaičius. Pre-
vencinio darbo srityje, žinoma, 
yra aktyviausi bendruomenės 
pareigūnai, bet nemažą dalį 
individualios ir situacinės pre-
vencijos vykdo ir kiti veiklos 
pareigūnai“, – teigė R. Čepulis.

Pernai daug dėmesio buvo 
skirta Policijos rėmėjų ir Jau-
nųjų policijos rėmėjų veiklos 
aktyvinimui, jie dirbo ren-
giniuose, aktyviai dalyvavo 
įvairiose prevencinėse prie-
monėse. Policijos pareigū-
nai vykdė gyventojų teisinį 
švietimą, konsultavo juos tei-
sės pažeidimų užkardymo ir 
policijos teikiamų paslaugų 
klausimais. Surengta net 90 
susitikimų ir  paskaitų įvai-
riose įstaigose, organizuoti 29 
teminiai renginiai.

Populiarios ir saugios kai-
mynystės grupės: pernai jų 
rajone įkurta trys. Su saugios 
kaimynystės „Velykalnio“ 
grupės atstovais rajono pa-
reigūnai dalyvavo respubliki-
niame renginyje„Veikliausia 
saugios kaimynystės grupė“. 
„Skatinama iniciatyva daugi-
abučių namų bendrijoms įsi-
rengti vaizdo stebėjimo siste-
mas. Manau, kad būtent 2020 
metais bus viena iš prioriteti-
nių iniciatyvų“, – akcentavo 
rajono policijos komisariato 
viršininkas. Viso Rokiškio 
rajono policijos komisariatas 
pagal prevencinę programą 
pernai  gavo 1000 eurų. Lėšos  
skirtos rajono gyventojams: 
jiems dovanoti atšvaitai, lie-
menės, organizuoti prevenci-
niai renginiai, lankyta daugiau 

kaimų, vienkiemių, vykdoma 
smurto artimoje aplinkoje ir 
kitų veikų prevencija ir t.t.

Sėkmingos veiklos 
pagrindas – žmonės
Kalbėdamas apie policijos 

komisariato darbą, viršininkas 
dėkojo policijos pareigūnams. 
Dabar yra 69 pareigybės, iš jų 
66 statutinės, dirba 54 parei-
gūnai. Net 76 proc. Rokiškio 
policijos komisariate dirban-
čių pareigūnų turi aukštąjį iš-
silavinimą. Kai kurie aukštojo 
išsilavinimo šiuo metu siekia 
neakivaizdinėse studijose. 

 Nuo 2016 m. vidutinis po-
licijos pareigūno atlyginimas 
išaugo beveik dvigubai. Pernai 
policijos pirminės grandies pa-
trulism atskaičius mokesčius, 
gavo ne mažiau kaip 700 eurų, 
o viduriniosios grandies tyrėjas 
ne mažiau kaip 850 eurų.  Per-
nai žymiai daugiau buvo inves-
tuota į pareigūnų pasirengimą. 
Per mėnesį mažiausiai 8 val. 
buvo skiriamos taktikos, šau-
dymo ir kovinių veiksmų praty-
boms. Atnaujintas komisariato 
automobilių parkas. Mašinose 
įdiegta kompiuterinė įranga, 
įrengtos patogios darbo vietos 
skirtos apklausai, geras interne-
tinis ryšys, leidžiantis operaty-
viai gauti reikiamus duomenis, 
dėl to daug lengviau, greičiau 
ir patogiau pareigūnams pri-
imti reikiamus sprendimus. 
Automobiliai sukomplektuoti 
visomis būtiniausiomis tyrimui 
ir minimaliomis gelbėjimo prie-
monėmis, taip pat pritaikyti su-
laikytųjų konvojavimui.

Keičiasi ir policijos pastatas, 
pavasarį bus baigta jo išorinė 
renovacija, taip pat bus pradėta 
remontuoti ir vidaus patalpos.

Prioritetai šiems metams
Rajono policijos komisari-

ato viršininkas apžvelgė ir šių 
metų veiklos prioritetus. Tai 
– visuomenės saugumo didi-
nimas, palaikant viešąją tvar-
ką, eismo saugumo kontrolę, 
įgyvendinant teisės pažeidimų 
prevencijos priemones; Nu-
sikalstamų veikų atskleidimo 
ir tyrimo aktyvinimas; Reaga-
vimo į gyventojų pranešimus 
operatyvumas ir nusikalsta-
mų veikų tyrimas „karštais 
pėdsakais“; Eismo priežiūros 
užtikrinimas ir prevencinė 
veikla užtikrinant saugų eis-
mą; Visokeriopos pagalbos 
ir informacijos suteikimas 
nukentėjusiems asmenims; 
Aktyvi prevencinė veikla, ak-
tyvus bendradarbiavimas su 
bendruomenėm, saugios kai-
mynystės grupėmis.

Į 5 p.

Aktyviausia policijos rėmėja – juodupėnė šaulė Dalia Bliūdžiuvienė, šiai 
veiklai skyrusi 2019 m. net 117 valandų.              L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.
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Unikalūs tyrimai: dronas po bažnyčios skliautais
Trečiadienį, sausio 29-

ąją Rokiškio šv. apaštalo 
evangelisto Mato bažny-
čioje buvo atliekami uni-
kalūs tyrimai: po skliautais 
sklandė dronas. Tyrimai 
svarbūs daugeliu aspektų 
ir jie yra svarbi dalis pla-
nuojamam bažnyčios vi-
daus atnaujinimo projek-
tui.

Pasaulyje įprasti, 
Lietuvoje reti
„Rokiškio Sireną“ su įdo-

miais tyrimais supažindino 
architektas kraštietis Auri-
mas Širvys ir Rokiškio de-
kanato dekanas, Šv. apaštalo 
evangelisto Mato bažnyčios 
klebonas Eimantas Novikas. 
Pasak architekto A. Širvio, 
tyrimų metu bus ne tik iš-
žvalgytos įprastai sunkiai 
pasiekiamų bažnyčios in-
terjero detalių, tokių, kaip, 
pavyzdžiui, skliautai, būklė, 
bet ir jų įtrūkimų kiekis, gy-
lis ir kiti svarbūs duomenys. 
Taip pat bus detaliai užfik-
suota visos bažnyčios būklė. 
Bus sukurtas trimatis interje-
ro vaizdas, santykiu 1:1.

Kaip pasakojo A. Širvys, 
tokie tyrimai užsienyje jau 
įprasti rūpinantis senųjų pas-
tatų išsaugojimu. O Lietuvoje 
ši nauja technologija taikoma 
retokai. Šiuolaikinių techno-
logijų dėka, tyrimai bažny-
čioje truko maždaug pusdienį. 
Juos specialia įranga atliko 
įmonė „Droneteam Lt“.

Detalus trimatis vaizdas
Kuo svarbus toks tyri-

mas? Architekto teigimu, 
užfiksuojamas detalus trima-
tis pastato interjero vaizdas. 
Kiekviena jo detalė puikiai 
matoma. Ir toks modelis la-
bai naudingas rekonstruojant 
arba po nelaimių atkuriant 
paveldo objektus. Užsienyje 
tokie tyrimai labai populia-

Bažnyčios sienų dažymo pavyzdžiai. Pro tamsiai pilką piešinį prasišviečiai oranžiniai dažai: ankstyviausia sienų 
puošyba. Tada sekė tamsusis piešinys, ant jo pieštas kiek šviesesnis, ant šio – dabartinis. 

„Droneteam Lt“ atstovas drono dėka tyrė bažnyčios skliautus.

Bažnyčios tinko būklė – prastoka.                    L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Kokia dabartinė bažny-
čios būklė? Pasak pašneko-
vo, bažnyčios tvarkymo dar-
bai pradedami kaip tik laiku: 
statinio būklė dar nėra avari-
nė. Tačiau tvarkymo darbai 
jau būtini. Jei su jais būtų 
suvėluota, pastatas kurį lai-
ką nyktų tarsi nepastebimai, 
po to prasidėtų virtinė rimtų 
bėdų.

Rengiasi svarbiam
projektui
Šie tyrimai yra vienas iš 

pasirengimo numatomam di-
deliam Rokiškio šv. apaštalo 
evangelisto Mato bažnyčios 
interjero rekonstrukcijos 
projektui. A. Širvio teigimu, 
projektas bus paruoštas rug-
sėjį. Projekto rengėja – UAB 
„Senamiesčio projektai“. 
Buvo atlikti ir specialūs po-
lichrominiai tyrimai, nusta-
tyta, kad bažnyčios vidus 
perdažytas keliskart.

Be jau minėtų, žinomi ir 

kito svarbaus tyrimo rezul-
tatai. Buvo tirtas bažnyčios 
tinko užterštumas. Ir jis vir-
šija normą dukart. Kaip tai 
nutiko? A. Širvys pasakoja 
paprastai: tik ką pastaty-
ta bažnyčia buvo be vidaus 
apdailos. Ji buvo atlikta 
maždaug tuo pat metu, kaip 
pastatytas bažnyčios bokš-
tas. Šventovės sienų dekoras 
buvo mums neįprasta oranži-
ne spalva. Aliejiniais dažais. 
Nuo jų ir prasidėjo visos 
problemos. Mat, pasak ar-
chitekto, aliejiniai dažai už-
kemša tinko poras. Maža to, 
ir vėliau bažnyčia, manoma, 
tarpukariu, buvo perdažyta. 
Ir vėl, žinoma, aliejiniais da-
žais. Paskutinysis ornamentų 
sluoksnis aliejiniais dažais 
buvo išpieštas apie 1970-80 
m. Iš išorinės aplinkos į baž-
nyčios vidų patekdavo drė-
gmė. Ir tinkas po gana storu 
aliejinių dažų sluoksniu tie-
siog sušuto.

Pasak A. Širvio, stengian-
tis atkurti autentišką bažny-
čios interjerą, tektų valyti vi-
sus aliejinių dažų sluoksnius. 
Ir ne juos nuskusti, o nuimti 
specialios termotechnologi-
jos dėka. Taip pat projekto 
dėka būtų sutvirtinti iš išorės 
bažnyčios pamatai, restau-
ruota grafų kripta, įrengta 
speciali nuogrinda, sutvar-
kyti bažnyčios vidaus pavir-
šiai, laiptinė.

Rokiškio dekanato deka-
nas E. Novikas akcentavo, 
kad Rokiškio šv. apaštalo 
evangelisto Mato bažnyčia 
svarbi daugeliu aspektų. Ir 
kaip architektūros šedevras, 
reprezentuojantis Rokiškį, 
ir kaip religinė, sakralinė er-
dvė, dvasinis dekanato cen-
tras. Ji jau atskleidė nemažai 
paslapčių apie mūsų miesto 
istorinę, kultūrinę raidą, ir 
žada vis naujus atradimus.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

rūs medinio sakralinio pa-
veldo išsaugojimui. O štai 
Lietuvoje jie vis dar yra nau-
jovė. Pasak pašnekovo, šis 

tyrimas yra faktiškai antrasis 
detalus Rokiškio šv. apaštalo 
evangelisto Mato bažnyčios 
tyrimas.

Rajono policijos komisariato viršininko ataskaita: 
apie mažėjantį nusikalstamumą, gražėjantį komisariatą ir geležinę pareigūnų kantrybę

Iš 4 p.
Rizikuoja gyvybėmis
Paliesta ir ypač skaudi parei-

gūnams tema: melagingi pra-
nešimai apie įvykius. Tai, kas 
kvailam ar neblaiviam asme-
niui atrodo tik pokštas, iš tiesų 
turi labai skaudžias pasekmes. 
Lėkdami su švyturėliais į tokius 
iškvietimus pareigūnai skuba 
rizikuodami savo sveikata ir net 
gyvybe. Tol, kol gaištamas lai-
kas tikrinant tokius pranešimus, 
gali vėluoti pagalba tiems, kam 
iš tiesų jos labai reikia. Todėl 
nenuostabu, kad tokie pokštai 
vertinami labai brangiai – už 
melagingą policijos iškvietimą 
bauda siekia iki 2 tūkst. Eur. 
Pernai už tokią veiklą surašyta 
118 protokolų. 

Apie policijos pareigūnų 
kasdienybę pasakojo trumpas 
linksmas filmukas. Žinoma, jis 
juokingas buvo sėdint jaukioje 
salėje. Tačiau į iškvietimą su 

švyturėliais lėkusiems parei-
gūnams turėtų nusvirti rankos, 
išgirdus, kad jie reikalingi... 
pavyzdžiui, sunešti iš lauko į 
namą jurginų gumbus. Arba 

užkurti krosnį neblaiviai da-
mai. „Griuvau, susinervinau 
ir iškviečiau draugui policiją“, 
– aiškino neblaivi dama. O ne-
blaivus ponas stebėjosi, kad 
vietoj skambučio mamai surin-
ko 112. Teko policijai ieškoti ir 
nuo parduotuvės... nepavogto 
dviračio.

Saugiausia seniūnija – 
Panemunėlis
Rajono policijos komisariato 

viršininkas R. Čepulis paskelbė 
ir tradicinio saugiausios rajono 
seniūnijos konkurso nugalėto-
jus. Šiemet laurai atiteko Pa-
nemunėlio seniūnija. Ir prizas 
įteiktas seniūnei Daliai Duben-
čiukienei.

Nepamiršti buvo ir policijos 

rėmėjai. Daiva Bliūdžiuvienė, 
Juodupės šaulė, per metus 117 
valandų atidavė šiai prasmingai 
pilietinei veiklai Juodupėje.

Ričardas Inčiūra iš Pandėlio 
seniūnijos pagerbtas už aktyvią 
veiklą ir pagalbą pareigūnams.

Ovidijus Zibavičius buvo 
pagerbtas už pilietiškumą: neli-
ko abejingas eismo saugumui ir 
padėjo sulaikyti girtą vairuotoją.

Vienintelis rodiklis
Rajono mero Ramūno Gode-

liausko svarbiausias klausimas 
pareigūnams buvo toks: ar visi 
pareigūnai buvo saugūs vykdy-
dami savo pareigas visuomenei? 
Rajono policijos komisariato 
viršininkas R. Čepulis atsakė, 
kad pernai pareigūnai nenuken-

tėjo. „Nepamirškite saugoti save 
ir savo kolegas“, – linkėjo me-
ras. Jis dėkojo policininkams už 
tai, kad rajono žmonės jaučiasi 
saugūs. Meras pakvietė Angelų 
sargų dieną apskrities pareigū-
nus paminėti Rokiškyje. 

Apskrities komisariato lai-
kinai einantis pareigas Renal-
das Žekonis sakė, kad policijos 
veiklą apskrityje ir Rokiškyje 
galima apibūdinti vienu vienin-
teliu skaičiu. Pernai visuomenės 
pasitikėjimas apskrities policijos 
pareigūnais buvo 87 proc. „Kol 
kas dar tik išankstiniai duome-
nys, bet ir šiemet šis rodiklis ti-
krai nebus mažesnis“, – sakė R. 
Žekonis.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Už pagalbą policijai rajono policijos komisariato viršininkas Rimantas 
Čepulis pagerbė Pandėlio seniūnijos gyventoją Ričardą Inčiūrą..
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PASLAUGOS

Atliekame visus įmanomus 
kraujo tyrimus

Ieškokite prekybos centruose!

• Visi apdailos darbai: glaistymas-
dažymas, plytelių klijavimas, GKP 
montavimas, tapetavimas, laminato 

klojimas. Dirbu visus kitus darbus. 
Tel. 8 609 17 105. Rokiškis
• MB Ir stiklas ir veidrodis gamina 
ir montuoja įvairius stiklo gaminius 
ir konstrukcijas (veidrodžius, 
dušo kabinų stiklus, stiklinius 
turėklus ir kt.). Nepriklausomybės 
a. 22, Rokiškis. Tel. 8 646 42 557. 
Rokiškis
• Atliekame pilną vidaus apdailą. 
Pristatome medžiagas, išvežame 
statybines atliekas ar senus baldus. 
Tel. 8 697 41 092. Rokiškis
• Stataus krosnis (pečius) bei valau 
kaminus. Taip pat vedžioju elektros 
instaliaciją, statau klijuoju plyteles 
bei atlieku vidaus apdailą.  
Tel. 8 695 32 424. Rokiškis
• Gaminame įvairius metalo 
gaminius: vartų vyriai, lankstai, 
stogeliai virš durų, rampos 
neįgaliesiems, metaliniai vartai, 
turėklai, įvažiavimo šlagbaumai, 
medis/metalas ir kiti gaminiai. 
Atvykstame į vietą, parenkame 
geriausią variantą.  
Tel. 8 670 54 481.  
Rokiškis

PERKA
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Laisvės g.13

Rokiškio rajono savivaldybės 
administracija skelbia atranką Obe-
lių seniūnijos darbininko pareigoms 
užimti (pareigybės lygis – C, darbo 
sutartis, koeficientas 4,00–4,08). 

Išsamesnė informacija Rokiškio 
rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu 
http://www.rokiskis.lt. 

Užs. 0929

2020 m. vasario 07 d. 12 val. Rokiškio r., Rokiš-
kio kaimiškoji sen., Palūšnių k. numatomi žemės 
sklypų Kad.Nr. 7347/0002:147 ir 7347/0002:39 
kadastriniai matavimai. Gretimo besiribojančio 
žemės sklypo Kad.Nr. 7347/0002:29 paveldėtojai 
kviečiami atvykti į žemės sklypo ženklinimą.

Matavimus vykdys: 
UAB „Geo optimus“, 

Perkūno g.5 A, Rokiškis, tel.: +370 685 77037

Matininkas T. Varanka atlieka žemės sklypo ka-
dastrinis Nr. 7330/0008:108, esančio Pilkėnų k., 
Rokiškio r. sav., kadastrinius matavimus. Gretimo 
žemės sklypo kadastrinis Nr. 7330/0008:100 savi-
ninkus ar įgaliotus asmenis prašau susisiekti: 

tel. nr. 861488155, 
tadasvaranka@gmail.com 

arba Kauno g. 133A, Marijampolė.

• Perku cinkuotus vamzdžius.  
Tel. 8 674 17 502. Rokiškis
• Perku traktorinę vienašę verčiamą 
priekabą. Su dokumentais. Siūlyti 

įvairius variantus.  
Tel. 8 623 43 539. Rokiškis
• Perku naudotą motobloką-
kultivatorių, savadarbių nesiūlykite. 
Tel. 8 616 05 668. Rokiškis
• Perku garažą J. Gruodžio gatvėje. 
Tel. 8 662 52 932.  
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Keičiu 3 kambarių butą 3 
aukšte, Širvio g. Nr. 13 į dviejų 
kambarių butą pirmame aukšte, 
Širvio, Panevėžio, Jaunystės ar 
Vilties gatvėse. Tel. 8 682 28 904. 

Rokiškis
• Garažą Kavoliškyje su duobe 

ir rūsiu po visu garažu. Durys 
naujai skardintos, krosnelė. Kaina 
sutartinė. Kaina 3000 Eur.  
Tel. 8 672 49 152. Rokiškis
• 80 a sklypą prie Sartų. Ribojasi su 
ežeru. Kaina galutinė. Kaina 14000 
Eur. Tel. 8 679 25 978. Rokiškis
• 3 kambarių butą, Juodupėje, 
Pergalės g. 10, ketvirtas aukštas. 
Šarvo durys, plastikiniai langai, su 
baldais. Kaina 6000 Eur.  
Tel. 8 684 08 935. Rokiškis
• 6,29 ha sklypą Kalbutiškių k., 
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01 05:10 Ponių rojus 4

06:00 Himnas
06:05 Daiktų istorijos
07:00 Mūšio laukas
07:25 Riubecalio lobis
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
12:00 Vilionės, apgaulė ir 
drugiai
12:55 Didžiųjų kačių 
epocha
13:50 Džesika Flečer 10
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Žinios
18:00 Langas į valdžią
18:30 Vakaras su Edita
19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Pabandom iš naujo! 

2020. Eurovizijos nacionalinė 
atranka
23:20 Tolimas kraštas
01:40 Ratas
03:25 Modestas Paulauskas. 
Krepšinio švyturys
04:25 Riubecalio lobis

06:30 Ilgo plauko istorija
07:00 Transformeriai. Kibernetinė 
Visata
07:30 Aladinas
08:00 Ilgo plauko istorija
08:30 Virtuvės istorijos
09:00 Gardu Gardu
10:00 Tėvų darželis
10:30 Būk sveikas! 
11:00 Penkių žvaigždučių 
būstas
11:30 Mano pinigai
12:00 Teris ir užburta Aušros 
karalystė

13:50 Keistas penktadienis
15:40 Havajai 5.0 
16:45 Ekstrasensų mūšis
18:30 TV3 žinios
19:30 Uošvių nepasirinksi
21:00 Skrydis
23:50 Velnio stuburo paslaptis
01:30 Atominė apokalipsė
03:05 Broliai Sistersai

06:55 Linksmieji Tomas ir Džeris 
07:20 Zigis ir Ryklys 
07:45 Ogis ir tarakonai
08:05 Neramūs ir triukšmingi 
08:35 Tomo ir Džerio nuotykiai 
09:05 Beprotiškos melodijos 
09:30 Vėžliuko Semio nuotykiai
11:10 Tomas ir Džeris lobių saloje
12:35 Troškimų akmuo
14:25 Beverli Hilso nindzė
16:10 Kiaušingalviai
17:55 Gyvūnų pasaulis

18:30 Žinios
19:30 Debesuota, numatoma mėsos 
kukulių kruša 2
21:25 Didžiosios motušės namai 2
23:30 Vampyrai užkniso juodai
01:05 Amerikietis žudikas

06:00 Galiu rytoj
07:30 Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas
08:30 Galiu rytoj
09:00 Sveikatos kodas
10:00 Varom! 
10:30 Nepaprastos žmogaus 
galimybės 
11:35 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu 
12:40 Džeimio ir Džimio 
kulinarinės dvikovos 
13:45 Vanity Fair. 
Visiškai slaptai 
14:45 Muchtaro sugrįžimas. Naujas 

pėdsakas 
15:45 Nusikaltimų tyrėjai 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Rytas - Šiauliai
19:30 Muzikinė kaukė
22:05 Pavojingas sandėris
00:15 Neprašyti svečiai
02:00 Baudėjas. Karo zona

05:15 „Pone prezidente” 
05:35 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
06:25 „Neprijaukinti“ 
06:50 „Pasaulio turgūs“ 
07:20 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje“
08:30 Nauja diena
09:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
09:30 Krepšinio pasaulyje 
10:00 Vantos lapas
10:30 „Pone prezidente” 

12:00 „Detektyvas Linlis“ 
14:00 Gyvenimas
15:00 Laikykitės ten
16:00 Žinios
16:30 Kryptys LT
17:00 Skyrybos
18:00 Žinios
18:30 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje“ 
19:00 „Tu esi mano“ 
20:00 Žinios
20:30 „Gluchariovas“ 
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:00 „Tu esi mano“ 
01:00 Šelesto bylos 
02:50 „Neprijaukinti“ 
03:15 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
03:55 Gyvenimas
04:35 Kryptys LT
04:55 Krepšinio pasaulyje
05:15 Skyrybos
05:55 Oponentai
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04 05:10 Ponių rojus 4
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 Stilius
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
16:30 Klausimėlis
16:45 Ponių rojus 4
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija
22:30 Dviračio žinios
23:00 Apgavikai 2

23:45 Komisaras Reksas 
00:30 Veranda
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Istorijos detektyvai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Apgavikai 2 
04:50 Kūrybingumo mokykla
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus

05:10 Iš Los Andželo į Vegasą 
05:30 Atsargiai! Merginos
06:25 Žvaigždžių karai. Sukilėliai
06:55 Elena iš Avaloro
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Visi mes žmonės 
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 Prieš srovę 
20:30 Prakeikti II 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Šaunus tėtukas
00:00 Majų baikerių klubas
01:20 Makgaiveris 
02:10 Legendos 
03:00 Tironas
04:00 Majų baikerių klubas
05:10 Iš Los Andželo į Vegasą
05:55 Atsargiai! Merginos

06:05 Mano gyvenimo šviesa
07:35 Linksmieji Tomas ir Džeris
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Rozenheimo policija 
11:00 Paveldėtoja 3 
11:50 Monikai reikia meilės
12:20 Būrėja 

13:30 Tik tu ir aš 
14:30 Našlaitės 
15:30 PLaukinis miestas
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:40 Paveldėtoja 3
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Monikai reikia meilės 
21:30 Žinios
22:30 Numeris 44
01:15 Akloji zona 
02:05 Pražūtingos gelmės

06:30 CSI. Majamis 
07:25 Mano virtuvė geriausia 
08:40 Stoties policija 
09:40 Paskutinis faras 
10:35 Gelbėtojai - 112 
11:35 Jūrų pėstininkai 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės 
13:30 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 Majamio katastrofa
22:50 Auksas
01:05 Didžiojo sprogimo teorija
01:50 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05:25 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
05:45 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
06:30 Kaimo akademija
07:00 Nauja diena
08:00 Puikūs pralaimėjimai
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
20:00 Reporteris
21:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
21:30 Oponentai
22:30 Reporteris
23:30 Lietuva tiesiogiai
00:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
00:30 „Pavojingi jausmai” 
01:30 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
02:00 Nauja diena
03:10 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:55 „Gyvybės langelis“ 
04:45 Oponentai
05:25 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
05:45 „Vieno nusikaltimo istorija“
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:15 Įstatymas ir tvarka 
10:00 Miuncheno 
kriminalinė policija 37
10:45 Komisaras Reksas
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Beatos virtuvė
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinio
16:30 Klausimėlis
16:45 Ponių rojus 4
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Vartotojų kontrolė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Tikrasis genijus
23:45 Komisaras Reksas
00:30 Klausimėlis

01:00 LRT radijo žinios
01:05 Savaitė
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Tikrasis genijus
04:50 Kūrybingumo mokykla
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus 4

05:05 Atsargiai! Merginos 
06:00 Sveikatos medis 
06:25 Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai 
06:55 Elena iš Avaloro 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 La Maistas
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Nuo likimo nepabėgsi 
11:00 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 Visi mes žmonės 
20:30 Prakeikti II 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Tamsos baikeris. Keršto 
demonas
23:50 Majų baikerių klubas 
01:05 Makgaiveris 
01:55 X failai 
02:45 Tironas 
03:45 Majų baikerių klubas 
04:50 Iš Los Andželo į Vegasą
05:30 Atsargiai! Merginos

06:05 Mano gyvenimo šviesa
07:35 Linksmieji Tomas ir 
Džeris 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Rozenheimo policija 
11:00 KK2 penktadienis
12:20 Būrėja 

14:00 Tik tu ir aš 
14:30 Našlaitės 
15:30 Laukinis miestas 
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva
17:40 Paveldėtoja 3 
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Monikai reikia meilės 
21:30 Žinios
22:30 Pražūtingos gelmės
00:45 Akloji zona 
01:35 Anonimė

06:35 CSI. Majamis 
07:30 Mano virtuvė geriausia 
08:40 Stoties policija 
09:40 Paskutinis faras 
10:35 Gelbėtojai - 112 
11:35 Vanity Fair. Visiškai slaptai 
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 Auksas
23:20 Pono Septimo restoranas
01:05 Didžiojo sprogimo teorija 
01:50 Narkotikų prekeiviai 
02:35 Antrininkas 
03:30 Nusivylusios namų 
šeimininkės 

05:15 Oponentai
05:55 Skyrybos
06:30 Krepšinio pasaulyje
07:00 Šiandien kimba
08:00 Apie tave
09:00 „24/7“
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
17:00 „Gyvybės langelis“ 
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19:30 Delfi dėmesio centre
20:00 Reporteris
21:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
21:30 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
22:30 Reporteris
23:30 Delfi dėmesio centre
00:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
00:30 „Pavojingi jausmai” 
01:30 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
02:30 Nauja diena
03:10 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:55 „Gyvybės langelis“ 
04:45 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
05:25 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
05:45 „Vieno nusikaltimo istorija“
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02 06:00 Himnas
06:05 Nacionalinė 
ekspedicija
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis
08:00 Veranda
08:30 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite
09:00 Brolių Grimų 
pasakos. Snieguolė
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Septyni pasauliai, 
viena planeta
12:55 Amerika iš paukščio 
skrydžio. Laukiniai 
Vakarai
13:45 Puaro
15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai

16:30 Gyvenk be skolų
17:30 Žinios
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“
21:30 Bloga mergaitė
22:30 Pabandom iš naujo
00:10 Sesutės
02:05 Septyni pasauliai, viena 
planeta
03:00 Prisikėlimo liudytojai. 
Lietuvos kankinystės kelias
03:15 Šventadienio mintys
03:40 Tolimas kraštas

07:00 Transformeriai. Kibernetinė 
Visata
07:30 Aladinas 
08:00 Ilgo plauko istorija
08:30 Svajonių ūkis 
09:00 La Maistas 
10:00 Pasaulis pagal moteris 

11:00 Svajonių sodai 
12:00 Gnomai
13:40 Kelionė po koledžus
15:10 Princas ir aš
17:25 Įrodytas nekaltumas
18:30 TV3 žinios
19:30 Princesės dienoraštis
21:50 Atominė blondinė
00:10 Bėdos kurorte
01:50 Skrydis
04:20 Makgaiveris
05:05 Atsargiai! Merginos

06:55 Linksmieji Tomas 
ir Džeris 
07:20 Zigis ir Ryklys 
07:45 Ogis ir tarakona
08:05 Neramūs ir triukšmingi 
08:35 Tomo ir Džerio nuotykiai
09:00 Sveikatos namai
09:55 Pelėdų karalystės sargai
11:45 Kaip aš gelbėjau 
Prezidentą
13:25 Trys nindzės sugrįžta

15:15 Švilpiko diena
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Lietuvos balsas
22:05 Anonimė
00:05 Tikra istorija
02:00 Didžiosios motušės 
namai 2

06:30 Galiūnai. Europos dvejetų 
taurė. Lazdijai
07:30 Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas 
08:30 Tauro ragas
09:00 Lietuvos galiūnų čempionato 
etapas. Alytus
10:00 Varom! 
10:30 Nepaprastos žmogaus 
galimybės 
11:35 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu 
12:40 Džeimio ir Džimio 
kulinarinės dvikovos 
13:45 Vanity Fair. 

Visiškai slaptai 
14:45 Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas 
15:45 Nusikaltimų tyrėjai 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Juventus - Sintek-Dzūkija
19:30 Pono Septimo 
restoranas
21:20 Narkotikų prekeiviai 
22:25 Antrininkas 
23:35 Pavojingas sandėris
01:20 Neprašyti svečiai

05:15 Skyrybos
05:55 Oponentai
06:35 „Neprijaukinti“ 
06:55 „Kitoks pokalbis su D. 
Žeimyte“
07:20 „Gluchariovas“ 
08:30 Kaimo akademija
09:00 „Pone prezidente” 
10:00 Šiandien kimba
11:00 Kryptys LT
11:30 Krepšinio pasaulyje

12:00 Šelesto bylos
14:00 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
15:00 Laikykitės ten
16:00 Žinios
16:30 „24/7“
17:30 Nauja diena
18:00 Žinios
18:30 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje“ 
19:00 „Tu esi mano“ 
20:00 Žinios
20:30 Oponentai
21:30 „24/7“
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:00 „Tu esi mano“ 
01:00 „Detektyvas Linlis“ 
02:50 „Neprijaukinti“ 
03:15 „24/7“
03:55 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
04:35 „Pasaulio turgūs“ 
04:55 Kaimo akademija
05:15 Oponentai
05:55 Skyrybos

prie gero kelio. Sklypas kraštinis, 
puikus kraštovaizdis, galimos 
statybos, 300m ribojasi su 
Šventosios upe. Tel. 8 698 55 357. 
Rokiškis
• Garažą Ąžuolų g. Metalo durys. 
Rūsys po visu garažu. 6x3,8 m. 

Kaina 3000 Eur. Tel. 8 617 35 437. 
Rokiškis
• Sodybą prie miško, Steponiu k., 
netoli sodų. Dviejų arų mūrinukas, 
pirtis, 2 malkinės, didelis tvenkinys, 
rami vieta, prie kelio. Aptvertas 
24 a sklypas, elektra, naujas lauko 

tualetas, didelis tiltelis į tvenkinį, 
netoli upės, 5 km nuo Rokiškio. 
Kaina 20000 Eur.  
Tel. 8 617 35 437. Rokiškis
• Sodybą su ūkiniais pastatais 
ir 0,84 ha namų valdos sklypu. 
Rokiškio raj., Kirkūnėlių k. (prie 

Skemų k.). 85 kv. m, sodyba 
gyvenama, aplinka tvarkoma, prie 
pagr. kelio. Kaina 28000 Eur.  
Tel. 8 670 97 353. Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties žemės 
sklypą. 3,60 ha su namų valda, 
Andriūnų k. Kaina 5000 Eur.  

Tel. 8 670 54 504. Rokiškis
• Keisčiau 4 kambarių butą 
Kavoliškyje (šildomas malkomis) 
į 2 (3) kambarių butą Rokiškyje. 
Tartis telefonu. Kaina 20000 Eur. 
Tel. 8 610 60 841. Rokiškis
• Garažą Perkūno g . Kaina 2490 

Eur. Tel. 8 685 86 234. Rokiškis
• Du sklypus Bokšto g. 4 ir 6, 
Velniakalnyje. Abiejų plotas 11 a. 
Kaina 2700 Eur. Tel. 8 612 85 906. 
Rokiškis
• 1 kambario butą Rokiškyje, 
mikrorajone. 2 aukštas, mūrinis 
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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. 0921

NUOMA

• Išsinuomosiu žemės ūkio 
paskirties sklypą Skemų, Bajorų ir 
Lukštų kadastro vietovėse.  
Tel. 8 622 69 546. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti nages, lipti 
į medžius. Tel. 8 650 86 833. 

TRANSPORTO PRIEMONĖS

namas, reikia remonto. Kaina 
24800 Eur. Tel. 8 607 74 719. 
Rokiškis
• Rokiškyje, Pievų g., namo dalį su 
10 a sklypu. Kaina 18000 Eur.  
Tel. 8 671 53 712. Rokiškis
• Rokiškio centre, Laisvės g. 5 b, 
2 kambarių, nediduką, jaukų butą. 
45 kv. m, sudėti plastikiniai langai, 
mūrinis namas, trečias aukštas. Yra 
balkonas. Kaina 17500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• 2 kambarių butą Laibgaliuose. 
Antras aukštas, plastikiniai langai, 
šarvo durys. Yra vonia, VW lauke, 
yra sandėliukas. Butui reikia 
remonto. Iki Rokiškio 7 min. kelio. 
Kaina 4700 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• Mūrinuką Stoties g. Miesto 
vandentiekis ir kanalizacija. 100 
kv. m. Tinka verslui ir gyventi. 
Išsamiau telefonu. Galima 
apsvarstyti nuomos klausimą. 
Kaina 28500 Eur.  
Tel. 8 611 47 542. Rokiškis
• Namo dalį Respublikos g. Su 
patogumais (vonia, tualetas, 
virtuvė). Centrinis šildymas, 

komunalinis vandentiekis, 
komunalinis nuotekų šalinimas. 
Galimybė įsirengti mansardą. Šalia 
namo yra sodas, šulinys, didelis 
garažas (75 kv. m). Išsamiau 
telefonu. Tel. 8 671 52 413. 
Rokiškis
• 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

Rokiškis
• Išnuomojamas dviejų kambarių 
butas su baldais. Visa informacija 
telefonu. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 646 96 040. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti 2-3 kambarių 
butą, geriau su baldais, bet laukiu 
įvairių pasiūlymų. Rokiškis, 
Kavoliškis. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 644 96 090. Rokiškis
• Išnuomojamas 2 kambarių butas 
Rokiškio centre. Su daliniais 
patogumais, šildymas malkomis. 
Visa informacija telefonu.  
Tel. 8 622 37 821. Rokiškis
• Išnuomojamas 2-jų kambarių 
butas. Tel. 8 676 77 424. Rokiškis
• Išnuomojamas 1 kambario 
butas Rokiškyje ilgam laikui, 
mikrorajone, mūrinis   namas, 
uždaras kiemas. Depozitas 200 Eur. 
Tel. 8 648 73 965. Rokiškis
• Išnuomojamas beveik 16 ha 
žemės ūkio paskirties sklypas 
Kupiškio raj. Žemė dirbama, yra 
prie pagrindinio kelio Rokiškis-
Panevėžys. Puikus privažiavimas. 
Tel. 8 672 36 089. Rokiškis
• 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

• Motorolerį Pegasus Corona 2002 
m. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 629 25 302. Rokiškis
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Sausio 31-oji, 
penktadienis, 

5 savaitė
Iki metų pabaigos liko

335 dienos
Saulė teka 8.13 val., 
leidžiasi 16.52 val. 

Dienos ilgumas 8.39 val. 
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
 Budvilas, Budvilė, Budvyda, 

Budvydas, Judra, Judrė, Skirma, 
Skirmantas, Skirmantė, Skirmis.
Rytoj: Gita, Jovaida, Jovaidas, 

Jovaidė, Jovainas, Jovainė, 
Sigibertas, Vasarė, Vasaris.

Poryt:   Kandida, Kandidas, 
Orinta, Orintas, Rytis, Valdas, 

Valdemaras, Valdimantas, 
Valdonė, Vandenė, Voldemaras..

Dienos citata
„Vaizduotė yra svarbesnė 

už žinias“ 
(A. Einšteinas).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1950 m. JAV prezidentas Haris 
Trumenas (Harry Truman) paskel-
bė nurodęs sukurti vandenilinę 
bombą.

1958 m. iš Kanaveralo kyšulio 
paleistas pirmasis JAV dirbtinis 
Žemės palydovas.

1971 m. JAV kosminis laivas 
„Apollo 14“ su trimis astronau-
tais pasuko Mėnulio link. Vasario 
5 dieną laivas nusileido Mėnuly-
je ir astronautai išlipo pasivaikš-
čioti Žemės palydovo paviršiuje.

2001 m. už „Pan Am“ avi-
alainerio susprogdinimą virš 
Škotijos Lokerbio vietovės kalėti 
iki gyvos galvos nuteistas bu-
vęs Libijos slaptosios tarnybos 
agentas Abdelis Basetas al Me-
grahis. Jo bendrininku laikytas 
Al Aminas Chalifa Fahima buvo 
išteisintas.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1905 m. Šiauliuose prasidė-
jo tris dienas trukęs darbininkų 
streikas.

1919 m. Kaune atidaryta 
pirmoji Lietuvos Raudonojo Kry-
žiaus ligoninė.

1935 m. valdžios sprendimu 
Palangos paplūdimys tapo visos 
Lietuvos nuosavybe. Iki tol jis 
priklausė grafui Feliksui Tiške-
vičiui.

Post scriptum
Ilgai mylėjus, 

sunku pamesti.

• Volvo V40 1998 m., 1,9 l, 66 kW. 
Visą arba dalimis, yra TA.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Nissan Almera 2002 m., 2,2 l, 
dyzelis. Visą arba dalimis. Lieti 
ratai R15, 40, važiuojantis.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Dalimis Audi 2,5 l, TDI, 85 kW, 
1994 m. Važiuojantis. Kaina 300 
Eur. Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• VW Sharan 2 l, 85 kW, 2000 m., 
benzinas/dujos. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Traukiamą namelį ant ratų 
(kemperį) Cabby Nova 532ct,1980 
m. Kaina 1200 Eur.  
Tel. 8 615 65 397. Rokiškis
• Renault Scenic 2001 m., 1,9 l, 
dyzelis, TA iki 2021. Kaina 480 
Eur. Tel. 8 614 85 961. Rokiškis
• Opel Astra 2 l, 60 kW, TA iki 

2021.01.18, būklė gana gera. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 628 98 127. 
Rokiškis
• Automobilį Audi A6, 1998 m., 
dyzelis, juodas odinis salonas. 
Važiuoja, užsiveda gerai. TA galioja 
iki 2020.12. Dar vienus lengvo 
lydinio ratus. Kaina 950 Eur.  
Tel. 8 634 35 251. Rokiškis
• Volvo FL6. Tvarkinga įtempimo 
gervė (lebiotkė) 8 t, vežamas 
tonažas - 12 t. Kaina 3800 Eur.  
Tel. 8 628 56 657. Rokiškis
• Renault Scenic 2005 m; Ford C 
Max 2005 m; Kia Sorento 2005 m. 
Tel. 8 628 08 138. Rokiškis
• Tvarkingą automobilį Toyota 
Auris. TA galioja iki 2022.01. 
Kaina 6000 Eur. Tel. 8 652 63 591. 
Rokiškis
• Honda Civic 2003 m., TA iki 
2021.08.02. 1,7 l, dyzelinas, 
mechaninė pavarų dėžė. Kaina 
1200 Eur. Tel. 8 698 84 137. 
Rokiškis
• Labai tvarkingą motorolerį. 2010 
m., 49cc, keturtaktis, rida 2000 
km. Plastikai sveiki, nenubraižytas. 
Naujas akumuliatorius, TA iki 
2020.07, draudimas taip pat yra. 

Kaina derinama. Kaina 400 Eur. 
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis
• Cube Acid 29ee. Priekinis 
permetėjas - Shimano Deore. 
Stabdžiai - Shimano BR-M395 
hydr. Chain setas - Shimano 
FC-M522, 42x32x24T, 175 mm, 
3x10 speed, Innenlager BB-ES25 
113 mm. Galinis permetėjas - 
Shimano Deore XT. Priekinė šakė 
- RockShox XC 32. Kaina 410 Eur. 
Tel. 8 624 53 495. Rokiškis
• VW Passat B5 1,9 l, TDI, 66 kW. 
Užsiveda, važiuoja. Kaina 650 Eur. 
Tel. 8 603 58 741. Rokiškis
• Škoda Octavia 2000 m., 1,9 l, 
TDI, 66kW. Visą arba dalimis. 
Kaina 320 Eur. Tel. 8 629 45 390. 
Zarasai
• VW Golf 3. Dyzelis, 1997 m. 
7 mėn., 1,6 l, TA iki 2020.07. 
Draudimas. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 671 67 112. Rokiškis
• Daimlerchrysler Voyager 2000 m., 
2,5 l, dyzelis, TA iki 2020.08 arba 
keičiu į VW Sharan. Kaina 650 Eur. 
Tel. 8 607 82 484. Rokiškis
• Nissan Sunny 1994 m., dyzelis. 
Techniškai tvarkingas, nesupuvęs, 
važinėjo moteris apie 10 metų. 
Viskas keista laiku, užsiveda 
ir važiuoja tikrai gerai, naujos 
padangos, 2 rakteliai su pulteliais. 
TA, draudimas galioja iki 
rugpjūčio. Kaina 390 Eur.  
Tel. 8 624 81 492. Rokiškis
• VW Vento 1,9 l, dyzelis. 
Veikiantis kondicionierius, veliūro 
salonas. Važiuojantis, su TA. 
Parūdijęs. Kaina 333 Eur.  
Tel. 8 675 13 944. Rokiškis
• Keturratį Yamaha 4 moto 250. 
Be dokumentų, užsiveda, važiuoja, 
pavargęs. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 624 66 171. Kupiškis
• VW Golf 3. Benzinas/dujos. Gerai 
išlaikytas, dujų patikra iki 2023.04, 
balionas atsarginio rato vietoje, 
abiem kurais važiuoja gerai, TA iki 
2020.05. Kaina 420 Eur.  
Tel. 8 621 80 689. Rokiškis
• Audi B4 1994 m., TDI, 1,9 l, 66 
kW. TA beveik 2 metams, naujos 
padangos MS (pridedu 4 vasarines), 
naujos granatos, akumuliatorius, 
priekiniai amortizatoriai. Ką tik 
pakeisti filtrai, tepalai, pagr. diržas 
su pompa, guoliukai. Kaina 599 
Eur. Tel. 8 624 81 899. Anykščiai
• 2004 m. VW Polo 1,4 l, benzinas, 
sedanas, tvarkingas, sidabrinis. 
Kaina 1300 Eur. Tel. 8 612 81 356. 
Rokiškis
• Važiuojančią Audi A4. Benzinas, 
1,6 l, 74 kW. TA iki 2020.10. 
Kaina 350 Eur. Tel. 8 671 07 360. 
Rokiškis
• Sidabrinės spalvos Ford Focus 
C Max 2007 m., 1,8 l, dyzelis, 85 

kW. Variklis su grandininiu varikliu 
tad diržų keisti nereiks. Techniškai 
nepriekaištingos būklės, nauji 
tepalai, filtrai, diskai, kaladėlės, 2 
komplektai ratų, TA iki 2021.09. 
Kaina 1850 Eur. Tel. 8 604 01 912. 
Rokiškis
• 2002 m. Mitsubishi Space Star 
1,9 l, dyzelis, 75 kW. Kablys. 
Pakeistas pagrindinis diržas, naujas 
akumuliatorius. TA iki 2020.05. 
Kaina 550 Eur. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• Audi 80 B4 1, 9l, 66 kW, dyzelis, 
TA iki 2021.11.30. Kaina 580 Eur. 
Tel. 8 615 92 722. Rokiškis
• Opel Astra 2002.10.31 universalą. 
2,2 l, DTI, pilka, trauka gera, 
tvarkinga. TA iki 2021.05. Kaina 
750 Eur. Tel. 8 609 69 958. 
Rokiškis
• VW Passat 2000 m., 1,9 l, TDI, 
96kW. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 613 59 542. Rokiškis
• VW Transporter 1996 m., 2,4 l, 
dyzelis, 57 kW, 6 sėdimų vietų. 
Kaina 750 Eur. Tel. 8 638 40 484. 
Rokiškis
• 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, 
81kW. TA iki 2020.07. Kaina 600 
Eur. Tel. 8 623 41 555. Rokiškis
• 2002 m. Ford Focus 1,8l, 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
• 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

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Ratlankius R16 6/139. 7 et, 46 
centr. 92 6.5j labai geros būklės. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• 2004 m. VW Polo 1,2 l, benzinas 

variklį su dėže, kompiuteriu.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Automobilio standžiąją vilktį. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 608 09 520. 
Rokiškis
• VW T-4 2,4 l, variklio dalis. 
 Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• VAZ 2101 dalis.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Naujus Seat Leon Mk1 galinius 
žibintus. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 682 30 405. Rokiškis
• 2000 m. VW Golf 1,9 l, TDI, 
dalimis. Tel. 8 655 08 291. Rokiškis
• 2002 m. VW Passat dalimis.  
Tel. 8 655 08 291. Rokiškis
• VW Passat B5, B5+ daiktadėžę/ 
Tvarkinga. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• Opel Vectra galinį dangtį, 
radiatorių. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 603 52 196. Rokiškis
• Renault Espace lietus diskus 
(žvaigždes) R16, kablį, variklį 2,2 
l, DCIi su pavarų dėže.  
Tel. 8 655 16 412. Rokiškis
• Jeep Liberty ratus R16. Dažyti 
juodai. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 646 82 272. Rokiškis
• R16 Audi ratlankius 4/112. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• Renault Espace 1993 m. detales. 
Tel. 8 605 62 404. Rokiškis
• Dalimis VW Sharan 1996 m., 66 
kW. Tel. 8 644 49 927. Rokiškis
• Seat Arosa 1998 m., 1,7 l, dyzelis. 
Kablys, lieti ratai. Visą arba 
dalimis. Tel. 8 675 72 055. Rokiškis
• Peugeot 206 2003 m., 1,4 l, 50 
kW, dyzelis. Po avarijos. visą arba 
dalimis. Tel. 8 675 72 055. Rokiškis
• Mercedes Benz A170 1998 m., 
dyzelis, 66 kW. Visą arba dalimis. 
Praardytas truputį.  
Tel. 8 675 72 055. Rokiškis
• Renault Clio 2000 m., 4 durų, be 
variklio. Visą arba dalimis.  
Tel. 8 675 72 055. Rokiškis
• Nissan Terrano R15 ratlankius 
su labai geromis M/S padangomis. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 603 58 741. 
Rokiškis
• Škoda Octavia 1,9 l, TDI, 2000 
m., 66 kW. Tel. 8 612 67 305. 
Rokiškis
• Geros būklės padangas 205/55 
R16 M+S . Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Opel Astra 2l, 2000m., 
universalas, dyzelis.  
Tel. 8 662 20 372. Rokiškis
• Originalius Audi R16 ratlankius. 
Puikios būklės, su geromis 
vasarinėmis padangomis. Kaina 
derinama. Kaina 99 Eur.  
Tel. 8 626 36 907. Rokiškis
• Sveiką, be rūdžių Audi A3 galinį 
dangtį. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 616 35 640. Zarasai
• VW Golf 2 l, 85 kW, 2002 m., 
dalimis. Tel. 8 682 13 410. Rokiškis
• Naujus akumuliatorius BOSCH 
95 Ah. 850A. EN. S513, vienetas - 
100Eur. Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• 1999 m. VW Golf 1,9 l, TDI, 66 
kW. Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Audi A3 originalias garso 
kolonėles Audi Basse 4 vnt. +1 
žemų dažnių kolonėlę. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Lietus ratlankius R14. 4 
tvirtinimo skylės, tarpas 100. 
Padangos beveik naujos, vasarinės, 
likutis 7 mm, 185/60 R14 
Bridgestone. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 621 30 959. 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.  
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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Priekabą 2pts4 su dokumentais. 
Kaina 1100 Eur. Tel. 8 687 82 747. 
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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

PARODOS:
Viešojoje bibliotekoje
Spaudinių paroda „Pedagogui, vertėjui, visuomenininkui Juozui Butėnui“ – 100, 

Informacijos ir kraštotyros skyriuje.
Vienos knygos paroda, Informacijos ir kraštotyros skyriuje.
Aušros Povilavičiūtės kūrybinių darbų paroda, Skaitytojų skyriuje.
Sigutės Klemkaitės tapybos darbų paroda, Parodų galerijoje  „Autografas“.
Rokiškio lopšelio/darželio „Varpelis“  Menų studijos ir darbuotojų (vadovė Nijolė 

Adamonienė) kūrybinių darbų paroda „Žiemos inkliuzijos“, Edukacijų salėje.
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
Spaudinių paroda „Seniai, labai seniai...“, skirta vokiečių kalbininko 

tautosakininko, pasakininko Jakobo Grimo 235-osioms gimimo metinėms.
„Renkame 2019 metų knygą“.
Brolių Sauliaus ir Pauliaus Pavarotnikų foto nuotraukų ir piešinių paroda 

„Realybė ir fantastika“.
Rekomenduojama literatūra tėvams „Kaip užauginti žmogų?“.
Kompiuterinės grafikos piešinių paroda „Žiemos išdaigos“.
RENGINIAI
Viešojoje bibliotekoje:
Sausio 31 d. 16.30 val. – Rokiškio krašto kultūros žurnalo „Prie 

Nemunėlio” naujo numerio pristatymas. Renginio dalyviams koncertuos 
atlikėja Vilija Radvilė. 

Vasario 4 d. 10 val.  – Aušros Povilavičiūtės edukacinis užsiėmimas, 
Edukacijų salėje.

Vasario 5 d. 15 val. – Nijolės Adamonienės edukacinis užsiėmimas 
„Inkliuzai“, Edukacijų salėje.

Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
Vasario 4-5 d. 16 val. - kūrybiniai užsiėmimai, skirti Lego robotų ir 

Fichertechnik konstruktorių rinkinių konstravimui, Edukacijų klasėje.
Vasario 6 d. 15 val. – „Super kinas“, 3D filmas „Dėžinukai“ vaikams ir 

jaunimui, Interaktyvioje edukacinėje erdvėje.
Vasario 6 d. 10.30 val.  –  skaitymo gurmanų ketvirtadienis ,,Renkame 

geriausią 2019 m. metų knygą vaikams“.
Vasario 7 d. 15 val. - „Interaktyvūs užsiėmimai“ : Interaktyvaus stalo 

ir Xbox One žaidimai, užsiėmimai su 3D spausdintuvu, Interaktyvioje 
edukacinėje erdvėje.

Rokiškis
• Laumetryje pagamintą frontalinio 
krautuvo birių produktų kaušą ir 
mėšlo šakes. Jūžintai.  
Tel. 8 679 75 074. Rokiškis
• Skutiko Simba volų diskus 
(lėkštes). Tel. 8 652 80 328. 
Rokiškis
• Keltuką, kabinamą prie 
traktoriaus galo, yra prikabinimas 
priekabai. Galiu atvežti.  
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis
• Rinktuvą. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 628 56 657. Rokiškis
• MTZ varomą priekinį tiltą. 
Naujos padangos, viskas yra, 
pakabinami kardanai. Kaina 1450 
Eur. Tel. 8 628 56 657. Rokiškis
• Priekabą. Kaina 2500 Eur.  
Tel. 8 628 56 657. Rokiškis
• Tvarkingą priekabą. Kaina 3200 
Eur. Tel. 8 628 56 657. Rokiškis
• Tvarkingą,veikiantį ekskavatorių. 
Kaina 8500 Eur. Tel. 8 628 56 657. 
Rokiškis
• Elektros variklius.  
Tel. 8 685 86 234. Rokiškis
• Motobloką Niva.  
Tel. 8 615 69 182. Rokiškis
• T-40 AM priekini tiltą, variklį 
(300 Eur); Sėjamosios SZ ratus; 
Traktorių T-25 A3 dalimis; 
Traktoriaus T-16 ir 6t priekabos 
dokumentus. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 607 48 852. Utena

KITA

• Dujų balioną. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 623 62 155. Rokiškis
• Dziduką. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 675 16 894. Rokiškis
• Šieno miltus. Tel. 8 610 67 866. 
Panevėžys
• Mišraus lapuočio malkas.  
Tel. 8 620 15 919. Rokiškis
• Šiaudų ritinius iš pastogės. Galiu 
pristatyti.  Tel. 8 615 29 342. 
Rokiškis
• Sauskelnes Tena Slip Maxi Large 
(100-150 cm). Didelis dydis ir 
didžiausias sugeriamumas. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 616 13 735.  
Rokiškis
• 200l talpos metalo statines. 
Karišką termosą 20 l. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 617 35 437. Rokiškis
• Mikro SD atminties kortelę. 
32GB, nauja, 10 klasė. Kaina 9 Eur. 
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
• Lauko šviestuvą. Tinka kiemui 
apšviesti, didelis. Kaina 16 Eur. 
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
• Lauko cinko palanges ir vidaus 
PVC palanges. Tel. 8 605 22 544. 
Rokiškis
• Medžio tekinimo stakles.  

Tel. 8 655 08 291. Rokiškis
• Biokuro žaliavą.  
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Įvairią pjautą medieną.  
Tel. 8 618 33 452. Rokiškis
• Mažai naudotą elektros 
generatorių. Galia 6,2 kW, 700 
Eur. Melžimo aparatą,  200 Eur. 
Papildoma informacija telefonu. 
Tel. 8 675 36 985. Rokiškis
• 2 buitinius dujų balionus. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 674 17 502. Rokiškis
• Pakabinamus šviestuvus, E-27, 
vienos lemputės, 3 Eur; keturių 
lempučių 5 Eur; penkių lempučių 
8 Eur. Šviestuvai be lempučių. 
Lemputės atskirai kaitrinės 60 W, 
vienos kaina 0,4 Eur.  
Tel. 8 679 95 266. Rokiškis
• Beržo, juodalksnio, drebulės, 
eglės malkas. 3 m ilgio, vežame 
miškavežiu. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 620 59 821. Rokiškis
• Ragus. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 622 91 599. Rokiškis
• Nulužusį ąžuolą. Bradesių k. 
Tinkamiausias - malkoms. Kaina 
sutartinė. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 12 829. Rokiškis
• Kvapai namams suteiks jaukumo, 
švaros ir prabangos pojūčius. 
Kiekvienas kvapas yra išskirtinis 
ir tik tau patinkantis kvapas leis 
pajusti tavo namų išskirtinumą. 
Kvapai skirti namams, biurams ir 
kitoms erdvėms kvėpinti. 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

IEŠKO DARBO

• Vyras ieško darbo.  
Tel. 8 672 86 131. 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 bet kokio darbo.  
Tel. 8 625 14 598. Rokiškis
• 19 metų mergina ieško darbo 
Rokiškyje. Tel. 8 648 14 823. 
Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Intymaus 
nesiūlyti. Tel. 8 670 94 076. 
Rokiškis
• Vyras ieško darbo. Turi  A, B, C 
kategorijų vairuotojo ir TR1, TR2, 
SZ traktorininko pažymėjimą.  
Tel. 8 675 72 055. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu dirbti 
statybose arba traktorininku.  
Tel. 8 603 82 518. Rokiškis
• 17 metų vaikinas ieško darbo. 
Gali platinti skrajutes, kai ką 
sutvarkyti ir pan. Tel. 8 675 10 812. 
Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo.  
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis
• 55 m. vyras ieško darbo. Turi 
autokrautuvo ir elektrokrautuvo, 
traktorininko, katilinės 
operatoriaus, B kategorijos 
vairuotojo pažymėjimus. Gali 
dirbti ir kitus darbus: pagalbiniu 
darbininku, sargu ir panašius.  
Tel. 8 675 40 902. Rokiškis
• Atsakinga 48 m. moteris, turinti 
patirties, gali slaugyti senyvo 
amžiaus ar neįgalų žmogų jo 
namuose (negyvenant pas jį).  
Tel. 8 602 53 978. Rokiškis
• Suaugusi moteris ieško darbo, 
gali slaugyti ligonį. Labiau tiktų 
darbas mikrorajone.  
Tel. 8 616 73 825. Rokiškis
• Moteris gali prižiūrėti senjorus, 
ligonius. Turiu patirties. Esu 
baigusi slaugytojos padėjėjos 

kursus. Geriau būtų Pandėlio 
seniūnijoje. Tel. 8 646 81 861. 
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

SIŪLO DARBĄ

• Siūlau naujas galimybes 
užsidirbti. Produktų pirkti ar 
parduoti nereikia. Uždarbis 
priklauso nuo komandinio darbo. 
Visa informacija pateikiama 
susitikimo metu. Tel. 8 617 10 616. 
Rokiškis
• Ieškau kompiuterių meistro 
įdiegti iptv į kompiuterį ar į Open 
box s x 4. Tel. 8 608 33 063. 
Rokiškis
• Ieškome moters ar merginos 
darbui nuo gegužės iki spalio mūsų 
šeimos viešbutyje, Vokietijoje, 
tvarkyti kambarius ir padėti 
virtuvėje. Apgyvendinimas 
ir maitinimas - nekainuoja, 
vokiečių kalba nebūtina. Tel. 
00491721032665.  
Tel. 8 676 42 943. Rokiškis
• Siūlome darbą medvežės 
operatoriui. Tel. 8 609 80 524. 
Rokiškis
• Įmonei UAB Daivida reikalingas 
autokrautuvo vairuotojas. Kaina 
600 Eur. Tel. 8 686 94 750. 
Rokiškis
• Darbas nuolatiniu darbo grafiku, 
dirbama 8-17 val. Pilnas etatas, 
atlyginimas nuo 1000 Eur. Darbo 
pobūdis: žaliavų priėmimas, 
sandėliavimas, saugojimas, 
išdavimas. Reikalavimai - krautuvo 
vairuotojo pažymėjimas bei 
įgūdžiai. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 614 98 390. Rokiškis
• Dirbame jau 5 metus, statome 
individualius namus nuo pamatų iki 
raktų. Tik savo srities specialistai 
(4 mūrininkai ir 2 betonuotojai). 
Apgyvendinimas nekainuoja, 
atlyginimas oficialus. Skambinti 
tiesiogiai vadovui. Kaina 2500 Eur. 
Tel. 8 604 74 745. Rokiškis
• Reikalingas darbuotojas 
nuolatiniam darbui automobilių 
plovykloje. Reikalinga: 
kruopštumas, atsakingumas, 
vairuotojo pažymėjimas. Darbo 
pobūdis: plovimas, sausas 

ir cheminis salono valymas. 
Skambinti nurodytu tel., į žinutes 
neatsakau. Tel. 8 621 99 666. 
Rokiškis
• Autodetalių pardavimu užsiimanti 
įmonė UAB Autoexpert ieško 
internetinės autodetalių platformos 
administratoriaus. Reikalavimai: 
Greitas darbas su Windows, 
Android, Excel, supratimas apie 
autodetales. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 686 45 650. Rokiškis
• Reikalingi vaikinai ir merginos 
darbui automobilių plovykloje, 
Šiaurineje Airijoje. Jei neturite 
galimybės bilietus galime 
nupirktii. Jei susidomėjot, rašykit 
jolantaciziene69@gmail.com arba 
skambinkit nurodytu numeriu.  
Tel. 8 655 23 242. Rokiškis
• Ieškau kas išvežtų biokurą iš 
laukų. Tel. 8 638 92 946.  
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Kolonėles 25ac-311 su stiprintuvu 
Estonia 009, skamba gerai. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 693 04 817. 
"Zarasai
• Veikiantį, geros būklės CD 
grotuvą Yamaha cdx-396. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 693 04 817. 
Zarasai
• Radiotehnika u-101 stiprintuvą. 
Veikia, reiktų profilaktikos. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 693 04 817.  
Zarasai
• Galingą, geros būklės stiprintuvą 
Pioneer vsx-409rds. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 693 04 817. Zarasai
• Geros būklės, pilnai veikiantį 
stiprintuvą Sony str-de495. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 693 04 817. Zarasai
• Geros būklės, veikiantį 
stiprintuvą Sony str-de315 su pultu. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 693 04 817. 

Zarasai
• Stiprintuvą Denon. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą 
Panasonic CQ-C1405N. MP3, 
AUX. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Geros būklės maitinimo kėdutę 
Mila. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 645 02 486. Rokiškis
• Naudotą vežimėlį iš 3 dalių 
(lopšys, sportinė dalis ir 
autokėdutė). Yra visi priedai 
(apsauga nuo lietaus, uodų, mamos 
krepšys). Minkšta važiuoklė, 
pripučiami ratai, itin pravažus 
įvairiais keliais, labai didelis erdvus 
lopšys. Galima apžiūrėti Rokiškyje. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 629 30 939. 
Rokiškis



Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Sausio 31 d. Naktį 0

Dieną 2
R, 
2-6 m/s

Vietomis plikledis.

Vasario 1 d. Naktį 0
Dieną 7

P,
4-9 m/s

Vasario 2 d. Naktį 6
Dieną 7

V, 
5-10 m/s

Vasario 3 d. Naktį 1
Dieną 3

V,
3-8 m/s
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Būsimasis elektrikas 
pasakoja:

– Sprendžiant iš to, kaip 
mes mokomės, pusę mūsų 
kurso užmuš elektros srovė, 
o kita pusė pateks į ligoninę. 
Sprendžiant iš to, kaip mokosi 
mano brolis Medicinos 
fakultete, tą pusę pribaigs jis ir 
jo kursiokai.

***

galvoju: už ką mano vyrui tokia 
laimė? Užlipu ant svarstyklių ir 
klausiu: už ką jam šitiek laimės?

***
Po vakarėlio vaikinas gauna 

žinutę: „Aš negaliu tavęs 
pamiršti“. Ir priduria: o aš 
negaliu prisiminti.

***
Kalbasi draugės:
– Kaži kokią atvirutę geriau 

nupirkti. Ar „Mano kačiukui“ ar 
„Mano zuikučiui“?

– O kokia proga?
– Rytoj mano ožio 

gimtadienis.
***

Posakis „iki dugno“ šiek tiek 
dviprasmiškas: iki stikliuko ar iki 
piniginės dugno?

***
Barasi dvi inteligentės. Viena:
– Tu kaip avižos, iš arklio 

išėjusios.
Kita:
– O tu pelytė iš pasakos.
Pirmoji, nesupratusi, klausia 

kolegės, ką antroji norėjo tuo 
pasakyti. Kolegė aiškina:

– Ji norėjo pasakyti, kad tu 
kaip pelytė, kuri virė košę. Tam 
davė, tam davė...

***
Mama parėjo pavargusi po 

darbo. Petriukas giriasi:
– Mama, aš indus suploviau.
– Šaunuolis, Petriuk!
– Mama, aš grindis išploviau!
– Šaunuolis, Petriuk!
– Mama, mūsų Murkė 

kačiukų atsivedė!

– Šaunuolis, Petriuk!
***

Po eismo įvykio baikeris 
atsidūrė ligoninėje. Jam 
gydytojas rodo rentgeno 
nuotrauką, kurioje matyti 
sulaužyti šonkauliai. Baikeris:

– Man čia panašu į tvorą, 
į kurią įvažiavau. Norėčiau 
sužinti, kas nutiko mano 
motociklui.

***
Šefas sekretorei:
– Aš, žinoma, galėčiau 

užmerkti akis, kad jūs darbo 
metu rašote meilės laiškus. Bet 
būkite gera, neneškite man jų 
pasirašyti.

***
Kaimyninės šalies vadovas 

pavargo būti prezidentu. 
Karūnacija numatyta šeštadienį.

***
Suvalkietis kviečia draugą į 

svečius:
– Petrai, užeik arbatos!
– Kodėl gi ne!
– Na ne, tai ne!

***
Svetainė. Virš sofos kabo 

didelis senovinis laikrodis. 
Uošvienei pakilus nuo sofos, jis 
nukrito.

– Amžinai  vėluoja! – įniršo 
žentas.

***
Aukštosios matematikos 

man prireikė tik kartą: 
kai žvejodamas raktus iš 
unitazo, iš vielos išlanksčiau 
integralą.

BUITINĖ TECHNIKA

• Pašarinius kviečius. Yra apie 4 
tonas. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 600 54 733. Rokiškis
• Rugius. Yra apie 6-7 tonas.  
Tel. 8 622 69 546. Rokiškis

Orų prognozė sausio 31-vasario 3 d.

Padavėjas pilsto pokylio 
svečiams vyną. Jis klausia 
frakuoto pono:

– O ką geria jūsų žmona?
– Mano kraują.

***
Kapinių lankytojas mato 

besibūriuojančius žmones, kurie 
garsiai šaukia ir ploja. Priėjęs 
arčiau, pamatė studentų pulką ir 
keturis pavargusius duobkasius. 

Klausia duobkasio:
– Kas čia vyksta?
– Ai, kažkoks bjaurus 

dėstytojas mirė. Tai jau dešimtą 
kartą laidojam. Bisui.

***
Kalėjimo viršininkas kreipiasi 

į kalinį, sėdintį elektros kėdėje.
– Jūsų paskutinis noras?
– Ar negalėtumėte manęs 

palaikyti už rankos. Aš ramiau 

jausčiausi.
***

Parduotuvės savininkas mato, 
kad jaunutė darbuotojai karštai 
ginčijasi su klietu. Jis sugalvojo 
ją pamokyti, ir prie kliento sako:

– Ar jūsų niekas nemokė, kad 
klientas – visada teisus.

Pardavėja ginčijasi ir su 
savininku:

– Klientas būna neteisus.
– Ne, visada teisus.
– O jūs žinote, ką jis ką tik 

pasakė?
– Ne. 
– Kad mes tikri plėšikai.

***
Mes su vyru niekada 

nesiginčijame dėl pinigų. Ta 
smulkmė, kurią jis parneša, 
neverta dėmesio.

***
Vyras žmonai surengė 

romantinę vakarienę:
– Mieloji, šitą sriubą aš pats 

iškepiau!
***

Kad perspjautumėte kitus, 
reikia būti talentingu, o ne tiesiog 
kupranugariu.

***
Kalinys kalėjime pasakoja:
– Žinot, koks skirtumas tarp 

kalėjimo ir milijonieriaus? Du 
milimetrai.

– Kaip suprast?
– Mano šimtinės buvo 

dviem milimetrais ilgesnės už 
valstybines.

***
Atsikeliu, žiūriu į veidrodį, ir 

Jau dirbame!
Kauno g., 7 Rokiškis

• Kavavirę. Naudota du kartus, 
pirkta prieš Kalėdas, mokėta 45Eur. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 626 90 489. 
Rokiškis

• Mažai naudotą šaldytuvą Beko. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 683 27 149. 
Rokiškis
• Naudotą dujinę viryklę su dujų 
balionu. Kaina derinama. Kaina 55 
Eur. Tel. 8 698 47 549. Rokiškis

• Automatinę skalbimo mašiną 
Boss, skalbiniai dedami iš viršaus, 
5 kg. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• 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

DOVANOJA

• Dovanoju sekciją Klevas.  
Tel. 8 616 73 548. Rokiškis
• Dovanojamas 1,5 metų šuo. 
Draugiškas, žaismingas, prižiūrėtas. 
Tel. 8 623 62 155. Rokiškis
• Dovanojame jaunuolio baldų 
komplektą. Tel. 8 642 24 923. 
Rokiškis
• Dovanojame dvi juodas, mielas, 
5mėn. kalytes. Mažo augumo, 
sargios. Tel. 8 620 63 092. Rokiškis
• Gal kas priglaustų mažą, 3 
mėnesių kalytę. Tel. 8 656 28 083. 

Rokiškis
• Geriems žmonėms padovanosime 
vilkšunio mišrūną. Sargus, amžius 
3 metai. Tel. 8 605 35 922. 
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Aulinius kerzinius batus. Nauji, 
dydis 42-45. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
• Drabužėlius mergytei nuo 2,5 iki 
3-4 metukų. Būklė nuo labai geros 
iki geros su nežymiais defektais. 
Nemaža dėžė drabužėlių. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 682 26 469. Rokiškis
• Naują su etiketėmis vyrišką Nike 
žieminę striukę. S dydis, spalva 
juoda, mokėta 150 Eur. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 626 50 483.  
Rokiškis
• Vyrišką kostiumą, 48 dydžio.  
Tel. 8 647 01 767. Rokiškis
• Atiduosiu už 10 Eur kūdikio 
drabužėlius berniukui nuo gimimo 
iki 68 cm ūgio. Už simbolinę kainą 

atvešiu į jums patogią vietą.  
Tel. 8 608 04 155. Rokiškis
• Naujus aulinukus moterims. Visi 
nauji, dydžiai tik 38 ir 39. Likę 
nedaug porų. Tel. 8 678 05 029. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Juodą telefoną iPhone 4S 8GB. 
Nesubraižytas, viskas veikia. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 682 30 405.  
Rokiškis
• Nokia 302. Veikia. 
Išsamiautelefonu. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Huawei P9 Lite mini. 2 vnt., su 
dėžutėmis ir krovikliais. Truputį 
skilę stikliukai, naudojimui 
netrukdo. Po 40 Eur. Kainą galima 
truputį derinti. Tel. 8 622 67 726. 
Rokiškis
• Sony Xperia ax2. Viskas puikiai 
veikia, yra įdėkliukas, nėra jokio 
įskilimo. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 625 12 499. Rokiškis


