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Rokiškio savaitės įvykių apžvalga

Sigtas Daščioras apžvelgė rajono savaitės įvykius.

Svarbiausias savaitės 
įvykis, žinoma, Seimo rinki-
mai. Nors rokiškėnai tradi-
ciškai balsuoja aktyviau, nei 
visa šalis, bet šįkart rinkti 
Seimo atėjo tik kas antras. 
Pasirinkimai daugmaž aiš-
kūs: viemandatėje jau nuo 
pirmųjų mažųjų apylinkių 
iki tol, kol buvo suskaičiuo-
ti Rokiškio rinkėjų balsai, 
lyderis nepasikeitė. 

O va dėl antrosios vietos 
vyko arši dvikova: kupiškė-
nai rinko Joną Jarutį, rokiš-
kėnams labiau patiko Rai-
mundas Martinėlis. Likę iš 
ašuoniukės – ir politikos sen-
buviai, ir naujokai – didesnio 
susižavėjimo rokiškėnams 
nekėlė. Juolab, kad atsirado 
per 800 rinkėjų, kuriems ir 
pasirinkimas iš aštuonių kan-
didatų buvo per menkas: tiek 
biuletenių balsadėžėse rasta 
sugadinta.

Kol politikai suokia apie 
inovacijas ir idėjas, rinkė-
ja Irena pageidauja tiesiog 
gauti abiejų likusių kandida-
tų atsakymą, ar jai priklauso 
kompensancija už įsirengtą 
vietinę nuotekų sistemą. Kaip 
sakant, pagal valdžią ir pro-
blemos... Netgi telefoną pa-
rašė, tikėdamasi, kad kandi-
datai puls skambinti... O ką, 
vis bent vienas rinkėjo balsas 
būtų garantuotas.

Aukštumos vilioja ne tik 
politikus. Štai Rokiškio „Pu-
gos“ klubo parasparnininkai 
aukštumų siekia ir tiesiogine, 
ir perkeltine prasme. Tik štai 
jei kitąmet sugalvos vėl savo 
varžybas rengti, tai kažin ar 
daug varžovų besulauks. Mat 
pasirodė rokiškėnai pasirodė 
nesvetingais šeimininkais – 
susišlavė beveik visus apdo-
vanojimus. Ir ko gi kitąmet 
pas juos skristi? Apdovano-

jimų pakylos šone pastovėti?
O štai kai kuriems men-

kai patyrusiems skrajūnams 
iš kitų rajonų, kelio namo 
gali baigtis ir vieno kaimo 
elektros linijoje. Tai, kas 
paukščiukui – patogi stotelė 
atsikvėpti, parasparnininkui 
gresia ne tik traumomis, bet ir 
elektros smūgiu. Laimė, kad 
nelaimė baigėsi tik išgąsčiu ir 
pakybojimu laiduose, be rim-
tesnių traumų.

Rokiškis garsėja ir mo-
tokroso meistrais. Daugybę 
dešimtmečių jie skina perga-
les įvariausiose varžybose, ir 
šalies, ir užsienio. Kas lemia 
pergalę? Ar sportininko meis-
triškumas, ar gera technika? 
Tai amžinas klausimas. Į kurį 
atsakymo šįkart ieško vagys. 
Bet kaip ir ant svetimos ku-
pros toli nenujosi, taip ir ne 
savo motociklu motokroso 
nelaimėsi. O rokiškėnai kvie-
čiami padėti šiems plieni-
niams žirgams grįžti pas jų 
išsiilgusį tikrąjį šeimininką.

Ne tik daiktai mūsų rajone 
dingsta. Kartais dingsta tvoros, 
grandinės ar voljero varteliai 
ir pavilioja laisvė... Tačiau 
tai, kas keturkojui – laisvės 
džiaugsmas, vairuotojui – mir-
tinas pavojus ant kelio. Todėl 
Panemunėlio seniūnijos gy-

ventojai galėtų ir rūpestingiau 
prižiūrėti savo nuolat kelią Ro-
kiškis-Panevėžys patruliuojan-
čius augintinius.

Rokiškėnai amžinai visur 
paskutiniai. Net juokas nebe-
ima. Jei Vilniuje dar nė Visų 
šventei nepraėjus aikštėje jau 
išdygo eglutė ir prekybininkų 
kioskeliai, tai rokiškėnai, įsi-
vaizduokite sau, miesto eglu-
tės dar tebeieško. Jie ką, ją 
gruodį ruošiasi puošti?! Koks 
siaubas? O kur Kalėdų dvasia 
kiaurus metus? O gal galėtu-
me vilniečiams pasiūlyti po 
Trijų karalių eglučių tiesiog 
nenupuošti, lai jos ir vasarą 
švyti snaigėmis ir besmege-
niais. Nors, panašu, kad sos-
tinėje besmegenių atsirado 
pirma sniego.

Tiesa, ir mūsų Nepriklau-
somybės aikštė jau puošiama. 
Ačiū Dievui, kad tik tujomis, 
o ne eglute.

Apie tai, kad geriau apsi-
eiti be didesnių renginių, vis 
primena nerimstantis korona-
virusas. Tiesa, sergamumas 
juo sparčiai mažėja. Tačiau 
statistika apie naujus atvejus 
vis dar katkartėmis pakutena 
rokiškėnams nervus.

Tačiau rokiškėnų elgesys 
nemokamų renginių metu 
kelia klausimą: ar jie saugo-

si korona viruso, ar tiesiog 
išrankūs. Štai dokumentinio 
filmo peržiūra Kultūros cen-
tre vyko faktiškai be žiūrovų.

Ar rokiškėnai išrankūs vi-
siems renginiams, pamatėme 
savaitgalį: startavo lauktasis 
Interrampos teatrų festivalis.

O štai „Viesulo“ pasiūly-
ta smagi pramoga – dviračių 
kroso varžybos, patinka ir se-
nam, ir jaunam. Dažnai ren-
giamose varžybose netrūksta 
norinčiųjų minti pedalus, 
nors kartais ir nelepina rude-
niškas oras.

O štai kariams savano-
riams su Dangaus kancelia-
rija kažkaip pavyko susitarti: 
vertinamųjų pratybų metu lie-
tus tik šiek tiek pakrapnojo. 
Nors lietus ir rūkas vadinami 
pėstininkų oru, o mūsų kariai 
ir yra pėstininkai, visgi Dan-
gaus priedangos nebuvimas 
jiems nesutrukdė tinkamai 
maskuotis, be garso judėti ir 
pasalas spęsti. Ir vertinimų jie 
sulaukė palankių, nors vertin-
tojai buvo griežti ir reiklūs.

Pastaruoju metu buvo ver-
tinamas ir rajono ligoninės 
darbas. Tik medikai pagyrų 
nesulaukė: jiems pateiktas ša-
lintinų trūkumų sąrašas.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rokiškio tautodailininkai 
su savo tapybos kūriniais 
pretenduoja laimėti 
V respublikinės 
primityviosios tapybos 
parodos-konkurso Monikos 
Bičiūnienės premiją

Paskelbti V Respubliki-
nės primityviosios tapybos 
parodos-konkurso Moni-
kos Bičiūnienės premijai 
laimėti atrinktų autorių ir 
kūrinių sąrašai. 

Galime pasidžiaugti, jog 
šiuose sąrašuose yra ir Ro-
kiškio tautodailininkai su 
savo tapybos kūriniais:

Marijona Mieliauskienė - 
2 darbai 

Birutė Dapkienė - 2 darbai
Aleksandras Spundzevi-

čius - 2 darbai 
Paroda-konkursas pla-

nuojamas nuo gruodžio 2 
iki sausio 10 d., išskirtinėje 
istorinėje vietovėje - Gedi-
mino pilies bokšte.

V Respublikinės pri-
mityviosios tapybos paro-
dos-konkurso Monikos Bi-
čiūnienės premijai laimėti 
vertinimo komisija:

Vertinimo komisijos pir-
mininkė – dr. Nijolė Tumė-
nienė.

Komisijos nariai:

Rimas Zigmas Bičiūnas, 
dailininkas-tapytojas;

Marijona Mieliauskienė, 
Rokiškio krašto muziejus;

Juozas Šorys, Nacionali-
nis kultūros centras, žurnalo 
„Būdas“ redaktorius;

Daiva Beliūnienė, Lietu-
vos nacionalinis dailės mu-
ziejus;

Urtė Rimkevičiūtė, Lie-
tuvos nacionalinis muziejus;

Vladimiras Nesterenka, 
Vilniaus kultūros centro dai-
lės studija „Paletė“;

dr. Miglė Lebednikaitė, 
Lietuvos nacionalinis mu-
ziejus;

Edita Prelgauskienė, Lie-
tuvos nacionalinis muziejus;

Eivyda Lazauskaitė, Lie-
tuvos nacionalinis muziejus;

Laima Lapėnaitė, Lietu-
vos nacionalinis muziejus;

Ramutė Kraujalienė - 
Asociacija „Vilniaus krašto 
tautodailininkų-meno kūrėjų 
bendrija“

„Rokiškio Sirena“
inform.

Informuojame žemės sklypo, esančio Taral-
džių k.7, Kamajų sen., Rokiškio r.,savininko M.J.V. 
paveldėtojus, kad  UAB „Geo optimus“ matinin-
kas Ramūnas Varnas (kvalifikacijos pažymėjimo 
Nr.2M-M-59) 2020-10-27 15 val. vykdys žemės 
sklypo (proj. Nr. 618/1), esančio Taraldžių k., Ka-
majų sen., Rokiškio r., ribų ženklinimo darbus.       

Prireikus išsamesnės informacijos, 
prašome kreiptis į UAB „Geo optimus“ 

matininką R.Varną adresu Perkūno g.5A, Rokiškis, 
el. paštu ramunas7@gmail.com arba 

telefonu 8 685 77037

Vairavo įkaušęs
Spalio 18 d., 16.50 val. Rokiškio r., Lauciūnų k. (Ro-

kiškio kaimiškoji sen.) neblaivus (2,70 prom.) vyras (gim. 
1953 m.) vairavo automobilį „Hyundai Lantra“.

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato inform.

„SK Entuziastai – 
Utenos apskrities vicečempionai

Baigėsi Utenos apskrities futbolo federacijos 7x7 čem-
pionatas. Jame sidabro medaliais pasidabino Rokiškio 
komanda – „SK Entuziastai“. 

Rokiškėnų komanda pusfinalyje užtikrintai įveikė čem-
pionato reguliariojo sezono nugalėtojus – Zarasų „Lieps-
nos“ futbolininkus. Finale mūsiškiams teko neparankus 
varžovas – Utenos „FK 2003“, pusfinalyje įveikusi Kupiš-
kio „Narjantą“. Mūsiškiai futbolininkai finalinėse rungty-
nėse taip pat pripažino uteniškių pranašumą 0:2. Taigi, „SK 
Entuziastai“ pasidabino čempionato sidabro medaliais. Ge-
riausiu komandos žaidėju buvo pripažintas gynėjasAlikas 
Samoilovas. 

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Sėkmingame projekte – ir Rokiškio vardas
Kraštiečio Tomo Kazulė-

no vadovaujama organizaci-
ja „Pilietinio atsparumo ini-
ciatyva“ (CRI) rudenį rengė 
mokymų ciklą, skirtą medijų 
raštingumui stiprinti. Šį pro-
jektą remia Vokietijos amba-
sada Vilniuje. 

Kaip teigia projekto ren-
gėjai, viso Lietuvos mies-
tuose ir miesteliuose: Ro-
kiškyje, Ignalinoje Šiaulių 
rajono miesteliuose Bubiuose 
ir Aukštelkėje, Lentvaryje, 
Klaipėdoje, Kretingoje, Ne-
menčinėje, Kaišiadoryse buvo 
surengta dvylika paskaitų-mo-
kymų. Jose kalbėta ne tik ak-
tualiomis medijų patikimumo, 
dezinformacijos, informacinio 
saugumo temomis, bet ir ska-
tintas pilietinis aktyvumas, 
atviros diskusijos aktualiau-
siomis problemomis. 

„Rokiškio Sirena“ prime-
na, kad Rokiškyje tokios pas-

kaitos-mokymai buvo net trys: 
„Rokiškio Sirenos“ redakcijo-
je viešėjo medijų ekspertai dr. 
Viktor Denisenko ir Donatas 
Puslys, karininkas Tomas Bal-
kus (nuotr.).

Paskaitos sulaukė didelės 
sėkmės. Kadangi dėl covid-19 
epidemijos ne kiekvienas no-
rintysis drįso ateiti į paskaitas 
ir pabendrauti su lektoriais 
gyvai, lektoriai sutiko, kad jų 
pasisakymai būtų gyvai trans-
liuojami, ir šių paskaitų įrašus 
jau dabar peržiūrėjo daugiau 
nei 7 tūkst. klausytojų.

Šie įrašai prieinami „Ro-
kiškio Sirenos“ facebook ir 
youtube paskyrose. Temos: 
informacinis saugumas, de-
zinformacija, medijų raštin-
gumas, yra ypač aktualios 
informacinio karo sąlygomis, 
todėl paskaitų įrašai vertingi 
ir rajono mokytojams, ugdan-
tiems jaunimą, kalbantiems 
apie kompiuterinį raštingumą, 
informacinį saugumą, medi-
jų patikimumą, informacijos 
rinkimo, platinimo subtilybes, 
elgesį socialiniuose tinkluose. 
Paskaitose – pati naujausia in-

formacija, naujausi visuome-
nės tyrimai tiek Lietuvoje, tiek 
užsienio valstybėse, daugybė 
vertingos rekomenduojamos 
literatūros žinioms gilinti, taip 
pat gausybė susistemintos tei-
sinės informacijos, apie visuo-
menės saugumo pagrindus.

Aukšta mokymų vertė ne-
stebina. T. Kazulėnas nesle-
pia: mokymams buvo parinkti 
patys stipriausi šios srities 
specialistai, gerai žinomi tiek 
Lietuvoje, tiek ir už jos ribų. 

T. Kazulėnas pranešė, kad 
ir ateityje bus rengiami pana-
šūs mokymai, paskaitos. Jau 
dėliojami ateinančių renginių 
planai. Jei situacija leis, tokie 
mokymai bus vykdomi gyvai, 
arba, jei virusas ir toliau plis 
– nuotoliniu būdu. Norintieji 
domėtis šia tema, kviečiami 
sekti „Rokiškio Sirenos“ pra-
nešimus. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Politinė reklama

Ingrida Šimonytė: kitais metais pensijos augs 
sparčiau nei darbo užmokestis, o vienišiems 
senjorams įteisinsime pensijos priedą

Pirmame Seimo rinki-
mų ture Tėvynės Sąjunga 
pasirodė neblogai, tačiau, 
kaip jūs sakėte, tai yra tik 
pirmasis kėlinys. Antra-
sis turas spalio 25 d. Jo 
metu spręsis labai daug, o 
taip pat ir tai, kas formuos 
naują Vyriausybę. Naujo-
ji Vyriausybė savo darbą 
pradės nuo 2021 metų vals-
tybės biudžeto. Tikriausiai 
jau galvojote apie jo kontū-
rus. Nuo ko pradėsite ir ko-
kie bus svarbiausi biudžeto 
prioritetai?

Pradėsime nuo to, kas yra: 
dabartinė Vyriausybė pa-
rengė pirminį projektą, kurį 
dar teks detaliai išnagrinėti. 
Sprendimai, kurie jau įtvir-
tinti anksčiau priimtuose įsta-
tymuose: dėl pensijų indeksa-
vimo, vaiko pinigų didėjimo 
be jokios abejonės turės būti 
vykdomi. Tie sprendimai, ku-
rie priklauso nuo ekonomikos 
raidos – minimalios mėnesio 
algos didinimas ar bazinio 
dydžio dirbantiems valstybės 
tarnyboje didinimas taipogi 
bus perkelti į biudžeto asi-
gnavimus. Mokesčių pakeiti-
mų neplanuojame, nes jiems 
šiuo metu nei vieta, nei laikas 
– reikia rimtų ir pamatuotų 
diskusijų. 

Daugiau klausimų kyla 
dėl Vyriausybės patvirtinto 
vadinamojo DNR plano, nes 
būtina užtikrinti, kad inves-
ticijos būtų realios ir kurtų 

ilgalaikę naudą ekonomikai, 
infrastruktūrą ir kokybiškas 
viešąsias paslaugas. Negali-
me praleisti progos ir didelį 
planuojamą kitų metų deficitą 
paversti vien tik didesne sko-
la – svarbu, kad būtų kuria-
ma tai, kas ateityje generuos 
tvarias žmonių, o per tai - ir 
biudžetų pajamas. 

Ko jūsų biudžete gali ti-
kėtis šalies senjorai?

Didesnių pensijų, nes ki-
tais metais pensijų indek-
savimo augimo tempas bus 

spartesnis už vidutinio darbo 
užmokesčio augimo tempą. 
2016 m. dar anos kadenci-
jos Seimo įstatyme įtvirtinta 
indeksavimo formulė lemia, 
kad pensijų augimo tempas 
priklauso nuo darbo užmo-
kesčio fondo dinamikos, o ne 
politikų malonės. Nors darbo 
užmokesčio augimo tempas 
kiek sulėtės, sukauptas „So-
dros” rezervas leis mokėti 
indeksuotas pensijas kaip nu-
matyta. 

Senjorai taipogi gali tikė-

tis, kad bus rimtai svarstoma, 
nuo kada ir kaip galime įtei-
sinti vienišų senjorų pensijos 
priedą – tai, ką buvo pažadė-
jusi ir neįgyvendino dabartinė 
valdžia. Vienišų pensininkų 
didesnis už vidutinį skurdas 
yra didelė problema, kurią 
būtina spręsti kuo greičiau. 

Jūsų konkurentai neretai 
skleidžia gandus, kad gali 
būti mažinami vaiko pini-
gai ir kitos išmokos. Kokia 
situacija yra iš tikrųjų?

Tai ne šiaip gandai, o tie-
siog melagystė. Įstatymais 
patvirtinti įsipareigojimai 
bus vykdomi, kaip nustaty-
ta. Nuolatiniai valdančiųjų 
bandymai palyginti esamą 
situaciją su 2008-2009 me-
tais, kuomet Lietuva neturėjo 
euro ir siekdama išlaikyti sta-
bilų litą turėjo mažinti išlai-
das ir didinti mokesčius, yra 
tiesiog manipuliacija. Būda-
ma eurozonos nare Lietuva 
turi nepalyginamai daugiau 
lankstumo vykdyti savo biu-
džetą net tada, kai jo pajamos 
sumenksta ženkliai dėl nenu-
matytų aplinkybių. 

TS-LKD palaikė Vyriau-
sybę pandemijos pradžioje, 
kai Vyriausybė siekė didesnio 
skolinimosi limito tam, kad 
palaikytų ekonomiką nuos-
mukio metu. Bėda tokia, kad 
lėšos naudotos neskaidriai ir 
neatsiskaitant Seime. Galbūt 
neskaidrus pačių valdančiųjų 
elgesys verčia bandyti netin-
kamu elgesiu kaltinti kitus. 

Seimo nariai Raimundas Martinėlis ir Ingrida Šimonytė.

Politinė reklama apmokėta iš Raimundo Martinėlio rinkiminės sąskaitos. Užs. 30

Nemokamas filmas žiūrovų dėmesio nesulaukė
Rokiškio kultūros cen-

tre trečiadienio vakarą 
rodytas amerikiečių reži-
sieriaus Morgano Nevilio 
dokumentinis filmas „Būk 
mano kaimynu!“ nesulau-
kė kraštiečių susidomėji-
mo. Jis rodytas tik mažai 
grupelei žiūrovų, atėjusių į 
filmo peržiūrą. 

Šiuo renginiu JAV amba-
sada Lietuvoje tęsia beveik 
metus truksiantį žmogaus 
teisių ir pilietinės visuome-
nės stiprinimui skirtą do-
kumentinių filmų turą. Ro-
kiškis - aštuntasis miestas, 
kuriame parodytas šis filmas. 
Jo peržiūros rengiamos pagal 
JAV Valstybės departamento 
remiamą kino diplomatijos 
programą „American Film 
Showcase“, palaikomas pro-
jekto partnerių, todėl žiū-
rovams jis buvo pristatytas 
nemokamai. 

Filmas sukurtas papasa-
koti apie dvasininką, lėlinin-

ką, rašytoją ir prodiuserį Fre-
dą Rodžersą, kuris daugiau 
nei trisdešimt metų televizi-
jos eteryje kasdien skleidė 
gerumo bangas amerikiečių 
šeimoms. 

Prieš pakviesdama filmo 
peržiūrai, renginyje daly-
vavusi JAV ambasados Vil-
niuje Kultūros ataše Caitlin 
Nettleto sakė, jog tai filmas 
apie vaikų Ikona laikomo 
Fredo Rodžerso, populiarios 
televizijos laidos „Pono Ro-
džerso kaimynystė“ kūrėjo ir 
vedėjo gyvenimą. „Vykdo-
mos programos metu turime 
galimybę susipažinti ne tik 
su misteriu Rodžersu, bet ir 
pamatyti, kaip kūrybingai jis 
savo laidose perteikė empa-
tijos, kitų žmonių priėmimo 
temas. Būdama maža aš taip 
pat jaučiau, kad esu priima-
ma tokia, kokia esu. Ištisoms 
kartoms Fredas Rodžersas 
buvo unikalus televizijos 
rodomas personažas. Jo lai-
da švelniai skatino vaikus 

įsigilinti į temas, į kurias 
nei viena vaikų laida tuo 
metu nebūtų išdrįsusi kal-
bėti“- sakė Caitlin Nettleto. 
Ji dėkojo Rokiškio rajono 
savivaldybei, Rokiškio Kul-
tūros centrui ir partneriams 
už palaikymą ir dalyvavimą 
programoje. 

Filmas jautrus savo tema-
tika bei aktualus ir šiandie-
nai. Per televiziją rodomos 
laidos, kuriose daug negaty-
vo ir smurto, formuoja vai-
kų pasaulėžiūrą. Televizijos 
laidų vedėjas Fredas Rodže-
rsas, pasitelkdamas lėles, 
eterio laiką išnaudojo edu-
kacijai. Laidų metu, rodo-
mų daugiau nei 30 metų, jis 
daug kalbėjo vaikams apie 
pagarbą ir meilę žmonėms, 
kaip išgyventi „sunkias“ die-
nas ir netektis, ką daryti kai 
pyksti ar esi nežinomybėje, 
kai prarndi artimą draugą ar 
tėvai nusprendė skirtis. 

Jis sakydavo, jog kiekvie-
name iš mūsų gyvena vai-

kas, kuris nori būti supras-
tas. Meilė ar jos trūkumas 
formuoja žmogų, todėl savo 
laidose F.Rodžersas skleidė 
žinutę, jog kiekviena diena 
ypatinga, ir žmonės patinka 
aplinkiniams (kaimynams) 
tokie, kokie yra. 

Filmo peržiūroje dalyva-
vusi mero patarėja Vita My-
kolaitienė padėkojo Ameri-
kos ambasadai už galimybę 
pamatyti šį nuostabų filmą. 

„Kaip mums trūksta tokių 
žmonių, kaip filmo veikėjas 
Fredas Rodžersas, kad kas-
dien primintų apie žmogiš-
kąsias vertybes, kad apie tai 
reikia kalbėti ne tik, mums 
suaugusiems, bet apie tai 
kalbėti ir su vaikais. Vai-
kai viską supranta ir su jais 
reikia kalbėti apie jautrius 
dalykus, kad suaugę jie ga-
lėtų suvokti, kaip elgtis ir 
kad gyvenimas jiems būtų 
lengvesnis“- sakė V. Myko-
laitienė.

Enrika PAVILONIENĖ

Įdomios veiklos socialiai 
remtiniems asmenims

Maloniai kviečiame Rokiškio miesto gyventojus, gaunan-
čius socialinę paramą, prisijungti prie projekto „Rokiškio 
miesto gyventojų įtraukimas į visuomeninę veiklą ir jų tu-
riningos veiklos bei prasmingo laisvalaikio organizavimas“ 
veiklų. Projekto tikslas – padidinti socialinę atskirtį patirian-
čių ir vyresnio amžiaus asmenų integraciją į Rokiškio mies-
to bendruomenę, teikiant turiningos kasdieninės veiklos ir 
prasmingo laisvalaikio organizavimo užimtumo paslaugas.

Lietuvos-Latvijos 
kultūrizmo ir fitneso 
XX čempionate – 
rokiškietės Eglės 
Karpovienės triumfas

Spalio 18 dieną Utenoje vyko atviras Lietuvos-La-
tvijos kultūrizmo ir fitneso XX čempionatas, kuriame 
triumfavo rokiškietė sportininkė Eglė Karpovienė.

Sportininkė tapo absoliučia čempionato nugalėtoja - 
savo kategorijoje (Miss figūra) Eglė varžėsi su dar viena 
sportininke, kur pademonstravusi septynias privalomas 
pozas nugalėjo ir pateko į absoliučių nugalėtojų kategori-
ją. Šioje kategorijoje sportininkę vėl lydėjo sėkmė ir Eglė 
Karpovienė komisijos buvo išrinkta absoliučia čempiona-
to nugalėtoja.

Vos prieš metus pradėjusi sportuoti Eglė neslepia - var-
žybos pareikalavo nemažai jaudulio, kadangi šios var-
žybos moteriai buvo pirmosios, tačiau pasiekti puikūs 
rezultatai suteikė tik dar daugiau noro bei azarto siekti 
dar aukštesnių tikslų. Už pagalbą ruošiantis varžyboms 
sportininkė dėkoja treneriams Olegui Lomako ir Tomui 
Markeliui.

„Rokiškio Sirenos“ inform.
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Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Gyvenimo mažutėliai arba Naujieji Kriauniukai ir nuleistos kartelės

Esame gyvenimo mažu-
tėliai. Jei reiktų iliustruoti 
vidutinį statistinį rokiškėną, 
tai būtų ne roką grojantis 
kiškis, o mažas drebantis nu-
lėpusiom ausytėm kiškutis, 
įmestas į smauglio terariumą, 
ir miglotai nujaučiantis, kad 
per valandą kitą taps šito bai-
saus padaro pietumis. 

Kaip mes sugebėjome taip 
nusiristi? Nusiritome tada, 
kai tapome mažutėliais. Nuo 
kurių niekas nepriklauso, iš-
skyrus morkų ir bulvių derlių 
savo sklype. Ir tai, jei palis. 

Nusiritome, nes nuspren-
dėme nusiristi. Kai nuleidome 
karteles. Kai pradėjome dejuo-
ti, kad ne už „tokią Lietuvą“ 
stovėjome Baltijos kelyje, ar 
Sausio 13-ąją prie Televizijos 
bokšto ir parlamento. Kai pa-
tikėjome, kad „tokią“ kažkas 
sukurs mums ir už mus. Mums 
ramiai stovint kamputyje ir 
paradui diriguojant koja. Mes 
iš subjektų tapome objektais. 
Kvaišomis mergomis, kurios 
išteka tam, kad vyras jas darytų 
laimingas. O laimė, nepaisant 
svetimų pastangų, vis neateina.

Mes tapome mažutėliais 
tada, kai tapome bejėgiais ir 
nereikliais vartotojais to, ką 
mums duos. Ir kantriai šlamš-
dami tai, ką kasmet vis pras-
čiau „duodavo“.

Juk švietimo sistema į da-
bartines žemumas nenučiuožė 
per metus ar dvejus. Aš dar 
pirmajame universitete studi-
javau, kai prasidėjo diskusi-
jos, kad aukštesnysis mokslas 
– tiesiog neoru. Tada atsirado 
neuniversitetinės aukštosios 
mokyklos. Nes tuometiniams 
„viarslinykams“, įstatinį kapi-
talą susikrovusiems ne vystant 
modernias technologijas, o 
tempiant gariūninius krepšius 
dešrų į Latviją (geriausiu atve-
ju), labai patiko, kad jie vado-
vauja valytojoms su diplomais. 
Masinės bedarbystės laikais 
diplomas buvo svarbiausias 
dokumentas ieškant darbo. 

Taigi, liaudis turėjo poreikį: 
kiekvienam abiturientui – po 
diplomą. Ir buvo pristeigta 
aukštųjų mokyklų. Kokios jų 
programos, kokie išleidžiami 
specialistai, mažai kam rūpė-
jo, svarbu, kad su popieriumi. 
Nors „viarslininkų“ laikai ne-
numaldomai artėja į pabaigą, į 
pensiją išeina paskutiniai šios 
srities mohikanai, diplomo-
manija niekur nedingo. Mes 
leidome sau būti valytojais 
su diplomais, ir aukštosioms 
mokykloms ugdyti diplomuo-
tus... valytojus. Su šūkiu „kie-
kvienam abiturientui – po di-
plomą“, tiesiog devalvavome 
aukštąjį mokslą. Ir šiandieninis 
intelgentas, neskiriantis kam-
panijos nuo kompanijos, nieko 
nebestebina.

O kai devalvavome ir viduri-
nįjį, kad jau trečdalis abiturientų 
nesugeba išlaikyti valstybinio 
matematikos egzamino, vargu 
ką daugiau vietoj valytojų ir 
„vadibybinkų“ ir beišperėsime. 
Ypač kai kandidatai į Seimo na-
rius nuo scenos svaigsta, koks 
gėris yra Kriaunų mokykla su 
septyniais vaikais, o mažutėliai 
tyli ir linksi: o gal tikrai gėris 
buvo. Sekant tokia logika, di-
džiausias gėris yra mokykla 
be vaikų. Nes, galbūt, kada 
nors ką nors koks nors verslas 
tose Kriaunose statys. Ir kol 
Naujuosiuose Vasiukuose, tfu, 
Kriauniukuose, bus įkurta tar-
planetinė maisto produktų bazė, 
tol jūs, mažutėliai, išlaikykite 
mokyklą be mokinių, apvogda-
mi tas mokyklas, kuriose jų mo-
kosi po kelis šimtus. Tuo pačiu 
atimdami iš savo vaikų ateities 
galimybes.

Ir kaip šitos svajos apie 
naujuosius Kriauniukus dera 
su mūsų verslo nuolatinėmis 
dejonėmis, kad nebėra speci-
alistų, nebėra darbuotojų? O 
iš kur bus, jei trisdešimt metų 
tikėta, kad pasaulį išgelbės ste-
bukladaris „vadibybininkas“, 
jei visa mokslo sistema juos 
trisdešimt metų kepė (nepainio-
ti su tikraisiais vadybininkais) 
nesuskaičiuojamais kiekiais, 
tai dabar turim, ką turim. Nes, 
sutikite, studijuoti inžineriją 
yra kelis kartus sudėtingiau, o 
ir alga po to gerokai mažesnė, 
na ir pagarba tokia, kad už akių, 
geriausiu atveju, pravardžiuoja 
„ačkariku“. Technologų stoka 
akivaizdi. Ir pagaliau mūsų ne-
toliaregiams „daėjo“, kad no-
rint kažką sėkmingai parduoti, 
pirmiausia reikia tą kažką ne 
mažiau sėkmingai pagaminti. 

O kaip pagaminti, jei kon-
kuruojama ne technologijomis, 
ne sutvarkytu technologiniu 
procesu (reta rajono įmonė gali 
tuo pasigirti). Konkuruojama 
tik pigia darbo jėga, ir dar iš-
jungtu darbo kodeksu. Nieko 
nebestebina statistikos duome-
nys, kad apie tai, kad 32 proc. 

rajono gyventojų gauna mažes-
nes nei 60 proc. šalies vidurkis, 
pajamas (o tai yra skurdo rodi-
klis). Jis vienam asmeniui pa-
vojingai artėja prie minimalios 
algos rodiklio „į rankas“. Skur-
do riba vienam asmeniui dabar 
yra 455 Eur. O minimalios al-
gos į rankas dydis, atskaičius 
mokesčius, varijuoja apie 450 
Eur. Dirbantis žmogus balan-
suoja ant skurdo ribos! Ir tokį 
atlyginimą gauna ketvirtadalis 
šalies dirbančiųjų (daugiau nei 
pusė jų, dirbdami pilną etatą). 
Didmiesčiuose toks atlygini-
mas seniai nekonkurencingas. 
Tai kur tada nusėda tie darba-
viai, minimumo mylėtojai? Ar 
tik ne pas mus provincijoje? 
Ar tik ne pas mus dar neretai 
įmonės vadovas į savo žmo-
nes žiūri taip, cituoju: „O kur 
tie durniai dėsis?“ Tai ko tada 
stebimės, kad valstybė su 200 
Eur išmoka nukonkuruoja 
darbdavius. Kokia dirbančio 
žmogaus motyvacija, jei jis 
kasdien dirbdamas, o kartais 
ir viršvalandžius, ir kenksmin-
gomis darbo sąlygomis, nega-
li išlipti iš skurdo? Ir nėra ko 
guostis, kad vidutinis atlygini-
mas mūsų rajone yra 746 Eur į 
rankas. Nes vidurkis ne visuo-
met parodo tikrąją situaciją. 
Tarkime, įmonės vadovas gau-
na 2000 Eur į rankas, jo penki 
darbuotojai – po 500 Eur į ran-
kas. Vidurkis būtų 750 Eur. Ir 
nė vienas iš šešių realiai tokios 
algos negauna: darbdavio atve-
ju ji yra triskart mažesnė, dar-
buotojų atveju – kone pusantro 
karto didesnė, nei reali. Todėl 
kur kas įdomiau būtų pamatyti 
rajono darbuotojų užmokesčių 
medianą – reikšmę, kuri realiai 
rodo pajamų pasiskirstymą: 
pusė asmenų gauna mažesnį už 
medianą atlyginimą, pusė – di-
desnį. Ir mediana akivaizdžiai 
bus ne 746 Eur. 

Amerikiečiai turi savo sva-
jonę: jei atkakliai dirbsi ir 
stengsiesi, tai gali pasiekti savo 
tikslą – namelį su balta tvorele, 
tai kokią svajonę turi žmogus, 
dirbantis Lietuvoje už mini-
mumą? Nusipirkti prie duonos 
šlapiankės? 

Darbdaviai skundžiasi, kad 
darbuotojai neva dirba nena-
šiai. O kaip galima našiai dirb-
ti, jei sandėlio darbuotojas tris 
valandas ieško pamaininko pa-
mestų ne dėžių, o palečių. Kaip 
galima našiai dirbti, jei darbo 
procesas organizuojamas taip, 
kad elektros lemputę suka pen-
ki darbininkai: vienas laiko 
lemputę, o keturi suka kėdę? 
Pasiskaičiuokit rajono įmonių 
darbuotojų kaitą: per kai kurias 
kone visas Užimtumo tarny-
bos kontingentas praėjo. Tokia 
verslo taktika turi savo priva-
lumų: kad ir kaip lėtai, kad ir 
kaip nekokybiškai žmogus dir-
ba, jis vis tiek kažką padaro. O 

su nesutvarkytu darbo procesu, 
pasenusia įranga, nekokybiš-
komis medžiagomis joks, net 
pats brangiausias specialistas, 
našiai nedirbs. Todėl ir samdo 
papigiai, nes nei kokybės, nei 
našumo nereikia. 

Verslo atstovai pliurpia apie 
regiono gaivinimą tikėdamie-
si, kad Vyriausybė arba išmes 
kažkokį gelbėjimosi ratą, arba 
leis įsivežti pigios darbo jė-
gos iš užsienio, kuri ir toliau 
penkiese sukinėtų lemputes. 
Tikrasis atsakymas, kaip stab-
dyti darbo jėgos nutekėjimą 
yra yra „Rokiškio Sirenos“ 
puslapyje su darbo skelbimais. 
Nekvalifikuotam darbuotojui 
siūloma 2500 Eur į rankas. 
Laikinai samdomam, be žinių 
ir įgūdžių. Rajono žmonės 
atvirai kalba: norint sulaikyti 
jaunimą mūsų rajone, reikia 
mokėti algą, kuri sudarytų ne 
minimumą, o bent 70-80 proc. 
tos šakos algos vidurkio už-
sienyje. Daugelis šaukia, kad 
neįmanoma būtų. Įmanoma. 
Ir greitai teks tą daryti. O kaip 
tą pasiekti? Galvoti, ar vis dar 
reikia penkių darbininkų lem-
putei įsukti. Ar geras technolo-
gas yra prabanga, ar būtinybė. 
Ir samdyti juos už gerą algą. Ir 
klausyti JŲ patarimų, samdyti 
žmones, kurie tobulintų darbo 
įgūdžius ir dirbtų našiai, o ne 
marširuotų iš įmonės į Užim-
tumo tarnybą ir atgal. Vertinti 
savo žmones, nes be jų visi 
įrengimai ir technologijos yra 
metalo krūva, o visi nuosta-
būs motyvacijos kursai – tik 
tuščias oro virpinimas. Ir pri-
siminti, kad nereiklūs mažutė-
liai, kurie 1995-aisiais eilėmis 
rikiavosi prie rajono įmonių 
tvorų, laukdami darbo, kurie 
mokėjo kyšius personalo sky-
rių darbuotojams (o taip, pri-
vataus verslo personalo skyrių 
darbuotojams, o „stavkė“ buvo 
1-2 mėnesinės algos), dabar 
kaip tik ir išeina į pensiją. O jų 
užauginti vaikai kratosi vergo-
vės XXI a. Ir įgyvendina savo 
svajones su nameliu, aptvertu 
balta tvorele, nuosavu verslu, 
ne iš Lietuvoje, o užsienyje 
uždirbtų pinigų. Ir jie tampa 
puikiais konkurentais mūsų 
verslo mohikanams, vis dar te-
besapnuojantiems prie jų tvorų 
nusidriekusias bedarbių eiles.

Kai žmogus yra mažutėlis, 
jis yra mažutėlis visose srityse. 
Jis negali būti lyderiu vienoje, o 
bailiu planktonu kitoje. Negali 
žmogus vienu metu šlovinti 
vyžas ir svajoti apie žvaigždes. 
Vienu metu valgyti šlapiankę 
ir būti oriu. Todėl jis yra ma-
žutėlis ne tik išsilavinimu, ne 
tik darbu. Toks pat mažutėlis 
jis yra ir politikoje. Kadangi 
valstybės vaidmuo, iš esmės, 
susiveda į du uždavinius: iš vie-
nų atimti, ir kitiems – padalinti, 
tai ir visuomenė pagal pažiūras 

skirstoma į dvi grupes: į tuos, 
iš kurių galima ką nors paimti, 
ir į tuos, kuriems kažką reikia 
duoti. Kai trečdalis rajono gy-
ventojų balansuoja ant skurdo 
ribos, o daugelis likusių tik vos 
ją perkopia, akivaizdu, kad tų, 
iš kurių galima ką nors paimti, 
yra labai mažai. O laukiančių, 
kad kažkas duos, tų, kuriems 
reikia, kad padėtų, paremtų yra 
gerokai daugiau. Kaip jaučiasi 
žmogus, sąmoningas, dirban-
tis, atsakingas žmogus, kuriam 
reikia nuolatos viltis iš vals-
tybės pagalbos? Nekalbame 
apie išlaikytinių dinastijas, apie 
priklausomybes, elementarų 
tingėjimą. Kokią valdžią renka 
žmogus, per mėnesį uždirbantis 
minimumą ir dar keliasdešimt 
eurų už naktines pamainas? Jis 
nebetiki, kad jo gyvenime gali 
kažkas pasikeisti. Jis net norė-
ti nebemoka. Nes kiek galima 
svajoti į stalčių? Jis nesaugus 
šiandien, ir jo laukia tokia pat 
nesaugi, neužtikrinta rytdiena. 
Net senatvė jo bus skurdi, nors 
žmogus visą gyvenimą dirbo. 
Kaip jis su maždaug 40-ies metų 
stažu jaučiasi faktiškai sulygin-
tas su tais, kurie pusę gyvenimo 
prauliavojo ir pratingėjo? Todėl 
balsuoti ateina kas antras rinkė-
jas, ir tai dar per 800 jų tiesiog 
sugadina biuletenius. Nes ne-
betiki. Ir vis mažiau bestebina 
rinkėjai, uždavinėjantys kandi-
datams į Seimą klausimus apie 
vietines nuotekų sistemas: jie 
puikiai suvokė, kad atsakymų 
į rimtesnius klausimus nebėra 
šansų sulaukti. Pasižiūrėkite, 
kiek debatuose žiūrovų? Atme-
tus partinukus?

Nebetiki politikais, tik ge-
rąja prasme, ir jaunimas. Nes 
jie nebenori būti mažutėliais. 
Jie nebenori, kad jų likimus 
lemtų žmonės, jiems į sene-
lius tinkantys. Žmonės, kurie 
nesuvokia technologijų raidos, 
nesupranta jaunimo kalbos, jo 
galimybių ir poreikių. Manan-
tys, kad užtenka Naujuosiuose 
Kriauniukuose pastatyti gamy-
klą, ir jaunimas čia plūs iš visos 
Lietuvos, yra naivūs. Neplūs. 
Jaunimas nori gyventi, o ne 
švaistyti gyvenimą gamyklose 
po 12 val. už artimą minimaliai 
algą. Nes jei ji būtų kitokia, 
žmonės matytų čia savo ateitį, 
o ne bėgtų iš rajono. Neišgel-
bės ir taip laukiami nuotolinio 
darbo specialistai, kurie esą 
masiškai supirks mūsų kaimų 
bakūžes samanotas, ir dirbs 
prie savo nešiojamųjų kom-
piuterių, su vaizdu į virš miš-
ko besileidžiančią saulę. Aš 
esu toks specialistas. Ir iš tiesų 
dauguma „Rokiškio Sirenos“ 
straipsnių gimsta, ir į spaus-
tuvę sumaketuotas laikraštis 
keliauja netgi ne iš Rokiškio 
rajono. Tačiau taip dirbančių 
specialistų pažįstu vos kelis. Ir 
verslo svajos apie tokius žmo-

nes lieka tik svajomis. Kad 
toks žmogus dirbtų, reikia pui-
kiai sutvarkyto technologinio 
proceso ir didžiulio darbdavio 
pasitikėjimo savo darbuotoju. 
Žmogus, kuris dirba sau, nėra 
mažutėlis. Jo durniumi nepa-
vadinsi ir kur papuola nepavai-
kysi. O kiek mes rajone turime 
darbdavių, tikinčių ir pasitikin-
čių savo darbuotojais? 

O ten, kur nepasitikima, at-
eina bailūs mažutėliai. Kurie 
patys sau seniai prisipažino ir 
susitaikė tokie esą. Kurie nebe-
moka ne tik siekti svajonių, bet 
ir svajoti. Kurie nesupranta, už 
ką moka mokesčius, todėl ne-
drįsta reikalauti. 

Todėl ir rajono kultūra va to-
kia. Kuriama mažutėlių už 300 
Eur, tokiems pat mažutėliams. 
Kas kad visą vakarą nusidai-
navo ir nusigrojo. Mažutėlis 
nereikalauja: iškentės, pareis 
namo skaudančia galva ir paty-
lės. O kiti mažutėliai, kai iš jų 
nereikalaujama, kasmet vis la-
biau ir labiau atleidžia vadeles. 
Užteko, kad vieną kartą nepa-
stebėjo, pabijojo pasakyt, vadi-
nasi, galima taip pat padaryti ir 
trečią, ir ketvirtą kartą. Kaskart 
vis prasčiau. Nes už tai nieko 
nebus. Nes mažutėliai pripra-
tinti tenkintis tuo, ką numeta. O 
jei nenumeta, irgi nieko tokio, 
apsieis. O kultūros mažutėliai 
irgi bijo reikalauti. Nes „nedavė 
pinigų“ yra puiki indulgencija 
tingėjimui, nesugebėjimui. Nes 
jei paprašysi ir, neduok Dieve, 
duos, tai kaip tada pasiteisin-
si, kad iš trijų kapelų nė vie-
na nesugeba groti? Nes iš tų, 
kam duodama, ir reikalaujama. 
Nedrįstama ir užraukti šitą ne-
kokybę. Nes kaip gi taip, imsi 
dabar ir nebeduosi. Tapsi nepa-
togus, nebebūsi visiems geras. 
Kokiais ir nori būti dauguma 
mūsų rajono politikų. Tik kad 
gerais norais pragaras grįstas. Ir 
politikas be stuburo, be principų 
ir atsakomybės iš esmės yra tas 
pats mažutėlis: kalbanti galva 
ar kostiumėlis. Juk svarbiausias 
mažutėlio bruožas: būti visiems 
geru, tiksliau, padlaižiu. Nes 
bandant visiems prisipadlyzinti 
mažesnė tikimybė gauti į ku-
prą. Tik kur čia tada lyderystė, 
charizma, valia – toks tikrojo 
elito savybės, būtinos šiandieni-
niams rajono ir valstybės lyde-
riams? Tik va bėda, mažutėliai į 
istoriją nepatenka. 

Kaip patekti į istoriją, mūsų 
kalbančios galvos ir rajonas tu-
rėjo pavyzdį. Puiki konferenci-
ja apie Mykolą Riomerį. Kuris 
nepralošė dvarų, kuris neaugino 
savo seserų vištų ir nepadė-
jo tėvui tvarkyti nukiurkusio 
Bagdoniškio dvarelio. Užtat 
įėjo į istoriją. Nes nepanoro 
gyventi mažutėlių gyvenimo. 
Kur problemos mažutėlės, bet 
ir džiaugsmas toks pat menkas. 
Jis buvo šalies, pasaulio pilietis. 
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Nepriklausomas rajono laikraštis

Konferencija apie kraštietį, toli pralenkusį savo laikmetį

Prisiminimais apie tėvą, giminę, Bagdoniškį ir jo žmones dalinosi J. 
Vitkauskienė.

Profesorius Rimantas Miknys kalbėjo apie unikalų dienoraščių turinį.

Docento Gintaro Šapokos 
pranešime – ir M. Römerio, ir 
Lietuvos teisės formavimosi 
detalės.

Konferencijos klausytojai: pedagogai, studentai, teisininkai, istorikai.
L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Koplytstulpį atidengė J. ir V. Vitkauskai.

Dekano Eimanto Noviko rankose 
– naujas M. Römerio dienoraščių 
tomas.                         G. Kujelio nuotr.

Spalio 15-ąją istorijai 
neabejingi rajono žmonės 
buvo pakviesti į konferenci-
ją „Rokiškio krašto atmin-
ties kultūriniai akiračiai: 
Mykolas Römeris ir Röme-
rių giminė“, skirtą Mykolo 
Pijaus Paskalio Römerio 
140-osioms gimimo meti-
nėms. Vargu, ar įmanoma 
pervertinti šią unikalią as-
menybę: jo įžvalgos įkvėpė 
Jeržy Giedrojco bei Česlavo 
Milošo kūrybą, o kai kurias 
įžvalgas, tarsi „netyčia“ vis 
dar nusirašinėja jo veiklą 
tyrinėjantys mokslininkai. 

Koplystulpis – praeities 
ir nūdienos jungtis
Prieš konferenciją, su-

rengtą Juozo Keliuočio vie-
šojoje bibliotekoje, nemažai 
jos dalyvių išskubėjo į Bag-
doniškį – Römerių giminės 
lizdą, išauginusį kelias jos 
kartas. Mačiusį ir pakilimus, 
ir nuosmūkius. Dvarą, kurio 
paveldėtoju turėjo tapti M. 
Römeris. Tačiau jo noras ma-
tyti platesnius akiračius, nei 
aplinkinių kaimų peizažas, 
o protas siekė gerokai toliau 
ir plačiau, nei begęstančių 
dvarų valdytojų žūtbūtinės 
pastangos išlikti besikeičian-
čiame pasaulyje, skaičiuojant 
vištas, žąsis bei paršelius... 
Todėl ir testamento tėvas ne-
paliko, taip suskaldęs valdą 
visai gausiai šeimynai. O iš 
gimtojo dvaro M. Römeriui 
tereikėjo tik mažo kambarė-
lio antrajame aukšte, kuriame 
galėtų kurti. Vėliau, jau tapęs 
teisės garsenybe, jis grįždavo 
į gimtinę, čia jį lankydavo 
studentai...

Simboliška, kad praeities 
ir dabarties jungtimi tapo 
Rimanto ir Stanislovo Zinke-
vičių sukurtas koplytstulpis. 
Jis – senojo koplytstulpio, ki-
tados dabinusio Bagdoniškio 
dvarą, kopija. Ją medžio dro-
žėjai atkūrė iš išlikusių pieši-
nių ir nuotraukų. Tik jis gero-
kai aukštesnis, nei pirmtakas, 
saugojęs ir globojęs giminės 
lizdą. O sovietmečiu per daug 
badęs akis, todėl nupjautas ir 
išvežtas į kaimo kapinaites. 
Kuriose gamtos sąlygų vei-
kiamas, sunyko. Dabar gi jo 
didesnė ir aukštesnė kopi-
ja vėl grįžo į Bagdoniškio 
dvarvietę. Koplytstulpį pa-
šventino Rokiškio dekanato 
dekanas Eimantas Novikas. 
Apie šeimos istoriją, tampriai 
susietą su Bagdoniškiu, jau-
triai kalbėjo Mykolo Römerio 
dukra Jadvyga Vitkauskienė, 
kuri su vyru Vytautu ir ati-
dengė šį koplystulpį. 

Konferencijoje – 
apie dienoraščių 
leidimo svarbą
Profesorius Rimantas Mi-

knys (Lietuvos istorijos ins-
titutas) kalbėjo apie unikalų 

istorinį šaltinį – M. Römerio 
dienoraščius. Jie unikalūs 
tuo, kad pildyti su ypatingu 
kruopštumu ir sąžiningumu. 
Juose – viename lape kasva-
kar užrašomi ir dienos įvy-
kiai, ir mintys, ir įžvalgos, ir 
analizės. Kartais vieno pus-
lapio minčiai būdavo ankšta: 
dienoraščiai ne tik prirašyti 
smulkučiu raštu, bet ir paraš-
tės pilnos pastabų bei intarpų. 

Juose tokios unikalios, 
toli savąjį laiką pralenkusios 
įžvalgos, kad tol, kol dieno-
raščiai tebuvo archyvuose 
saugomi rankraščiai, kai ku-
rie mokslininkai netgi susi-
gundė jas „pasiskolinti“ ir pa-
teikti kaip savo. Todėl, pasak 
R. Miknio, svarbu ir būtina 
leisti M. Römerio dienoraštį: 
kad mokslininkai galėtų lais-
vai cituoti pirminį šaltinį, kad 
būtų galima palyginti, kam 
priklauso tos unikalios min-
tys. 

Kurios įkvėpė kultūros 
grandus, tokius, kaip Jeržis 
Giedrojcas, Česlavas Milo-
šas. Kurie sprendė lietuvio 
ir lenko tapatybių sąsajas ir 
skirtumus. Nors daug kas 
šiuo klausimu labai įžvalgiai 
ir jautriai buvo įrašyta M. 
Römerio dienoraščiuose. 

Dienoraščiai svarbūs ir 
kaip istoriniai šaltiniai di-
džiulį akiratį, aštrų protą ir 
išmintį turinčio žmogaus, at-
sidūrusio didžiulių politinių, 
ekonominių ir sociokultūri-
nių pokyčių sūkuryje. Pasak 
R. Miknio, M. Römeris ne-
buvo tik pasyvus šių įvykių 
stebėtojas, abejingas metraš-
tininkas. Jo dienoraščiai savo 
laikmetį pralenkė toli toli 

vien dėl to, kad netgi dabar 
vis populiarėjančiame memu-
arų žanre labai trūksta to, kas 
M. Römeriui buvo savaime 
aišku ir suprantama: įvykių, 
procesų analizės.

Ir ta analizė buvo labai 
įvairialypė. Nuo politikos, 
karo, žmogaus ir tautos tei-
sių, iki jautrių sociokultūrinių 
praeities, dabarties ir ateities 
tendendencijų žvelgiant į 
savo šeimos – seserų sudė-
tingų santuokų peripetijų, tie-
siogiai atspindėjusių į praeitį 
nueinančios dvarų ir bajorijos  
politikos bei ekonomikos su-
dėtingą situaciją. 

Galbūt todėl jis ir netapo 
savo tėvo viltimi, bandančio 
bekintančioje visuomenėje 
išlaikyti tų senųjų laikų salelę 
– Bagdoniškio dvarą. Galbūt 
todėl, nusivylęs sūnaus sie-
kiais ir tikslais, toli pralen-
kusiais savo laikmetį, savo 
visuomenę, tėvas taip ir ne-
paliko testamento, tad dvarą 
teko dalintis gausiai šeimy-
nai. Sudėtingos seserų san-
tuokos, Bagdoniškio dvaras, 
klegantis nesuskaičiuojamais 
naminių paukščių pulkais... Iš 
viso to jam tereikėjo tik mažo 
kambario antrajame aukšte, 
kasmet tik vienos žąsies ir 
vienos kiaulės pragyvenimui. 

Ir sesers vaikus M. Röme-
ris tempė už ausų iš to toli-
mo Lietuvos kaimo. Kantriai 
kentė sūnėno, tikro jaunosios 
bajorų kartos atspindžio, ei-
bes ir kvailystes, tikėdamas, 
kad šis tapsiąs žinomu da-
lininku. Ir iš dvarelio atida-
lintoje žemėje pats pasistatė 
pagal sūnėno brėžinius lietu-
viško kaimo idilę, su jaukiu 

nameliu, tvenkiniais, tilteliu, 
parku...

Apie M. Römerio šeimos 
kilmę, jos galios augimą, 
jos problemas ir rūpesčius 
jautriai pasakojo dr. Jolanta 
Širkaitė (Lietuvos kultūros 
tyrimų institutas). Ji pasako-
jo apie tai, kaip iš tolimosios 
Estijos atkeliavusi vokiečių 
giminė iš Trakų pusės pa-
mažu plėtėsi ir pasiekė mūsų 
kraštą. Negausiomis išliku-
siomis nuotraukomis iliustra-
vo intriguojantį pasakojimą ir 
apie praloštus dvarus, ir apie 
nepavykusias santuokas, ir 
apie užstatytus ir bandomus 
išpirkti dvarus, ir apie pavel-
dėjimus, ir apie ekonominius 
dvarų iššūkius pasikeitusioje 
visuomenėje.

Apie nelabai skalsią
teisininko duoną
Teisininko duona ir tuo-

met, tarpukariu, ir dabar atro-
do labai skalsi. Tokias nuos-
tatas paneigė doc. dr. Gintaras 
Šapoka (Mykolo Römerio 
universitetas). Jis detaliai 
iliustravo, ko trūko besiku-
riančiai Lietuvos teisinei sis-
temai. Kai dėl didžiulio teisi-
ninkų trūkumo, teisėju galėjo 
tapti bet kas, turintis vos kelių 
gimnazijos klasių išsilavini-
mą. Kai Utenoje vieną dieną 
tas pats asmuo vykdė notaro, 
kitą dieną – advokato parei-
gas, kas šiandien yra sveiku 
protu nesuvokiama. Kaip ir 
teisėjų kolegijos formavimo 
principai: tiesiog koridoriuje 
už alkūnės pagriebti pro šalį 
bėgantį kolegą, tikintis, kad 
tas neišsprūs. 

Ir apie išvažiuojamuosius 
teismo posėdžius, į kuriuos 
sostinės teisėjai vykdavo III 
klasės vagonais, kad bent taip 
sutaupytų lėšų prisidurti prie 

menkos algos.
Kaip mažuose miestuose 

visa inteligentija jų atvyki-
mo laukdavo tarsi didžiausios 
šventės: kviesdavo pasisve-
čiuoti, vakarienės, pietų... 
Kaip nesupainioti interesų, 
kai vaišingasis Utenos nota-
ras kitą dieną pasirodė kitame 
amplua: vienos iš šalių advo-
katu? M. Römeris į teisininko 
reputaciją žvelgė labai atsa-
kingai ir jautriai.

Dienoraščiuose kalbama ir 
apie asmenines dilemas. Štai 
buvo teisiama grupė Kriaunų 
apylinkių valstiečių už ko-
munistinės grupelės sukūri-
mą. Kai kuriuos M. Römeris 
pažinojo asmeniškai. Štai į 
grupelės veiklą įsipainiojęs 
viršaitis kitados su savo tei-
sėju elgėsi labai nemanda-
giai: kalbėjo pakeltu balsu, 
nė nepasiūlė atsisėti. Tačiau 
M. Römerio elgesys demons-
travo didžiulę vidinę kultūrą: 
jis tame žmoguje matė galbūt 
šiurkštų ir griežtą, tačiau są-
žiningą žmogų, kuris elgėsi 
pagal savo įsitikinimus. Dėl 
komunizmo teisininkas ne-
turėjo jokių iliuzijų: kiaurai 
permatė jo esmę ir nė neslėpė 
antipatijos, tačiau toje grupe-
lėje matė ne teisiamuosius, 
o žmones. Vieni atėjo su lū-
kesčiais plėšti svetimą turtą, 
o tas viršaitis ir dar vienas 
asmuo – išties tikėdami jo 
idėjomis. 

Kita jautri detalė: apmąs-
tymai apie arklio vagyste (tar-
pukariu tai buvo labai rimtas 
nusikaltimas) įtariamo senio 
suėmimą. M. Römeris gailėjo 
seno žmogaus, jo sprendimu 
uždaryto į daboklę.

M. Römerio darbas buvo 
ir priimti pačius sunkiausius 
sprendimus: mirties bausmės 
nuosprendžius. Tos dvejonės, 

sunki sprendimų našta atsi-
spindėjo dienoraščiuose.

Kaip ir teisinės sistemos 
formavimasis, jos iššūkiai, 
problemos. 

Kodėl M. Römerio
nėra tarp Vasario 16-osios 
akto signatarų?
Į šį klausimą atsakė Tadas 

Valančius (Mykolo Röme-
rio universitetas). Jis kalbė-
jo apie tai, kad tuo metu M. 
Römeris buvo fiziškai toli nuo 
Lietuvos. Jis kovėsi už Lenki-
jos laisvę I Pasaulinio karo 
sūkuryje. Tuomet M. Röme-
ris visai kitaip matė Lietu-
vos ateitį: kaip ir daugelis to 
meto bajorijos, jis tą ateitį 
matė bendroje valstybėje su 
Lenkija. Tačiau kai ši idėja 
tapo neįmanoma, keitėsi ir 
M. Römerio pažiūros. Juk jos 
toli pralenkė savajį laikmetį. 
Todėl tų metų dienoraščiai 
ypatingai įdomūs kaip lenkų 
kilmės Lietuvos piliečio sa-
vimonės, pažiūrų, tapatybės 
formavimosi klausimas. To-
dėl šie dienoraščiai vis įdo-
mesni ir Lenkijos mokslinin-
kams bei skaitytojams. 

L. DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Rokiškio rajono savivaldybės admi-
nistracija skelbia atranką Kriaunų se-
niūnijos vairuotojo pareigoms užimti, 
darbo vieta nuo 2020 m. lapkričio 6 
d., (darbuotojas pagal darbo sutartį (1 
pareigybė, C lygis)) koeficientas nuo 

4,0 iki 4,08 priklausomai nuo profesinio darbo pa-
tirties (metais)). 

Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savival-
dybės interneto svetainėje adresu http://www.ro-
kiskis.lt.

Užs. 1155

Užs. 1156

Rokiškio rajono savivaldybės admi-
nistracija skelbia atranką Kriaunų se-
niūnijos darbininko pareigoms užim-
ti (darbuotojas pagal darbo sutartį 
(1 pareigybė, C lygis)) pastoviosios 
dalies koeficientas nuo 4,0 iki 4,08 

(pareiginės algos baziniais dydžiais, priklausomai 
nuo profesinio darbo patirties (metais)). 

Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savival-
dybės interneto svetainėje adresu http://www.ro-
kiskis.lt.

BALDAI

• Stalą transformerį. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 616 51 948. Rokiškis
• Sofą-lovą, du fotelius ir du pufus. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 615 55 646. 
Rokiškis
• Geros būklės lovas. Dvi tokios 
pat. Galima derėtis dėl kainos. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 699 45 225. 
Rokiškis
• Gerą miegamą kampą. Kaina 
160Eur. Tel. 8 612 67 305. 
 Rokiškis
• Drabužių spintą. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 674 32 521. Rokiškis
• Tvarkingą TV staliuką. Priekinės 
durelės stiklinės, trys lentynos, 
ant ratukų, viršus sukinėjamas. 
Apačioje yra smulkių pabraižymų. 
Matmenys: ilgis 75 cm, plotis 44 
cm, aukštis 73 cm. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 624 10 109. Rokiškis
• UAB Sabavilis gautos naujos 
siuntos. Nauji vonios kambario 
baldai su akmens masės 
kriauklėmis bei naujų kokybiškų 
kėdžių. Didelis prekių pasirinkimas 
labai geromis kainomis! 
Tel. 8 685 37 720. Rokiškis
• Lonas sėdmaišį. Būklė puiki. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 612 83 975. 
Rokiškis
• Gal girdėjot ar žinot, kam reikia 
vaikiškos lovos, dovanosiu. Joje yra 
naujas kokoso čiužinys, parduosiu, 
kaina sutartinė. Tel. 8 678 04 693. 
Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju naudotą 1,50 m ketaus 
(špižinę) vonią. Išsinešti ir išsivežti 
patiems. 4 aukštas.  
Tel. 8 611 12 458. Rokiškis
• Dovanoju dramblio kaulo spalvos, 
naujas, gražias, bet ne visiškai 
vienodo dydžio (panašiai 25x20 
cm) sienų plyteles (nuskeltas). Būtų 
apie 100 vnt. Tel. 8 622 36 618. 
Rokiškis
• Dovanoju malkas kaladėlėmis 
ir du rąstinius pastatus nusigriauti 
Rokiškyje. Tel. 8 677 08 977. 
Rokiškis
• Dovanojame 2.5 mėn. Bavarų 
veislės mišrūnę kalytę. Nukirminta, 

neišranki maistui.  
Tel. 8 687 85 075. Rokiškis
• Dovanojamas kačiukas. Labai 
kalbus ir žaismingas, myli žmones, 
nukirmintas ir nublusintas, 
gamtinius reikalus atlieka į dėžutę. 
Galime pristatyti.  
Tel. 8 682 81 180. Rokiškis
• Dovanoju sofą ir du fotelius. 
Rokiškis. Išsivežti patiems.  
Tel. 8 618 02 611. Rokiškis
• Dovanoju sekciją Freda. Išsivežti 
patiems. Tel. 8 618 02 611. 
Rokiškis
• Dovanoju šieną.  
Tel. 8 641 18 719. Rokiškis
• Dovanojami 2 mėnesių kačiukai, 
trys katinukai ir katytė. Meilūs, 
tvarkingi, maistui neišrankūs.  
Tel. 8 624 01 986. Rokiškis
• Dovanoju sausas skaldytas 
malkas. Pasiimti patiems. Rokiškis. 
Tel. 8 686 02 436. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau papildomo darbo.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Ieškau antro darbo. Būtų gerai, 
kad būtų pamaininis darbas. Pirmą 
savaitę nuo 16 iki 3 val. Antrą 
savaitę nuo 00:00 iki 13 val.  
Tel. 8 604 00 701. Rokiškis
• Ieškau  darbo. Galiu prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmogų arba 
slaugyti ligonį. Tel. 8 626 90 489. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Turiu B, Tr1, 
Tr2, Sz kategorijų traktorininko 
pažymėjimą. Pandėlio seniūnija. 
Tel. 8 693 01 168. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu pjauti malkas, 
krauti, prižiūrėti sodybas ir visa 
kita. Tel. 8 641 69 409.  
Kupiškis

SIŪLO DARBĄ

• Išvyk mėnesiui (2020.11.14-
12.19) į Šiaurės Airiją ir užsidirbk 

2250 GBP. Darbas mėsos fabrike. 
Nėra amžiaus ribojimo. UAB 
Bimus. Tel. 8 618 77 744.  
Rokiškis
• Darbui Aukštakalniuose ieškome 
rąstų rūšiuotojo, rąstų rūšiavimo 
linijoje. Darbas pamaininis. 
Atlyginimas nuo 500 Eur į rankas. 
Tel. 8 615 70 863. Rokiškis
• Reikalingas žmogus, galintis 

vonios patalpoje patiesti linoleumą 
(darbas Pandėlio sen.).  
Tel. 8 646 81 861. Rokiškis
• Siūlome darbą miškavežio 
vairuotojui, išsamesnė informacija 
telefonu. Tel. 8 629 09 283. 
Rokiškis

KITA

Aplinkos ministras leido 
sumedžioti 175 vilkus – 
pusšimčiu daugiau, nei pernai

Aplinkos ministras Kęs-
tutis Mažeika leido sume-
džioti 175 vilkus – tai yra 
pusšimčiu daugiau, nei leis-
ta pernai.

Ministro įsakymu, šis vilkų 
medžioklės limitas nustatytas 
ketvirtadienį prasidedančiam 
2020–2021 metų medžioklės 
sezonui.

„Aplinkos ministerija ne-
atsižvelgė į gautus siūlymus 
vilkų medžioklės nelimituoti. 
Mat tokiu atveju vilkų popu-
liacijai kiltų grėsmė gerokai 
sumažėti, ir tai neigiamai at-
silieptų jos ilgalaikiam išliki-
mui“, – teigiama pranešime.

Pasak ministerijos, limitas 
nustatytas remiantis moks-
lininkų stebėjimais ir reko-
mendacijomis, atsižvelgus į 
tai, kad Lietuvoje yra ne ma-
žiau kaip 54 vilkų šeimos ir 
siekiant išlaikyti tinkamą šių 
miško ekosistemai svarbių 
gyvūnų populiaciją.

Siekiant, kad vilkai būtų 
medžiojami proporcingai jų 
natūraliai gausai, šiemet vilkų 
sumedžiojimo limito siūloma 
neskirstyti rajonais.

K. Mažeika BNS yra sakęs, 
kad vilkus visus metus skai-
čiuoja medžiotojai, ūkininkai 
ir kitos visuomenės grupės, 
jie perduoda duomenis, t. y. 
pastebėtų vilkų ar jų pėdsakų 
nuotraukas, sudaromas žemė-
lapis. Mokslininkai, įvertinę 
duomenų patikimumą, pagal 
specialią metodiką suskai-
čiuoja, kiek yra vilkų šeimų, 
ir pagal tai nustatomi medžio-
klės limitai.

Aplinkos ministerijos 
duomenimis, pernai už vilkų 
padarytą žalą ūkininkams iš-
mokėtas 71 tūkst. 188 eurai, 
šiemet – 74 tūkst. 712 eurų.

Ministerija taip pat pabrė-
žia, kad reguliuoti vilkų po-
puliaciją reikia apdairiai, nes 
šie žvėrys atlieka labai svarbų 
vaidmenį ekosistemoje, be to, 
mažina elninių žvėrių daromą 
žalą augmenijai.

„Naikindami lapes, man-
gutus ir kitus smulkesnius 

plėšrūnus, jie padeda išsaugoti 
nykstančias, ant žemės perin-
čių paukščių rūšis – kurtinius, 
tetervinus, jerubes. Tyrimai 
parodė, kad du kartus padau-
gėjus vilkų, vidutinio dydžio 
plėšrūnų gausa sumažėja 
keturis kartus. Vilkai turėtų 
prisidėti ir stabdant elninių 
žvėrių populiacijos augimą. 
Ji pastaraisiais metais šalyje 
pagausėjo kelis kartus“, – tei-
giama pranešime.

Ministerijos teigimu, el-
niniai žvėrys kasmet pažei-
džia daugiau kaip 2 tūkst. ha 
valstybinių miškų. Tvoros, 
repelentai ir kitos priemo-
nės miško želdiniams nuo jų 
apsaugoti Valstybinių miškų 
urėdijai kasmet kainuoja apie 
2 mln. eurų. Tuo metu vil-
kai sumažina elninių daromą 
žalą miškui, nes pagrindinę jų 
maisto raciono dalį sudaro ka-
nopiniai žvėrys.

Būtinybe nustatyti mak-
simalius vilkų medžioklės 
limitus abejoja už vilkų iš-
saugojimą pasisakančios or-
ganizacijos. Gamtos apsaugos 
asociacijos „Baltijos vilkas“ 
tarybos pirmininkas Andrius 
Laurinavičius BNS yra pri-
pažinęs, kad vilkų populiacija 
Lietuvoje šiuo metu yra geros 
būklės, tačiau abejojo būtiny-
be nustatyti maksimalius su-
medžiojimo limitus.

„Kad populiacija yra ge-
ros būklės, tą pastebime, bet 
pagrindimo, kad ją reikėtų 
taip drastiškai mažinti mak-
simaliais būdais, nematome“, 
– sakė jis.

Praėjusį sezoną leista su-
medžioti 120 vilkų.

Vilkų medžiojimo sezo-
nas prasideda spalio 15-ąją ir 
trunka iki kovo 31-osios. Iš-
naudojus vilkų sumedžiojimo 
limitą, medžioklės sezonas 
nutraukiamas anksčiau. 

Vilkas yra saugoma rūšis 
ES ir daugelyje kitų valsty-
bių. Pagal tarptautinius įsi-
pareigojimus Lietuva privalo 
užtikrinti palankią šios rūšies 
apsaugos būklę.

BNS inform.

Pranešimų apie neteisėtą turinį
internete sumažėjo 27 proc.

Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) trečiąjį šių metų ke-
tvirtį gavo 208 pranešimus apie neteisėtą ar žalingą turinį 
internete – 27 proc. mažiau nei antrąjį ketvirtį. 

Interneto vartotojai siuntė pranešimus apie informaciją, susi-
jusią su rasinės ir tautinės nesantaikos kurstymu, pornografija, 
vaikų seksualiniu išnaudojimu, smurtu ar patyčiomis prieš as-
menis, taip pat apie neleistiną asmeninės informacijos skelbimą.

RRT tolesnių veiksmų ėmėsi 76 atvejais: 23 pranešimai apie 
vaikų seksualinio išnaudojimo vaizdus persiųsti kitų šalių karš-
tosioms linijoms, 24 – įvairių šalių interneto paslaugų teikė-
jams, svetainių savininkams, socialinių tinklų valdytojams.

Dar šeši pranešimai dėl įtariamos neigiamo poveikio nepil-
namečiams informacijos – Žurnalistų etikos inspektoriaus tar-
nybai, o dar 23 – dėl įtariamo neteisėto turinio Lietuvos tarnybi-
nėse stotyse – Policijos departamentui. 

BNS inform.
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Laisvės g.13
IEŠKO 
GAMYBOS 
VADOVO (-ĖS)

Darbo pobūdis
Gamybos procesų planavimas, valdymas, kontrolė;
Gamybos procesų optimizavimas ir nuolatinis jų tobulini-

mas, pasiūlymų pateikimas ir įgyvendinimas;
Nustatytų gamybos tikslų įgyvendinimas;
Gamybos rodiklių analizė ir valdymas;
Atsakomybė už gamybinės veiklos rezultatus;
Pavaldaus personalo darbo organizavimas ir kontrolė.
Reikalavimai:
Panašaus darbo patirtis;
Techninis, inžinierinis išsilavinimas;
Labai geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Office, ypač MS Excel);
Analitinis mąstymas, iniciatyvumas, atsakingumas, savaran-

kiškumas, komandinis darbas, gebėjimas įsisavinti naujoves;
Puikūs bendravimo ir planavimo įgūdžiai, kruopštumas, ati-

dumas detalėms;
Orientacija į nuolatinį veiklos tobulinimą ir rezultatų gerinimą;
Mes jums siūlome:
Įdomų, dinamišką ir atsakingą, bendravimo kupiną darbą;
Galimybę prisidėti prie organizacijos vystymo, įgyvendinti savo 

idėjas ir sprendimus;
Konkretus darbo užmokestis siūlomas atsižvelgiant į darbo patir-

tį, kompetenciją bei atitikimą pareigybės reikalavimams.
Atlyginimas
Nuo 1600 Eur/mėn. neatskaičius mokesčių 

Telefonas pasiteirauti 86 8722602. 
Savo gyvenimo aprašymą prašome siųsti 

elektroniniu paštu: info@skadomedis.lt

Informuojame žemės sklypo  Nr.7343/0001:148 
esančio Čebilių k, Kazliškio sen., Rokiškio r. savi-
ninkus, kad R. Barono žemėtvarkos darbų įmonės 
matininkas Eugenijus Mikulėnas (kvalifikacijos pa-
žymėjimo Nr.2M-M-328) 2020-10-30 d. 10 val. 
vykdys žemės sklypo (kadastro Nr. 155/1), esančio 
Čebilių k, Kazliškio sen., Rokiškio r., ribų ženklinimo 
darbus. 

Prireikus išsamesnės informacijos, prašome 
kreiptis į R. Barono žemėtvarkos įmonės atstovą 

E. Mikulėną adresu Taikos g.5, Rokiškis 
el. paštu kavolzeme@parok.lt. arba 

telefonu 861295721; 861295720.

Informuojame žemės sklypo  Nr.7310/0003:259 
esančio Aukštakalnių k., Kamajų sen., Rokiškio r. 
savininką E.B, arba įgaliotus asmenis, kad R.Barono 
žemėtvarkos darbų įmonės matininkas Justinas Ke-
liuotis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-2406) 
2020-10-22 d. 10 val. vykdys žemės sklypo (proj. 
Nr.479/3), esančių Aukštakalnių k., Kamajų sen., Ro-
kiškio r. ribų ženklinimo darbus. 

Prireikus išsamesnės informacijos, 
prašome kreiptis į R. Barono žemėtvarkos 

įmonės matininką J.Keliuotį
 adresu Taikos g. 5, Rokiškis

 el. paštu j.keliuotis@gmail.com 
arba telefonu mob. tel. 868355319, tel. 845868144

• Sausas lapuočio malkas. Vežu po 
5 metrus. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 624 90 330. Rokiškis
• Skaldytas lapuočio malkas. 
Turime ir sausų. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 680 49 599. Rokiškis
• Sauskelnes Tena Slip Maxi Large 
(100-150 cm). Didelis dydis ir 
didžiausias sugeriamumas. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 616 13 735.  
Rokiškis
• Įvairius daiktus. Apie kainas 
teirautis telefonu.  
Tel. 8 605 98 819. Rokiškis
• Svarstykles. Ciferblatinės, 
anksčiau buvo naudojamos 
parduotuvėse ant prekystalio.  
Tel. 8 650 97 026. Rokiškis
• Metalinius naudotus radiatorius iš 
mikrorajono buto.  
Tel. 8 650 97 026. Rokiškis
• Kopūstų pjaustyklę. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Visiškai naują šildymo katilą 
Kalvis KO 2A (kairinis).  
Tel. 8 621 31 995. Rokiškis
• Metalines talpas. 1 t ir 3 t.  
Tel. 8 650 33 396. Rokiškis
• Seni sauskelnes-kelnaites 

suaugusiems. M dydis. Kaina 5 Eur. 
Tel. 8 621 23 089. Rokiškis
• Įvairius reduktorius.  
Tel. 8 610 17 664. Rokiškis
• Nestandartinę didelę vonią. Kaina 
45 Eur. Tel. 8 685 21 400.  
Rokiškis
• Medienos atraižas.  
Tel. 8 609 95 180. Rokiškis
• Šiaudus ritiniais.  
Tel. 8 609 95 180. Rokiškis
• Šiltnamio lankus, 14 vienetų.  
Tel. 8 620 16 002. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 2 kambarių butą, Panevėžio 
g. 24, 1 aukštas, 50,47 kv. m. 
Šarvo durys, plastikiniai langai, 

laminatas, stiklintas balkonas, 
rūsys. Kaina 28000 Eur.  
Tel. 8 611 39 023. Rokiškis
• P. Širvio g. dviejų kambarių 
butą su rūsiu. Butas 52,61 kv. m. 
Rūsys 3,85 kv. m. Aukštas 2/5, 
butas nėra kampinis. Plastikiniai 
langai, patogus išplanavimas. 
Arti mokykla, darželis, baseinas, 
prekybos centrai. Kaina 27000 Eur. 
Tel. 8 699 61 192. Rokiškis
• Garažą Pagojėje. Kaina 1800 Eur. 
Tel. 8 601 42 022. Rokiškis

• 20 a sklypus Jakšto ir Janulionio 
gatvėse. Visos komunikacijos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Gruodžio gatvėje erdvų namą. 5 
kambariai, holas, virtuvė. Pakeistas 
stogas, langai. ūkinis pastatas, du 
garažai, elektriniai kiemo vartai. 
Lengvai prižiūrimas 6,3 a sklypas. 
Kiemas išklotas trinkelėmis. Yra 
neįrengtas priestatas. Kaina 85000 
Eur. Tel. 8 600 98 909.  
Rokiškis
• Du šalia esančius sodo sklypus, 
12 a. Uljanavos kaime, už miškų 
ūkio. Tel. 8 678 87 437.  
Rokiškis
• 6,29 ha sklypą Kalbutiškių k., 
prie gero kelio. Sklypas kraštinis, 
250 m ribojasi su Šventosios upe. 
Puikus kraštovaizdis, galimos 
statybos. Kaina 36000 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Dalį namo (du kambariai ir 
virtuvė) Laisvės gatvėje. Yra 2 a 
žemės, dalis rūsio, ūkiniai pastatai. 
Atvestos miesto komunikacijos. 
Įrengtas tualetas. Investavus galima 
turėti pigiai išlaikomą, jaukų 
butuką miesto centre, patogioje 
vietoje. Kaina 7700 Eur.  
Tel. 8 611 31 634. Rokiškis
• 11 a namų valdos sklypą 
Kavoliškyje. Kaina 1600 Eur.  
Tel. 8 608 76 087. Rokiškis
• Sodybą vienkiemyje, su mišku 

šalia Ragelių gyvenvietės, šalia 
namo yra autentiškas molinis ūkinis 
pastatas, šalia jo dar vienas molinis 
pastatėlis su rūsiu. Yra dūminė 
pirtelė. Žemės plotas aplink namą 
50 a, miško plotas 30 a. Kaina 8600 
Eur. Tel. 8 608 76 087.  
Rokiškis
• Sodą SB Šilelis, Uljanavos k. 
7,8 a, plytinis namelis, atlikti 
geodeziniai matavimai. Kaina 
negalutinė. Kaina 5500 Eur.  
Tel. 8 618 21 365. Rokiškis

NUOMA

• Išnuomojamas 1 kambario butas 
Panevėžio g. 8. Nuomos kaina 
150 Eur/mėn. Tel. 8 686 23 452. 
Rokiškis
• Skubiai išsinuomuosiu butą 
ilgesniam laikui, Rokiškio mieste 
su patogumais, siūlyti visus 
variantus. Tel. 8 628 34 058. 
Rokiškis
• Išsinuomočiau 1 kambario butą 
su baldais ir buitine technika, 
ilgesniam laikui. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 646 51 495. Rokiškis
• Šeima ieško išsinuomoti butą arba 
namą, namo dalį Rokiškyje arba 
netoli Rokiškio. Galim prižiūrėti 
sodybą. Siūlyti visokius variantus. 
Laukiam skambučių.  
Tel. 8 625 53 137. Rokiškis
• Ieškau buto nuomai Rokiškyje 
ar Juodupėje. Tel. 8 682 19 252. 
Rokiškis
• Šeima ieško išsinuomoti namą 
ilgam laikui, Kupiškis.  
Tel. 8 641 69 409. Kupiškis
• Ieškau išsinuomoti 1-2 
kambarių butą Rokiškio mieste 
su patogumais. Domina įvairūs 
variantai. Tel. 8 626 95 551. 
Rokiškis

PASLAUGOS

• Profesionaliai atliekame pilną 
vidaus apdailą. Tel. 8 697 41 092. 
Rokiškis
• Plastikiniai langai. Šveicariška 
garantija - 50 metų, maloniai 
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05:05 Tarnauti ir ginti 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:00 Alpių detektyvai
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija 
10:35 Premjera. Tarnauti 
ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Nacionalinė 
ekspedicija
13:00 (Ne)emigrantai
14:00 Žinios
16:25 Klausimėlis
16:45 Seselė Beti
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Pasaulio puodai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Gimę tą pačią dieną
22:30 Dviračio žinios
23:00 Medičiai. 

Florencijos valdovai
00:00 Alpių detektyvai
00:45 Šoka Lietuva
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Pasaulio puodai
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Gimę tą pačią dieną
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Tarnauti ir ginti

05:05 Ekstrasensų mūšis 
06:25 Bakuganas. Kovos planeta
06:55 Ančiukų istorijos 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Prieš srovę
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Sužeisti paukščiai 
12:00 Vargšė Lialia 
12:20 Kenoloto
12:22 Vargšė Lialia 
13:00 Parduotas gyvenimas

15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Gero vakaro šou 
20:30 Moterys meluoja geriau 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:30 Ore
00:00 Rezidentas 
01:00 CSI kriminalistai 
02:00 Havajai 5.0 
03:00 Paskutinis žmogus Žemėje 
04:00 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai
04:30 Ekstrasensų mūšis

06:30 Iš širdies į širdį 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Kalnietis 
11:00 Pakvaišusi porelė 
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 VIDO VIDeO
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios
22:30 Samdomas žudikas. 
Nuodėmių atleidimas
00:30 Išbandymų diena
01:30 Kodas 211. Banko 
apiplėšimas
03:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
04:30 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 CSI. Majamis 
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai 
16:00 Pėdsakas 

17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 
18:30 Strėlė 
19:30 Mirtinas ginklas 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Čempionas 3. 
Išpirkimas
23:00 Universalus karys. 
Sugrįžimas
00:45 Lemtinga diena 
01:45 CSI. Majamis

05:30 Nauja diena
06:30 Alfa taškas
07:00 Laikykitės ten
08:00 „Netikėtas teisingumas“
09:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
09:30 Mūsų gyvūnai
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 #NeSpaudai
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 #NeSpaudai
00:30 „Reali mistika“ 
01:30 „Paslaptys“ 
02:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:20 #NeSpaudai
04:00 Alfa taškas
04:25 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
04:45 „Reali mistika“
05:30 Nauja diena
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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 Gimę tą pačią dieną
13:00 Pasaulio puodai
14:00 Žinios
16:25 Klausimėlis.lt
16:45 Premjera. Seselė 
Beti 
17:30 Žinios
17:55 Kas ir kodėl? 
18:25 Klauskite daktaro
19:25 Panorama
19:36 Eurolyga per LRT
19:45 Eurolygos krepšinio 
turnyras. Kauno „Žalgiris“ 
– „Valencia“. Tiesioginė 
transliacija iš Kauno

22:05 Dviračio žinios
22:35 Piniginės reikalai
23:00 Degantis pasaulis
00:00 Alpių detektyvai
00:45 Klausimėlis
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Gyventi kaime gera
02:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
03:00 Panorama
03:10 Kultūringai su Nomeda
04:05 Vakaras su Edita
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 Gero vakaro šou 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Sužeisti paukščiai 
12:00 Vargšė Lialia 
12:20 Kenoloto 

12:22 Vargšė Lialia 
13:00 Parduotas gyvenimas 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Farai 
20:30 Moterys meluoja geriau
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Spąstai
23:50 Rezidentas
00:50 CSI kriminalistai 
01:40 Havajai 5.0 
02:40 Paskutinis žmogus 
Žemėje
03:35 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai 
04:05 Rezidentas
05:00 Ekstrasensų mūšis

06:30 Iš širdies į širdį 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
10:00 Kalnietis 
11:00 Pakvaišusi porelė 

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 Bučiuoju. Rūta
21:00 Rimti reikalai 3 
21:30 Žinios
22:30 Nevykėliai po priedanga
00:45 Išbandymų diena
01:45 Samdomas žudikas. 
Nuodėmių atleidimas
03:25 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
04:55 Alchemija. Švietimo amžius
05:25 RETROSPEKTYVA

06:00 Strėlė 
07:00 Mano virtuvė geriausia
08:15 Teisingumo agentai 
09:20 Pėdsakas 
10:20 Kobra 11 
11:25 Mirtinas ginklas 

12:30 CSI. Majamis 
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai 
16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 
18:30 Strėlė 
19:30 Privatus detektyvas 
Magnumas 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Spąstai
23:20 Čempionas 3. Išpirkimas
01:20 Lemtinga diena 
02:15 CSI. Majamis

05:30 Nauja diena
06:30 Alfa taškas
07:00 Laikykitės ten
08:00 „Netikėtas teisingumas“ 
09:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
09:30 Kaimo akademija
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 „Paslaptys“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 Laikykitės ten. Pokalbiai
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“
05:30 Nauja diena
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23 05:05 Tarnauti ir ginti 
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 Stilius
13:00 Vakaras su Edita
14:00 Žinios
16:25 Klausimėlis.lt
16:45 Premjera. Seselė 
Beti 
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Vartotojų kontrolė
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas

22:55 Warcraft. Pradžia
01:05 Komuna
03:00 Panorama 
03:30 Dienos tema 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Beatos virtuvė
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 Farai 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Sužeisti paukščiai 
12:00 Vargšė Lialia 
12:20 Kenoloto 
12:22 Vargšė Lialia 
13:00 Parduotas gyvenimas 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba 

17:55 Namų idėja su IKEA 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Ledynmetis. 
Susidūrimas
21:15 Persijos princas. 
Laiko smiltys
23:45 Sensacija
02:10 Spąstai
03:50 Ore

05:25 RETROSPEKTYVA
06:20 Iš širdies į širdį 
07:20 Svaragini. Amžina 
draugystė 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
10:00 Kalnietis 
11:00 Pakvaišusi porelė 
12:10 Būrėja 
13:30 Turtuolė varguolė 
14:30 Našlaitės 
15:30 Juodvarnis 
16:35 Labas vakaras, 

Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Mirties troškimas
23:15 Niekada nepasiduok 2
01:25 Nevykėliai po 
priedanga
03:15 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
04:45 Kalnietis

06:05 Strėlė 
07:05 Mano virtuvė geriausia 
08:20 Teisingumo agentai 
09:25 Pėdsakas 
10:25 Kobra 11 
11:30 Privatus detektyvas 
Magnumas 
12:30 CSI. Majamis 
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai 
16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena

17:30 Kobra 11 
18:30 Strėlė 
19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Krydas. Gimęs kovoti
00:15 Spąstai
02:30 Lemtinga diena 
03:15 CSI. Majamis

05:30 Nauja diena
06:30 Alfa taškas
07:00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
08:00 „Netikėtas teisingumas“ 
09:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
09:30 Pinigų karta
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 Mūsų gyvūnai
17:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
17:40 Mokslo ritmu
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19:30 Nauja diena
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Paslaptys“ 
22:30 Reporteris
23:00 „Bušido ringas“. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
23:30 Laikykitės ten. Pokalbiai. 
2020
00:30 „Reali mistika“ 
01:30 „Paslaptys“ 
02:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:20 Laikykitės ten. Pokalbiai
04:00 „Bušido ringas“. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
04:25 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
04:45 „Reali mistika“

nustebins! Taip pat siūlome 
pakeliamus garažo vartus, stogo 
langus, šarvuotas duris, roletus, 

tinklelius nuo vabzdžių. www.
manonamukas.lt, +370 616 46655. 
Tel. 8 640 22 992.  
Rokiškis

PERKA

• Pirkčiau 3-4 kambarių butą 
Rokiškyje. Tel. 8 604 86 441. 

Rokiškis
• Pirkčiau garažą prie buvusios 
konservų gamyklos, Perkūno g.  
Tel. 8 604 86 441. Rokiškis
• Perku kviečius, miežius, rugius, 
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kvietrugius, žirnius, pupas, avižas 
ne mažiau 24 t. Išsivežu savo 
transportu. Atsiskaitymas iš karto. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Tel. 8 675 71 217. Rokiškis

• Perku savadarbio traktoriaus 
dokumentus. Tel. 8 647 90 701. 
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Nebrūsuotas colines lentas ir 
tašus. Tel. 8 610 06 145.  
Rokiškis
• Kokybiškus balkono langus, 
Schuco profilis, 70 mm pločio, šiek 
tiek tamsinti. Ilgis 379 cm, aukštis 
259 cm, dabar jau visas stiklinimas 
išmontuotas ir padalintas į keturias 
dalis. Kaina derinama. Kaina 350 
Eur. Tel. 8 629 15 101.  
Rokiškis
• Skersinio ir išilginio pjovimo 
diskinį pjūklą su obliavimo 

funkcija. Trifazis, obliavimo veleno 
plotis 30 cm. Kaina 270 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Storasienį metalinį vamzdį. Storis 
8 mm, skersmuo 630 mm.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Dugną valymo įrenginiui ar 
kažkam panašiam. Su armatūros 
tinklu, skersmuo 1,55 m, pasiimti 
patiems. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 623 41 177. Rokiškis
• Naudotą radiatorių 140×30 cm. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 626 50 483. 
Anykščiai
• Ąžuolines lauko duris su stakta, 
208x103 cm, su vyriais ir spyna. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 610 10 341. 
Rokiškis

• Kampinį šlifuoklį. Naujas, 
dedamas 23 cm diskelis. 2800 W. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• Garažo vartus. 302x195 cm, su 
lankstais ir spyna, rakinama dviem 
raktais. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 610 10 341. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Opel Astra 2001 m., 2 l, 74 kW ir 

1994 m., 1,7 l, dyzelis, 44 kW. Abi 
be TA. Sidabrinė – 430 Eur, balta 
180 Eur. Perkant abi, kaina 500 
Eur, galutinė. Tel. 8 687 58 977. 
Anykščiai
• Peugeot 107. Iš Vokietijos, 
2007 m., 0,9 l, atlikta TA, nėra 
registracijos mokesčio. Kaina 
derinama. Kaina 1250 Eur.  
Tel. 8 675 47 494. Vilnius
• Sunkvežimį GAZ-53.  
Tel. 8 686 39 287. Rokiškis
• Dviratį. R26, originalus 
sinfleksas, tiek priekinis tiek 
galinis. Padangos naujos, sportinė 
sėdynė, sportiniai stabdžiai, Haro 
storasienis rėmas. Reiktų tik 
grandinę pakeisti ir žvaigždutes 
galinio sinflekso. Jas duosiu, 
priekinės žvaigždutės yra naujos. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 626 29 774. 
Rokiškis
• Opel Zafira. 2008 m., 1.9 l, 
dyzelis, automobilis iš Prancūzijos, 

be korozijos. Tel. 8 699 19 182. 
Rokiškis
• Opel Meriva. Iš Prancūzijos, be 
korozijos, labai geros būklės, 1.7 l, 
74 kW, 2006 m. Tel. 8 699 19 182. 
Rokiškis
• MTZ 50. 1985 m., su TA. Variklis 
dyzelinis, 240. Padangos priekinės 
naujos, galinės Taurus, 16,9, likutis 
30 proc. Dirbantis traktorius. 
Kaina 1900 Eur. Tel. 8 612 20 305. 
Zarasai
• Dviratį mergaitei. R24, bėginis, 
amortizatoriai, tvarkingas. Kaina 80 
Eur. Tel. 8 674 32 521.  
Rokiškis
• Audi A6. 2002 m., 1.9 l, 
TDI, 81 KW, su visomis 
ekspertizėmis. Geros būklės, 
investuota daug pinigų į mašiną, 
gausios komplektacijos. Bortas, 
klimatronikas, parktronikai, 
autopilotas, bixenonai, šildomos 
priekinės ir galinės sėdynės, oda, su 
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Spalio 20-oji, 
antradienis, 
43 savaitė

Iki Naujųjų liko 72 dienos
Pasaulinė statistikos diena

1791 m. Abiejų Tautų 
(Lietuvos ir Lenkijos) tarpusavio 

įžado paskelbimo diena
Tarptautinė virėjų diena

Saulė teka 7.57 val., 
leidžiasi 18.10 val. 

Dienos ilgumas 10.13 val. 
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Adelina, Gedardas, Gedardė, 
Gedas, Gedautas, Gedautė, 
Gedutė, Gedutis, Gelmina, 

Gelminas, Gelvarda, Gelvardas, 
Irena, Saulena, Saulenė, Saulenis, 

Saulė, Saulius.
Rytoj:  Gilanda, Hilaras, Hilarija, 
Raitvilas, Raitvilė, Uršė, Uršulė, 

Uršulina, Vilma.
Poryt:  Aliodija, Donatas, Mingedė, 

Viltaras.

Dienos citata
„Kvailumas nebūtinai daro 

žmogų piktą, bet pyktis 
visada jį daro kvailą“ 

(F. Sagan).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1818 m. pagal JAV ir Di-
džiosios Britanijos susitarimą 
siena tarp JAV ir Kanados 
buvo nubrėžta palei 49-ąją 
paralelę, o Oregono valstiją 
abi šalys turėjo kartu valdyti 
10 metų. 

1827 m. per karą dėl Grai-
kijos nepriklausomybės Di-
džiosios Britanijos, Prancūzijos 
ir Rusijos laivynas per Navari-
no mūšį sutriuškino Turkijos ir 
Egipto karo laivynus. 

1973 m. karalienė Elžbie-
ta II oficialiai atidarė garsiuo-
sius Sidnėjaus operos rūmus.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1506 m. Lietuvos didžiuoju 
kunigaikščiu paskelbtas mirusio 
ir įpėdinių nepalikusio Aleksan-
dro brolis - Žygimantas Senasis.

1788 m. Žečpospolitos 
ketverių metų Seimas nutarė 
padidinti šalies kariuomenę iki 
100 tūkstančių kareivių.

1920 m. Steigiamasis Sei-
mas patvirtino ministro pirmi-
ninko Kazio Griniaus vadovau-
jamą koalicinę vyriausybę.

1993 m. įsteigta Lietuvos 
kariuomenės vado institucija.

Post scriptum
Šimtas uodų kumelę suėda.

LAISVALAIKIS Makaronų apkepas su vištiena ir brokoliais
Ingredientai: 
• 800 g makaronų
• 500 g vištienos krūtinėlės
• 200 g brokolinių kopūstų
• 6 maži pomidorai 
• 200 g fermentinio sūrio
• 200 g grietinėlės
• 1 kiaušinis
• 40 g sviesto
• 1 svogūnas 
• 1 skiltelė česnako
• Druskos pagal skonį
• Juodųjų pipirų pagal skonį
• Žiupsnelis mėgstamų pries-
konių

Gaminimas:
Sutarkuokite sūrį, susmulkinkite svogūną bei česnakus. Brokolius suskaldykite ne-
dideliais žiedynais bei apvirkite pasūdytame vandenyje. Orkaitę įkaitinkite iki 180°C 
laipsnių temperatūros ir per tą laiką išvirkite makaronus pasūdytame vandenyje pa-
gal nurodymus ant jų pakuotės. Kol makaronai virs, nedideliais gabaliukais supjaus-
tykite vištieną bei sudėkite ją į keptuvėje įkaitintą aliejų. Pamaišykite ir pakepkite 
apie keletą minučių ir tuomet perdėkite į dubenį. Keptuvėje ištirpdykite sviestą bei 
suberkite svogūnus. Kepkite ant silpnos ugnies, kol jie taps skaidrūs. Suberkite čes-
nakus, grietinėlę suplakite su kiaušiniu, įberkite druskos ir pipirų bei viską suverskite 
į keptuvę su svogūnais. Į kepimo indą, tinkamą kepti orkaitėje, įpilkite šaukštą alie-
jaus, suverskite makaronus bei sumaišykite. Užberkite sūrio bei išmaišykite. Tolygiai 
ant viršaus suberkite vištieną, išdėliokite brokolius bei pusiau perpjautus pomidorus. 
Supilkite grietinėlę su svogūnais, suberkite likusį sūrį, kepimo indą kiškite į orkaitę 
bei kepkite apie 20-30 minučių.

pilna elektronika. Kaina 2350 Eur. 
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• Audi A4 B5. 1997m., universalas, 
1,9l , 81 kW, TA, tvarkinga. Kaina 
1050 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• Audi 80 B3 1991 m., 1.9 l, 
dyzelinas, TA, tvarkinga. Kaina 460 
Eur. Tel. 8 675 47 620.  
Rokiškis
• Audi 80 B2 1986 m., benzinas-
dujos, TA, tvarkinga. Kaina 520 
Eur. Tel. 8 675 47 620.  
Rokiškis
• VW Passat 2000 m., 1,9 l, TDI. 
6 pavaros, naujas akumuliatorius, 
nauji galiniai amortizatoriai. 
Tvarkinga, prižiūrėta važiuoklė. 
Veikiantis kondicionierius. TA iki 
2021-07. Kaina 1100 Eur.  
Tel. 8 607 37 618. Utena
• Opel Astra 2006 m. universalą. 
1,9 l, CDTI, 88 kW. Keli vizualūs 
defektėliai, važiavimui netrukdo. 
Privalumai: 2 el. langai, klimato 
kontrolė, parkavimo davikliai, 
multi vairas, bortas, autopilotas, 
TA metams, 2 rakteliai, naujos 
padangos ir sankaba. Kaina 1350 
Eur. Tel. 8 604 01 912.  
Rokiškis
• 2010,08. Seat Ibiza. 1,2 l, dyzelis.  
Variklio gedimas. Kaina 1750 Eur. 
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Vaikišką dviratį. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Naują, nenaudotą, traktoriaus DT 
kuro baką. Kaina 105 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Visapusiškai tvarkingą Ford. 
1.9 l, 66 kW, čipuotas.  Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 750 
Eur. Tel. 8 628 98 127.  
Rokiškis
• Aprilia. 2008 m., 49 cm. TA 
iki 2021-07-01. Yra kosmetinių 
defektų, pakeista nauja grupė, dar 
yra grupė 70 cm. Kartu yra šalmas 
ir akiniai. Galima apžiūrėti Taikos 
g., 18 Rokiškis. Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 677 67 391. Rokiškis
• Mazda 121. 1999 m. 6 mėn. 
Benzinas, viskas veikia, važiuoja 
gerai, ką tik atlikta TA. Galima 
apžiūrėti Taikos g.,18 Rokiškis. 
Galime parduoti išsimokėtinai be 
banko paslaugų. Kaina 650 Eur. 
Tel. 8 677 67 391. Rokiškis
• Techniškai tvarkingą, 199 
8m. Bmw e39. TA iki 2021.04. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina 1150 Eur. Tel. 8 689 65 516. 
Rokiškis
• Priekabą. TA dar metams. 
Nesupuvusi, labai lengva, neplauta. 
Kaina derinama. Kaina 290 Eur. 
Tel. 8 696 65 249. Anykščiai
• Kabrioletą Peugeot 307 cc. 
2 l, 100 kW, benzinas, juodas, 
prižiūrėtas. Kaina 2400 Eur.  
Tel. 8 676 99 866. Rokiškis
• Techniškai tvarkingą Opel 
Astra. 2002 m. TA iki 2021 03 02. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina 550 Eur. Tel. 8 611 22 383. 
Rokiškis
• Opel Vectra. 2006 m., 1.9 l, 

dyzelis, TA beveik metams, 110 
kW, odinis salonas, šildomos 
sėdynės, geros padangos, sankabos 
defektas. Variklis labai geras. 
Kaina 1600 Eur. Tel. 8 609 88 296. 
Rokiškis
• VW Passat. 1,9 l, dyzelis, 55kW, 
sedanas, važiuojantis. Domina ir 
keitimas. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 675 63 386. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Sailun žiemines padangas su 
dygliais, likutis apie 80 proc, 
nesukietėję, geros būklės padangos. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 628 93 099. 
Rokiškis
• Sunkvežimio GAZ-53 detales. 
Varikliai, greičio dėžės, rėmai, 
kėbulai ir kitos detalės.  
Tel. 8 686 39 287. Rokiškis
• 2002 m. Opel Zafira dalimis. 2 l, 
DTI. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• 2005 m. Opel Meriva dalimis. 1,3 
l, DTI, 55 kW. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• Opel Meriva dalimis. 1,6 l, 2005 
m. Tel. 8 672 76 439.  
Rokiškis
• Audi 80 ratus su padangomis. 
Kaina 123 Eur. Tel. 8 675 63 386. 
Rokiškis
• VW Golf 4, 2001m., 1,9 l, 66 kW 
sankabos komplektą (plaukiojantis). 
Praktiškai naujas, važiuota tik 1 
mėn. Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• Mažai naudotas, žiemines 
automobilio padangas su 
ratlankiais. 4 vnt., 185x65x15, 
protektorius 8 mm. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 650 97 026.  
Rokiškis
• VW Passat ratus su žieminėmis 
padangomis. Tarp varžtų 112, R16, 
205/60, padangos likutis 7 mm. 4 
vnt. Tinka ir Audi. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Dalimis Peugeot 307. 
Universalas, 2002 m., 2 l, 79 kW. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 624 39 429. 
Rokiškis
• Dalimis Rover 25. 2001 m., 2 l, 
77 kW. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• VW Golf 4, R15, skardinius 
ratlankius. Kaina 32 Eur.  
Tel. 8 650 33 396. Rokiškis
• VW Golf 3, universalo kablį. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• MOSKVIČ 412 mažai naudotą 
variklį. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• R13, R14, R15 ratus su 
padangomis, ratlankius.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• VW Golf 3, 1997m., universalas 
dalimis. Tel. 8 675 47 620.  
Rokiškis
• Lietus, R17 ratlankius Audi, 
VW automobiliams. Su geromis, 
vasarinėmis padangomis. Beveik 
naujas Nokian, R15, dygliuotas 
padangas  su skardiniais ratlankiais. 

Geras, dygliuotas Nokian, 195/70, 
R15C . Tel. 8 605 03 052.  
Rokiškis
• VW Passat dalimis. 1998m., 
1.9 l, TDI, 66 kW, pilkos spalvos, 
lieti R17 ratai. Tel. 8 605 03 052. 
Rokiškis
• Nuo Mercedes-benz A170 
skardinius ratus. R15.  Su 
žieminėmis padangomis 80 Eur. Be 
ratų 60 Eur. Labai mažai važinėtos. 
Tel. 8 610 46 476. Rokiškis
• Ratus. 175x65, R14, 4x100, M+S, 
likutis apie 5 mm. 1 vnt/10 Eur. 
Tel. 8 614 34 974. Rokiškis
• Ratlankius nuo 2005m. VW Golf. 
Matmenys R15, 5 x 112. Kaina 5 
Eur. Tel. 8 686 98 456.  
Rokiškis
• Naujas VAZ dalis.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• VW Passat B5 dalimis. 1,9 l, 81 
kW,  85 kW. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• VW Passat B5 dalimis. 1998 m., 
1,9 l, TDI, 66 kW, universalas, su 
kabliu, variklis geras.  
Tel. 8 606 74 172. Rokiškis
• VW Bora 2001 m. dalimis. 1,9 l, 
TDI, 85 kW, 6 bėgiai, universalas, 
kablys. Kaina 69 Eur.  
Tel. 8 606 74 172. Rokiškis
• Žieminės padangas R13 155/80 
4 vnt. + 2 vasarinės. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 626 50 483. Anykščiai
• Opel Zafira galinį kapotą.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Traktoriaus T-25 veikiantį variklį. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 686 03 947. 
Rokiškis
• Du purkštukus Peugeot 
automobiliui. 1,6 l, dyzelis. Kaina 
35 Eur. Tel. 8 685 21 400.  
Rokiškis
• 1999m. Ford Galaxy dvi sėdynes. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• 2008 m.  Opel Zafira ir 2011 m. 
Opel Astra bagažinės uždangalus. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• 1,2 l benzininį variklį Sbore. 
Su viskuo, dėže, kompiuteriais, 
katalizatoriais. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 685 21 400.  
Rokiškis
• 2004 m. VW Polo stabdžius. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• WV Bora, geros būklės dinamą. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• Lietus ratlankius. BMW, 

originalūs, R16. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• R15, 5/112, Skoda ratlankius ir 
R16,kaip naujus, Skoda, 5/112, 
originalius ratlankius. Kaina 150 
Eur. Tel. 8 685 75 884.  
Rokiškis
• Ratlankius. R16, Volkswagen, 
originalūs. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• R17 ratlankius. Audi, originalūs . 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• BMW X3 Ratlankiai R17 ir R18. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• R17, Volkswagen ratlankius. 
Originalūs, 5/112. Kaina 300 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• 2019 m. žiemines Barum 
padangas. 2 vnt., 175/65, R15. 
Protektorius 8 mm. Kaina už abi 30 
Eur. Tel. 8 612 81 356.  
Rokiškis
• 2017 m. padangas. Žieminės, 
Firestone, 185/65, R15, 2 vnt.. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 612 81 356. 
Rokiškis
• 2002m. Renault Clio priekinį 
stiklą. Geros būklės. Kaina 55 Eur. 
Tel. 8 604 62 575.  
Rokiškis
• Skardinius ratlankius nuo Mazda 
6 automobilio, R15. Kaina už visus. 
Kaina 26 Eur. Tel. 8 604 62 575. 
Rokiškis
• Vasarines padangas Pirelli. 2vnt., 
225/45,  R18, 2018 m., likutis 6 
mm. Kaina 26 Eur/vnt. 
Tel. 8 604 62 575. Rokiškis
• Dalimis 1994 m. Audi 80 B4. 2 

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Ventiliatorių grūdams ir šienui 
ventiliuoti. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 615 19 401. Kupiškis
• Priekabos pneumatinių stabdžių 
komplektą, GAZ kablį, sliekinį 
reduktorių ir traktoriaus kabinos 
šildymo radiatorių. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 615 19 401.  
Kupiškis
• Srutovežį, 3,2 tonos. Kaina 
sutartinė. Su vakuminiu siurbliu. 
Tel. 8 615 19 401. Kupiškis
• Kultivatorių  ir savadarbę, 
traktorinę priekabą.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Claas Matador Standart 
kombainą. Kaina 1200 Eur.  
Tel. 8 650 68 045. Rokiškis
• T-150 variklį. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 650 68 045. Rokiškis
• Tvarkingą bulvių sodinamąją ir 
kitą inventorių. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Tvarkingą Jumz 6 su 
dokumentais, išimtas naujo tipo 
valstybinis numeris. Viskas 
veikia, užsiveda starteriu, Danfos 
lengvas vairas, ratai susisuka daug, 
tvarkinga elektros instaliacija, 
pakeisti kuro purkštukai. 
Nuotraukose be durų, bet durys yra. 
Kaina 1600 Eur. Tel. 8 611 22 383. 
Rokiškis

l, benzinas/dujos, 66 kW, žalias 
sedanas. Tel. 8 603 09 633. 
Anykščiai
• 2000 m. VW Passat, Ford Focus 
kablius. Tel. 8 614 87 836.  
Rokiškis

Finansų ministerija vidaus rinkoje 
pasiskolino 50 mln. eurų

„Nasdaq“ Vilniaus biržoje pirmadienį įvykusiame penkerių su 
puse metų trukmės Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) emi-
sijos, iki kurios išpirkimo liko 1919 dienų, papildymo aukcione 
obligacijų išplatinta 50 mln. eurų, vidutinė palūkanų norma buvo 
minus 0,102 procento.

Ši VVP emisija pradėta platinti liepos 20 dieną, jos papildymo 
aukcione rugpjūčio 17 dieną obligacijų išplatinta už 25 mln. eurų, 
vidutinės palūkanos buvo 0,008 procento. Po pirmadienio aukciono 
bendras emisijos nominalus dydis pasiekė 125 mln. eurų.Aukcione pa-
siūlyta mažiausia palūkanų norma buvo minus 0,155 proc., patvirtinta 
didžiausia – minus 0,08 proc. Šiai emisijai nustatytas nulinis atkarpos 
dydis. VVP paklausa aukcione siekė 157,95 mln. eurų, iš jų 154,45 
mln. eurų sudarė konkurenciniai pasiūlymai.

Ši VVP emisija bus išperkama 2026 metų sausio 22 dieną.
BNS inform.
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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

AVINAS. Iki 
trečiadienio nepra-
dėkite naujų darbų.
Neeksperimentuo-

kite darbe, naudokitės savo 
patirtimi ir gerai patikrintais 
darbo metodais. Nors antrojoje 
savaitės pusėje lyg ir tikėtinos 
šiokios tokios finansinės įplau-
kos, pirkiniais nepiktnaudžiau-
kite. Savaitės pradžioje turėsite 
tiek daug darbų ir veiklos, kad 
net teks dirbti viršvalandžius. 
Teks daug ką aukoti, bet tokios 
aukos ir pastangos gerokai pa-
taisys jūsų finansinę situaciją. 
Antradienį nedemonstruokite 
iniciatyvos: jus palaikys avan-
tiūristu. Penktadienį labai kon-
troliuokite, ką kalbate, ypač 
bendradarbiams. O sekmadienį 
pradžiugins puikios žinios, su-
sijusios su šeima.Mylimo žmo-
gaus palaikymas ir rūpestis leis 
siekti puikių rezultatų darbe, 
suteiks tikrumo rytdiena. Skir-
kite vienas kitam daugiau dė-
mesio.

JAUTIS. Ir vėl 
Fortūna jūsų nele-
pins. Ypač finan-
sine prasme. Sten-

kitės visas užduotis vykdyti 
tinkamai ir laiku. Jei sutelksite 
pastangas, galite tikėtis karje-
ros šuolio. Teisingai manote, 
kad visko galite pasiekti tik 
savo jėgomis. Nesitikėkite, 
kad atsiras talkininkų ar rėmė-
jų. Jei tokių ir atsiras, tai tik 
savanaudžių. Antradienį tikė-
tini svarbūs verslo susitikimai, 
derybos, galbūt rasite naujų 
verslo partnerių. Jūsų planus 
įgyvendinti sunku, bet, jei bū-
site atkaklūs, kantrūs ir užsi-
spyrę, iš principo sėkmė įma-
noma. Ar verta tam gaišti laiką 
ir jėgas – spręsti jums. Meilės 
fronte nesibaiminkite reikšti 
savo emocijas, bet pavydu-
liaudami lazdos neperlenkite. 
Antraip rimtai supykdysite ar-
timuosius. 

D V Y N I A I . 
Jūsų kūrybišku-
mas tiesiog kunku-
liuoja, ir, žinoma, 

atneša įvairios, įskaitant ir fi-
nansinę, naudos. Antradienį ir 
trečiadienį jus ypač pradžiu-
gins solidžios finansinės įplau-
kos. Jų dėka savaitgalį grei-
čiausiai leisite parduotuvėse. 
Kadangi įvykiai klostysis jūsų 
pageidaujama linkme, jūsų fi-
nansinės galimybės gerokai iš-
augs. Tačiau sėkmę naudokite 
išmintingai, stenkitės daugiau 
pasiekti darbe, būkite aktyvūs 
ir kūrybingi. Pamirškite nuo-
vargį ir tingėjimą: dabar metas 
siekti tikslų, pildyti svajones. 
Savaitgalį nesėdėkite namie, 
išeikite pasižmonėti, pasilinks-
minti. Labiausiai džiugins ben-
dravimas su vaikais. Skirkite 
daugiau laiko šeimai.

VĖŽYS. Jei 
esate verslinin-
kas, tuomet jūsų 
versle numatomi 

personalo pokyčiai. Samdomi 

Astrologinė prognozė savaitei 
darbuotojai džiaugsis radę kad 
ir trumpalaikį, bet patikimą fi-
nansinį šaltinį. Augs jūsų auto-
ritetas. Tiek asmeniniame, tiek 
darbiniame gyvenime kilsian-
čios situacijos reikalaus greitos 
reakcijos, aktyvių veiksmų. Tai 
jūsų sėkmės raktas. Trečiadie-
nį būkite visiškai atviri su ko-
legomis, draugais, artimaisiais. 
Penktadienį vadovui įrodysite 
esąs nepakeičiamas darbuoto-
jas. Savaitgalį trauks menas: 
spektakliai, parodos. Meilės 
srityje nepainiokite meilės su 
aistra, įsitikinkite savo jausmų 
tikrumu.

LIŪTAS. Kan-
kins nuolatiniai 
susirinkimai, pa-
sitarimai, telefo-

niniai skambučiai, nuolatinis 
popierizmas. Pirmoji savaitės 
pusė labai įtempta, ypač jūsų 
piniginei. Ir nieko gero atei-
tyje, bent jau artimiausioje, 
nematyti. Pats laikas daugiau 
dėmesio skirti asmeniniam 
gyvenimui. Jei esate vienišas, 
tuomet bent jau pažinčių sve-
tainėje užsiregistruokite. Arba 
plėskite draugų ratą. Darbai 
įsuks į kasdienių rūpesčių ratą. 
Jei įžvelgsite ten naudingų ži-
nių, galėsite sudaryti sėkmin-
gą sandorį. Ketvirtadienis bus 
gausus darbų, dauguma jų – la-
bai svarbūs. Savaitgalį spręsite 
buities problemas. 

M E R G E L Ė . 
Nors finansiniai 
ištekliai seks, tai 
jūsų nejaudins. 

Sulauksite įdomių dalykinių 
pasiūlymų. Būkite atidūs, sau-
gokite savo banko korteles, 
elektroninės bankininkystės 
prisijungimo duomenis. Savai-
tės pradžioje jūsų planai ir tiks-
lai prieštaraus jūsų vadovybės 
lūkesčiams. Trečiadienį patarlė 
„smalsumas pražudė katę“ bus 
kaip tik apie jus. Nekiškite sna-
po į svetimus reikalus. Šešta-
dienį neikite į parduotuves, nes 
prisipirksite nereikalingų daik-
tų. Sekmadienį neužsikraukite 
nereikalingų darbų, ilsėkitės ir 
džiaukitės artimųjų kompanija.

S VA R S T Y -
KLĖS. Nesitikė-
kite lengvai ir pa-
prastai praturtėti. 

Lėtai bet užtikrintai uždirbsite 
ir pasieksite gerokai daugiau. 
Penktadienį galite sulaukti 
naujo darbo pasiūlymo. Ne-
atsisakykite. Jūsų ambicingi 
planai pradės pildytis, jei tik 
patikėsite savo sėkme ir jėgo-
mis. Jei sulauksite ypač vilio-
jančio pasiūlymo, neskubėkite, 
pasikliaukite šaltu protu. O štai 
jūsų darbingumas kurs stebu-
klus. Tačiau negalvokite, kad 
aplinkiniai – tik tinginiai ir 
nevykėliai. Stenkitės padaryti 
įspūdį savo aplinkai. O iš my-
limo žmogaus nereikalaukite 
visko ir iš karto.

S K O R P I O -
NAS. Jaustis pa-
togiai jums leis tik 

pinigai. Ir jų bus. Esate savo 
profesinio darbingumo pike. 
Ir tai palankiai atsilieps finan-
sams. Sėkmingos bus investi-
cijos į vertybinius popierius, 
valiutą ar biržos žaidimai. O 
sėkmei įkvėps asmeninis gyve-
nimas: kiek skirsite laiko my-
limo žmogaus jausmams, tiek 
sėkmės gausite. Ir ji įkvėps sė-
kmei kitose gyvenimo srityse. 
Jei radote savo antrąją pusę, 
nepaleiskite jos iš rankų. Jei 
dar nesukūrėte šeimos, dabar – 
pats metas.

ŠAULYS. Tre-
čiadienį ir ketvir-
tadienį nepatartina 
užsiimti reikalais, 

susijusiais su nekilnojamuoju 
turtu. Penktadienį sulauksite 
perspektyvaus verslo pasiū-
lymo. Jei galite, šiai savaitei 
sudarykite veiksmų planą. 
Antraip paskęsite smulkių, ne-
reikšmingų darbų sūkuryje ir 
prarasite vertingus pasiūlymus. 
Savaitės pradžioje saugokite 
savo ir svetimas paslaptis. O 
penktadienį baikite suplanuo-
tus darbus. Skirkite dėmesio 
savo vaikams ir tėvams. Mei-
lės santykiuose apie save pri-
mins neišspręstos problemos.

OŽIARAGIS. 
Nelįskite į skolas, 
nepiktnaudžiau-
kite kreditinės 

kortelės resursais. Kūrybiškas 
požiūris į darbą bus įvertintas. 
Bet va ambicijas teks apriboti. 
Daugės popierizmo darbe, su-
sitaikykite su tuo, kad ataskai-
tas irgi reikia kada nors rašyti. 
Antradienį būsite tarpininku 
svarbiame reikale. Šeštadienį 
nesiimkite skubių reikalų, pri-
imdami sprendimus vadovau-
kitės intuicija. Surenkite susi-
tikimą su draugais. Mylimam 
žmogui skiriate per mažai laiko 
ir greitai pajusite to pasekmes. 

VA N D E N I S . 
Darbe tikėkitės 
konfliktų. Ne-
spauskite kolegų, 

būkite sukalbamesni. Trečia-
dienį ir penktadienį nepatartina 
su savimi nešiotis didesnių pi-
nigų sumų. Nebūkite išsiblaš-
kę. Lengvos sėkmės nebus, 
pasirenkite nuobodžios rutinos 
savaitei. Antradienį derybose 
pasijusite apgautas. Ketvir-
tadienį teks atsakyti ne tik už 
save, bet ir kitus. Nelyginkite 
savęs su kitais, nepavydėkite 
jiems sėkmės. Penktadienį ver-
tėtų skirti jausmų analizei.

ŽUVYS. Gali 
sumažėti jūsų atly-
ginimas. Neįsipin-
kite į avantiūriškas 

istorijas. Geriau džiaukitės gy-
venimu, bendravimu. O jei to 
neturite, vadinasi, per daug dir-
bate. Nepamirškite, kad turite 
namus, o juose jau prikaupėte 
nemažai tvarkytinų reikalų. 
Meilės fronte gerbėjų netrūks, 
bet dvigubas žaidimas labai 
pavojingas. Geriau nerizikuo-
kite, gerbkite partnerį.

PRO MEMORIA
Pandėlio seniūnija:
HENRIKAS MAKSIMIEJUS VILIMAS 1940-08-01 – 2020-10-15
Kaimiškoji seniūnija:
ZOFIJA ŽIUKELIENĖ 1925-06-27 – 2020-10-12
ALOYZAS KIRSTUKAS 1938-11-15 – 2020-10-10
Kamajų seniūnija:
ZOFIJA KILIENĖ 1931-01-01 – 2020-10-11

VRK patvirtino pirmojo Seimo rinkimų turo 
rezultatus visose vienmandatėse apygardose

Vyriausioji rinkimų 
komisija (VRK) patvirti-
no pirmojo Seimo rinki-
mų turo rezultatus visose 
vienmandatėse apygar-
dose. 

Patvirtinimo procedūra 
buvo pradėta apie vidurdienį, 
tačiau procesas užtruko iki 
maždaug vienuoliktos vaka-
ro, nes komisija nusprendė 
perskaičiuoti visus Pane-
rių-Grigiškių apygardos, bei 
Deltuvos pietinėje apygardoje 
esančios Upninkų apylinkės 
balsus. 

Perskaičiavus balsus, vie-
noje iš Panerių-Grigiškių apy-
gardos apylinkių – Trakų Vo-
kės – nustatyta, kad maždaug 
dešimtadalis visų balsų buvo 
neįskaičiuoti ar įskaičiuoti 
netinkamai, kitose apylinkėse 
esminių pažeidimų nepaste-
bėta. Dėl netinkamo darbo 
užtikrinant faktiškai teisingus 
rinkimų protokolus VRK at-
leido šios apygardos rinkimų 
komisijos pirmininką. 

Galutiniai pirmojo turo 
rezultatai vienmandatėje apy-
gardoje nepasikeitė – antraja-
me ture dalyvaus konserva-
torė Agnė Bilotaitė ir Laisvės 
partijos kandidatė Rita Bal-
čiūnienė. Artimiausią savaitę 
VRK taip pat imsis dar kartą 

perskaičiuoti visų šioje daugia-
mandatėje apygardoje atiduotų 
pirmumo balsų. 

Perskaičiavus balsus Upnin-
kų apylinkėje irgi nustatyta ne-
atitikimų – užfiksuota gerokai 
daugiau negaliojančių biulete-
nių, nei nurodyta protokoluose. 
Taip pat nustatyta, kad į vienos 
partijos sąrašą įtraukta daug 
neantspauduotų biuletenių, 
kurie laikytini negaliojančiais. 
Dalis šių biuletenių įtraukti ir 
į tos pačios partijos kandidato 
vienmandatėje apygardoje są-
rašą. 

Nors ir nustatyta, kad ko-
misija šioje apylinkėje dirbo 
aplaidžiai, tačiau galutinių re-
zultatų tai nepakeitė. Deltuvos 
pietinėje apygardoje antrajame 
ture kovos „valstietis“ Kęstutis 
Mažeika ir konservatorius Vai-
das Šalaševičius. 

Aptarus situaciją Pane-
rių-Grigiškių apygardoje ir 
Upninkų apylinkėje, VRK 
bendru sutarimu patvirtino 
visų 68 vienmandačių apygar-
dų rezultatus pirmajame Seimo 
rinkimų ture. 

Kiek anksčiau sekmadie-
nį VRK jau patvirtino ir trijų 
vienmandačių apygardų, ku-
riose kandidatai į Seimą pateko  
pirmajame ture, rezultatus. 

Pirmajame ture į Seimą 
buvo išrinkti konservatorių są-

rašo lyderė Ingrida Šimonytė, 
surinkusi 61,17 proc. rinkėjų 
balsų Antakalnio apygardoje, 
bei Lietuvos lenkų rinkimų 
akcijos-Krikščioniškų šeimų 
sąjungos kandidatai Beata 
Petkevič su 59 proc. rinkėjų 
balsų Šalčininkų apygardoje 
ir Česlavas Olševskis su 52,77 
proc. Medininkų apygardoje.

Antrasis Seimo rinkimų 
turas vyks spalio 25 dieną. 
Antrajame ture varžosi du 
daugiausiai balsų pirmajame 
surinkę kandidatai. Jau pir-
majame ture kandidatas išren-
kamas surinkęs daugiau kaip 
pusę rinkėjų balsų.

Išankstinis balsavimas an-
trajame ture prasideda pirma-
dienį ir tęsis iki ketvirtadienio 
20 valandos. 

Pirmąjį Seimo rinkimų turą 
daugiamandatėje apygardoje 
laimėjo opozicinė Tėvynės 
sąjunga-Lietuvos krikščio-
nys demokratai su 24,8 proc. 
rinkėjų balsų, antra liko val-
dančioji Lietuvos valstiečių ir 
žaliųjų sąjunga su 17,5 proc. 
balsų.

Darbo partija gavo 9,47 
proc. balsų, Lietuvos soci-
aldemokratų partija – 9,26 
proc., Laisvės partija – 9,02 
proc. balsų, Liberalų sąjūdis – 
6,79 proc. balsų.

BNS inform.

Šią savaitę intensyviau dėl koronaviruso bus 
tiriama 19-oje savivalybių

Šią savaitę intensyvesni tyri-
mai dėl koronaviruso bus atlie-
kami 19-oje šalies savivaldybių, 
kur fiksuojamas didesnis serga-
mumas nei kitose Lietuvos vie-
tose.

Kaip pranešė Sveikatos apsau-
gos ministerija, intensyviau bus 
tiriami Raseinių, Kelmės, Šiaulių, 
Joniškio, Švenčionių, Plungės, Ra-
dviliškio, Skuodo, Kauno, Šilalės, 
Šakių, Vilniaus ir Trakų rajonų gy-

ventojai, taip pat Elektrėnų, Druski-
ninkų, Šiaulių, Klaipėdos, Kauno ir 
Vilniaus miestų gyventojai.

Šiose didelės rizikos savivaldybė-
se profilaktiškai bus tiriami gydymo 
bei socialinės globos įstaigų darbuo-
tojai. Taip pat papildomai bus tiriami 
pacientai, kurie gydymo įstaigose 
praleido daugiau negu 48 valandas.
Pagal atnaujintą tvarką, intensyves-
nis testavimas bus vykdomas tose 
savivaldybėse, kuriose 14 dienų su-

minis sergamumo COVID-19 liga 
rodiklis 100 tūkst. gyventojų yra di-
desnis kaip 50 (anksčiau buvo 25), 
per dvi savaites nustatyta daugiau 
kaip dešimt šios ligos atvejų arba 
per savaitę nustatytų teigiamų tyri-
mų dalis sudaro daugiau nei 4 proc. 
visų savivaldybėje atliktų tyrimų.  
Lietuvos sergamumo koronaviruso 
infekcija rodiklis 100 tūkst. gyven-
tojų siekė 70,7 atvejo.

BNS inform.
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Spalio 20 d. Naktį 1

Dieną 9
PV,  
3-8 m/s

Galima šalna

Spalio 21 d. Naktį 6
Dieną 11

PV,
3-8 m/s

Spalio 22 d. Naktį 8
Dieną 15

PV, 
6-12 m/s
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ŽURNALISTĖ
DIZAINERĖ-MAKETUOTOJA
Lina Dūdaitė-Kralikienė
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ANEKDOTAI
Paskutinė vakarienė. Jėzus 

žiūri į sąskaitą ir dejuoja:
– Ir kas sugalvojo tiek vyno 

užsakyti...
***
Kaukazietiškos vestuvės: 

nuotakos draugė sugavo 
nuotakos kalašnikovą.

***
Ateina panelė išpažinties pas 

kunigą:
– Aš gėriau ir ištvirkavau.
– Žinau.
– Iš kur?
– Aš tamstos feisbuko. Aš 

ten tamstos draugas.
***
– Petrai, kuo tave laiko 

vaikai?
– Dievu.
– Kaip suprasti?
– Paprastai. Manęs neklauso, 

prašymų nevykdo. Kartais net 
apsimeta, kad manęs apskritai 
nėra. Bet va kai prireikia, tai 
tuoj: „Tėvai, tėvai!“

***

Ir nereikia manęs 
petraukinėti, kai aš tyliu!

***
Nušveičiau langą. Dabar 

mano vaizdas į kiemą – HD 
kokybės!

***
Jei valdžia negalvos apie 

tautą, tai kas tada ją apiplėš?
***
Kas bus, jei sumaišysi 

trečdalį Pagranduko, trečdalį 
Čipolino ir kilogramą trijų 
paršiukų? Atsakymas: bobulės 
kotletai.

***
– Alio, ar čia psichiatrinė 

ligoninė?
– Ne. Bet jei labai reikia, 

galiu pakviesti uošvienę arba 
žmoną.

***
Ginčytis su moterimi, 

tai kaip medžioti dramblį:  
jei neužmušei pirmuoju 
argumentu, tuomet jau 
skuosk, kiek tik kojos neša.

Orų prognozė spalio 20-22 d.

 Daktare, jūsų obuolių dieta 
man nepadeda.

– O jūs obuolius plaunate?
– Taip, o ką?
– Nuo šiol neplaukite.
***
Perrinkau šeimos vaistinėlę. 

Pasirodo, mes turime du 
tikslus: nesinervinti ir 
neapsidergti.

***
– Daktare, štai ir mes!
– Kas tie „mes“?
– Aš ir kaspinuotis.
***
Kuo arčiau rytas, tuo 

patogesnė pagalvė.
***
– Tu manęs visiškai nemyli!
– Myliu. Bet ne visiškai.
***
Protingas buožgalvis tik tada 

ima keikti savo pelkę, kai jau 
turi vietą kaimyninėje.

***
Plakatai ligoninėje, skirti 

tam tikrų ligų gydymui, atrodo 

mažų mažiausiai keista. Negi 
jūsų gydytojas bėgs iš kabineto 
šaukdamas: „Trečiajame aukšte 
mačiau, kaip tai gydoma“.

***
Jei kambarį tvarkyti rečiau, 

bus labiau matyti rezultatai.
***
Kovų be taisyklių 

čempionatą laimėjo snaiperis.
***
Santuoka – tai harmoninga 

dviejų žmonių sąjunga. 
Tarpuose tarp barnių.

***
– Petrai, mesk gerti, kitaip 

mirsi!
– Klausyk, aš mačiau užrašus 

ant vainikų. Nuo uošvienės, 
nuo žmonos, nuo vaikų, nuo 
bendradarbių. Nuo degtinės, 
vadinasi, niekas nemirė!

***
– Kai girdi žmonos „ką tu 

be manęs darytum“, svajingai 
šypsotis nepatartina.

***

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.

AUGALAI

• 2 metų graikinių riešutų 
sodinukus. Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 687 56 724. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Veikiančią senovinę siuvimo 
mašiną. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 615 55 646. Rokiškis
• Buitinį dujų balioną. Kaina 25 
Eur. Tel. 8 685 21 400.  
Rokiškis
• Mikrobangų krosnelę Sarp, su 
griliumi. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• Automatinę skalbimo mašiną 
Indesit, mažai naudota. Kaina 80 
Eur. Tel. 8 683 27 149.  
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Didelio dydžio, mažai dėvetą 
striukę. Tel. 8 620 16 002.  
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Geros būklės, mažai naudotas 
kolonėles GTA-12. 250W RMS, 
1000W Peak. Kaina 70 Eur.  

Tel. 8 693 66 230. Rokiškis
• Philips kolonėles. Visiškai 
veikiančios. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 693 66 230.  
Rokiškis
• Žemų dažnių stiprintuvą. Veikia 
puikiai. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 693 66 230. Rokiškis
• Pilnai veikiantį YAMAHA AV 
Receiver RX-429RDS. Kaina 60 
Eur. Tel. 8 693 66 230.  
Rokiškis
• Dideles, rimtos firmos, puikiai 
skambančias kolonėles Jamo 
Elegance 08. Būklė kaip naujų. 
Stiprintuvas Yamaha Rx-v430, 
komplekto kaina 270 Eur.  
Tel. 8 693 04 817. Rokiškis
• Skoda Octavia naują nenaudotą, 
Sony magnetolą. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 685 21 400.  
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Už simbolinę kainą supuvusį 
mėšlą. Tel. 8 630 53 487.  
Rokiškis
• Jaunų avelių mėsą.  
Tel. 8 630 53 487. Rokiškis
• 9 mėnesių telyčią.  
Tel. 8 688 72 462. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Kompiuterį Dell Inspiron- 620S. 
HDD 500GB, 4 RAM, i3-2100 
cpu3 ,10GHz, Windows 10 Pro. 
Tvarkingas. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 693 66 230. Rokiškis
• Nešiojamąjį kompiuterį HP 
Pavilion DV-7, ekranas 17 colių. 
Neveikia, neįsijungia, kodėl - 
nežinau. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Veikiantį žaidimų kompiuterį. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 674 54 495. 
Rokiškis
• Stacionarųjį kompiuterį su 
monitoriumi. 7 Windows.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Įvairius miltus gyvuliams, atvežu.
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis
• Keturis maišus Vineta bulvių.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Daržoves, vaisius, uogas.  
Tel. 8 639 11 172. Rokiškis
• Ekologiškus moliūgus. 1 vnt. 
kaina 1 Eur. Moliūgai nuo 3 kg 
iki 12 kg. Mažiausias perkamas 
moliūgų skaičius 10 vnt. Perkant 

didelius kiekius taikoma nuolaida. 
Pasiimti patiems. Tel. 8 695 08 688. 
Rokiškis
• Bruknes. Šaldytos, 1 l/3 Eur. Yra 
12 litrų. Tel. 8 606 94 618.  
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Prašau padovanoti skalbimo 
mašiną. Tel. 8 602 21 055.  
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Tvarkingą lovą mergaitei su 
patalynės dėže 160×80 cm. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 626 50 483. 
Anykščiai

RASTA\PAMESTA

• Dijanos Gabrilavičiutės vardu 
rasta archyvinės medžiagos - 
atsiliepkite. Tel. 8 679 95 305. 
Rokiškis
• Pandėlio g., prie kepyklos 
pamestas aukso spalvos raktas, 
radusiam atsilyginsiu.  
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Šakų genėtuvą. Kaina 99 Eur.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Motobloką Neva mb-1.  
Tel. 8 610 17 664. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Televizorių Samsung, 58 cm 
įstrižainė už 40 Eur ir skaitmeninį 
imtuvą už 10 Eur.  
Tel. 8 616 05 668. Rokiškis
• Vaizdo juostų grotuvą. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 685 21 400. Rokiškis


