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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

2 p.

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.
Išorinė reklama ant keleivinių transporto priemonių.

Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt

4 p.

www.rokiskiosirena.lt

Protingas sprendimas: 
valstybinių įstaigų įkurdinimas 
po vienu stogu taupo valstybės lėšas

2 p.

Kandidatai į Seimą
jaunimo debatams
dėjo „ignorą“3 p.

Kodėl Lina neorganizuos švenčių 
ir nerašys projektų, arba iš ko 
kultūrininkai duonytę valgo

Spalio 4 d. Rokiškio šv. apaštalo 
evangelisto Mato bažnyčioje 
tradiciškai bus laiminami gyvūnėliai

Tu – kovotojas,
Tu – pareiga, 
Tu – atsakomybė, 
Tu – mūsų visų ramybė!
Sveikiname Rokiškio krašto policijos 
pareigūnus su profesine švente ir linkime, 
kad Jūsų nelegvą darbą visuomet lydėtų 
visuomenes pagarba. 

LK Krašto apsaugos savanorių pajėgų 
Vyčio apygardos 5-osios rinktinės

506 pėstininkų kuopos kariai

4 p.

„Auksinio proto“ žaidime –
arši kova dėl lyderystės
ir laikinas dislokacijos 
pakeitimas

Jūs esate tie, kurie skubate padėti žmogui ir 
visuomenei sunkiausią valandą. 
Su profesine švente – Angelų sargų diena – 
sveikina bei ramios tarnybos, visuomenės 
pagarbos ir pasitikėjimo, drąsos ir stiprybės, 
tikėjimo savimi ir tarnybos draugais Jums 
linki 

„Rokiškio Sirenos“ kolektyvas

Gerbiami policijos pareigūnai,

4 p.

Rokiškėnų laukia labai
įdomios ir intensyvios
varžybos
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Nuo 2020 m. spalio 1 d. miesto autobusai darbo 
dienomis užvažiuos į stotelę VMI (esančią prie VMI) 
nuo 7.25 val. ir vėlesniais reisais.

Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt

Keleivių dėmesiui,Protingas sprendimas: valstybinių įstaigų įkurdinimas 
po vienu stogu taupo valstybės lėšas

Rokiškio P. Cvirkos ga-
tvėje esantis didžiulis Vals-
tybinės mokesčių inspekci-
jos pastatas, įstaigai teikiant 
vis daugiau paslaugų inter-
netu, tuščias nestovi. Turto 
bankas, kuris yra šio pasta-
to šeimininkas, įkurdino ten 
keletą kitų įstaigų, o atsilais-
vinusius jų pastatus žadama 
parduoti.

Pirmieji įsikūrė 
vaiko teisių apsaugos 
specialistai
Į Valstybinės mokesčių 

inspekcijos pastatą pirmieji 
„nuomininkai“ – vaiko teisių 
apsaugos specialistai įsikraus-
tė dar pernai gruodį. „Rokiš-
kio Sirena“ rodė šių įkurtuvių 
vaizdo siužetą. Maždaug tuo 
pat metu į pastatą įsikraustė 
ir Aplinkos apsaugos depar-
tamento Rokiškio ir Kupiškio 
skyriaus specialistai. „Rokiš-
kio Sirena“ domėjosi, kiek 
įstaigų jau yra po Valstybinės 
mokesčių inspekcijos stogu, 
ir ar ketinama priimti jų dau-
giau.

Pasirodo, nors pastatas ir 
vadinamas Valstybinės mo-
kesčių inspekcijos, ant jo kabo 
didžiulė iškaba www.vmi.lt, 
visgi ši institucija nėra pasta-
to šeimininkė. Kaip „Rokiš-
kio Sirenai“ teigė Valstybinės 
mokesčių inspekcijos atstovė 
spaudai Rūta Asadauskaitė, 
minėtasis statinys priklauso 
Turto bankui.

Kitąmet bus pereita 
prie nuomos santykių
Apie tai, kiek įstaigų įsikū-

rė minėtame pastate, kokios 

jo perspektyvos, „Rokiškio 
Sirena“ klausė Turto banko 
Komunikacijos skyriaus va-
dovo Tomo Bagdono.  „Tai 
kas vyksta Rokiškyje su pas-
tatu P. Cvirkos g. 7, puikiai at-
spindi vykdomą administraci-
nės paskirties valstybės turto 
reformą – vien per praėjusius 
metus dėl jos gauta beveik 34 
mln. eurų naudos. Pajamos ir 
sutaupymai gauti pardavus 
valstybei nereikalingą turtą, 
atsisakius nuomos rinkoje, 
talpiau susodinus instituci-
jas, mažinant išlaidas patalpų 
išlaikymui. Tokia valstybės 
institucijų centralizacija ne 
tik padeda taupyti lėšas vals-
tybei, geriau planuoti poreikį 
nekilnojamajam turtui, tačiau 
ir gyventojams patogiau, nes 
daugelis įstaigų randamos 
vienu adresu“, – aiškino paš-
nekovas.

P. Cvirkos g. 7 esantis pas-
tatas yra 1067,37 kv. m ben-
drojo ploto. Čia šiuo metu vei-
klą vykdo Aplinkos apsaugos 
departamento vietinis skyrius, 
Valstybinės maisto ir veterina-
rijos tarnybos vietinis skyrius, 
Panevėžio apskrities valsty-
binės mokesčių inspekcijos 
padalinys, Valstybinės vaikų 
teisių apsaugos tarnybos pa-
dalinys. Pasak T. Bagdono, 
su institucijomis dėl patalpų 
naudojimo šiuo metu yra su-
darytos panaudos sutartys ir 
jos moka pagal finansų minis-
tro patvirtintą tarifą 0,41 Eur/
kv. m ir už nusidėvėjimą – kas 
bendrai yra apie 1 Eur/kv. m. 
Nuo kitų metų pradžios bus 
pereinama prie nuomos san-
tykių.

Ar dar yra laisvo ploto? 
„Laisvu plotu santykinai gali-
ma pavadinti 250 kv. m patal-
pas – čia šiuo metu įrenginėja-
mos darbo vietos Nacionalinės 
žemės tarnybos darbuotojams. 
Jiems įsikėlus, pastatas bus 
visiškai užpildytas. „Kraus-
tynės“ planuojamos lapkričio 
mėnesį“, – sakė jis.  

Atlaisvintas patalpas 
ketinama parduoti
Perkrausčius kelias vals-

tybines įstaigas ir institucijas 
į Valstybinės mokesčių ins-
pekcijos pastatą, liko laisvos 
jų patalpos. Ką Turto bankas 
ketina su jomis daryti? „Atsi-
laisvinę pastatai bus parduoti 
viešajame aukcione –  Pane-
vėžio g. 7D, Rokiškyje (buvu-
sios AAD patalpos), Kamajų 
g. 5, Palūšnių k., Rokiškio r., 
(buvusios VMVT patalpos). 
Planuojama, kad Panevėžio 
gatvėje esančios patalpos bus 
pardavinėjamos kitų metų 
pirmąjį ketvirtį, o Palūšnių 
kaime – antrąjį ketvirtį“, – pa-
aiškinimus pateikė T. Bagdo-
nas. Kiek, galimai, šių pastatų 
privatizavimas papildytų vals-
tybės kišenę?  „Kol nėra turto 
vertinimo, sunku pasakyti jų 
pradines kainas“, – teigė paš-
nekovas.

O kiek jau sutaupyta? Pa-
sak T. Bagdono, vien metinės 
eksploatacinės buvusių AAD 
ir VMVT pastatų sąnaudos 
sudarė apie 10 tūkst. eurų. 
Dar papildomų pajamų vals-
tybė gaus, kai bus parduoti 
pastatai, kurių institucijos at-
sisakė. Apie bendrus, realius 
sutaupymus bus galima kalbė-

ti kitąmet, kai bus aiškūs kitų 
metų pastato eksploataciniai 
rodikliai ir sumos, už kurias 
pavyko parduoti nenaudoja-
mus pastatus. 

Pastatą žadama 
atnaujinti
O koks tolesnis paties 

Valstybinės mokesčių ins-
pekcijos pastato likimas? 
„Išgrynintas poreikis ir admi-
nistracinėms paskirties turto 
centralizavimas leidžia ženg-
ti kitą žingsnį – investicijoms 
į pastatą, kuris reikalingas 
valstybės poreikiams. Arti-
miausiu metu planuojama P. 
Cvirkos g. 7 atnaujinti, pritai-
kant jį šiuolaikiniams energe-
tiniams ir aplinkosauginiams 
reikalavimams.Pastatas bus 
apšiltintas, jame atlikti re-
monto darbai, gerinantis ne 
tik energines pastato savy-
bes, tačiau ir užtikrinantis 
geresnes darbo sąlygas ten 
dirbantiems darbuotojams: 
vėdinimo sistemos, langų ir 
durų keitimas, apšvietimo 
sistemų modernizavimas, vi-
daus remonto darbai. Taip pat 
modernizacijos metu bus pri-
jungtas nuotekų sistema prie 
miesto tinklų, o dalį energijos 
poreikio tenkins ant pastato 
įrengta saulės jėgainė. Pasta-
tas bus pritaikytas ir neįgalių-
jų poreikiams. Planuojama, 
kad pastato modernizavimas 
bus įgyvendintas iki 2022 m. 
pabaigos“, – „Rokiškio Sire-
nai“ komentavo Turto banko 
komunikacijos skyriaus va-
dovas.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Policija prašo gyventojų
pagalbos: dingo žmogus

2020 m. rugsėjo 24-sios 
vakare iš namų išėjo ir 
iki šiol negrįžta REGINA 
REIMONTAITĖ, 41 m. 
amžiaus.

Prašome gyventojų pa-
galbos. Ką nors žinančius 
apie R. Reimontaitę ar ją 
mačiusius, prašome nedel-
siant pranešti pagalbos tele-
fonu nr. 112 arba informuoti 
Panevėžio apskrities vyriau-
siojo policijos komisariato 
Rokiškio rajono policijos 
komisariato Veiklos sky-
riaus vyriausiąjį tyrėją Aidą 

Kiukį tel. 8-676 39 346.
Panevėžio apskrities
vyriausiojo policijos
komisariato inform.

Kandidatai į Seimą jaunimo debatams dėjo „ignorą“
Šiemetinė Seimo rinki-

mų kampanija Sėlos ryti-
nėje vienmandatėje apy-
gardoje primena seną gerą 
balių žaidimą, kuriame 
šokėjams reikia užsėsti tuš-
čias kėdes. Tik čia atvirkš-
tinis variantas: žaidime 
mažėja ne kėdžių, o šokė-
jų. Į Seimą Sėlos rytinėje 
vienmandatėje rinkimų 
apygardoje kandidatuoja 
aštuoni asmenys. Tačiau į 
debatus atvyko... viso labo 
trys. Vieni apie nedalyva-
vimą jaunimui pranešė iš 
anksto, kiti – kone pasku-
tinę minutę, o kai kas netgi 
nepasivargino to padaryti.

Kodėl bijomasi 
debatų?
Rugsėjo 29-ąją  „Žinau, 

ką renku“ iniciatyva pasiūlė 
trečiuosius politikų debatus 
Sėlos rytinėje vienmandatė-
je apygardoje. Pirmuosiuose, 
„Rokiškio Sirenos“ rengtuo-
se, debatuose dalyvavo sep-
tyni pretendentai tapti Sei-

mo nariu. Prieš gerą savaitę 
Nepriklausomybės aikštėje 
Rokiškio jaunimo rengtuose 
debatuose norinčiųjų akis į 
akį pabendrauti su rinkėjais 
beliko penki. Paskutiniuo-

siuose, iniciatyvos „Žinau, ką 
renku“ debatuose scenoje taip 
pat buvo pastatytos penkios 
kėdės. Norinčių į jas atsisėsti 
atsirado tik trys.

Kaip „Rokiškio Sirenai“ 

pasakojo vienas iš šių debatų 
rengėjų Nedas Okuličas, kan-
didatai pradėjo „byrėti“ likus 
kelioms dienoms iki renginio. 
Iš anksto apie tai, kad neda-
lyvaus, pranešė Vidmantas 

Kanopa. Tą pačią dieną, likus 
kelioms valandoms, apie ne-
atvykimą informavo Seimo 
narys Raimundas Martinėlis, 
taip pat Robertas Baltrūnas 
bei Danielius Kuprys. Taigi, 
rinkėjams save pristatyti turė-
jo keturi kandidatai. Tačiau į 
renginį jų atėjo tik trys: nebu-
vo ir Dalios Janulienės.

Buvo ir 
nepatogių klausimų
Taigi, į debatų finišo tie-

siąją išėjo tik trys preten-
dentai: Jonas Jarutis, Julius 
Panka ir Irmantas Tarvydis. 
Jiems teko atsakyti į žurna-
listės Birutės Davidonytės 
parengtus klausimus. Taip 
pat klausimus galėjo pateikti 
ir tiesioginės transliacijos fa-
cebooke žiūrovai bei sėdin-
tieji salėje. Klausimai buvo 
įvairūs: ir apie regionų poli-
tiką, ir apie sveikatos apsau-
gos permainas, ir apie švieti-
mą. Buvo ir nepatogių: apie 
vienalyčių asmenų santuokų 
įteisinimą, marichuanos le-

galizavimą, jau senokai gvil-
denamus mokesčių refor-
mos, pavyzdžiui, ūkininkų 
apmokestinimo klausimus. 
Politikams nebuvo lengva ir 
paprasta pažadais žarstytis: 
žurnalistė klausė ne tik ką 
reikia gerinti, didinti finan-
savimą, bet ir iš kur tiems 
pakėlimams ir pagerinimams 
biudžete gauti pinigų. Salės 
žiūrovai atvirai klausė: ko-
kia bus nauda Rokiškiui, jei 
vieną šių kandidatų išrinks 
Seimo nariu. Politikai savo 
privalumams įrodyti turėjo 
beveik pusantros valandos.

Ką prarado nedalyvavu-
sieji? Visų pirma, galimybę 
nemokamai save pristatyti 
plačiajai auditorijai. Vien 
per pirmąsias 12-ka valandų 
„Rokiškio Sirenos“ facebook 
paskyroje debatus peržiūrėjo 
beveik 3 tūkst. žiūrovų. Pa-
galiau, tai jau bene paskutinė 
debatų galimybė prieš Seimo 
rinkimų pirmąjį turą.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Debatuose – tik trys iš aštuonių kandidatų.                                                                         Linos Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Liko apgautas: 
nei pinigų, 
nei automobilio
Rugsėjo 28 d., apie 
19.15 val. Rokiškio r., 
Kavoliškio k., automobilių 
stovėjimo aikštelėje, keturi 
nepažįstami asmenys, 
atvykę dviem "BMW" 
markės automobiliais, iš 
vyro (gim. 1995 m.) apgaule 
pasisavino pinigus už neva 
parduodamą automobilį.
Įtariamieji pasišalino su 
automobiliu ir pinigais. 
Nuostolis – 5000 eurų.
21.30 val. Kauno r., Giraitės 

k., sustabdytas automobilis 
„BMW“. Įtariamieji (gim. 
1990, 1993, 1993 m.) 
sulaikyti.

Rajone neblaivių 
vairuotojų sezonas 
tęsiasi
Rugsėjo 29 d., 12.05 val. 
Rokiškio r., Kalneliškių 
k., neblaivus (1,59 prom), 
neturintis teisės vairuoti 
vyras (gim. 1988 m.) vairavo 
automobilį „AudiA4“. 
Įtariamasis sulaikytas. 

Panevėžio VPK 
inform.

KRIMINALAI
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BRYDĖS

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Kodėl Lina neorganizuos švenčių ir nerašys projektų, 
arba iš ko kultūrininkai duonytę valgo

Nepavykusi miesto 
šventė buvo paskutinis 
lašas, perpildęs dauge-
lio rokiškėnų kantrybės 
taurę. Ir pagaliau pradė-
ta nebe patyliukais pik-
tintis, o reikalauti atsa-
komybės už velniai žino 
kam ištaškytas lėšas, lai-
ką ir žmogiškuosius ište-
klius. Kitaip sakant, mo-
kesčių mokėtojų pinigus.

Mūsų visuomenėje vis 
dar gaji iš sovietmečio 
atėjusi visiškai klaidin-
ga samprata, kad kažką 
„duoda valdžia“. Tačiau 
mūsų valdžia ir valstybė, 
kaip ir kitos valstybės, 
neturi nė euro savo pini-
gų. Kiekvienas į biudže-
tą įplaukiantis euras yra 
mokesčių mokėtojų pi-
nigai. Štai šiemetiniame 
valstybės biudžeto plane 
numatyta, kad poilsiui, 
kultūrai ir religijai ski-
riama 383 su kapeikomis 
milijonų Eur, arba 68 
mln daugiau nei pernai. 
Tai sudaro 3 proc. šalies 
biudžeto. Tačiau neretai 
pamirštama, iš kur tie pi-
nigai atkeliauja.

O atkeliauja tie pinigai 
iš visų mūsų, mokesčių 
mokėtojų, kišenių. Ir už-
dirbami jie labai sunkiai. 
Komentaruose kultūrinin-
kai skundžiasi, kad valdžia 
„numeta“ tik 300 Eur, ir or-
ganizuok šventę kaip nori. 
Bet kultūrininkai labai 
nenoriai prisimena, kaip 
tie 300 Eur paimami. Ir, o 
taip, dar yra projekčiukai, 
kuriuos reikia parašyti. 
Tai Kultūros tarybai, tai 
Žemės ūkio ministerijai, 
tai dar kokiai nors gudriai 
įstaigai. Tačiau pasakius 
A, pamirštama pasakyti B 
– iš kur toji Kultūros ta-

ryba ar ministerija gauna 
lėšas projekčiukams. Kaip 
suprantate, tai nėra Euro-
pos Sąjungos struktūrinių 
fondų lėšos. Taigi, pinigai 
projekčiukams, tik kitaip 
pavadinti, vėlgi ateina iš 
mokesčių mokėtojų kiše-
nių.

Kultūrininkai skundžia-
si mažais atlyginimais, 
menku finansavimu. Skun-
džiasi tiems, kurie tokias 
pat algas uždirba ne sėdė-
dami prie baltų stalų, ne 
projekčiukus rašydami. 
Dauguma rajono žmonių 
dirba daug ir sunkiai. Už tą 
pačią algą po 12 val. kiau-
romis pažastimis į karščiu 
tvoskiančias krosnis ir iš 
jų tąso didžiules duonos 
skardas, šaltyje, drėgmėje 
ir druskoje varto sūrius, po 
pusę paros kvėpuoja dul-
kėmis statybose, tirpsta iš 
karščio asfaltuodami ke-
lius, ar ilgas valandas sėdi 
kasose be teisės suklysti 
skaičiuojant grąžą. Mūsų 
rajono žmonės už tokias 
pat algas dirba ne kada su-
galvoję, ir tik tada, kada 
įkvėpimas ateina. Bet kas-
dien. Ir jei kelioliką metų 
ugdoma kapela vis dar 
nusigroja ir nusidainuoja, 
tai didžiausia, kas gresia 
jos vadovui – momenti-
nė gėda. Kitaip sakant, jis 
už savo darbo rezultatus 
neatsako. O štai duonytę 
kepantis asmuo už pride-
gintus kepalėlius susimo-
ka pats, neteisingai grąžą 
atidavusi kasininkė kom-
pensuoja trūkumus iš savo 
algos.

Kultūrininkams vis dar 
sunku įsisąmoninti, kad ši-
tas bandelių kepėjas, asfal-
tuotų kelių klojėjas ir kasi-
ninkas yra jo darbdavys. Ir 
žurnalistas yra jo darbda-
vys. Ir kai nuo kapelų pa-
sirodymo užlinksta ausys, 
darbdavys nelaukia penkto 
eilėje lėlių teatro spekta-
klio. Nes lėlių teatro spek-
taklis šiaip jau įdomus ir 
skirtas vaikams, bet ne ke-
turiasdešimtmetį peržen-
gusiems dėdėms ir tetoms. 
O jei kažkas padarė tokį 
spektaklį šventės vinim, 
vadinasi, jis, na kaip čia 
mandagiau pasakius, nela-
bai aplinkoje orientuojasi. 
Nes vargu ar rokiškėnas 
raus į Jūžintus sekmadie-
nio pavakarę lėlių teatro 
žiūrėt.  O ir jau atvažiavęs 
žiūrovas, nebelaukdamas 
to nuostabaus spektaklio, 
balsuoja kojomis. Nes se-

kmadienio popietę ir ka-
sininkui, ir žurnalistui yra 
ką veikti, nei trečią kartą 
per tris savaites klausytis 
tų pačių nusigiedančiųjų. 
Kaip mes nevalgome sude-
gusios duonos su viltimi, 
kad ten, viduryje kepalo 
galbūt bus nesuanglėjusių 
kąsnelių, taip mes neklau-
some dviejų iš eilės nusi-
dainuojančių kolektyvų 
su viltimi, kad į šventės 
pabaigą kas nors nebenu-
sigiedos.

Kultūros darbuotojai nė 
nepagalvoja, kad jų darbo 
kokybę dabar jau kiekvie-
nam įvertinti galima labai 
lengvai ir paprastai. Dau-
guma šios vasaros renginių 
yra įrašyti, ir interneto pla-
tybėse liks amžiams. Ir te-
reikės tik susirasti įrašą, kad 
įsitikintumėte, kaip „šva-
riai“ grojama ir dainuojama 
kaimų šventėse. Ir tai jau 
nebe subjektyvi žurnalistės 
nuomonė, kaip bandoma pa-
teikti, o objektyvūs faktai.

Liepti siūlyti rokiškė-
nams apskritai, arba Krali-
kienei konkrečiai, renginių 
idėjas ar rašyti projekčiu-
kus, yra ne kas kita, kaip 
pabandyti pasiųsti savo 
darbdavį ant trijų raidžių. 
Įsivaizduokite, kas būtų, 
jei bandelių kepėja rėžtų 
kepyklos savininkui „Kepk 
bandeles pats!“. Kuo tai 
pasibaigtų, visiems aišku. 
O va štai kultūrininkams 
taip elgtis vis dar galima. 
Nes jie neįsisavina, kas yra 
jų darbdavys. Tačiau galbūt 
po šios miesto šventės rei-
kalai ir čia pajudės į gerąją 
pusę. O mano, kaip ir kitų 
rokiškėnų atsakymas yra 
toks: kai tamstos mokėsite 
man algą už projektų ra-
šymą ir idėjų generavimą, 
tuomet aš tai ir darysiu. O 
kol tamstos už tai gaunate 
algą, būkite malonūs arba 
kokybiškai vykdyti savo 
tiesiogines pareigas, arba 
užleiskite vietą tiems, kas 
nori ir sugeba tą daryti.

Kita bjauri su nesuvoki-
mu, kas yra tikrasis kultū-
ros darbuotojų darbdavys, 
susijusi problema yra ta, 
kad daugumai mokesčių 
mokėtojų visiškai nepri-
imtinas tas repertuaras, 
kuriuo bandomi farširuoti 
kaimo ir miesto švenčių 
žiūrovai. Tas repertuaras 
skirtas labai siaurai publi-
kai. Užtat lengvas padary-
ti, nes paprašei kaimyninio 
miestelio kapelą pagroti 
tavo šventėje, o tu kitąsyk 

nuveši savo ausų ir nervų 
tampytojus pas kaimynus. 
Kas, kad tokios muzikos 
laikai yra gilioje praeityje. 
Netikite? Ar jūsų grotu-
vuose, mieli kultūrininkai, 
irgi kaimo kapelijos skam-
ba? Tai ko jūs jas kitiems 
kišate?

Štai sovietmečiu buvo 
tokie The Beatles mėgėjai. 
Netgi drabužio pavadini-
mas yra toks – „bitlovkė“. 
Juos, kaip ir kiek vėlesnius 
roko mėgėjus, draugovi-
ninkai po miestą vaikė ir į 
kirpyklas grūdo, kad prie-
varta kirptų ilgus plaukus. 
Kultine tapo frazė „sego-
dnia on igraet džaz, a za-
vtra rodinu prodast“ (šian-
dien jis groja džiazą, o 
rytoj parduos tėvynę). Tai 
va, tiems, kurie klausė tų 
bitlų ir buvo kaltinami, kad 
„rodinu prodast“, dabar 
65-eri. Jūs rimtai manot, 
kad jie tas nelemtas kape-
las klauso? Jų nebeklauso 
jau net jaunesni pensinin-
kai. O kur likusioji popu-
liacijos dalis?

Aš nekalbu apie savo 
kartą, keturiasdešimtme-
čius. Mano automobilyje 
– „Apocalyptica“, „Night-
wish“, „Therion“ albumai, 
klasikos diskai. Iš lietuviš-
kų grupių – „Siela“, „Sky-
lė“. Bičiuliai klauso džiazą, 
roką, metalą, regį. Kai kas 
nuolatos važiuoja į praė-
jusio amžiaus devintą de-
šimtmetį populiarių grupių 
koncertus. Važiuoja tie pa-
tys kaimo žmonės, tie patys 
kasininkai ar kelių tiesėjai. 
Bet niekas neklauso tų ne-
lemtų kaimo kapelų. Tai iš 
kur tas užsiciklinimas, kad 
renginiuose reikia būtent jų 
ir vien tik jų?

Ką tik paklausiau kelių 
Rokiškyje žinomų ir labai 
aktyvių, kūrybingų jau-
nų žmonių apie tai, ką jie 
klauso, ir kuriame jų mė-
giamiausų kūrinių sąrašo 
dešimtuke mūsų rajono ka-
pelos? Pažiūrėjo pasibaisė-
ję. Tai kodėl dauguma mūsų 
renginių jomis prasideda ir 
pasibaigia?

Vienintelė kaimo šven-
tė, kuri sulaukdavo milži-
niško publikos dėmesio, 
buvo Obelinė. Kodėl? Nes 
pagrindiniame koncerte 
būdavo ne tai, ko nori kai-
mo kultūros centras, o tai, 
ko nori žmonės. Ne tai, ką 
už 300 Eur gavo kultūros 
darbuotojai. Žmonės nieko 
prieš buvo ir iš Rokiškio 
atvažiuot, ir bilietą nusi-

pirkt. Nes ten grojo tai, ką 
jie nori girdėti, jie šoko, 
linksminosi. Nes niekas per 
jų ausis nevažinėjo volu, 
necypė, nekvarkė. Kas no-
rėjo šokti, šoko. Taip, senos 
grupės kai kam atrodo ne 
lygis. Bet ar didesnis lygis 
yra nusidainuojanti kape-
la? Pažiūrėkite bet kurios 
kaimo šventės nuotraukas, 
vaizdo įrašus. Kiek ten yra 
jaunesnių nei 50 metų žmo-
nių? Pažiūrėkite pernykštės 
Obelinės įrašus, pažiūrėkit 
pernykščio ralio, kurio už-
daryme grojo Saulius Prū-
saitis, nuotraukas. Kiek ten 
jaunimo? Nesu S. Prūsaičio 
fanas, bet žmonėms jis pa-
tiko. Vadinasi, pasirinkta 
teisingai. Beje, šitą atlikėją 
pas save jau buvo ir Obeliai 
įsigudrinę pasikviest. Tai 
kodėl negalima paklausti 
visuomenės nuomonės, ką 
jie nori matyti savo šven-
tėje: ar Klumpiabalių „Biti-
nėlius“, ar K. Kerbedį, Sel, 
ar dar ką nors?

Esame suaugę žmonės, 
mokame priimti ir klausyti 
įvarių stilių muziką, tačiau 
kodėl mes farširuojami iš 
esmės tuo, kas didžiajai 
daliai rajono žmonių ne-
patinka? Kodėl mes turime 
mokėti mokesčius, išlaiky-
ti tuos nelemtus renginius, 
kad į juos neitume? Kad 
jie būtų įdomūs maksimum 
150 žiūrovų, nors visoje 
seniūnijoje jų daugiau nei 
tūkstantis, o rajone yra per 
27 tūkst. gyventojų? Kieno 
tada ta šventė? 150 entuzi-
astų, o likusiems – špyga 
taukuota? Sakote, į mies-
telius nevažiuoja? Aš žinau 
kelias juodupėnų šeimas, 
kurios kasmet važiuodavo 
į Obelinę, rokiškėnai – į 
Pandėlio šv. Oną, Duokiš-
kio balades.

Sakote, už 300 Eur S. 
Prūsaičio nenupirksi? Tai 
kam tada išvis mes mėtome 
pinigus tokioms šventėms, 
kurių be jų dalyvių mažai 
kas žiūri? Susidaro įspūdis, 
kad jos rengiamos projek-
čiukui, kultūros namų so-
cialistinėms lenktynėms, 
bet ne žmonėms. Kad tik 
būtų ką ataskaitoje parašy-
ti. Kam vienu metu rengti 
po kelias kaimų šventes? 
Ar apskritai mūsų nuolatos 
mažėjančiame rajone ne 
per didelė prabanga nuo ge-
gužės iki rugsėjo kas savai-
tę turėti nežiūrimų švenčių 
maratoną? Kurių kiekvie-
nai pamėtyta po 300 Eur.

Ką reikia daryti? Pasi-

mokyti iš Rokiškio deka-
nato kunigų. Rajono sa-
vivaldybė šiemet visoms 
rajono bažnyčioms skyrė 
12 tūkst. Eur. Kadangi 
bažnyčių yra devyniolika, 
tai nesunku paskaičiuoti, 
kiek išeitų išbarsčius šias 
lėšas kiekvienai. Ir ką ga-
lima „užkišti“ su maždaug 
631 Eur bažnyčiai? Tiek 
pat, kiek su tais komenta-
ruose nuolatos minimais 
300 Eur kultūros namams. 
Tik štai dvasininkai pasi-
elgė apdairiau – užuot su-
trupinę pyragą smulkiais 
trupinėliais, kai visiems po 
lygiai, bet neužtenka nie-
kam, visas lėšas skyrė vie-
nintelės Obelių bažnyčios 
bokštams remontuoti. Nors 
suma ir toli gražu nepakan-
kama, bet vis ne 631 Eur.

Tai kodėl kultūrinin-
kai negali savo 300 Eur 
sumesti į vieną katilą, ir 
užuot iš tų trupinėlių or-
ganizavę krūvą skurdžių, 
padaryti vieną gerą ir vi-
suomenei įdomią šventę? 
Ir nereiktų tada kasmet iš 
kirvio sriubą virti, ir tuos 
baisiuosius projektus ra-
šyt, ir, o siaube, už kape-
loms nupirktus šakočius 
čekius rinkt. Visiems būtų 
paprasčiau. Bet tada ne-
beliktų poreikio socialisti-
nėms kultūros centrų lenk-
tynėms. Tada pareikalavus 
kokybės, nebekiltų pasi-
piktinusiųjų choras – ko 
jūs už 300 Eur norit?! Kil-
tų klausimai, kam išlaiko-
mi iš vienos pusės šildomi, 
iš kitos pusės griūvantys 
dideli pastatai kaimuose? 
Gal nebeliks komentatorių 
vis minimų „popierinių“ 
renginių? Bus klausiama, 
ar tikrai kiekvienam kai-
mui reikia savo kapelos ir 
savo šventės, kad ji turėtų 
kur pasirodyt? Ir jei kelis 
metus kartu repetuojantys 
žmonės vis dar nesugeba 
nei groti, nei dainuoti, gal 
nebereikia jų tuo kankinti? 
Gal norintiems save pasi-
rodyti ir kitų pasižiūrėti 
saviveiklininkams užtektų 
vienos atskiros šventės, 
kurioje jie rodytų savo 
meną? Žodžiu, kiltų daug 
bjaurių klausimų be atsa-
kymų. O ten ir reforma jau 
nebe už kalnų. Kai mokes-
čių mokėtojai ims ir atvirai 
paklaus, kodėl mano pini-
gais finansuojama tai, kas 
man neįdomu ir nereika-
linga. Po poprastės miesto 
šventės apie tai kalbama 
jau vis atviriau...
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„Auksinio proto“ žaidime – arši kova 
dėl lyderystės ir laikinas dislokacijos pakeitimas

„Auksinio proto“ ketu-
rioliktojo sezono ketvirtasis 
žaidimas buvo įdomus ir 
įtemptas. Antrajame iš pen-
kių žaidimo turų lyderiais 
tapę „Perspektyvūs“ iki pat 
paskutiniojo turo nežinojo, 
ar ant kulnų minantiems 
naujokams DVI pavyks 
juos pavyti. Kortas žaidime 
turėjo pakeisti bonus klau-
simai, už kuriuos duodama 
gerokai daugiau taškų. Ta-
čiau abi komandos teisingai 
atsakė į aštuoniais taškais 
įvertintą bonus klausimą 
apie leprozoriumą Klaipė-
doje. Visgi antrajame ture 
įgytos persvaros „Perspek-
tyviems“ (nuotr.) pakako 
aplenkti varžovus.

Vėl trūko jaunimo
Žaisti „Auksinio proto“ 

šįsyk susirinko keturios ko-
mandos iš penkių. Trūko jau-
nimo, nes nemažai „Rūsio“ 
žaidėjų prisidėjo prie kandi-
datų į Seimą debatų rengimo. 
Taigi, jie jau praleido antrąjį 
žaidimą iš eilės. Išretėjusios 
buvo ir „Rodamkių ir tūzų“ 
gretos: jų garbę gynė vienin-
telis žaidėjas. Likiusios eki-
pos rinkosi ganėtinai gausiai.

Pirmasis etapas, skirtas ben-
driesiems klausimams, geriau-
siai sekėsi „Perspektyviems“ ir 
DVI: surinkę po 12 taškų, šios 
ekipos išsiveržė į lyderius. Po 
žaidimo paaiškėjo, kad žaidi-
mo baigtį lėmė antrojo turo, 
skirto paukščiams, rezultatai: 
jis geriausiai sekėsi „Jau su-
galvojom“, surinkusiems net 
14 taškų, dviem nuo jų atsiliko 
„Perspektyvūs“. Jie šiame ture 
nuo DVI, surinkusių 8 taškus, 
atitrūko keturiais taškais. Tre-
čiasis turas, tradiciškai skirtas 
JAV, geriausiai sekėsi DVI ir 
„Jau sugalvojom“, surinku-
siems po 18 taškų, o lyderiai 
„Perspektyvūs“ gavo tik 16, ir 
leido DVI juos prisivyti: ko-
mandas skyrė tik du taškai. Ke-
tvirtasis turas buvo skirtas Lie-
tuvos vietovėms. Įtampa augo, 
kadangi nė viena komandų iki 

tol nebuvo išnaudojusi bonus 
klausimo galimybės. O šiame 
ture jis vertintas aštuoniais taš-
kais. Ar kuri ekipų surizikuos 
laukti paskutiniojo turo ir gali-
mybės laimėti net 10 papildo-
mų taškų? Suskaičiavus taškus 
paaiškėjo, kad bonus klausimą 
šiame ture teisingai atsakė abi 
lyderės – „Perspektyvūs“ ir 
DVI, ir abi surinko po lygiai – 
po 20 taškų. Klausimas buvo 
pakankamai sudėtingas: ką 
XIX a. pabaigoje Klaipėdos 
miesto parke 2,5 ha plote įkūrė 
Robertas Kochas. Tas objek-
tas, nors ir užėmė 2,5 ha plotą, 
buvo skirtas labai mažam žmo-
nių skaičiui, ir buvo nugriautas 
tik 1944 m. Klausta, kokiems 
žmonėms tai buvo skirta. Tei-

singas atsakymas – R. Kochas 
įkūrė leprozoriumą, komplek-
są, skirtą raupsuotiesiems.

Ir penktąjį turą abi lyderės 
sužaidė vienodai – surinko 
po 16 taškų. Taigi, surinkę 74 
taškus, žaidimą laimėjo „Pers-
pektyvūs“, su 72 taškais antri 
liko DVI, o trečiąją vietą už-
ėmė „Jau sugalvojom“ su 64 
taškais. Pagarbos ir pagyrimo 
nusipelno ir „Rodamkių ir 
tūzų“ vienintelis žaidėjas: jis 
be niekieno pagalbos surinko 
34 taškus.

Nuo kito 
antradienio – 
į tautodailės galeriją
Nuo kito antradienio 

„Auksinio protas“ žaidimas 

laikinai išsikrausto iš rajono 
savivaldybės. Kaip infor-
mavo šio žaidimo organiza-
torius ir vedėjas Rokiškyje 
Gintautas Lungys, taip nuti-
ko dėl Seimo rinkimų. 

Mat kitą antradienį sa-
vivaldybės pirmojo aukšto 
salėje jau dirbs rinkimų ko-
misija, čia vyks rokiškėnų 
rinkėjų išankstinis balsavi-
mas.

Priimti žaidėjus sutiko 
Tautodailės galerija. Joje 
ekipos žais mažiausiai du 
antradienius, nes po Seimo 
rinkimų pirmojo turo sa-
vivaldybės pirmojo aukšto 
salė dar taip pat bus užimta.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Netikras aliarmas Jaunystės gatvėje
Rugsėjo 28 d., 19.47 val. 

gautas pranešimas, kad viena-
me Jaunystės g. penkiaaukšty-
je daugiabutyje, galimai kau-
kia gaisro signalizacija, dūmų 
nesijaučia.

Atvykus sugniagesiams, gais-
ro požymių nebuvo, signaliza-
cijos garso nesigirdėjo. Po žval-
gybos nustatyta, kad viename iš 
butų buvo daromas remontas.

Priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo 

departamento
Rokiškio priešgaisrinės

gelbėjimo tarnybos 
inform. Incidentą Jaunystės gatvėje užfiksavo „Rokiškio Sirenos“ skaitytojas.

Spalio 3 d. Rokiškis 
taps jėgos trikovės sos-
tine: Rokiškio kultūros 
centro didžiojoje salėje 
rengiamas Lietuvos štan-
gos spaudimo čempiona-
tas. Norinčius dalyvauti 
prašome registruotis tel. 
8-612-79952 (Ala Skete-
rienė).

Kaip „Rokiškio Sirenai“ 
pasakojo „Grizlio“ atsto-
vė A. Sketerienė, varžybos 
sulaukė didelio šalies jėgos 
trikovės klubų ir pavienių 
sportininkų dėmesio. Jose 
jau užsiregistravo dalyvauti 
per 120 sportininkų ir norin-
čiųjų vis daugėja. 

Rokiškėnų gretos taip pat 
gausios: planuojama, kad 
varžysis „Grizlio“ jaunių ir 

Rokiškėnų laukia labai
įdomios ir intensyvios
varžybos

jaunimo komandos. 
Sirgaliai kviečiami palai-

kyti mūsiškių sportininkų. Jų 
laukia ne tik galimybė pa-
matyti, kaip jų akyse gims-
ta rekordai bei atsakymai į 
klausimą „kiek spaudi?“, bet 
ir staigmenos, kurių organiza-
toriai dar nenorėjo atskleisti.

Pertraukose tarp atskirų 
amžiaus ir svorio kategorijų 
varžybų taip pat neteks nuo-
bodžiauti: jėgos trikovininkai 
tęsia bendradarbiavimą su 
Krašto apsaugos savanorių 
pajėgų Vyčio apygardos 5-os-
ios rinktinės 506-ąja pėsti-
ninkų kuopa. Taigi, žiūrovai 
galės iš arčiau susipažinti su 
rokiškėnais kariais, jų gin-
kluote, tarnybos ypatumais.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Spalio 4 d. Rokiškio
šv. apaštalo evangelisto 
Mato bažnyčioje tradiciškai 
bus laiminami gyvūnėliai

Spalio 4-oji – Pasaulinė gyvūnų globėjo Šv. 
Pranciškaus diena. 

Rokiškio pasauliečiai pranciškonai kviečia se-
kmadienį, spalio 4 dieną, po 12 val. šv. Mišių rink-
tis su savo mylimais augintiniais į Rokiškio šv. Mato 
bažnyčios šventorių palaiminimo apeigoms. Atsi-
veskime ar atsineškime globojamus ir auginamus 
gyvūnėlius kuo gausiau! Šią dieną tradiciškai švęsi-
me jau penktą kartą. Laukiame Jūsų!

„Rokiškio Sirenos“ inform.
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Politinė reklama

Seimo narys be piliečių – tiesiog iškaba
Jonas Jarutis – politikos 

senbuvis. Nuoseklumas, 
kantrybė ir nesiblaškymas 
nei darbe, nei tarp politi-
nių partijų, Seimo nariui 
padeda ne tik pradėti, bet 
ir užbaigti pradėtus dar-
bus bei imtis naujų.

– Jus galima būtų pavadinti 
politikos senbuviu. Kas nulė-
mė, kad pasukote į politiką?

Aktyvumo nestokojau nuo 
jaunystės. Negalėjau likti abejin-
gas įvykiams, turėjusiems reikš-
mingos įtakos Lietuvai – turiu 
omenyje Sąjūdžio gimimą, vals-
tybės atkūrimą, ir, žinoma, 1991 
m. sausio mėnesio įvykius, kuo-
met priešinomės Sovietų Sąjun-
gos siekiui mus susigrąžinti. 

Politikoje esu nuo Sąjūdžio 
kūrimosi laikų. 1990 metais bu-
vau vietos žmonių išrinktas (ne 
paskirtas ar išrinktas konkurso 
būdu, o gavęs tiesioginį žmonių 
pasitikėjimą) Skapiškio apylin-
kės viršaičiu. Vėliau buvau Ku-
piškio rajono savivaldybės tary-
bos narys, mero pavaduotojas, 
meras, o nuo 2016 m. – Seimo 
narys. Mano manymu, tai nuo-
sekli ir logiška politinės karjeros 
seka. Tuo laikotarpiu prisijun-
giau ir prie Lietuvos valstiečių 
ir žaliųjų sąjungos veiklos. Šioje 
partijoje sutikau veiklius žmo-
nes, kuriais patikėjau, pasitikiu 
ir dabar. Tikiu, kad ši partija gali 
ir toliau keisti Lietuvos žmonių 
gyvenimą į gera. Vienam pasiekti 
apčiuopiamų rezultatų – žymiai 
sunkiau, nei turint bendraminčių. 
Todėl jaunatviško maksimalizmo 
ir entuziazmo vedinas, atsidūriau 
vietoje, kurioje turėjome tikslų, 
ambicijų ir ateities valstybės vi-
ziją. Džiaugiuosi, kad ir tarp da-
bartinio jaunimo patriotiškumo 
jausmas vis labiau jaučiamas. Tai 
– didžiulė vertybė, kurią reikia 
saugoti.

– Gyvenimo vingiai nenu-
spėjami. Kas jus atvedė į Ro-
kiškį?

– Gyvenimas tuo ir įdomus, 
kad nenuspėjamas. Aplinkybės 
atvedė į Rokiškį, kuriame pralei-
dau ketverius metus. Čia dirbau 
vienoje didžiausių miesto įmonių 
AB „Rokiškio mašinų gamykla“. 
Rokiškis, kaip ir visa Lietuva, per 
pastaruosius 15 metų pastebimai 
kinta – jis gražėja, tampa vis pa-
trauklesnis ir ieškantis galimybių 
vystytis. Niekuomet neturėjau 
jokios baimės kandidatuoti Ro-
kiškyje, net nebūdamas kilimo iš 
šio krašto. Man šis miestas savas 
ir pažįstamas.

– Dažnai nevietiniams kan-
didatams į Lietuvos Respu-
blikos Seimą klijuojama „sve-
timo“ etiketė. O kaip iš tiesų 
jaučiatės Jūs?

– Manau, kad anksčiau ar vė-
liau ši etiketė išbluks. Gyvename 
globalėjančiame pasaulyje, žmo-
nės važiuoja dirbti į kitus rajonus, 
o gamyklos gali atsirasti, pavyz-
džiui, viduryje dviejų rajonų ir 
tuomet nori nenori, teks vienyti 
jėgas dirbant dėl bendrų tikslų, 

geresnio susisiekimo, geresnės 
gyvenimo ir paslaugų kokybės. 
Tai nebeturi būti tik tavo, tik 
mano, savo ar svetimo dalykas. 
Dirbame žmonėms, be kurių ne-
būtų ir mūsų. Būdamas vienas, 
savas ar svetimas nieko nenu-
veiks. Be komandos, be žmonių, 
kiekvienas esam tik kandidatas iš 
daugelio. Todėl, manau, kad šio 
kriterijaus, renkantis kandidatą, 
reikėtų vengti. Realūs darbai ne-
priklauso nuo to, kur tavo namai.

– Kiekvienas miestas turi 
savotišką tapatybę, unikalius 
bruožus, kurie jį išskiria iš kitų. 
Ir žmonės miestuose skirtingi. 
Koks Jūsų požiūris į rokiškė-
nus ir į patį Rokiškio kraštą?

– Mano manymu, Rokiškis 
yra bene vienintelis miestas Lie-
tuvoje, kurioje dera pramonė ir 
kultūra ir, kas dar unikaliau, šios 
gyvenimo sritys ne tik kad nesi-
pjauna viena su kita, bet atvirkš-
čiai – papildo viena kitą. Gal 
dėl šios simbiozės ir žmonės čia 
ypatingai iniciatyvūs, aktyvūs, 
veiklūs. Tai įrodo didelis skaičius 
bendraminčius jungiančių nevy-
riausybinių organizacijų, įvairių 
sporto šakų klubų, o renginių 
prestižas toks, kad juose dalyvau-
ja aukščiausios prabos atlikėjai, 
profesionalūs dailininkai ar or-
ganizuojami masiniai renginiai, 
garsinantys rajoną ne tik Lietu-
voje, bet ir už jos ribų. Manau, 
kad Rokiškis – miestas, turintis 
perspektyvų ir einantis teisinga 
linkme. Itin svarbu tai, kad į ak-
tyvų miesto gyvenimą įsitraukia 
nemažai miestelėnų, kuriems rūpi 
jų gyvenimo kokybė. Miestas ne-
veltui kviečia atvykti naujakurius. 
Jau galime kalbėti ir apie gerovės 
valstybę – norą gyventi ir dirbti, 
kurti šeimas savo Tėvynėje.

– Nesate dažnas „svečias“ 
šventėse. Kokie Jūsų darbo 
principai ir prioritetai?

– Buvimas Seimo nariu yra 
darbas, ne savęs rodymas. Sakiau 
ir sakysiu, kad Seimo narys be pi-
liečių (nesvarbu, kuriame mieste 

rinkėjai begyventų) yra tik laikina 
iškaba, kuri, pasibaigus įvykiui, 
nukabinama be jokių emocijų. 
Smagu, kad žmonės organizuoja 
šventes, susiburia. Žmonių indė-
lis yra tikrai didžiulis – ir mies-
tuose, ir miesteliuose. Tačiau taip 
pat manau, kad nereikėtų painioti 
dviejų dalykų – lankymosi rengi-
niuose ir darbo.

Smagu matyti ir pasidžiaug-
ti, kad iniciatyvos kyla iš pačios 
bendruomenės. Žmonės moka 
ne tik dirbti, bet ir linksmintis. 
Netiesa, kad nesu dažnas svečias 
šventėse – tiesiog esu ten, kur esu 
pageidaujamas, kviečiamas. Ir 
neformalioje aplinkoje kartais ga-
lima išgirsti daug tiesos ir vertin-
gų patarimų, kurie neretai virsta 
įstatymų tobulinimo iniciatyvo-
mis. Darbe stengiuosi siekti ne 
kiekybės, o kokybės. Man svarbu 
siekti ir pasiekti tikslą. Manau, 
kad esant atitinkamoms aplinky-
bėms, ambicijos neturėtų imti vir-
šaus – svarbiausia racionalus po-
žiūris ir kompromisų ieškojimas. 
Politika – kompromisų menas, 
todėl kibti į atlapus visuomet bus 
lengviausia, bet susėsti ir spręsti 
problemą iš pagrindų – toks yra 
tikslas. Politiniame gyvenime turi 
būti komandos žmogumi.

Pastovumas ir nuoseklumas 
– vieni svarbiausių mano bruo-
žų. Todėl Valstiečių ir žaliųjų są-
jungoje esu nuo pat įstojimo į ją. 
Niekuomet nekilo minčių blaš-
kytis, keisti politinę jėgą. Manau, 
kad partija, gyvuojanti daugiau 
nei 100 metų, užtikrina stabilu-
mą, tęstinumą ir patikimumą. Esu 
principingas ir turiu tvirtus įsiti-
kinimus, kuriuos galima sudėti į 
žodžius Tėvynė, Šeima, Kalba. 
Norėtųsi, kad kiekvienam mūsų 
namai būtų ne tik gimtasis kraš-
tas, bet ir visa Lietuva.

– Vis dažniau kalbama apie 
regionų politiką. Kokius Jūs 
juos matote?

– Stipri regionų politika ir 
didesnio savarankiškumo, galių 
regionams suteikimas turėtų tap-

ti prioritetu. Konkretūs žingsniai 
šia kryptimi jau žengti. Dažnai 
jaunoms šeimoms nėra paprasta 
įsigyti pirmąjį būstą, didelės di-
dmiesčių būstų kainos žmones 
verčia ieškoti galimybių regio-
nuose. Šiame technologijų am-
žiuje įmanoma dirbti nuotoliniu 
būdu iš bet kurios pasaulio vietos, 
todėl jaunimas dažnai įvertina 
ir mažesnių miestų privalumus 
– nedidelius atstumus, patogų 
susisiekimą, gryną orą ir lėtesnį 
gyvenimo tempą. Jauniems žmo-
nėms, norintiems grįžti ir kurtis 
regionuose, teikiama finansinė 
paskata pirmajam būstui įsigyti. 
Jaunos šeimos gali pretenduoti į 
valstybės paramą būsto kredito 
daliai, tai – nemaža paskata pa-
galvoti apie galimybes regionuo-
se, kuriuose iš tikrųjų privalumų 
ne mažiau, nei didmiestyje.

Ekonomiškai stiprūs regionai – 
vizija, kuri gali ir, tikėkimės, virs 
realybe. Priimtas Stambiųjų in-
vesticijų įstatymas, kuris numato 
mokestines lengvatas investuojant 
regionuose. Pvz., investavus 20 
mln. eurų ir įkūrus 150 darbo vietų 
regionuose yra 20 metų taikoma 
pelno mokesčio lengvata.  Verslas 
kaime per Žemės ūkio ministeriją 
– vienai darbo vietai skiriama 18 
tūkst. eurų, 2 darbo vietoms – 36 
tūkst. eurų, ir tai 100 proc. vals-
tybės dotacija. Keičiant individu-
alios veiklos specializaciją iš ES 
investicijų skiriama iki 7 tūkst. 
eurų dotacija individualios veiklos 

vykdymui. LVŽS programoje yra 
numatyta priimti įstatymų patai-
sas, kad investavus 1 mln. eurų į 
miestelius, teritorijas turinčias iki 1 
tūkst. gyventojų ir įkūrus 50 darbo 
vietų – 20 metų nereikėtų mokėti 
pelno mokesčio.

– Ketveri Seimo kadencijos 
metai. Ką pavyko nuveikti?

– Seimo narį galima būtų 
palyginti su raktu, kuris atidaro 
duris. Per šiuos ketverius metus 
buvo ne vienas susitikimas su 
tuometiniais rajono merais, ban-
dyta spręsti nemažai problemų, 
kiek įmanoma padėti tose situaci-
jose. Žinoma, ne visos pastangos 
duoda teigiamų rezultatų ir pa-
vyksta, tačiau vien žengti žings-
niai – įrodymas, jog daroma, 
stengiamasi, o ne stagnuojama. 
Jei ne vienoje vietoje, tai kitoje 
galiausiai pavyksta pasistūmėti į 
priekį. Pavyzdys – pagalba sie-
kiant gauti finansavimą naujos 
daugiafunkcinės salės komplekso 
projektavimo darbams. Tikėki-
mės, kad Rokiškis turės moder-
nią salę ir dar daugiau galimybių 
ugdyti jaunųjų sportininkų kartą, 
tik būkime kantrūs ir nuoseklūs.

Neliko užmaršty ir Jūžintų 
miestelis dėl kelio Jūžintai-Čel-
kiai-Užpaliai. O kur dar visi reno-
vavimo darbai – Rokiškio rajono 
ligoninės, J. Tumo – Vaižganto 
„Romuvos“ padalinio. Finansavi-
mą pavyko gauti ir Rokiškio pir-
minės asmens sveikatos priežiūros 
centro stogo remonto darbams. Iš 

tiesų bet koks indėlis – ar tai būtų 
ledo arenos stogas, ar vandens 
nuotekų įrengimas obeliečiams, 
nederlingų žemių problemų spren-
dimo paieškos su visais trimis 
Žemės ūkio ministrais, ar kelio 
asfaltavimo darbai į turistų pa-
mėgtą, Rokiškio rajoną garsinantį 
Ilzenbergo dvarą bei pastangos dėl 
Sporto rėmimo fondo lėšų skai-
dresnio skirstymo. Nėra nereikš-
mingų dalykų. Gera žinoti, kad 
kiekviename pokytyje yra ir tavo 
indėlio, todėl tai lemia ir dides-
nę atsakomybę, norą žinoti, kaip 
vyksta darbai ir siekti, kad viskas 
būtų įgyvendinta nuo A iki Z.

– Rinkiminė kampanija – fi-
nišo tiesiojoje. Kaip ją vertinate?

– Manau, kad šių Seimo rinki-
mų kampanijos buvo korektiškos. 
Tačiau nors rinkiminėje kovoje 
dalyvauja 8 kandidatai, pastaruo-
siuose debatuose buvome trise. 
Belieka retoriškai paklausti, kaip 
tai paaiškinti, nejau toks požiūris 
į rinkėjus būtų ir laimėjus rinki-
mus? Mano manymu, dalyvavi-
mas debatuose suteikia galimybę 
išklausyti, išgirsti, argumentuotai 
diskutuoti. Jeigu jau pasiryžome 
dalyvauti rinkimuose ir atstovauti 
žmones – turėtume gerbti juos, 
oponentus ir save. Tik diskutuo-
jant, bendraujant galima priimti 
geriausius sprendimus.

Kviečiu visus piliečius spalio 
11 dieną būti aktyvius ir teisin-
gai pasirinkti atiduodant savo 
balsą.

Raimondas Sirgėdas: Jonas – tai žmogus, 
su kuriuo galima drąsiai „eiti į žvalgybą“

Kadangi nesu politikas, natūralu, kad bendrystė su Jonu Jaručiu 
mus sieja politiniame užribyje – ten, kur nėra Lietuvos politikai, deja, 
priskiriamų intrigų, veidmainystės, melo ir kitų neigiamų peripetijų. 
Sena bičiulystė sieja mus nuo laikų, kuomet Jonas dar nebuvo politinė 
figūra Lietuvos padangėje. Sakoma, kad bičiulį pažinsi sunkumuose 
arba... kelionėse. Po pasaulį su šeimomis keliaujame jau ne vieną de-
šimtmetį ir galiu tik patvirtinti , kad Jonas – tai žmogus, su kuriuo gali-
ma drąsiai „eiti į žvalgybą“. Mūsų diskusijose apie politiką nuomonės 
nevisad sutampa, tačiau, kaip sakoma, tik ginčuose gimsta tiesa. Jonas 
vertas mūsų padėkos už pagalbą įteisinant Rokiškio „Šimtmečio“ aikš-
tės unikalų Lietuvos kontūro projektą, kuriam reikėjo daug pastangų 
įveikti nepriimančias naujovių biurokratines peripetijas. Joną Jarutį 
vertinu kaip sąžiningą, konstruktyvų žmogų, kuris supranta mažųjų 
Lietuvos miestų problemas ir lūkesčius.

Politinė reklama. Apmokėta iš LVŽS rinkimų sąskaitos. Užs. nr. 24
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Vežame žemę, 
gruntą. 

Tel. (8-677) 78512

Žemės kasimo darbai 
mini ekskavatoriumi. 

PERKA
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Laisvės g.13 m m Vilkikų DAF, MB, SCANIA,
 MAN, VOLVO remontas;
m m Žemės ūkio technikos remontas;
m m Statybinės technikos remontas
 ir kompiuterinė diagnostika;
m m DPF ir Adblue sistemų remontas.
m m Galios didinimas.
m m Eksploataciniai skysčiai,
 atsarginės dalys, alyvos 
visai technikai.

Sutarus atvykstame į vietą.
Bajorų k., Rokiškio raj.
Tel. (8-626) 24900; (8-693) 33878
uabmuhama@gmail.com

2019 m. rugsėjo 17 d. buvo atliekami kadastriniai 
matavimai žemės sklypui Kad. Nr. 7377/0004:0088, 
esančio Vaitkūnų k., Kamajų sen., Rokiškio r. sav. 
Prašome atsiliepti per 10 darbo dienų matuojamo 
žemės sklypo Kad. Nr. 7377/004:88 mirusio savi-
ninko K. V. paveldėtojus žemės sklypo ribų sude-
rinimui. 

Informacija pasiteirauti:
 R. Jogmino įmonė, Parko g. 11-35, Visagine. 

Tel. nr. 8-687-80646.

• Perku senas monetas, banknotus, 
kapeikas, laikinuosius talonus 
(vagnorkes), medalius, ženkliukus. 
Senas nuotraukas, atvirutes, 
knygas. Statulėles, žvakides, 
varpelius, virdulius (samovarus), 
kolekcinį sidabrą. Senus žaislus. 
Propagandinius plakatus. Kariškus 
daiktus. Kitas senienas.  
Tel. 8 619 20 517. Rokiškis
• Nupirkčiau nebrangiai automobilį 
- supuvusį, nurašytą, areštuotą, be 
TA iki 150 Eur, arba važiuojantį su 
TA iki 500 Eur. Tel. 8 626 01 716. 
Rokiškis
• Perka kampinį reduktorių 
pakabinamam žolės smulkintuvui 
TAARUP. Tel. 8 674 43 954. 
Rokiškis
• Pirktume sodo sklypą už miškų 
ūkio. Gali būti be namelio.  
Tel. 8 608 73 143. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 20 a sklypus Jakšto ir Janulionio 
gatvėse. Visos komunikacijos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• 10 a sklypą Barkiškio g. 12, 
Obeliai. Yra šulinys, ir senas namas 
bei ūkinis pastatas. 300 m iki 
Obelių malūno. Kaina 3500 Eur. 
Tel. 8 644 81 322. Rokiškis
• Sodą už miškų urėdijos. Namelis 
mūrinis, langai plastikiniai, 
šildomas malkomis, pavėsinė, 
židinys, garažas, lauko virtuvė, 
šulinys. Kaina derinama vietoje. 
Tel. 8 674 41 075. Rokiškis
• Namą. 72 kv. m, du kambariai, 
rūsys, name sudėti plastikiniai 
langai, apšiltintos sienos, stogas. 
Nauja el. instaliacija, nuotekos 
prijungtos prie miesto sistemų. 
Stogas pakeltas ir naujai dengtas. 
Šildymas kokline krosnimi, 3,9 a. 
sklypas. Visa teritorija aptverta. 
Kaina 28500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Pačiame Rokiškio centre, Vilniaus 
g., mediniame name, antrame 
aukšte, nediduką, 3 kambarių butą. 
Bute sudėti plastikiniai langai, 
miesto vanduo, nuotekos, šildymas 

krosnimi. Lieka dalis baldų, 
metalinis garažas dovanų. Kaina 
11500 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Panevėžio 
gatvėje. Plotas 51,2 kv. m, 7 
aukštas, liftas. Labai šiltas butas. 
Namas renovuojamas. Butui reikia 
remonto. Netoli parduotuvė Iki 
Cento, autobusų stotis, mokyklos, 
darželiai, garažai. Kieme aikštelė 
vaikams. Kaina 23000 Eur.  
Tel. 8 615 70 863. Rokiškis
• Sklypą Bajoruose, šalia Bajorų 
tvenkinio, Ežero g. 6C. 18 a, yra 
atlikti kadastriniai matavimai, 
elektros įvadas. Tel. 8 617 57 592. 
Rokiškis
• 1 kambario butą, Rokiškio raj., 
Obeliuose. Kaina 4500 Eur.  
Tel. 8 622 73 700.
• Garažą Pagojėje. Stogas 
neleidžia, tvarkingos durys, yra 
elektra, didelis rūsys po garažu. 
Kaina 2100 Eur. Tel. 8 627 84 447. 
Rokiškis
• Rokiškio r., Ilgalaukių k,. sodybą. 
Labai tvarkingas ir prižiūrėtas 
kiemas, ūkiniai pastatai, garažas. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 612 22 971. 
Rokiškis
• Sodybą 7 km nuo Rokiškio, link 
Žiobiškio, Buteikių k. 30 a žemės, 
ūkiniai  pastatai, rūsys, pirtis, 
šalia upė ir miškas. Graži vieta 
gyvenimui ir poilsiui. Kaina 7000 
Eur. Tel. 8 605 70 336. 
• Butą Jaunystės g. 3 kambariai, 64 
kv. m. Erdvi virtuvė, plastikiniai 
langai, šarvo durys, 5 aukštas. 
Tvarkinga laiptinė, visai šalia vaikų 
darželis. Kaina 24800 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Namą Obeliuose, reikalingas 
remontas, prie namo yra sodelis, 
šulinys, šalia namo ūkinis pastatas, 

29 a žemės. Kaina sutartinė. Kaina 
6500 Eur. Tel. 8 609 88 296. 
Rokiškis
• Tvarkingą, mūrinį namą 
Čedasuose. 73 kv. m, 3 kambariai, 
virtuvė, rūsys, veranda ir patalpa 
voniai įsirengti. Šildomas kietu 
kuru. Stogas geros būklės. Ūkinis 
pastatas, kraštinė sodyba, rami 
vieta. 17 a sklypas. Iki Rokiškio 15 
min. Kaina 12800 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Butą Laibgaliuose. 2 kambariai. 
57 kv. m, 2 aukštas, mūrinis namas. 
Šarvo durys, plastikiniai langai. 
Šildymas kietuoju kuru. Rūsys, 
ūkinis pastatas. Naujai sutvarkytas 
stogas. Pigus išlaikymas. Įmanoma 
pirkti išsimokėtinai, atsiskaitant per 
metus. Kaina 5999 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Įvairių dydžių namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos. Graži 
vieta, geras susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė. Tel. 8 657 75 999. 
Rokiškis
• Tvarkingą garažą Pagojėje.  
Tel. 8 658 88 388. Rokiškis
• Garažą Pagojėje. Kaina 2400 Eur. 
Tel. 8 601 42 022. Rokiškis
• 3 kambarių butą Rokiškyje, 
Panevėžio g. Tvarkingas, su baldais 
ir buitine technika. 4 aukštas.  
Tel. 8 607 73 939. Rokiškis
• Sodybą Juodupės seniūnijoje, prie 
miško, su erdviu, 50 a sklypu, bei 
15 a tvenkiniu. Tel. 8 621 04 666. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Pandėlio g. 
Šildymas vietinis.  
Tel. 8 687 30 779. Rokiškis

NUOMA

• Išnuomojamas garažas prie 
autobusų stoties. Išsamesnė 

informacija telefonu.  
Tel. 8 615 59 045. Rokiškis
• Išnuomojamos patalpos tinkančios 
automobilių elektrikui (keltuvas, 
duobė, diagnostikos įranga).  
Tel. 8 611 17 092. Rokiškis
• Išnuomojamas 2 kambarių butas 
su daliniais patogumais.  
Tel. 8 695 88 243. Rokiškis
• Išsinuomočiau garažą Rokiškyje. 
Tel. 8 646 90 664. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti garažo 
Juodupėje, netoli Liepų g.  
Tel. 8 637 04 057. Rokiškis
• Dirbanti, tvarkinga moteris ieško 
dviejų kambarių buto nuomai. 
Reikalingas suremontuotas, 
ekonomiškas būstas. Gali būti 
Rokiškyje ir aplink. Įmanomas 
variantas išsipirkti.  
Tel. 8 602 62 068. Rokiškis

BALDAI

• Veidrodį su stikline lentynėle. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 610 49 507. 
Rokiškis

• Vaikišką lovą. Labai geros būklės, 
gryno medžio, su patalynes dėže. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 605 98 819. 
Rokiškis
• Sofą-lovą. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 638 28 471. Rokiškis
• Kampą su dviem pufais ir 
miegamaja dalimi. 140×200 cm. 
Kaina 330 Eur. Tel. 8 628 18 371. 
Rokiškis
• Dvi sofas-lovas. Miegamosios 
dalies plotis 160 cm. Vienos kaina 
80 Eur., abiejų - 150 Eur. Pietų 
stalas - dovanų. Tel. 8 618 33 617. 
Rokiškis
• Dvi lovas. Apačioje dėžė 
patalynei. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 611 52 763. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo, galiu prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmogų arba vaikus. 
Galiu dirbti visas dienas ir per 
išeigines. Turiu patirties.  
Tel. 8 625 24 087. Rokiškis
• Ieškau darbo. Domina įvairūs 
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Ieškokite  prekybos centruose!
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05:05 Tarnauti ir ginti 
06:00 Himnas
06:02 Daiktų istorijos
06:55 Išpažinimai
07:25 Rikas, Oskaras ir 
pavogtas akmuo
09:00 Labas rytas,
 Lietuva
11:50 Svečiuose pas 
šikšnosparnius
12:45 Mongolija. 
Kraštutinumų šalis
13:40 Jaunasis 
Montalbanas 
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Žinios
18:00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės
18:30 Vakaras su Edita
19:30 Stilius
20:30 Panorama

21:00 Šok su žvaigžde
23:05 Sulieknėk!
00:50 Reikalai Briugėje 
02:40 Europos kinas. 
Kleo nuo 5 iki 7
04:15 Jaunasis Montalbanas

06:30 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:00 Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai 
07:30 Supermergaitės
08:00 Kitsy
08:30 Virtuvės istorijos 
09:00 Gardu Gardu 
10:00 Tėvų darželis 
10:30 Būk sveikas! 
11:00 Penkių žvaigždučių 
būstas 
11:30 Būk profesionalas 
12:00 Didysis Lūžių slėnis – 
laukinė Afrikos širdis 1
13:05 Paryžiaus katedros 
kuprius
14:55 Kosmoso kariai

16:45 Ekstrasensų mūšis 
18:30 TV3 žinios 
19:30 galvOK 
21:00 Mano meilė 
karantinas 
22:05 Lūšnynų milijonierius
00:45 Palikti vandenyne
02:10 Juodas vanduo
04:05 24 valandos. Palikimas
04:55 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai

06:30 Stivenas Visata 
07:15 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas 
07:45 Ogis ir tarakonai 
08:05 Monstrai prieš ateivius 
08:35 Tomo ir Džerio šou 
09:05 Vasaros stovyklos sala 
09:35 Tinginių miestelis 
10:05 Medžioklės sezonas 
atidarytas
11:45 Šaunusis penketukas
13:35 Bukas ir Bukesnis

15:45 Laukiniai laukiniai 
vakarai
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Emodži filmas
21:10 Karštos gaudynės
23:00 Šnipas per klaidą
00:40 Bėgantis skustuvo 
ašmenimis

06:00 Augintinių talentų
 šou 
07:00 Pričiupom! 
07:30 Juodasis sąrašas 
08:30 Pričiupom! 
09:00 Sveikatos kodas
10:00 Augintinių talentų 
šou 
10:30 Jei statytume šiandien 
11:35 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai 
12:30 Gordono Ramzio 
virtuvės košmarai
13:35 Pragaro virtuvė 

14:30 Reali mistika 
15:30 Pavojingi kaimynai 
16:30 Laisvės karžygiai
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Lietkabelis - Neptūnas
19:30 Jūrų pėstininkai
20:30 Juodasis sąrašas 
21:30 10-oji Kloverfyldo 
gatvė
23:35 Sapnų gaudyklė
02:05 Keršto valanda. 
Atlygis

05:35 Pagaliau savaitgalis
06:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
07:20 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje“ 
07:55 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
09:00 „Bušido ringas“. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2020"
09:30 Krepšinio pasaulyje

10:00 Vantos lapas. 
10:30 Pagaliau savaitgalis
11:00 Skonio reikalas
12:00 „Netikėtas teisingumas“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 Pinigų karta
17:00 Gyvenimas
18:00 Žinios
18:30 Pagaliau savaitgalis
19:00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi
20:00 Žinios
20:30 „Meilės lygtis“ 
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
00:00 Skonio reikalas
01:00 „Netikėtas teisingumas“ 
02:50 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
04:20 Laikykitės ten
05:00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi
05:40 Vantos lapas
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4 06:00 Himnas
06:02 Pasaulio puodai
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis
08:00 Gyventi kaime gera
08:30 Ryto suktinis
 su Zita Kelmickaite
09:00 Brolių Grimų 
pasakos. Karalius 
Strazdabarzdis
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Gamina vaikai
12:00 Mėlynoji planeta 2
12:55 Viduriniųjų Rytų 
gamta
13:50 Mis Marpl. Paskelbta 
žmogžudystė
15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Bloga mergaitė
17:00 Piniginės reikalai

17:30 Žinios
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“
21:30 Viktoras
23:05 Kino žvaigždžių alėja. Mano 
Afrika
01:40 Mėlynoji planeta 2
02:30 Klausimėlis
02:45 Sulieknėk!
04:25 Mis Marpl. Paskelbta 
žmogžudystė

05:20 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai 
07:00 Žvaigždžių karai.
Sukilėliai 
07:30 Supermergaitės
08:00 Kitsy 
08:30 Svajonių ūkis 
09:00 Sveikata.lt 
09:30 La Maistas 
10:00 Pasaulis pagal 

drakonas
11:30 Šaunusis penketukas 2
13:20 Policijos akademija 5. 
Užduotis Majamio 
pakrantėje
15:10 Namų areštas
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Kaukės
22:10 Kieti bičai
00:30 Visi nori Nikolės
02:35 Kvailių nėra

06:00 Pričiupom! 
06:30 Lietuvos galiūnų čempionato 
finalas. Mažeikiai
07:30 Juodasis sąrašas 
08:30 Tauro ragas
09:00 Europos galiūnų taurė. 
Panevėžys
10:00 Augintinių talentų šou 
10:30 Jei statytume šiandien 
11:35 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai 
12:30 Gordono Ramzio virtuvės 

košmarai
13:35 Pragaro virtuvė 
14:30 Reali mistika
15:30 Pavojingi kaimynai 
16:30 Laisvės karžygiai
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Pieno žvaigždės - Žalgiris
19:30 Jūrų pėstininkai 
20:30 Juodasis sąrašas 
21:30 Legendų biuras 
22:40 Sūnus paklydėlis 
23:40 Fargo 
01:45 10-oji Kloverfyldo 
gatvė
03:30 Sapnų gaudyklė

05:40 Vantos lapas
06:00 „Meilės lygtis“ 
08:00 Pinigų karta
08:30 Kaimo akademija
09:00 Kryptys LT
09:30 Pagaliau savaitgalis
10:00 Krepšinio pasaulyje 
10:30 Deutsche Welle pristato: 
Greitis

11:00 Partizanų keliais
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 „Netikėtas teisingumas“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 „24/7“
17:30 Nauja diena
18:00 Žinios
18:30 Kryptys LT
19:00 Seimo rinkimų debatai 
“Sveikatos politika Lietuvoje ir 
pandemija”
20:00 Žinios
20:30 Seimo rinkimų debatai 
“Sveikatos politika Lietuvoje ir 
pandemija”
21:30 „24/7“
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
00:00 Partizanų keliais
00:30 Mūsų gyvūnai
01:00 „Netikėtas teisingumas“ 
02:50 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
04:20 Laikykitės ten
05:00 Kaimo akademija
05:20 Mažos Mūsų Pergalės

moteris 
11:00 Svajonių sodai 5
12:00 Žalioji byla 
12:30 Pelenė
14:00 Šnipų vaikučiai. Laiko 
sergėtojas
15:50 Drakonų kova. 
Evoliucija
17:25 Tai – mes 
18:30 TV3 žinios 
19:30 X Faktorius. Žvaigždės 
22:00 Pasmerkti. Pajūrio džiazas
00:15 Bado žaidynės. Ugnies 
medžioklė
02:55 Gaudynės

06:15 Stivenas Visata 
07:00 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas 
07:30 Ogis ir tarakonai 
07:50 Monstrai prieš ateivius 
08:20 Tomo ir Džerio šou 
08:50 Vasaros stovyklos sala 
09:20 Tinginių miestelis 
09:45 Klara ir stebuklingasis 
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06 06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Alpių detektyvai
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija  
10:35 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vartotojų kontrolė
13:00 Zachor. Atsimink
14:00 Žinios
16:30 Kūrybingumo 
mokykla
16:45 Seselė Beti
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. Gediminaičių 
Europa

22:30 Dviračio žinios
23:00 Užverbuotas 2 
23:50 Alpių detektyvai
00:35 Šventadienio mintys
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 (Ne)emigrantai
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė ekspedicija
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Tarnauti ir ginti

05:10 Ekstrasensų mūšis 
06:25 Bakuganas. Kovos planeta 
06:55 Ančiukų istorijos 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Karštai su tv3.lt 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Palaužti sparnai 
12:00 Tikroji žvaigždė 
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 Moterys meluoja geriau 
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Įsibrovimas
23:50 Įrodytas nekaltumas 
00:50 X failai 
01:50 Amerikiečiai 
02:55 Ką mes veikiame šešėliuose 
03:55 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai 
04:25 Ekstrasensų mūšis

06:30 Iš širdies į širdį
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Kalnietis
11:00 Pakvaišusi porelė
11:35 Rimti reikalai 3
12:10 Būrėja 
13:30 Turtuolė varguolė
14:30 Našlaitės

15:30 Juodvarnis
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios
22:30 Didvyrių būrys
00:35 Išbandymų diena
01:35 Troškimų kambarys
03:15 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
04:45 Kalnietis

06:00 Strėlė
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:15 Teisingumo agentai
09:15 Ekstrasensai tiria 
10:20 Kobra 11
11:25 Mirtinas ginklas
12:30 Nusivylusios namų 
šeimininkės
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai

15:55 Ekstrasensai tiria 
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11
18:30 Strėlė
19:30 Mirtinas ginklas
20:30 Pričiupom!
21:00 Beatodairiški veiksmai
22:55 Eilinis Džo. Kerštas
01:05 Būk ekstremalas 
02:05 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05.30 Nauja diena
06.30 Alfa taškas
07.00 Laikykitės ten. Pokalbiai
08.00 „Netikėtas teisingumas“ 
09.00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
09.30 Pagaliau savaitgalis
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11.00 „Reali mistika“ 
12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių
12.30 „Brangioji, aš perskambinsiu” 

13.00 Nauja diena
14.00 „Paslaptys“ 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 Laikykitės ten. Pokalbiai
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 Seimo rinkimų debatai 
“Aukštasis mokslas”
22.30 Reporteris
23.00 Seimo rinkimų debatai 
“Aukštasis mokslas”
00.00 Alfa taškas
00.30 „Reali mistika“ 
01.30 „Paslaptys“ 
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03.20 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
04.00 Alfa taškas
04.25 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
04.45 „Reali mistika“
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:00 Alpių detektyvai 
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija 
10:35 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė
13:00 Beatos virtuvė
14:00 Žinios
16:30 Kūrybingumo 
mokykla
16:45 Seselė Beti
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Zachor. Atsimink
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Babilonas Berlynas 
23:50 Alpių detektyvai 
00:35 Keliai. Mašinos. 

Žmonės
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Zachor. Atsimink
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema
04:00 LRT radijo žinios
04:05 LRT forumas
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Tarnauti ir ginti

06:25 Bakuganas. 
Kovos planeta
06:55 Ančiukų istorijos
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Svajonių sodai
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Palaužti sparnai
12:00 Tikroji žvaigždė
12:20 Kenoloto
12:22 Tikroji žvaigždė
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai
15:30 Simpsonai
16:00 TV3 žinios

16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Karštai su tv3.lt
20:30 Moterys meluoja geriau
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Horizontas
23:55 Įrodytas nekaltumas
00:55 X failai
01:50 Amerikiečiai

06:30 Iš širdies į širdį
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Kalnietis
11:00 Pakvaišusi porelė
11:30 Kvailiai šėlsta 
12:10 Būrėja 
13:30 Turtuolė varguolė 
14:30 Našlaitės
15:30 Juodvarnis
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios. Žinios
19:30 KK2

20:00 Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios
22:30 Troškimų kambarys 
00:35 Išbandymų diena
01:35 Kieti bičai
03:40 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
05:10 Kalnietis

06:00 Strėlė
07:00 Mano virtuvė 
geriausia 
08:15 Teisingumo agentai
09:15 Ekstrasensai tiria 
10:20 Kobra 11
11:25 Reali mistika 
12:30 Nusivylusios namų 
šeimininkės
13:30 Mano virtuvė 
geriausia 
14:50 Teisingumo agentai
15:55 Ekstrasensai tiria
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11

18:30 Strėlė
19:30 Mirtinas ginklas
20:30 Pričiupom! 
21:00 Eilinis Džo. Kerštas
23:10 Jūrų pėstininkai
01:10 Legendų biuras
02:15 Sūnus paklydėlis
03:00 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05.30 Krepšinio pasaulyje 
su V. Mačiuliu
06.00 „Bušido ringas“
06.30 Pinigų karta
07.00 Laikykitės ten 
su Andriumi Tapinu
08.00 „24/7“
09.00 Mūsų gyvūnai
09.30 Partizanų keliais
10.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
11.00 „Reali mistika“ 
12.00 TV parduotuvė
12.15 Mokslo ritmu
12.30 Kaimo akademija

13.00 Nauja diena
14.00 „Paslaptys“ 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Paslaptys“ 
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu
00.30 „Reali mistika“
01.30 „Paslaptys“ 
02.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03.20 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu
04.00 Alfa taškas.
04.25 Kaimo akademija
04.45 „Reali mistika“
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variantai. Galiu padėti buityje, 
plauti, tvarkyti. Galiu dirbti turguje 
ketvirtadieniais, pardavinėti.  
Tel. 8 688 09 949. Rokiškis
• 34 metų vyras ieško darbo. Turiu 
vairuotojo pažymėjimą, savo 
automobilį. Tel. 8 695 85 419. 
Rokiškis
• Moteris ieško darbo, puse etato. 
Tel. 8 616 95 286. Rokiškis
• 41 metų moteris bei 39 metų 
vyras ieško darbo.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Ieškau buhalterės/apskaitininkės 
darbo Rokiškyje. Esu įgijusi finansų 
bakalauro laipsnį. Turiu patirties. 
Tel. 8 692 61 596. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Siūlome darbą statybininkams. 
Atlyginimas nuo 800 Eur į rankas. 
Tel. 8 646 04 035. Rokiškis
• Ieškoma kasininkė-buhalterė. 
Darbo pobūdis: Kasos operacijų ir 

atsiskaitymų bankinėmis kortelėmis 
apskaita; Atsiskaitymų su 
atskaitingais asmenimis apskaita; Darbo užmokesčio skaičiavimas 

ir ataskaitų rengimas; Ataskaitų 
teikimas Sodrai. Kaina 900 Eur. 
Tel. 8 686 94 750. Rokiškis
• Ieškau meistro, kuris galėtų 
suvirinti Subaru Impreza slenksčius 
ir galinius sparnus.  
Tel. 8 682 55 593. Rokiškis
• Reikalingas žmogus supjauti 
malkas. Tel. 8 623 31 100.  
Rokiškis
• Reikalingi darbuotojai. 
Vienas žmogus mokantis dirbti 
benzininiu pjūklu, kitas pagalbinis 
darbininkas-skaldyti malkas. 
Darbas susijęs su malkų ruošimu, 
ne miške. Pjovimas, skaldymas, 
krovimas. Galime atsiskaityti 
kasdien. Duodami visi įrankiai.  
Tel. 8 622 36 499. Rokiškis
• Skubiai reikalingi pakuotojai 
– lankstytojai darbui Vokietijoje. 
Trumpalaikis projektas. 
Atlyginimas - 10 Eur/val. bruto. 
Kaina 1600 Eur. Tel. 8 611 45 080. 
Rokiškis
• Reikalingas darbuotojas 
autoservise. Išsamesnė informacija 
telefonu. Tel. 8 641 64 818. 
Rokiškis
• Reikalinga auklė, galinti prižiūrėti 
vaiką, kai jis serga ir neina į 
darželį.  Išsamesnė informacija 
telefonu. Tel. 8 695 11 611. 
Rokiškis
• Reikalingas žmogus, galintis 
sumūryti kamino galvutę.  
Tel. 8 687 98 710. Rokiškis
• Siūlome darbą statybininkui. 5 
Eur/val. Darbas susijęs su pamatų 
liejimu bei mūru.  
Tel. 8 683 46 338. Rokiškis

KITA

• Huawei Watch GT laikrodį. 
Naudotas metus. Lietuviška 

garantija. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 615 23 066. Rokiškis
• Naudotą, centrinio šildymo katilą 
Kalvis. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 677 20 383. Rokiškis
• Santechnikų spaustuvą.  
Tel. 8 615 55 734. Rokiškis
• Uosio rąstus. Tel. 8 624 68 039. 
Rokiškis
• Segmentinę tvorą. Segmento 
aukštis 153 cm, ilgis 250 cm, storis 
4 mm. Yra 13 vnt. Vieneto kaina 18 
Eur. Tel. 8 679 10 016.  
Zarasai
• Masažuoklį. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 602 90 816. Rokiškis
• Sausas medžio atraižas, vežu 
mašinine priekabėle po 2 m. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 602 87 040.  
Rokiškis
• Nenaują, 585 prabos (apie 4 g) 
žiedą. 17,5-18.0 dydžio. Kaina 135 
Eur. Tel. 8 625 34 274.  
Rokiškis
• Gultą kačiukui ar šuniukui. Kaina 
14 Eur. Tel. 8 611 52 763.  
Rokiškis
• Ąžuolinę skulptūrą, bitę. 
Inpregnuota. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 681 78 323. Rokiškis
• Kanalizacijos šulinio dangčius. 
Tel. 8 612 21 760. Rokiškis
• Funkcinę lovą su čiužiniu. Geros 
būklės. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 611 78 562. Rokiškis
• Sauskelnes suaugusiems. 7 lašų, 
didelio dydžio. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 611 78 562. Rokiškis
• Šių metų šieno ritinius - 10 vnt. 
1 vnt/12 Eur. Ritiniai laikomi po 
stogu. Aukštakalniai.  
Tel. 8 658 60 969. 

MAISTO PRODUKTAI

• Ekologiškai augintas maistines 

bulves Vineta. Maišas 35 kg/10 Eur. 
Galiu pristatyti.  
Tel. 8 687 56 508. Rokiškis
• 4 maišus bulvių, auginu tik sau, 
bet mums per daug, ekologiškos, 
labai skanios, didelės.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Įvairių (12) veislių valgomąsias 
bulves. Galiu atvežti.  
Tel. 8 601 26 960. Rokiškis
• Avietes iš ekologiško ūkio, 1 
l/3 Eur, pristatomos tik nuskintos, 
užsakant didesnį kiekį, teirautis iš 
anksto. Spanguoles iš ekologiško 
raisto 1 l/3,5 Eur. Galime pristatyti 
į Rokiškį arba Kavoliškį.  
Tel. 8 616 25 140. 
• Bulves. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 616 02 650. Rokiškis
• Šviežią avelių mėsą.  
Tel. 8 630 53 487. Rokiškis
• Ekologiškas Vineta veislės 
bulves. 35kg - 10 Eur.  
Tel. 8 628 04 720. Rokiškis
• Įvairių veislių valgomąsias 
bulves. Nemokamas ir greitas 
pristatymas į sutartą vietą.  
Tel. 8 683 50 716. Rokiškis
• Penkis maišus pašarinių bulvių. 
Kaina 5 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis
• Spanguoles, atvežu į namus. 
Kaina 3 Eur. Tel. 8 624 01 986. 
Rokiškis
• Svarainius. 1 kg/1 Eur. Didesnį 
kiekį pristatau. Tel. 8 604 61 511. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Samsung Galaxy Note 10+ 
(Black). SM-N975F Android 
10. Dvi Sim kortelės. Garantija 
dar metams, plius dar metus 
garantiją teiks tinklo operatorius. 
Operatyvioji atmintis (RAM)12 
GB Vidinė atmintis 250GB. Pilnas 
gamyklinis komplektas. Kaina 600 
Eur. Tel. 8 615 23 066.  
Rokiškis
• Radijo telefoną Philips. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 646 49 930.  
Rokiškis
• iPhone 6S, 16GB, gold, viskas 
veikia, neskilęs ekranas, touch 
id veikia, ekranas nesubraižytas, 
nėra iCloud, saugotas, pridėsiu 4 
dėkliukus. Komplektacijoje dėžutė 
ir kroviklis. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 604 64 871. Rokiškis
• Puikiai veikiantį mobilųjį telefoną 
Nokia 225 Dual SIM. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 623 05 235. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Riedį Manta MSB001. Per metus 
naudotas 20 ciklų. Dar metams 
garantija. Komplekte riedis, 
įkroviklis ir nešiojimo krepšys. 
Veikia puikiai, tik apibraižytas 
besimokant važiuoti. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 605 22 152. Rokiškis
• Hauck kelioninį maniežą su 
čiužiniu. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 699 40 040. Rokiškis
• Vaikišką lovytę. Tvarkinga, su 
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Spalio 2-oji, 
penktadienis, 

40 savaitė
Iki Naujųjų liko 90 dienų

Angelų sargų arba 
Policijos diena

Tarptautinė šypsenos diena
Saulė teka 7.22 val., 
leidžiasi 18.54 val. 

Dienos ilgumas 11.32 val. 
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Eidvilas, Gervilas, Gervilė, 
Gervyda, Gervydas, Geržada, 

Geržadas, Getautė, Liza, 
Modesta, Modestas.

Rytoj: Alanas, Alanta, Alantas, 
Evalda, Evaldas, Kristina, Milginta, 

Milgintas, Milgintė, Milgydas, 
Milgydė, Valda.

Poryt: Edvina, Edvinas, Eivas, 
Eivenė, Eivenis, Eivė, Eivyda, 

Eivydas, Mąstautas, Mąstautė, 
Mąstvilas, Pranciškus (Pranas).

Dienos citata
„Protingi žmonės – 

geriausia enciklopedija“ 
(J. V. Gėtė).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1187 m. Sirijos sultonas Sa-
ladinas iš krikščionių atkovojo 
Jeruzalę.

1452 m. gimė būsimasis 
Anglijos karalius Ričardas III. Val-
džią jis uzurpavo 1483 metais 
po karaliaus Eduardo IV mirties. 
Nors sostas turėjo atitekti Edu-
ardui V, tačiau jis kartu su broliu 
dingo. Neatmetama galimybė, 
kad Ričardas III juos nužudė.

2001 m. Šiaurės Atlanto su-
tarties organizacija (NATO) pirmą 
kartą savo gyvavimo istorijoje 
konstatavo, kad Rugsėjo 11-osios 
teroro išpuoliai reiškia bendrą visų 
organizacijos narių užpuolimą.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1413 m. Lietuvos Didžioji Kuni-
gaikštystė ir Lenkija sudarė Harol-
dės uniją. Pagal ją Vytauto mirties 
atveju Lietuvos didysis kunigaikštis 
būtų renkamas lenkų pritarimu, po 
Jogailos, Lenkijos karaliaus, mirties 
- lietuvių pritarimu. Lietuvos bajo-
rams leista suteikti lenkiškus her-
bus. Juos gavo 47 bajorų šeimos.

1915 m. Pirmojo pasaulinio karo 
metu vokiečiai užėmė Vilnių. Rusų 
kariuomenė pasitraukė be mūšio.

1991 m. Vilniuje atidaryta Jung-
tinių Amerikos Valstijų diplomatinė 
atstovybė.

Post scriptum
Gero daikto daug nereikia.

Burnoje tirpstantis morkų pyragas
Ingredientai:
Pyragui
• 2 stiklinės miltų
• 120 g sviesto 
• 2 kiaušiniai 
• 0,5 stiklinės cukraus 
• 2 stiklinės tarkuotų morkų 
• 2 šaukšteliai kepimo miltelių 
• 1 šaukštelis vanilinio cukraus 
• žiupsnelis cinamono 
• žiupsnelis kardamono 
• žiupsnelis muskato riešutų 
• 3 šaukštai graikinių riešutų
• 4 šaukštai lazdyno riešutų 
• 4 šaukštai razinų
Kremui:
• 100 g baltojo šokolado
• 5 šaukštai Maskarponės sūrio

Gaminimo eiga:
Morkas smulkiai sutarkuokite. Minkštą sviestą išsukite su cukrumi, vaniliniu cukrumi, 
muskatu, kardamonu ir cinamonu. Sudėkite kiaušinius ir gerai išplakite. Suberkite mor-
kas, tarkuotą apelsino žievelę ir išmaišykite. Suberkite, miltus, kepimo miltelius ir smulkiai 
kapotus riešutus ir razinas. Gerai išmaišykite. Tešlą sukrėskite į sviestu išteptą kepimo for-
mą. Dėkite kepti į iki 200 laipsnių įkaitintą orkaitę. Kepkite apie 50-55 minutes. Kol kepa, 
paruoškite kremą. Ištirpinkite šokoladą ir išsukite su maskarponę. Kremą tepkite dar ant 
gerokai šilto pyrago.

LAISVALAIKIUI

pataliukais ir baldakimu. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 699 25 139.  
Rokiškis
• Beveik naują lavinamąjį 
kilimėlį. Mažai naudotas, pridėsiu 
prikabinamą žaisliuką. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 621 95 444.  
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas gali ir turi padovanoti 
lauko duris su užrakinimu ir 
staktomis. Iš anksto ačiū. Jūžintai. 
Tel. 8 620 55 998. 
• Neseniai persikrausčiusi šeima 
ieško buities baldų, gal kas turi 
padovanoti. Tel. 8 604 03 167. 
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Rasti raktai prie Maximos 
parduotuvės. Tel. 8 694 48 321. 
Rokiškis
• Gal kas pasigedo šuns? 
Rokiškyje, Gedimino g. laksto 
jaunas vokiečių aviganis, rudos 
spalvos, snukis juodas, ant kaklo 
siauras juodas dirželis, baikštus, 
matyti, kad ieško maisto.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Pamestas LG telefonas, radusiems 
atsilyginsiu. Tel. 8 679 94 126. 
Rokiškis
• Rastos nuotraukos Jaunystės g. 
Tel. 8 670 94 076. Rokiškis
• Pamestas automobilio raktas. 
Mikrorajone, netoli Tūbelio 
gimnazijos. Radusiems 
atsilyginsime. Tel. 8 693 85 388. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Savadarbę sulčių spaudimo 
įrangą. Trifazę, rusišką burokų 
tarką, hidropresas, speciali 
medžiaga tarkiams, nerūdijančio 
plieno du bakai sutarkuotai masei, 
1,5 kW variklis. Tel. 8 688 39 882. 
Rokiškis
• 3 vnt. žoliapjovių. Viena elektrinė 
ir dvi benzininės.  
Tel. 8 687 16 351. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Naują pripučiamą guminę, 
dvivietę valtį. Nenaudota, tik 
išpakuota ir patikrinta. Kaina 
negalutinė. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 675 28 068. Rokiškis
• Geros būklės, naudotą baseiną 
Intex. 3,77x6,40 m, su filtravimo 
sistema, uždangalu. Kaina 400 Eur. 
Tel. 8 687 85 534. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Dvejas naudotas buto duris. 
Vienerios durys su stiklu. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 682 30 962.  

Rokiškis
• Ąžuolines lauko duris su stakta. 
208x103 cm. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 610 10 341. Rokiškis
• Akyto betono (dujų silikato) 
blokelius. 1,875 kub.m. Paletė 
neišpakuota. Matmenys 625-300-
250. Galime pristatyti. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 629 62 772.  
Rokiškis
• Nebrusuota colines lentas, tašus 
15/15 cm, 6 m ilgio.  
Tel. 8 610 06 145. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Q7 galines lempas. Kaina 150 
Eur. Ratus M+S, kaina 350 Eur. 
Tel. 8 608 20 518. Rokiškis
• Seat Codobra dalimis. 1,9 l, TDI, 
66 kW, universalas, 1998 m.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Priekabos 2pts4 ratą. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 688 80 186. 
Rokiškis
• VW Passat B5 ir Audi a6 c5 dalis. 
Yra dangčiai, durelės, rankenėlės, 
stiklai, pakelėjai, veidrodėliai. 
Kainos nuo 5-20 Eur.  
Tel. 8 613 21 715. Rokiškis
• Naują 2012 m. VW Passat, 
universalo naudotojo instrukciją. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 605 22 105. 
Rokiškis
• 1998 m. VW Sharan kablį, 
priekinį balkį. 2004 m. Opel Astra 
automatinę sankabą, vairo kolonėlę. 

Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• VW Passat B5 dalimis. 1,9 l, 81 
kW, 85 kW. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Vairo stiprintuvo siurblį Audi 
ir Volkswagen automobiliams. 
Naujas. Tel. 8 621 06 202.  
Rokiškis
• Audi A3, A4, VW Passat B5 
automobilių dalis.  
Tel. 8 621 84 857. Rokiškis
• Originalius BMW ratų gaubtus. 
R15. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 687 16 351. Rokiškis
• 2002 m. Opel Zafira dalimis. 2 l, 
DTI. Tel. 8 619 11 054.  
Rokiškis
• 2005 m. Opel Meriva dalimis. 1,3 
l, DTI, 55 kW. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• Lietus, R15, Volvo ratus su 
vasarinėmis padangomis. 5x108 
tarpai, centrinė skylė 65. Yra 
dar skardiniai su žieminėmis 
padangomis. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 626 96 006. Rokiškis
• VW Golf dalimis. 2003 m., 2 l, 
benzinas, 85 kW. Tel. 8 682 13 410. 
Rokiškis
• VW Passat B5, VW Passat B3, 
VW Golf 3 universalo, VW Sharan, 
Ford Galaxy, Audi A4, Toyota 
Celica ir visų kitų automobilių 
naudotas dalis. Tel. 8 600 54 331. 
Rokiškis
• 2000 m. Ford Focus dalimis. 
Mėlynos spalvos, universalas, 
dyzelis, kablys ir kita.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• VW Sharan. 1998 m., 81 kW. 
Tvarkingas. Kaina 750 Eur.  
Tel. 8 682 20 536. Rokiškis
• Mazda Premacy. Benzinas-
dujos, važiuojanti, TA dar metams. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 624 45 321. 
Rokiškis
• Ford Galaxy. 2000 m., 1,9 l, TDI, 
85kW. TA iki 2021 03. Tvarkingas, 
lieti ratai, tepalai keisti. Visos 
sėdynės (7 vietos). Kaina 1800 Eur. 
Tel. 8 606 48 794. Rokiškis
• Ford Transit po kapitalinio 
remonto. Naujas diržas ir įtempėjas. 
Nauji amortizatoriai, rankinio 
trosai. Priekinės naujos kaladėlės ir 
šlangutės. Viršuje skilęs stiklas, TA 
netrukdo. Po TA nuvažiuota 1500 
km. Kaina derinama. Kaina 850 
Eur. Tel. 8 651 61 586.  
Rokiškis
• Važiuojantį visureigį SsangYong 
Musso. Tiltai veikia, benzinas - 
dujos, galiojanti TA. Kaina 650 
Eur. Tel. 8 628 93 099.  
Rokiškis
• Audi A6 C6. 3 l, TDI, quattro, 
mechaninė pavarų dėžė, 2006 
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

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
Senųjų nuotraukų paroda  „Tarpukario bajorai”.
„Meilės dainius Paulius Širvys’ (100-osioms gimimo me-
tinėms).
Spaudinių paroda, skirta Pasaulinei gyvūnų globos die-
nai.
 Rasos Junokienės gulbių kolekcijos paroda.

Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje
Spaudinių parodos:
Aukštaitijos regiono bibliotekų kūrybinių darbų paroda „Su lėle ant pasakų sparnų“.
Spaudinių paroda „Spalvotam pasakų pasauly”, skirta  italų rašytojo, literatūrinių pasakų 
kūrėjo Gianni Rodari 100-osioms gimimo metinėms.
RENGINIAI
Viešojoje bibliotekoje
Spalio 10 d. 13 val. – Poetinis meninis vyksmas su poetu ir menininku Gvidu Lataku.
Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje
Spalio 6-7 d. 15 val. – kūrybiniai užsiėmimai, skirti Lego konstruktorių ir robotikos 
rinkinių pristatymui ir konstravimui.
Spalio 8 d. 15 val. – Kino diena!, 3D filmo rodymas vaikams ir jaunimui.
Spalio 9 d. 15 val. – „Interaktyvūs užsiėmimai“: Interaktyvaus stalo ir Xbox One žaidi-
mai, užsiėmimai su 3D spausdintuvu.
Spalio 9 d. 15 val. – žaidimai virtualioje realybėje (su virtualiais realybės akiniais).

Mokykitės skaitmeninio raštingumo NEMOKAMAI!
Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje (Taikos g. 19) organizuojami skaitmeni-
nio raštingumo mokymai įgyvendinant projektą „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, 
saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“. 
Mokymai įgūdžių neturintiems asmenims: spalio 8, 9, 13, 14 d. (mokymų tru-
kmė 18 val.).
Mokymai norintiems patobulinti skaitmeninius įgūdžius tema „Dokumentų kū-
rimas internete ir dalijimasis su kitais“: spalio 20, 22 d. (mokymų trukmė  6 val.).
Mokymų valandos derinamos. 

Registracija telefonu: 8 458 52793 arba bibliotekoje.

m., dynamic bi-xenon, isofix, 
parkavimo davikliai gale, 
pripučiamas vartomas sport 
salonas. Neseniai pakeisti tepalai, 
apynaujos žieminės padangos. 
Vokiška TA. Kėbulo defektai. Rida 
325000 km. Kaina 3500 Eur.  
Tel. 8 623 34 459. Rokiškis
• Rusišką, tvarkingą, vyrišką dviratį 
be pavarų. 
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• 1993 m. VW Passat. 1,9 l, dyzelis, 
55 kW. Be TA. Galima ir keisti. 
Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 675 63 386. Rokiškis
• Toyota Auris I VVT-i Terra. 
Hečbekas, 2008 m., 1,4 l, 71 kW. 
Tel. 8 682 97 387. Rokiškis
• Volvo V50. 2004 m., 2 l, dyzelis, 
100 kW. TA iki 2022.04.27. Du 
rakteliai, vasarinių padangų 
komplektas. Taupus ir smagus 
automobilis. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 1099 Eur.  
Tel. 8 656 76 531. Rokiškis
• 2001 m. Opel Zafira. TA iki 
2020.12.14. Kėbulas be rūdžių. 
Kaina 600 Eur. Tel. 8 623 05 235. 
Rokiškis
• VW Golf 4. 1,9 l, TDI, 66 kW, 
2000 m. Šildomos sėdynės, ESP, 
odinis vairas, kablys, tvarkingas 
salonas, veikiantis kondicionierius. 
Galiojanti TA. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 
derinama. Kaina 1100 Eur.  
Tel. 8 685 76 933. Rokiškis

• VW Polo. 2003 m., 1,9 l, 47 
kW, 4 durų. TA iki 2021.04, 
kėbulas be rūdžių, visapusiškai 
tvarkingas, pakeistas pagrindinis 
diržas, tepalai, naujas Mutlu 
akumuliatorius. Labai ekonomiškas. 
Kaina 990 Eur. Tel. 8 621 80 689. 
Anykščiai
• Važiuojantį Honda Civic. Be TA. 
Kaina 220 Eur. Tel. 8 662 44 126. 
Anykščiai

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Naudotus arklinį plūgą ir 22, 20, 
13 cm skersmens skriemulius.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Sėjamąją. 2,5 m, su defektu. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 689 76 415. 
Rokiškis
• Gaz 51 pirminį velenėlį, Gaz 53 
greičių dėžę, dantračius ir siurblio 
dėžutę. Tel. 8 616 35 640.  
Rokiškis
• Traktoriaus trikampį. Tel. 8 616 
35 640. Rokiškis
•  Priekabą Briab Sc-20-75. 
Nesavivartė, registruota kaip 
traktorinė, dviašė priekaba. Bortų 
aukštis apie 1 m, su paaukštinimais 
1,50 m, keliamoji galia 22 t ir 
daugiau. Galima pritaikyti kitiems 
kroviniams vežti. Kaina sutartinė, 
su rimtu pirkėju derinama. Kaina 
2900 Eur. Tel. 8 686 91 017. 
Rokiškis
• Geros būklės, suremontuotą, 2006 

m. sėjamąją Waderstad Rapid 400C 
super XL su trąšų įterpimu, žemės 
įdirbimu (dvi eilės diskų ir lyginimo 
lenta). Kaina 13100 Eur.  
Tel. 8 686 91 017. Rokiškis
• Veikiantį javų kombainą Massey 
Ferguson MF-38. 6 m kederis, 260 
AG, Valmet variklis. Kaina 14900 
Eur. Tel. 8 686 91 017.  
Rokiškis
• Naują, lėkštinį skutiką AKPIL V4, 
3,15 m darbinio pločio. Kaina 1400 
Eur. Tel. 8 698 17 120.  
Rokiškis
• Nordstin sėjamąją. Plotis 4 
m, hidrauliniai ženklintuvai, 
kompiuteris technologinėms 
vėžėms. Tel. 8 662 71 223,  
8 628 78 606. Rokiškis
• Naują plūgą (dviejų korpusų). 
Naują kultivatorių, 9 spyruoklių. 
Plūgelį (dviejų korpusų).  
Tel. 8 688 39 882. Rokiškis
• Vienaašį kratytuvą mėšlui.  
Tel. 8 612 48 499. Kupiškis
• 6 arklio vežimo ratus. Kaina 3 
Eur. Tel. 8 687 16 351.  
Rokiškis
• 3,7 m kultivatorių, kabinamą su 
trikampiu, S formos spiruoklėmis, 
150 Eur. ir rusišką, 3 korpusų plūgą, 
kabinamą ant šlaunų, 120 Eur.  
Tel. 8 682 13 410. Rokiškis
• Overum, trijų korpusų, pakeliamą 
plūgą. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 662 59 237. Rokiškis

Pasaulinę turizmo dieną 
lopšelis-darželis „Varpelis" paminėjo 
turistiniame žygyje

Rokiškio lopšelio-dar-
želio „Varpelis" ugdytiniai 
įsijungė į Respublikinės 
ikimokyklinių įstaigų dar-
buotojų asociacijos „Svei-
katos želmenėliai“ orga-
nizuojamą sveikatinimo 
akciją MAŽIEJI TURIS-
TAI – 2020. Ši akcija skirta 
paminėti pasaulinę turiz-
mo dieną, kurios tikslas - 
ugdyti sveikos gyvensenos 
įgūdžius, skatinti kuo dau-
giau laiko praleisti gryna-
me ore siekiant sustiprinti 
fizines jėgas, ugdyti pasiti-
kėjimą savo jėgomis.

Mažieji turistai rimtai 
ruošėsi žygiui: klausė au-
klėtojų pasakojimų apie 
turizmą, žiūrėjo filmukus 
apie saugų elgesį gamto-
je, aiškinosi kaip pasiruošti 
turistinei kelionei. Saulėtą, 
šiltą rugsėjo 25 dienos rytą, 
3-4 metų amžiaus vaikai su-
siruošė į pedagogų organi-
zuotą žygį, kurio maršrutas 

vinguriavo po darželio te-
ritoriją. Užsidėję kuprines, 
pasiėmę gertuves, užkan-
džių, prožektorius, žiūronus, 
netgi pjūkliukus vaikai susi-
domėję pradėjo kelionę.

Kelionės pradžioje rado 
„voro” paslėptą žemėlapį, 
kurį susikaupę ištyrinėjo ir 
stengėsi keliauti nurodytu 
maršrutu. Ši nuotaikinga ke-
lionė turėjo iššūkių, nes rei-
kėjo įveikti įvairias kliūtis: 
pereiti stebuklingą mišką, 
pastebėti jame gyvenančius 
miško gyventojus, surinkti 
kankorėžius, šokinėti kups-
tais per pelkę, saugiai judėti 
tilteliu per upę, perlipti per 
nuvirtusius medžius, peršok-
ti, užlipti, nulipti ir pralįsti 
pro netikėtai atsiradusius 
gamtos iššūkius - išdaigas.

Eidami mišku, vaikai su-
tiko „lokį”, kartu su juo rin-
ko grybus ir žaidė. Lokys 
pasidalino grybų laimikiu ir 
palinkėjo geros tolimesnės 
kelionės. Pakeliui vaikai 

aplankė ūkininko sodybą, 
apžiūrėjo ten augančius au-
galus.

Visos kelionės metu ma-
žieji turistai buvo labai drau-
giški: padėjo vieni kitiems 
įveikti kliūtis, palaukė drau-
gų, kad nepasiklystų žygio 
metu. 

Įveikę visas kliūtis, vai-
kai įsikūrė stovyklavietėje. 
Čia jie kartu su auklėtojo-
mis statė palapines, rinko 
šakeles laužui, virė „grybų“ 
sriubą, vaišinosi vaisiais, 
dalijosi kelionės įspūdžiais. 
Vaikų fantazija ir auklėtojų 
išradingumas leido pasijusti 
tikrais turistais.

Žygio metu vaikai ugdėsi 
tolerancijos, savitarpio pa-
galbos bei atsakomybės įgū-
džius, patyrė džiugių emo-
cijų,  stiprino savo fizines 
jėgas, o svarbiausia - būda-
mi kartu smagiai leido laiką 
gryname ore.

Lopšelio-darželio
„Varpelis“ inform.

Lietuvos BVP pernai augo 4,3 proc. iki 48,8 mlrd. eurų
Lietuvos bendrasis vi-

daus produktas (BVP) per-
nai to meto kainos siekė 48,8 
mlrd. eurų, o jo realus po-
kytis, palyginti su 2018-ai-
siais, sudarė 4,3 procento. 
Patikslintas 2018 metų BVP 
siekė 45,5 mlrd. ir buvo 3,9 
proc. didesnis nei 2017-ai-
siaisi, atnaujintus rodiklius 
paskelbė Statistikos depar-
tamentas. 

 Anksčiau skelbtas 2019 
metų BVP pokytis padidintas 
0,4 procentinio punkto, o 2018 
metų – 0,3 procentinio punkto, 
teigiama Statistikos departa-
mento pranešime.

Vertinant BVP gamybos 
metodu buvo patikslinti visų 
ekonominės veiklos rūšių pro-
dukcijos, tarpinio vartojimo ir 
bendrosios pridėtinės vertės ro-
dikliai to meto kainomis, į skai-
čiavimus įtraukus dėl įmonių 
nemokumo nesumokėtus PVM 
ir pakoregavus būsto nuomos 
paslaugų ir pagrindinio kapitalo 
suvartojimo vertinimus.

Sparčiausiai augo statybos 
(9,8 proc. 2018 metais ir 7,5 

proc. 2019-aisiais), transporto 
ir saugojimo (atitinkamai 6,9 
proc. ir 9,8 proc.), informacijos 
ir ryšių (7,9 proc. ir 7,8 proc.) 
bei administracinės ir aptarna-
vimo veiklos įmonių sukurta 
pridėtinė vertė (9,9 proc. ir 7,5 
proc.). Stabiliai augo ir didžiau-
sią lyginamąjį svorį kuriant 
pridėtinę vertę turinčios apdir-
bamosios gamybos (3,9 proc. ir 
4 proc.) ir didmeninės ir maž-
meninės prekybos įmonės (4,2 
proc.  ir 2,9 proc.).

Vertinant BVP išlaidų kom-
ponentus atlikti rodiklių prekių 
ir paslaugų eksporto ir importo, 
namų ūkių galutinio vartojimo 
išlaidų ir bendrojo pagrindinio 
kapitalo formavimo (investici-
jų) pakeitimai. Valdžios sekto-
riaus galutinio vartojimo išlaidų 
rodiklių tikslinimai daugiausia 
susiję su pagrindinio kapitalo 
suvartojimo ir metinių duome-
nų šaltinių atnaujinimu.

Sparčiausiai 2018–2019 me-
tais augo bendrojo pagrindinio 
kapitalo formavimas (10 proc. 
ir 6,2 proc.), prekių ir paslaugų 
eksportas (6,8 proc. ir 9,5 proc.) 
ir importas (6 proc. ir 6,3 proc.), 

nuosaikų augimą išlaikė namų 
ūkių galutinio vartojimo išlai-
dos (3,7 proc. ir 3,4 proc.). 

Vertinant pajamų metodu, 
BVP komponentai buvo tiks-
linami nereikšmingai. Atly-
gis darbuotojams 2018–2019 
metais didėjo 9,8 proc. ir 10,8 
proc., mokesčiai gamybai ir ga-
miniams augo atitinkamai 6,8 
proc. ir 7,5 procento.

Patikslinus BVP ir užimtumo 
rodiklius, buvo perskaičiuoti ir 
darbo našumo rodikliai. Vienas 
užimtas gyventojas šalies ūkyje 
2019 metais sukūrė 31,6 tūkst. 
eurų, o per vieną dirbtą valandą 
sukurta vidutiniškai 16,8 euro 
bendrosios pridėtinės vertės to 
meto kainomis. Darbo našumas, 
apskaičiuotas pagal bendrąją 
pridėtinę vertę, sukurtą per vie-
ną dirbtą valandą, 2019 metais 
didėjo 3,8 procento.

Vertinant našumo pokyčius, 
apskaičiuotus pagal bendrąją 
pridėtinę vertę palyginamosio-
mis kainomis, vienas užimtas 
gyventojas šalies ūkyje 2019 
metais sukūrė 2,9 proc. daugiau 
bendrosios pridėtinės vertės.

BNS inform.
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ANEKDOTAI
Dievui, ją dar pakeliu.

***
– Tėti, tėti, iš kur aš 

atsiradau?
– Mes tave turguje 

nusipirkom.
– Bet juk, prieš 

parduodamas, mane kažkas dar 
ir padaryti turėjo.

***
Kai meilužis balkone, tai 

visi kaimynai mato. O kai butą 
apvogė, tai kaimynai, pasirodo, 
miegojo...

***
Stojamajame egzamine 

į žvalgų mokyklą, Petras 
neatsakė nė vieno klausimo. Ir 
buvo priimtas iš karto į antrą 
kursą.

***
Prižiūrėtojas ateina į 

mirtininko kamerą:
– Kai rytoj jūsų paklaus, 

koks paskutinis noras, ar 
galėtumėt pasakyti, kad man 
algą pakeltų. Juk jums jau vis 
tiek, o man tai pravers.

Orų prognozė spalio 2-5 d.

– Neteisk, ir teisiamas 
nebūsi!

– Jūsų protestas atmestas, 
tamsta advokate!

***
– Petriuk, kaip tu 

įsigudrinai gauti biologijos 
dešimtuką?

– Mokytoja paklausė, kiek 
kojų turi strutis. Aš pasakiau, 

prezidentu tapo. Ir dabar jis iš 
savo šalies juokiasi.

***
Vestuvės. Pabrolys sako 

tostą:
– Kadangi aš menkai 

tepažįstu nuotaką, negaliu 
sveikinti jaunojo. O kadangi 
jaunąjį aš pažįstu labai gerai, 
tai ir nuotakos sveikinti 
nedrįsčiau.

***
Okulistas apžiūri paciento 

akies rainelę:
– Na ką aš galiu pasakyti: 

kraujagyslės užkalkėję, 
kepenys suriebėję, o jau 
kraujas kraujas...

– Daktare, jūs man kitą akį 
pažiūrėkit. Šita – protezas.

***
Jubiliejus. Draugas sako 

tostą:
– O dabar pakelkime taurę 

už jubiliatą! 
Jubiliatas:
– Už mane taurės kelti 

nereikia.  Aš ir pats, ačiū 

8-699-606608-699-60660

DIENOS BBQ! DIENOS BBQ! 

Staliukų rezervacija bei  užsakymai į namus tel.
Darbo dienomis 11-15 val.Darbo dienomis 11-15 val.

***
Jei norite, kad man iš tiesų 

praverstų jūsų niekam tikęs 
patarimas, ar negalėtumėte jo 
užrašyti ant 20 Eur banknoto?

***
Du suvalkiečiai Londone 

sugalvojo pasivažinėti 
dviaukščiu autobusu. Vienas 
užlipo į antrą aukštą, netrukus 
grįžo visas išbalęs:

– Petrai, tu į antrą aukštą 
nelipk. Ten vairuotojo nėra!

***
Suvalkiečių pokalbis:
– Ar tu girdėjai, kad Petras 

nusipirko persišką kilimą. Ir 
dabar visiems, kurie eina į 
trobą, liepia kaliošus nusiauti.

– Tai aišku, kodėl liepia. 
Juk kilimas tai persiškas.

– O jį tai ant sienos 
pakabino.

***
Nesunku žmonai atiduoti 

algą. Kur kas sunkiau įrodyti, 
kad tai, ką atidavei – visa 
alga.

kad tris.
– Bet strutis turi tik dvi 

kojas.
– Užtat klasiokai sakė, kad 

keturias!
***
Rusijos-Ukrainos pasienis. 

Ivanas kabėjo ant aukštos 
įtampos laidų ir apsimetė 
skaitąs laikraštį. Ir nei kabantis 

parašiutas, nei automatas, 
nei granatos prie diržo 
neišdavė, kad jis yra „žaliasis 
žmogeliukas“.

***
Vyrukas nuėjo į baseiną, 

bet persirengimo kambarėlyje 
pamiršo rankšluostį. 
Ogi žiūri, skelbimas 
parašytas: „Užuolaidėlėmis 
nesišluostyti!“ „Puiki idėja, 
pats nebūčiau sugalvojęs“, – 
pamanė vyrukas.

***
– Močiut, močiut, o kiek tau 

metų? – išsipusčiusios damos 
autobuse klausia anūkėlis. Ta 
bando išsisukti nuo atsakymo, 
bet vaikas neatstoja:

– Pasakyk bent pirmą 
skaičių?

– Penki.
– O antrą?
– Keturi.
– O trečią?
***
Visa Sovietų sąjunga juokėsi 

iš Vovočkos. O jis užaugo, 

AUGALAI

• Šviežias morkas.  
Tel. 8 624 20 809. Rokiškis
• Beicuotą SKAGEN kviečių sėklą. 
Tel. 8 602 53 232. Rokiškis
• Apie 1 t valytų žieminių 
kvietrugių sėklos maišuose.  
Tel. 8 649 08 282. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Vos 2 kartus naudotą Upgrade 
Large plaukų tiesintuvą.Tobulai 
ištiesina plaukus. Yra taikoma 
garantija, dėžutė, kaina 100 Eur. 
Kitą plaukų tiesintuvą Nicky 
Clarke, 20 Eur. Tel. 8 605 98 819. 
Rokiškis
• Senovines, medines svarstykles. 
Tel. 8 688 80 186. Rokiškis
• Šaldytuvą Bosch. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• Naudotą tvarkingą 15 m. katilą 
už simbolinę kainą. Padavimas ir 
grįžtamas dešinėje katilo pusėje. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 625 00 742. 

Rokiškis
• Naudot, lenkišką dujinę viryklę, 
kartu su balionu. Orkaitė - dujinė. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 606 85 588. 
Rokiškis
• Tvarkingą, pastatomą indaplovę 
Blomberg. 60 cm pločio. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 621 29 003.  
Rokiškis
• Puikiai veikiančią, mikrobangų 
krosnelę VIDO. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 623 05 235. Rokiškis
• Naudotą, bet puikios būklės 
šviestuvą. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 625 34 274. Rokiškis
• Svarstykles. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 687 16 351. Rokiškis
• Nerūdijančio plieno kriaukles. 3 
vnt. Kaina 10 Eur/vnt. T 
el. 8 687 16 351. Rokiškis
• Dienos šviestuvus su lempomis. 
Veikiantys, gražūs. 20 vnt. Kaina 
5 Eur/vnt. Tel. 8 687 16 351. 
Rokiškis
• Veikiančią mikrobangų krosnelę. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 623 05 235. 
Rokiškis

• Smulkią buitinę techniką. Geros 
kokybės. Išsamesnė informacija 
telefonu. Tel. 8 605 98 819. 
Rokiškis

DOVANOJA

• Atiduodame skalbimo mašiną, 
skalbia puikiai tik išvaizda nekokia, 
išsivežti patiems. Tel. 8 612 22 064. 
Rokiškis
• Atiduodu betono, plytų, akmenų 
statybinį laužą. Galiu atvežti.  
Tel. 8 607 92 262. Rokiškis
• Dovanoju statybinį laužą sklypo 
pakėlimui, išlyginimui ar kelio 
remontui. Tel. 8 673 51 413. 
Rokiškis
• Dovanoju karvių mėšlą. 
Kavoliškis. Tel. 8 606 24 569. 
Rokiškis
• Dovanoju naudotus šiltnamio 
stiklus. Tel. 8 698 15 896.  
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Vaikiškus drabužėlius. Kaina 10 

Eur. Tel. 8 602 90 816.  
Rokiškis
• 40 dydžio, 2 poras batų ir geros 
būklės rankines. Tel. 8 605 98 819. 
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• 3 karves. Pieningos, galima 
rinktis. Tel. 8 620 15 068.  
Rokiškis
• Trijų mėnesių povų porą.  
Tel. 8 686 99 116. Rokiškis
• Triušius (kaina priklauso nuo 
amžiaus) arba triušių skerdieną 
po 6 Eur/kg. Tel. 8 658 60 969. 
Rokiškis
• Papūgų porą. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 633 76 690. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• AM/FM sterio tiunerį  SONY 
ST – 2950F, 1976 m. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• DVD grotuvą Philips. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 683 27 149.  
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Veikiantį, nešiojamąjį kompiuterį 
Fujitsu Siemens. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 623 05 235.  
Rokiškis
• Kompiuterį HP Compaq nx6325. 
Operating System Windows XP 
Professional CPU AMD Turion 
64 X2 Mobile Ram 2GB. Kietasis 
74GB. Kaina 52 Eur.  
Tel. 8 675 00 301.  
Rokiškis
• 2in1 LCD monitorių ir televizorių 
viename, puikios būklės, pilnai 
veikiantis. 43 cm įstrižainė, su 
stovu, 2 garsiakalbiai, nėra pulto. 
Kaina 22 Eur. Tel. 8 675 00 301. 
Rokiškis


