
Nepriklausomas rajono laikraštis 2020 m. spalio 27 d., antradienis Nr. 84 (759)

Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Pagaminta Rokiškyje. 
„Rokiškio Sirena“
laikraščio gamyba

2 p.

2 p.

Rokiškio rajono bibliotekas 
pasieks nauja 
kompiuterinė įranga

Seimo rinkimų antrasis turas: 
rinkėjų aktyvumas katastrofinis, 
sugadintų biuletenių skaičius – 
lygiai tiek, kiek rinkėjų yra 
vienoje nemažoje apylinkėje

3, 5 p.
Pergalės ženklai socialdemokratų štabe: vicemeras Tadas Barauskas sveikino rinkimus laimėjusį Vidmantą Kanopą (dešinėje).    L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Rokiškio baseinui – dveji: varžybos kiekvienam  jaunajam plaukikui

Varžyboms besirengiantys jaunieji rajono plaukikai atidžiai klausė trenerio instruktažo.                                                                        L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

5 p.

4 p.

Antrasis covid-19 kėlinys – 
šaldytuvas prieš 
televizorių 2:0

2 p.
Įkliuvo du neblaivūs 
vairuotojai

5 p.
Svarbi informacija
apie COVID-19 rajone



2 psl.2020-10-27

Nepriklausomas rajono laikraštis

Rokiškio savaitės įvykių apžvalga

Sigtas Daščioras apžvelgė rajono savaitės įvykius.

Nors ant nosies antrasis 
Seimo rinkimų turas, pana-
šu, kad dėl bilieto į Seimą 
kandidatai aršiai varžytis 
neketino. O ir liaudžiai jų 
diskusijos nebuvo labai įdo-
mios. Bent jau gyvai. 

Nes debatus salėje stebėjo 
vos pora dešimčių „etatinių“ 
abiejų kandidatų rėmėjų ir 
žiniasklaidos atstovai. O štai 
komentarus vieno ar kito kan-
didato palaikymui prie žinu-
tės apie debatus parašė bent 
dukart daugiau komentatorių. 
Na o debatų vaizdo įrašą iki 
ketvirtadienio vakaro matė 
daugiau nei 6 tūkst. žiūrovų. 
Taigi, panašu, kad rinkėjai 
savo favoritus mieliau palai-
ko virtualiai. 

Ne ką mažiau diskusijų nei 
debatai, „Rokiškio Sirenos“ 
interneto svetainėje sukėlė 
liūdna žinia juodupėnams: po-
licija „parišo“ kontrabandinių 
cigarečių ir alkoholio tašką. 
Įdomu, ar policijos pareigūnai 
skaito šio straipsnio komen-
tarus? Mat ten yra užuomi-
nų apie dar keletą veikiančių 
tokių pat šešėlinės prekybos 
vietų. Sprendžiant iš to, kas 
rašoma komentaruose, juodu-
pėnams ypač patiktų, jei po-
licija aplankytų personą, pra-
varde „Drakonas“.

Nelinksmos žinios ir ne-
legalios žvejybos mėgėjams. 
Neseniai pora jų įkliuvo 
aplinkosaugininkams su įkal-
čiais Petriošiškio ežere. Ir da-
bar brakonieriai teisėtai galės 
didžiuotis draugams sugavę 
keletą auksinių žuvelių. Mat 

už 3 tūkst. eurų baudą šiais 
laikais galima ne kelias žu-
vytes, o pusę žuvies parduo-
tuvės nusipirkti. Ar bent jau 
keletą pilnų šaldiklių. 

Motina tėvynė, beje, visai 
legaliai nuvirkdys ir nekil-
nojamojo turto savininkus. 
Artėja kasmetinis terminas 
sumokėti žemės mokestį. 

Nors kriminalinių naujienų 
populiarumas paprastai len-
kia visas likusias, tačiau ne 
tik kaimynų nelaimės džiugi-
na rokiškėno širdį. Mokama 
ir gerais dalykais pasigrožėti. 
Štai miela popietė Pandėlio 
bibliotekoje, skirta Pauliui 
Širviui, sulaukė daugiau nei 
10 tūkst. peržiūrų. 

Rokiškėnų aktyvumas ir 
žingeidumas neliko nepa-
stebėti ir informacinio karo 
sūkuriuose. Kraštiečio Tomo 
Kazulėno vadovaujamos or-
ganizacijos Pilietinio atsparu-
mo iniciatyvos rengti medijų 
raštingumo mokymai sulaukė 
didelio mūsų rajono žmonių 
dėmesio. 

Kultūros fronte taip pat 
yra kuo pasidžiaugti. Nors ir 
tebegalioja tiesa, kad savame 
krašte pranašu nebūsi. My-
kolas Riomeris – Lietuvos 
konstitucinės teisės tėvas, 
pasaulio pilietis, darė didžiu-
lę įtaką net Nobelio premijos 
laureatams. Jo įžvalgas iki 
šiol dar nusirašinėja įvairių 
sričių mokslininkai. O štai 
kraštiečiai tik dabar, įdomių 
konferencijų dėka, atran-
da šią unikalią Bagdoniškio 
krašto subrandintą asmenybę.

Kasdieną covid-19 epide-
mijai mušant rekordus Lietu-
voje, grėsmė iškilo ir rokiš-
kėnų pamėgtam „Auksinio 
proto“ žaidimui. O kol žaidi-
mas dar tebevyksta, komandos 
skuba rinkti taškus. Geriausiai 
tą daryti, kad ir labai sunkiame 
ir nerezultatyviame žaidime, 
sekėsi asams kamajiškiams 
„Keturakiams“ ir rokiškėnams, 
žaidimo naujokams kariams 
savanoriams ir istorikams, su-
sibūrusiems į DVI komandą. 

O štai lopšelio-darželio 

„Varpelis“ bendruomenė 
unikaliai įprasmino ugdymo 
įstaigos jubiliejų. Kiekvie-
niems metams – po kilome-
trą. O jų susidarė nemažai, 
net keturiasdešimt. Ir žygei-
vių, panorusių švęsti darželio 
jubiliejų dešimties, dvidešim-
ties ir net keturiasdešimties 
kilometrų trasoje, buvo daug.

Puikiu rezultatu pradžiugi-
no ir sportininkai. Štai rokiš-
kėnė Eglė Karpovienė tapo 
absoliučia nugalėtoja tarptau-
tinėse fitneso ir kultūrizmo 
varžybose.

Puikių rezultatų pade-
monstravo ir futbolininkai 
– Entuziastų komanda tapo 
Utenos apskirties 7x7 futbolo 
pirmenybių vicečempione.

Ir studentai jėgos trikovi-
ninkai eilinį kartą pradžiu-
gino gerbėjus: mūsų rajono 
klube „Grizlis“ sportinę kar-
jerą pradėję atletai sėkmingai 
šturmavo ir nugalėtojų paky-
lą, ir asmeninius rekordus.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Dėkoja
Su giliu liūdesiu į paskutinę kelionę išlydėjome mūsų my-

limą mamytę, žmoną, močiutę Vidą Vinskavičienę.
Už Velionei parodytą pagarbą ir pagalbą, už paguodos 

žodžius ir buvimą šalia šią sunkia valandą ypač dėkojame vi-
sai plačiai giminei, draugams, buvusiems bendradarbiams, 
gerbiamiems kaimynams, klasės draugams, bičiuliams ir 
pažįstamiems. Tegul ilsisi ramybėje, amžinai likdama mūsų 
visų širdyse.

Liūdi vyras Antanas, dukra Vaida 
ir sūnus Linas su šeimomis

Pagaminta Rokiškyje. „Rokiškio Sirena“ laikraščio gamyba

Pradedame video laidų ciklą „Pagaminta Rokiškyje“. Pristatysime Rokiškyje gaminamus produktus ir paro-
dysime, kaip jie gaminami. Pradedame nuo savęs – susipažinkite su laikraščio gamyba. Vaizdo įrašą žiūrėkite 
„Rokiškio Sirenos“ tinkklalapyje, https://www.rokiskiosirena.lt/naujiena/verslas/pagaminta-rokikyje-rokikio-si-
rena-laikraio-gamyba-video, taip pat „Rokiškio Sirena“ youtube bei Facebook paskyrose.

Lapkričio 1-ąją 9 val. Rokiškio Aleksandro Nevie-
čio stačiatikių cerkvėje (Gedimino g. 15) bus laiko-
mos pamaldos už mirusiuosius. Tikintieji kviečiami 
dalyvauti.

Rokiškio rajono bibliotekas 
pasieks nauja 
kompiuterinė įranga

Lietuvos nacionalinė 
Martyno Mažvydo biblio-
teka 60-čiai savivaldybių 
perduos kompiuterius, 
bevielio ryšio prieigos 
įrenginius, spausdintuvus, 
projektorius, kitą infor-
macinių technologijų ir 
programinę įrangą. Savo 
turimą kompiuterinę įran-
gą atnaujins ir Rokiškio 
Juozo Keliuočio viešoji bi-
blioteka bei jos filialai.

Valstybei nuosavybės tei-
se priklausantis ir šiuo metu 
Lietuvos nacionalinės bibli-
otekos patikėjimo teise val-
domas turtas įgytas vykdant 
investicinį projektą „Biblio-
tekų kompiuterizavimas“ ir 
Europos Sąjungos struktū-
rinių fondų lėšomis bendrai 
finansuojamą projektą „Gy-
ventojų skatinimas išmaniai 
naudotis internetu atnau-
jintoje viešosios interneto 
prieigos infrastruktūroje“.

Rokiškio rajono savival-
dybės Juozo Keliuočio vie-
šosios bibliotekos direktorė 
Alicija Matiukienė sako, jog 
miesto ir rajono bibliotekose 
jau yra įrengti viešosios in-
terneto prieigos taškai, todėl 
ir ankstesniais metais buvo 
organizuojami kompiute-
rinio raštingumo, interneto 
išteklių naudojimo ir kt. mo-
kymai.

„Gavę naują kompiute-
rinę įrangą, išdalinsime ją 
savo padaliniams – miesto, 

miestelių, bei kaimo bibli-
otekoms. Turimi kompiu-
teriai ir programinė įranga 
greit sensta ir dėvisi, todėl 
kai tik pasieks mūsų bibli-
oteką, kompiuterinė įranga 
bus atnaujinta. Filialuose 
esančiose bibliotekose ir 
dabar veikia viešosios inter-
neto prieigos taškai. Kaimo 
bibliotekose įrengta po dvi 
kompiuterizuotas darbo vie-
tas, miesteliuose po keturias, 
Viešojoje bibliotekoje – 10, 
o Vaikų ir jaunimo skyriuje 
– 6 kompiuterizuotos dar-
bo vietos. Bibliotekos vyk-
do projektus, organizuoja 
kompiuterinio raštingumo 
mokymus miesto ir rajono 
gyventojams. 2019 metais 
buvom pripažinti skaitmeni-
nio raštingumo lyderiais, nes 
apmokėm didžiausią skaičių 
gyventojų rajone“- sako bi-
bliotekos direktorė A.Matiu-
kienė.

Kaip skelbia Rokiškio 
rajono savivaldybės Juozo 
Keliuočio biblioteka, 2020 
01 01 dienai Rokiškio rajo-
no savivaldybėje apmokyti 
1063 žmonės - 332 žmonės 
(33 grupės) pagal pradedan-
čiųjų mokymų programą, 
731 žmogus (72 grupės) pa-
gal pažengusiųjų mokymų 
programas. Dalyvaudami 
projekto veiklose, gyvento-
jai įgijo arba sustiprino skai-
tmeninius įgūdžius, padau-
gėjo interneto vartotojų.

Enrika PAVILONIENĖ

Rokiškio rajono savivaldybės admi-
nistracija skelbia atranką Kriaunų 
seniūnijos kūriko pareigoms užimti, 
2020–2021 metų šildymo sezonui, 
(darbuotojas pagal darbo sutartį (1 
pareigybė, C lygis)), pastoviosios da-

lies koeficientas nuo 4,00 iki 4,08 (pareiginės algos 
baziniais dydžiais, priklausomai nuo profesinio dar-
bo patirties (metais)). 

Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savivaldy-
bės interneto svetainėje adresu http://www.rokis-
kis.lt. 

Užs. 1167

Įkliuvo du neblaivūs vairuotojai
Šeštadienį, spalio 24 d., Ro-

kiškyje sulaikyti du neblaivūs 
vairuotojai.

10.35 val. Rokiškyje, Vil-
niaus g., sustabdytas automobilis  
„Mazda", kurį vairavo neturintis 
teisės vairuoti, neblaivus (2,98 
prom.) vyras (gim. 1993 m.).

13.07 val., Rokiškyje, Pane-
vėžio g., sustabdytas automobilis 
„VW GOLF", kurį vairavo ne-
blaivus (2,39 prom.) vyras (gim. 
1999 m.).

Panevėžio apskrities 
vyriausiojo policijos 

komisariato 
inform.

Kliudė dviratininkę
Sekmadienį, spalio 25 d., apie 9.20 val., Rokiškyje, moteris 

(gim. 1972 m.) vairuodama automobilį „BMW“, važiuodama 
Laisvės g. ir sukdama į kairę, Respublikos g., nepraleido pės-
čiųjų perėja dviračiu važiavusios moters (gim. 1951 m.).

Dviratininkė po medikų apžiūros išleista gydytis į namus.
Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato 

inform.



3 psl.  2020-10-27

Nepriklausomas rajono laikraštis

Seimo rinkimų antrasis turas: rinkėjų aktyvumas katastrofinis, 
sugadintų biuletenių skaičius – lygiai tiek, kiek rinkėjų yra nemažoje apylinkėje

Apylinkė/ balsai už. V. Kanopą už R. Martinėlį
1. J. Tumo-Vaižganto 414 383
1. Adomynės 88 78
2. Antazavės 92 65
2. Senamiesčio 505 448
3. Mikrorajono 377 323
4. J. Tūbelio 520 437
5. Biliūnų 38 16
5. Respublikos 533 474
6. Juodpėnų 66 57
6. Bajorų 177 163
7. Čedasų 46 15
8. Kavoliškio 258 272
9. Skemų 146 81
10. Laičių 47 34
10. Žiobiškio 81 95
11. Kazliškio 76 98
12. Migonių 37 24
12. Konstantinavos 41 23
13. Naivių 54 44
13. Obelių 156 120
14. Noriūnų 200 118
14. Pandėlio 287 209
15. Juodupės 308 236
16. Rudilių 61 36
16. Juodupės kaimiškoji 169 112
18. Lukštų 76 18
18. Skapiškio 142 70
19. Jūžintų 159 105
20. Laibgalių 128 80
21. Šepetos 127 130
21. Sėlynės 68 50
22. Šimonių 81 97
22. Kamajų 97 88
23. Virbališkių 35 61
23. Aukštakalnių 74 46
24. Duokiškio 53 34
25. Kalvių 79 40
26. Salų 92 54
27. Kriaunų 86 55
28. Lašų 52 50
29. Kairelių 53 37
30. Pakriaunių 45 39
31. Aleksandravėlės 35 24
34. Obelių 207 107
35. Suvainiškio 51 23
37. Sriubiškių 50 50
38. Lailūnų 57 39
40. Panemunio 73 29
41. Stoties 96 182
42. Panemunėlio 72 94
Viso 6865 5563

Rinkimų naktį Vidmantas Kanopa (viduryje) su artimaisiais demonstravo santrūrų džiugesį rezultatais.

Pasveikinti nugalėtojo atvyko ir kupiškėnų delegacija.

Seimo nario Raimundo Martinėlio (antrasis iš dešinės) rinkimų štabe į ateinančius rezultatus žvelgta su nerimu.

Seimo rinkimų antrajį 
turą Sėlos rytinėje vien-
mandatėje apygardoje už-
tikrintai laimėjo Vidmantas 
Kanopa. Jau maždaug apie 
22 val., nors dar nebuvo ži-
nomi poros Rokiškio miesto 
didžiųjų apylinkių balsai, 
persvara jau perkopė tūks-
tantį balsų. Tačiau rinkimų 
rezultatai kelia ir tam ti-
krų nuogąstavimų: rinkėjų 
aktyvumas buvo žemas, o 
sugadintų biuletenių Sė-
los rytinėje vienmandatėje 
apygardoje buvo 467, arba 
kiek rinkėjų atėjo balsuoti į 
nemažą apylinkę.

Iš anksto balsavo 
gana aktyviai
Per keturias išankstinio 

balsavimo dienas Sėlos ryti-
nės apygardos žmonės bal-
savo ganėtinai aktyviai. Ben-
drasis rinkėjų aktyvumas yra 
7,96 proc. Šalies rodiklis yra 
kiek mažesnis: 7,34 proc.

Aktyvumo rekordas pri-
klauso Skemų rinkiminei 
apylinkei: čia jau balsavo 
kiek daugiau nei penktadalis 
balsavimo teisę turinčių as-
menų. Tai neturėtų stebinti: 
iš 652 rinkėjų iš anksto balsa-
vo 19, o dar 112 – specialia-
me punkte. Iš anksto net 415 
rinkėjų balsavo Respublikos 
rinkiminėje apylinkėje (tai 
sudaro 17,15 proc. visų jos 
sąrašuose esančių rinkėjų). 
Visose Rokiškio miesto di-
džiosiose rinkimų apylinkėse 
iš anksto balsavusiųjų skai-
čius viršija 12 proc. Iš ma-
žesnių apylinkių nekantriausi 
yra Konstantinavos rinkėjai – 
iš 128, esančių sąrašuose, jau 
balsavo 17, arba 13,28 proc. 
Mažiausiai balsavusiųjų iš 
anksto yra Čedasų apylinkė-
je – vos du, arba 1,2 proc. Ne 
ką gausiau balsavo ir Lailūnų 
rinkėjai: čia išankstino bal-
savimo aktyvumas yra 2,03 
proc. Vos 3 proc. ribą peržen-
gė ir didelės Kamajų apylin-
kės, taip pat Salų, Duokiškio 

Kairelių rinkėjai.
Kadangi rinkimuose var-

žėsi du Rokiškio kandidatai, 
Kupiškio rajono rinkiminėse 
apylinkėse, priklausančio-
se Sėlos rytinei apygardai, 
rinkėjai vangesni. Štai, pa-
vyzdžiui, didelėje Noriūnų 
apylinkėje, kurioje yra 1140 
rinkėjų, iš anksto balsavo 
vos 49 arba 4,3 proc. Šepetos 
apylinkėje, kurioje yra 890 
rinkėjų, balsavo 76, arba 8,54 
proc. Virbališkių apylinkėje 
iš 241 rinkėjo balsavo tik 6, 
arba 2,49 proc.

O rinkimų dieną – 
vangiai
Dvidešimt minučių iki už-

darant vieną didžiausių Ro-
kiškio rinkiminių apylinkių – 
Juozo Tūbelio. Jos sąrašuose 
2400 rinkėjų. „Rokiškio Si-
renos“ žurnalistė, atėjusi bal-
suoti, gavo 633-uoju numeriu 
pažymėtą lapelį. Palyginti, 
prieš dvi savaites, pirmajame 
Seimo rinkimų ture, atėjus 
balsuoti apie 15.30 val. toje 
apylinkėje jau buvo balsavę 
beveik 550 rinkėjų.

 Už jos nugaros – dar 

penketas rinkėjų. Eilių nėra. 
Apylinkės komisija neslepia: 
balsus suskaičiuoti neuž-
truks. Iš anksto čia balsavo 
15,25 proc. rinkėjų, rinkimų 
dieną – tik 26,58 proc. Viso 
– vos 41,83 su trupučiu proc. 
rinkėjų. 

Kaip sakė J. Tūbelio apy-
linkės komisijos narės, rinkė-
jai šįsyk buvo labai neakty-
vūs, ypač maža jaunimo.

O koks gi kupiškėnų pa-
sirinkimas? Štai netoli Ro-
kiškio rajono ribos esančių 
Laičių rinkėjai neslėpė, kad 

didelio aktyvumo tikėtis ne-
verta. Mat daug krašto žmo-
nių palaikė saviškį – Joną 
Jarutį. O už rokiškėnus, kaip 
sakė kalbintos moterys, bal-
suoti ateis gerokai mažiau 
rinkėjų, nei pirmajame ture. 
Visgi šioje apylinkėje, įskai-
tant ir balsavusius iš anksto, 
buvo 41,92 proc. rinkėjų. Ir 
tai viena iš aktyvesnių apy-
gardų. Vienintelė iš apygar-

dos apylinkių, kurioje rinkė-
jų skaičius viršijo 50 proc. 
– Konstantinavos. Čia iki 19 
val. balsavo 53,13 proc. rin-
kėjų, tiek pat jų buvo ir užvė-
rus apylinkės duris.  

Mažiausiai rinkėjų bal-
suoti atėjo į Rudilių rinkimi-
nę apylinkę: viso vos 26,86 
proc., o rinkimų dieną apskri-
tai tik 13,3 proc.

Į 5 p.
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BRYDĖS

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Antrasis covid-19 kėlinys – šaldytuvas prieš televizorių 2:0

Kad ne diena, tai naujas 
užsikrėtusiųjų covid-19 re-
kordas. Prisiminus maniškį 
straipsnį pačioje covid-19 is-
terijos pradžioje apie tai, ką 
reiškia nusipirkti tualetinio 
popieriaus, kruopų ir kars-
tą, dabar galiu piktdžiugiš-
kai krizenti – o ką aš jums 
sakiau. Šaldytuvas visada 
laimi prieš televizorių. Vi-
sada. Visada sveikas protas 
pareina tada, kai kyla klau-
simas, o ką mes dabar val-
gysim? Mes kovo viduryje 
išjungėme valstybę, dovano-
kite, kiek turėdami atvejų? 
Kažkur apie šimtą? O dabar 
per dieną suskaičiuojame ir 
400 naujų atvejų. Ir ką? Ir 
nieko. Vaikai eina į moky-
klas, suaugusieji į darbus, 
babytės – į bažnyčią. Par-
duotuvėse niekas nebešluoja 
nei tualetinio popieriaus, nei 
kruopų. Vienkartinės kau-
kės tapo daugkartinėmis. Iš 
bjauraus įpročio, nors da-
bar niekas jų internete už 
aukso lakštų kainą nebepar-
davinėja. Kažkurioje vais-
tinėje netgi mačiau kaukes 
su nuolaida. KAUKES. SU 
NUOLAIDA. Dezinfekciniu 
skysčiu užverstos parduotu-
vės. Jūs tai galėjote įsivaiz-
duoti kovo mėnesį?

Ir ką visa tai reiškia? Tai 
reiškia optimistinius ženklus, 
kad masinė psichozė praė-
jo. Praėjo noras gyventi kaip 
siaubo filme ir realybėje su-
vaidinti šių dienų apokalipsę. 
Pasaulis nuo covid-19 neišmi-
rė. Pasaulio pabaiga neatėjo. 
Metas išsigydyti dėl kvailumo 
prisirinktus guzus ir gyventi 
toliau. Kralikienė, piktų ko-
mentatorių apmaudui, ne tik 
kad nenumirė nuo covid-19, 
bet netgi juo nesusirgo. O jei 
ir susirgs, tai ne kažkokia baisi 
problema.

Nors noras gąsdinti ir žars-
tyti apokaliptines prognozes 
niekur nedingo. Kai kurie vei-
kėjai dar ir dabar neišlenda iš 

televizoriaus, sėdami paniką. 
Kodėl jie tai daro? Norėdami 
pasirodyti reikšmingi. Tiesiog 
tie žmonės daugybę metų dir-
bo savo darbą ir niekam nebu-
vo įdomūs. Ir staiga atsidūrė 
dėmesio centre, objektyvų tai-
kikliuose, prožektorių švieso-
je. Tokių pranašų būna visur ir 
visuomet. Mes didžiuojamės 
esantys XXI a. – technologijų, 
modernaus mąstymo visuo-
mene. O iš tiesų esame maži 
padarėliai didelių ir nesupran-
tamų reiškinių sūkuryje. Mes 
juokėmės skaitydami metraš-
čius, kai belaukdami Anno 
Domini 1000 (pirmojo tūks-
tantmečio) ir su juo ateisian-
čios laikų pabaigos, tuome-
čiai turtingieji išdalino turtą 
vargšams, vietoj šiltų vilnonių 
drabužių ir kailių apsiaustų 
apsivilko ašutines ir užlipę ant 
kalno, laukė pasaulio pabai-
gos. Kai laukimas įgriso, pasi-
darė šalta, o pasaulio pabaiga 
vis neatėjo, suprato, kad pra-
našai kažką čia supainiojo. Ir 
pabandė susigrąžinti bent dalį 
to, ką kilniadvasiškai išdalino 
vargšams (gera dalinti tai, kas 
nebereikalinga, ar ne?). Atga-
vo jie, aišku, špygą.

Kita baisi prognozė vėl 
buvo susijusi su tūkstanmečiu. 
Tik dabar jau Anno Domini 
2000. Prisimenat, kaip buvo 
pranašauta, kad viso pasaulio 
kompiuteriai nepajėgs atpa-
žinti šios datos. Ir kils į orą 
nevaldomi branduoliniai už-
taisai, sprogs atominės elek-
trinės, o išgyvenęs pasaulis 
paskęs tamsoje ir barbarybėje. 
Ir ką? Pasitvirtino?

Jei peržvelgtume pasku-
tiniojo dešimtmečio popu-
liariausius filmus, tai apoka-
lipsės tema ten buvo ryškiai 
viena dominuojančių. Kokių 
tik baubų nebuvo sukurta: ir 
gyvi numirėliai, ir nemirėliai, 
ir t.t. Ir baisiausių epidemijų 
ilgesys: apie maždaug 2014 
m. vis nenuslopo Ebolos pro-
trūkis, tada buvo įvairiausių 
gripų, paukščių, kiaulių, pro-
trūkis, po to pranašautas Zi-
kos viruso protrūkis Europoje. 
Ir kur dabar visa tai?

Turėjome naują baubą – 
covid-19. Tačiau pamiršome, 
kad tai ne pirmoji, ir ne pati 
baisiausia žmonijos epidemi-
ja. 1346 m. prasidėjusi bubo-
ninio maro epidemija nusinešė 
(įvairiais skaičiavimais) 50-70 
proc. Europos gyventojų. Ma-
ras, su tam tikru reguliarumu, 
Europą siaubė iki XVIII a. 
Lietuvoje paskutinysis dide-
lis jo protrūkis buvo 1709-11 
m. Prisiminkite „Aukštujų 
Šimonių likimą“ ar šiemet 
Kalviuose pašventintą pa-
minklinį akmenį. Esmė tame, 
kad maras ir šiandien niekur 
neišnyko. Kasmet pasaulyje 
fiksuojama kelios dešimtys jo 

atvejų. Bet žmonija išmoko 
su tuo gyventi. Atsiminkime 
ir ŽIV epidemiją. Žmonija 
išmoko su tuo gyventi. Su 
kiekviena epidemija žmonija 
išmoko gyventi.

Ir su covid-19 turėsime iš-
mokti gyventi. Ne užsidaryti 
nuo jo, o gyventi su juo. Ta-
čiau tam reikia išmokti kelias 
labai svarbias pamokas.

Pirmoji jų – tam, kad tams-
ta galėtumėte sėdėti užsiba-
rikadavęs nuo viso pasaulio, 
kelios dešimtys žmonių turi 
dirbti. Kad jūs neitumėte į 
parduotuvę, reikia, kad kaž-
kas maistą atvežtų. Vadinasi, 
reikia kurjerio ir parduotuvės. 
Tam, kad parduotuvė turėtų ką 
įdėti jums į siuntinį, kažkas 
gamyklose turi maistą gamin-
ti ir atvežti iki parduotuvės. 
Kad užsisakytumėte kepsnį 
į namus, turi dirbti kavinė. 
Tam, kad atvažiuotų greitoji 
pagalba, reikia, kad joje sė-
dėtų vairuotojas ir medikas. Ir 
ligoninės turi dirbti. Ir polici-
ja, ir gaisrinė, ir kariuomenė. 
Netgi tam, kad jūs šv. Mišias 
matytumėte nuotoliniu būdu, 
bažnyčioje turi būti kunigas 
ir kažkas, kas jį filmuos. Vien 
tam, kad saugiai sėdėtumė-
te namie, dirbti turi dešimtys 
žmonių. Tad kokia to užsida-
rymo prasmė?

Tam, kad jūs galėtumėt už-
sisakyti paslaugas į namus, jūs 
turite kažkuo už jas sumokėti. 
O kuo, jei jūs nedirbate?

Ir valstybė ne kažin kuo 
gali jums padėti. Nes jei ne-
dirbate, nemokate mokesčių. 
Vadinasi, ji savo paslaugoms 
negauna pajamų. Jei ji nesu-
renka mokesčių, ji neturi kuo 
užmokėti medikams, polici-
ninkams, ugniagesiams. Ir jei 
nėra dirbančiųjų, ir bedarbiams 
bei pensininkams nebėra iš ko 
mokėti. Susidaro uždaras ratas. 
Jei tai būtų tik lokalinė, vienos 
valstybės ar net vieno regiono 
bėda, dar būtų galima kažkaip 
ištverti. O covid-19 yra pasau-
linė epidemija.

Antroji pamoka – spręsti 
problemas. Dabartinės vi-
suomenės bėda yra ta, kad 
Vakarų pasaulis pastaruosius 
70 metų per lengvai ir per 
patogiai gyveno. Visuomenė, 
politika, mokslas, neturėdami 
rimtesnių bėdų, įprato spręsti 
išsigalvotas ar bent ne pirmojo 
būtinumo. Mes juokiamės iš 
viduramžių scholastikų, skai-
čiavusių velnius ant adatos 
smaigalio. O ką mes darome 
dabar, po velnių?! Kai atėjo 
reikalas organizuoti visuome-
nės gyvenimą tvirtai stovint 
abiem kojom ant žemės, tai 
Lietuvoje žinių laidoje rim-
tais veidais rodoma kažkokio 
Danijos miesto mero atsista-
tydinimo spaudos konferen-
cija. Mat, įsivaizduokite sau, 

prieš dešimt metų! jisai uždė-
jo kažkokiai moteriškei leteną 
ant šlaunies. Pasaulinio masto 
problema. Metoo ir Black li-
ves matter, kiti panašūs kipišai 
rodo, kad visuomenės intelek-
tualai yra nepajėgūs spręsti ak-
tualiausių nūdienos uždavinių 
ir maskuoja juos triukšmingais 
ir entuziastingais niekais. Ne-
mokama netgi atsirinkti, ku-
rias problemas reikia spręsti 
dabar, o kurios gali ir kažkiek 
palaukti. Toli ieškoti nereikia: 
pas mus irgi viena svarbiausių 
Seimo rinkimų temų tapo bau-
džiakas ir kasiakas. Nes kitų, 
svarbesnių, problemų spręsti 
nėra nei smegenų, nei, tiesą 
pasakius, noro.

Jei atidžiai įsiklausytume į 
šiandieninį covid-19 naratyvą, 
tai jame velnias ragus ir kano-
pas nusilaužtų. Kognityvinis 
disonansas ant kognityvinio 
disonanso, ir tai pakelta kva-
dratu. Informacijos tiek daug, 
tokios rėkiančios ir tokios 
prieštaringos, kad rasti racio-
nalumo grūdus jos sraute yra 
sudėtinga net profesionalams. 
Atidžiai peržvelkite daugu-
mos kalbančiųjų galvų pasi-
sakymus prieš tris mėnesius 
ir šiandien. Ir ką pamatysite? 
Ogi tai, kad tie patys kalbėto-
jai jau po kelis kartus išvertė 
kailį. Nuo visiškų draudi-
mų iki visiškos laisvės, nuo 
jos vėl prie draudimų. Ką tai 
reiškia? Tai reiškia, kad nei 
vyriausybė, nei mokslininkai, 
nei medikai iš tiesų nežino, 
ką reikia daryti. Nes uždary-
ti šalį su 100 atvejų, o turinti 
400 atvejų per parą viso labo 
apriboti barų ir kavinių darbo 
laiką, tai ir yra kognityviniai 
disonansai. Per Velykas vežio-
tis dokumentus, kad galėtum 
iš miesto išvažiuoti į nuosavą 
kaimo sodybą, o dabar dar ga-
lima keliauti Dievas žino kur, 
nors užsikrėtimų yra šimtai 
per parą?

Vienam mano bičiuliui 
teko saviizoliuotis dėl to, kad 
jis atliko profesinę pareigą ir 
su galimu covid-19 nešioto-
ju buvo, dovanokite, vienose 
kapinėse. Taip kontaktavusių 
su covid-19 sergančiaisiais 
dabar yra tiek, kad saviizo-
liacijai jau reiktų uždaryti iš-
tisas įmones, gal net miestus. 
Didieji dienraščiai kurį laiką 
dar skelbė, kuriose vietose 
lankėsi covid-19 infekuoti 
asmenys. Buvo gaištamas lai-
kas tokiai informacijai rinkti, 
skelbti, nors ji iš esmės yra 
niekinė. Pabandykite jūs tiks-
liai atsiminti, kuriuo metu 
praėjusią savaitę jūs lankėtės 
parduotuvėje. Štai, tarkime, 
perskaitėte, kad infekuotasis 
lankėsi penktadienį 18:04 pre-
kybos centre A. O jūs irgi ten 
lankėtės. Tądien. Bet nė už ką 
neprisimenate, kada: ar 17:58, 

ar 18:16. Ir ką jums duoda to-
kia informacija? Dabar įvesta 
visaliaudinė registracija rengi-
niuose. Ir ką tai duoda? Nusi-
raminimo jausmą, nes „riekia 
kaška dariti“? Nes kai 400 už-
sikrėtusiųjų per parą, išgaudyti 
visus kontaktus tampa fiziškai 
nebeįmanoma. Ir, tarkime,  aš 
400 vietų kultūros centro sa-
lėje buvau tuo pat metu, kaip 
covid-19 užsikrėtęs Petras. Aš 
sėdėjau pirmoje eilėje, jis – 
kažkur galiorkoje. Mes nesu-
sitikome. Kokia tikimybė, kad 
aš užsikrėčiau? Nulinė. Bet 
kažkas gaištų laiką peržiūrėti 
renginio registracijas, surasti 
visus jame buvusius žmones. 
Pagalvokite, kiek laiko tai 
užimtų. Nors daug didesnė ti-
kimybė užsikrėsti nuo praeivio 
kokiame nors prekybos centre, 
bet ten kontaktus atsekti fak-
tiškai neįmanoma. Užtat visi 
užimti, visi svarbūs, informa-
ciją renka.

Net jei ir pavyktų visus 
tuos kontaktus atsekti, o ką 
toliau daryti? Saviizoliacijoje 
laikyti šimtus tūkstančių svei-
kų žmonių? O kas už tai mo-
kės? Kas juos išlaikys? Kas 
mokės mano darbdaviui, kuris 
vietoj manęs ieškos pakaitinio 
žmogaus? O jei, tarkime, už-
sikrėtė žmogus kokioje nors 
didelėje įmonėje, kur jis per 
pamainą kontaktuoja su ko-
kiu 50 žmonių? Kuo įmonei 
juos pakeisti? Ir tikrovė kala 
grėbliakočiu į kaktą: jau dabar 
buvo susidurta su problema, 
kad kai kuriuose rajonuose 
žmonės kategoriškai atsisako 
tikrintis, slepia informaciją 
apie kontaktus. Kai kas tiesiog 
piktybiškai nesiizoliuoja net 
sirgdamas ir sėja virusą toliau. 
O nepilna informacija tokioje 
situacijoje tampa niekine, tik 
veltui gaištamas laikas ir re-
sursai jai apdoroti.

Trečioji pamoka – nustoti 
imituoti darbą. Mes su co-
vid-19 gyvename jau daugiau 
nei pusmetį. Ir nuo epidemi-
jos pradžios mūsų sveikatos 
apsaugos sistema iki aukš-
tumų ištobulino bauginimo 
ir verkimo meną. Dabar jau 
kontaktų neatseka, instituci-
jos griūva, ligoninėse vietų 
per mažai. Primenu, kad nuo 
covid-19 šiai dienai mirė 125 
žmonės. Tai, žinoma, daug. 
Apie tai kiekviename naujie-
nų portale bėganti eilutė. O 
kur bėgančios eilutės, kiek 
šiuo metu mirė nuo vėžio, šir-
dies ir kraujagyslių ligų? Kur 
šita statistika? Mes juokiamės 
iš viduramžių žmonių, kurie 
marą gydė ožkos šlapimu ir 
trintais deimantais. Ir nė kiek 
nebesijuokiame, kai pas mus, 
Rokiškyje, plaučių uždegimą 
gydo nuotoliniu būdu parace-
tamoliu, vaistažolėmis ir, do-
vanokite, švęstu vandeniu. Ir 

atvirai sakau – pas egzorcistą 
(nors jų Lietuvoje vos keli) pa-
tekti būtų paprasčiau, nei būti 
apžiūrėtam gydytojo. O dabar 
paaiškėjo, kad dar ir lovų ligo-
ninėse trūksta. Ir konsultuoti 
žmones karštąja linija nebėra 
kam. O ant nosies dar ir perša-
limo ligų sezonas...

Viskas baigėsi tradiciniu... 
kariuomene gelbėk. Už ką dar 
labiau gerbiu kariuomenę, tai 
už jos atsakymą: buvo suda-
rytos visos sąlygos, paruošti 
visi patarimai, kaip belaukiant 
antrosios covid-19 bangos 
valstybės institucijoms susi-
tvarkyti darbą.

Kodėl tai nebuvo padary-
ta? Kodėl civilinės institucijos 
per kelis mėnesius atokvėpio 
nieko nepadarė, kad pasiruoš-
tų, nors buvo aišku, kad antro-
ji banga ateis su vėstančiais 
orais. Kur jų tų mėnesių vei-
klos rezultatai? Ogi ten, kur ir 
įprastai šiuos trisdešimt metų 
– užuot ruošusios, valstybės 
institucijos, kaip visada, imi-
tavo darbą. Tačiau sudėtingoje 
situacijoje imituotojų reikia 
mažiausiai. Reikia strateguo-
jančių, planuojančių, orga-
nizuojančių` ir dirbančių. O 
pas mus buvo ir tebėra pliur-
piantys. Jei medicinos įstaigų 
vadovai bent pusę laiko, kurį 
praleido iš televizoriaus gąs-
dindami tautą, būtų skyrę savo 
tiesioginiam darbui, rezultatai 
būtų kitokie. Bet tada niekas 
per teliką nerodytų, sau ir ki-
tiems reikšmingi neatrodytų. 
O kai reikia pamatyti ir realiai 
įvertinti to darbo rezultatus, 
tada jau, kaip visada, kariuo-
mene, gelbėk.

Covid-19 yra tas lakmuso 
popierėlis, kuris apnuogino 
mūsų visuomenės ydas. Ne-
mąstymą, darbo imitavimą, 
grožėjimąsi savimi televizo-
riuje, norą gyventi išgalvotoje 
realybėje, nemokėjimą strate-
guoti, skirti būtinų problemų 
ir pramogų. O tikrovė, kaip 
tas užmintas grėbliakotis, vis 
negailestingai kala į kaktą. Ir 
noras žaisti karantiną praeina. 
Nes nebėra pinigų. Papras-
čiausiai, nebėra pinigų, iš ko 
uždaryti antrą kartą valstybę, 
iš ko išlaikyti namuose sėdin-
čius sveikus žmones. Šaldy-
tuvas laimėjo, mielieji ponai. 
Užtikrintai.

O su covid-19 mes gyvensi-
me. Kaip kitados mūsų protė-
viai gyveno su maru, cholera, 
vidurių šiltine, poliomielitu. 
Tiesiog suprasime, kad pasau-
lis yra didelis ir sudėtingas, 
kad žmogus ir mokslas – ne 
visagaliai. Kad šalia egzistuo-
ja ne tik amžinos linksmybės, 
amžinas pakilimas, bet ir pro-
blemos, krizės, ligos, mirtis. Iš 
savo svajonių burbulų grįšime 
į tikrovę, kuri primena: me-
mento mori. 
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Nepriklausomas rajono laikraštis

Svarbi informacija apie COVID-19 rajone
Rokiškio rajone serga penki asmenys. Paskutinis atvejis registruotas Nacionalinio 

visuomenės sveikatos centro spalio 16 d.
Rokiškio rajono savivaldybėje nuo spalio 26 dienos taikomi ribojimai:

Seimo rinkimų antrasis turas: rinkėjų aktyvumas katastrofinis, 
sugadintų biuletenių skaičius – lygiai tiek, kiek rinkėjų yra nemažoje apylinkėje

Iš 3 p.
Nors Sėlos rytinės apygar-

dos rinkėjai ir balsavo vangiai, 
visgi jų aktyvumo vidurkis – 
40,51 yra didesnis už bendrą 
šalies vidurkį – 38,65.

Balsus skaičiuoti 
neužtruko
Rinkiminės apylinkės buvo 

uždarytos lygiai 20 val. Pir-
mieji balsai iš pačių mažiau-
siųjų pradėjo plaukti praėjus 
geroms 20 min. Jau nuo pir-
mųjų, mažųjų apylinkių, rezul-
tatų formavosi tendencija, kad 
lyderiu yra socialdemokratų 
atstovas Vidmantas Kanopa. 
Atotrūkis nuo antroje vietoje 
esančio Raimundo Martinėlio 
augo sparčiai. Ir suplaukus 
maždaug pusės apylinkių duo-
menims, jau buvo aišku, kad 
kelių šimtų balsų persvaros 
netgi R. Martinėliui laimėjus 
didžiosiose miesto apylinkė-
se, jau nepavyktų likviduoti. 

Tačiau ir visų didžiųjų 
miesto apylinkių rinkėjų pa-
sirinkimas buvo V. Kanopos 

naudai. Iš didesnių apylinkių 
tik Kavoliškio rinkėjai nedi-
dele balsų persvara pergalę 
skyrė R. Martinėliui: 272 bal-
sai, V. Kanopai – 258. Viso 
R. Martinėlis laimėjo aštuo-
niose iš 50 apygardos rinki-
minių apylinkių. Įdomu tai, 
kad Sriubiškių rinkiminėje 
apylinkėje užfiksuotos lygio-
sios: abu kandidatai gavo po 
50 balsų.

Viso už V. Kanopą balsavo 
55,24 rinkėjų, o už R. Marti-
nėlį – 44,76 proc.

Balsavo ir už... 
Sangoką
Ir Seimo rinkimų antrajame 

ture pasitvirtino Sėlos rytinė-
je apygardoje pirmajame ture 
buvusi tendencija: labai daug 
sugadintų biuletenių. Mat pa-
sirinkimas iš esamų kandidatų 
kai kurių rinkėjų netenkino. 
Jau rinkimų naktį ėmė plisti 
rajono gyventojų „šedevrai“, 
palikti balsadėžėse: vienas 
įrašė, kad balsuos už anima-
cinio filmuko herojų Sangoką, 

kitas – už mažo miestelio... 
keliuką.

Viso apygardos balsadė-
žėse rasta 467 negaliojantys 
biuleteniai, arba 3,62 proc. 
Palyginti, tiek pat rinkėjų yra 
nemažoje Šimonių apylinkėje. 

Įdomumo dėlei, mažiausia 
apygardoje yra Konstantina-
vos apylinkė su 131 rinkėju. 
Tačiau ir čia iš 68 balsavusių-
jų net 4 sugadino biuletenius. 
Daugiausia, 40 negaliojančių 
biuletenių rasta J. Tūbelio 
apylinkėje, po 32 – Senamies-
čio ir Mikrorajono, 31 – J. 
Tumo Vaižganto apylinkėse. 
Visi galiojantys biuleteniai 
buvo Čedasų, Juodpėnų, Vir-
bališkių, Kalvių rinkiminių 
apylinkių balsadėžėse.

Santūrus džiugesys
ir gėlės bagažinėje
Rinkimų naktį „Rokiškio 

Sirena“ apsilankė abiejų kan-
didatų rinkimų štabuose. 

Apie 21.30 val. rezultatai 
jau buvo faktiškai aiškūs: V. 
Kanopos persvara, išanksti-

niais duomenimis, jau artėjo 
prie tūkstančio balsų ribos, 
nors trūko dar poros didesnių 
apylinkių rezultatų. Social-
demokratų štabe – santūraus 
džiugesio nuotaikos. Rinki-
mų štabo aktyvistai nekantriai 
laukė duomenų, kad galėtų 
pagaliau pakelti šampano tau-
res už savąjį kandidatą. Rajo-
no vicemeras Tadas Barauskas 
neslėpė: pergalės tikėjosi, tik 
kiek mažesniu, maždaug 700 
balsų skirtumu.

Pats kandidatas V. Kanopa 
atviravo, kad rinkimų rytą ir 
dieną nerimo buvo nemažai. 
Jis savo ir oponento galimy-
bes vertino maždaug vieno-
dai. Šiokio tokio nerimo įnešė 
ir tai, kad rinkėjų aktyvumas 
buvo labai žemas. „Galvojau, 
kad toks aktyvumas palankes-
nis varžovui“, – komentavo V. 
Kanopa. Rezultatai jį maloniai 
nustebino. „Keista, kad R. 
Martinėliui nepadėjo ir Rokiš-
kio bei Kupiškio merų parama 
“, – sakė pašnekovas, mintyje 
turėdamas ir tai, kad už jį pa-

kankamai daug balsų atidavė 
ir Kupiškio rajono, kuriame 
yra mažiau žinomas, rinkėjai.

Kadangi savo ir oponento 
galimybes vertino vienodai, 
pasiruošė ir nesėkmės atve-
jui. „Nors ir jaučiau, kad galiu 
laimėti, visgi nupirkau gėlių 
varžovui pasveikinti“, – sakė 
V. Kanopa. Visgi gėlės liko 
automobilio bagažinėje.

Apie 22 val. pasveikinti V. 
Kanopos atvyko ir kolegos so-
cialdemokratai iš Kupiškio. O 
už kelių minučių – ir varžovas 
rinkimuose R. Martinėlis bei 
rajono meras Ramūnas Gode-
liauskas.

Ramus laukimas
R. Martinėlio rinkimų štabe 

apie 22.30 val. tvyrojo ramios 
nuotaikos: buvo laukiama liku-
sių poros rinkiminių apylinkių 
duomenų, tačiau tendencija 
jau buvo aiški. R. Martinėliui 
grįžus iš oponento štabo, pa-
tarėjas Karolis Baraišys įteikė 
saldainių dėželę „Pergalė“ su 
komandos palinkėjimais, kad 

šis pralaimėjimas taptų sėkmės 
laidu ateityje.

Konservatoriai 
formuos vyriausybę
Nepaisant to, kad konser-

vatorių remiamas kandida-
tas Sėlos rytinėje apygardoje 
patyrė nesėkmę, ši partija 
laimėjo daugiausia mandatų 
– 50. Ir ji ėmėsi iniciatyvos su 
Lietuvos liberalų sąjūdžiu (13 
mandatų) bei Laisvės partija 
(11 mandatų) formuoti val-
dančiąją koaliciją. Lietuvos 
valstiečių ir žaliųjų sąjunga 
gavo 32 mandatus, Lietuvos 
socialdemokratų partija – 13, 
Darbo partija – 10, Lietuvos 
lenkų rinkimų akcija – Lie-
tuvos kriškčioniškų šeimų 
sąjunga  – 3 mandatus, tiek 
pat Socialdemokratų darbo 
partija, po vieną mandatą tu-
rės partija „Laisvė ir teisingu-
mas“ bei Lietuvos žaliųjų par-
tija, o save išsikėlę kandidatai 
laimėjo 4 mandatus. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ 

Rokiškio baseinui – dveji:
varžybos kiekvienam  jaunajam plaukikui

Savaitgalį Rokiškio ba-
seine surengtos plaukimo 
varžybos antrajam basei-
no gimtadieniui paminėti. 
Kaip komentavo šio ba-
seino direktorius Vitalijus 
Jocys, varžėsi tik mūsų 
rajono jaunieji plaukikai. 
Galimybę startuoti turėjo 
ir tie, kurie siekia spor-
tinių aukštumų, ir tie, 
kurie plaukia savo malo-
numui ir sveikatingumui. 
Be prizų neliko nė vienas 
iš daugiau nei keturias-
dešimties plaukikų. Kie-
kvieno laukė diplomas, 
prizininkų – medaliai, o 
trijų absoliučiai geriausių 
plaukikų – „Pipirini“ do-
vanų kuponai.

Apdovanojimai truko 
tiek pat, kiek 
ir plaukimai
Vienas išskirtinių plauki-

mo varžybų bruožų yra tai, 
kad jos vyksta labai opera-
tyviai. Plaukikai, priklauso-
mai nuo plaukimo stiliaus ir 
asmeninio pajėgumo, 50 m 
nuplaukia per maždaug 40 
s 0 1 min. 10 s. Patys plau-
kimai organizuojami taip, 
kad pasirengimai jiems truk-
tų kuo trumpiau: kol vieni 
plaukia, kiti jau laukia starto 
sėdėdami specialiai pasta-
tytuose krėsliukuose, kol 
bus pakviesti užimti starto 
vietas. Tad nenuostabu, kad 
devyniolika plaukimų užtru-
ko vos pusvalandį. Maždaug 
tiek pat, kiek ir prizininkų 
apdovanojimų ceremonija. 

Ilgas nugalėtojų sąrašas
50 m. nugara:
2012 m. gimę ir jaunesnės 

mergaitės: 1.Egilė Bardiševi-
čiūtė, 2. Mėta Matiukaitė, 3. 
Urtė Pumputytė. 

2011 m.  gimę mergaitės: 
1.Saulė Einorytė, 2. Ugnė Šnio-
kaitė. 

2010 m. gimę mergaitės: 
1. Irūna Zelenkaitė, 2. Brigita 
Butilkinaitė, 3. Julija Juozapa-
vičiūtė. 

2009 m.  gimę mergaitės: 
1. Luknė Narkevičiūtė, 2. Liepa 
Pupelytė, 3. Izabelė Rimšaitė. 

2012 m. gimę ir jaunesni 
berniukai: 1. Marijus Meš-
kauskas, 2. Martinas Miknius.

2011 m.gimę berniukai: 1. 
Adomas Staskonis, 2. Vainius 
Bagdonavičius, 3. Mantas Stra-
vinskas. 

2010 m. gimę berniukai: 1. 
Aidas Aleliūnas, 2. Emil Selė-
vič, 3. Aironas Šinkūnas.

50 m. krūtine:
2012 m. gimę ir jaunesnės 

mergaitės: 1. Viltė Janočkinai-
tė, 2. Luka Bardiševičiūtė, 3. 
Rasytė Krujalskytė. 

2011 m. gimę mergaitės: 1. 
Saulė Einorytė, 2. Ugnė Šnio-
kaitė.

2010 m. gimė mergaitės: 
1. Irūna Zelenkaitė, 2. Lauryna 
Liolytė. 

2009 m. gimę mergaitės: 1. 
Luknė Narkevičiūtė. 

2011 m. gimę berniukai: 1. 
Adrijus Čepas. 

2010 m. gimę berniukai: 
1. Kajus Baltrukėnas, 2. Gustas 
Aleliūnas. 

2009 m. gimę berniukai: 

1. Julius Galvydis, 2. Matas 
Alengoz. 

50 m. laisvu stiliumi:
2012 m.gimę ir jaunes 

mergaitės: 1. Egilė Bardiševi-
čiūtė, 2. Viltė Janočkinaitė, 3. 
Urtė Pumputytė. 

2010 m. gimę mergaitės: 
1.  Irūna Zelenkaitė, 2. Brigita 
Butylkinaitė.

2011 m. gimę berniukai: 
1. Adomas Staskonis, 2. Vai-
nius Bagdonavičius.

2010 m. gimę berniukai: 
1. Kajus Baltrukėnas, 2. Emi-
lius Stočkus, 3. Emil Selėvič, 
4. Tadas Puzelis.

2009 m. gimę berniukai: 
1. Julius Galvydis, 2. Ignas 
Baltušis.

„Pipirini“ kuponus laimėjo 
tris geriausius rezultatus pade-
monstravę sportininkai. Jais 
tapo: Irūna Zelenkaitė, Luknė 
Narkevičiūtė ir Julius Galvydis. 

Sirgalių netrūko
Kūno kultūros ir sporto 

centro direktoriaus pavaduo-
tojas Edmundas Ščiuplys 
džiaugėsi, kad plaukiančius 
vaikus gausiai palaikė jų tė-
vai ir kiti artimieji. Baseino 
direktorius V. Jocys dėkojo 
žiūrovams už tai, kad jie rū-
pestingai laikėsi saugos rei-
kalavimų. Kokios baseino 
artimiausios veiklos perspek-
tyvos? Direktorius neslėpė: 
kol kas rokiškėnai baseiną 
lanko gausiai, tačiau neramu 
dėl aštrėjančios covid-19 sti-
tuacijos. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Perkančioji organizacija: Rokiškio ra-
jono savivaldybės administracija (kodas 
188772248, Respublikos g. 94, 42136 Ro-
kiškis).

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

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

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

pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuo-
mos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo, 
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. 
gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų 
pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuo-
mos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo pa-
tvirtinimo“.

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

Pirkimo dokumentus galima gauti Turto valdymo 
ir ūkio skyriuje, 208 kab., Respublikos g. 94, Rokiškyje, 
arba rasti internete adresu www.rokiskis.lt naujienų skil-
tyje.

Informacija teikiama tel. (8 458) 52 272, mob. 8 685 
63 379, el. paštu e.janciene@post.rokiskis.lt.

Paraiškos  pateikimo vieta: Turto valdymo ir ūkio 
skyrius, 208 kab., Respublikos g. 94, Rokiškyje.

Paraiškos  pateikimo terminas: iki 2020 m. lapkričio 
9 d. 10.00 val.

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

nurodomas parduodamo buto adresas, kontaktinio as-
mens vardas, pavardė ir telefono nr.

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

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

Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai, vyks 
2020 m. lapkričio 9 d. 10.30 val. Rokiškio rajono  savi-
valdybės administracijos 203 kab., Respublikos g. 94, 
Rokiškyje.

Užs.  1164

Mokykitės 
skaitmeninio raštingumo 

NEMOKAMAI!
Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje (Taikos g. 

19) organizuojami skaitmeninio raštingumo moky-
mai norintiems tobulinti  žinias ir įgūdžius. Tema 
„Debesų kompiuterija bei bendradarbiavimas in-
ternete“.  

Mokymai vyks lapkričio 4, 5 d. 17 val.  
Registracija telefonu: 8 458 52793 

arba bibliotekoje.

BALDAI

• Naudotas virtuvės spinteles 
(reikėtų patiems išsimontuoti). Dėl 
kainos galima derėtis. Dovanų - 
garų rinktuvas ir dujinė viryklė. 
Kaina 400 Eur. Tel. 8 610 46 670. 

Rokiškis
• Prekystalį. Tvirtas, tinkantis 
biurui, parduotuvei. Kaina 110 Eur. 
Tel. 8 605 68 654. Rokiškis
• Minkštą dalį 3+2+1. Kaina 
derinama. Pasiteirauti rašyti žinutę. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 682 37 558. 
Rokiškis
• Gana geros būklės, naudotą 
dvigulę lovą ir dvi naktines 
spinteles. Yra grotelės, patalynės 
dėžė, baldas nesulūžęs, tvarkingas. 
Pasikelia iš abiejų pusių. Čiužinys 
geros būklės, naudotas apie metus, 
patogus, septynių zonų, švarus, 
spyruoklinis. Kaina 210 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Geros būklės jaunuolio 
komplektą. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 688 85 848. Rokiškis
• Funkcinę lovą su kompresiniu 

Rokiškio Senamiesčio progimnazijos pirmokų Helovino šventė

Paskutinę dieną prieš ru-
dens atostogas Rokiškio Se-
namiesčio progimnazijos 1b 
klasės mokiniai, vadovau-
jami mokytojos Kristinos 
Braželienės, trumpam tradi-

cines veido apsaugos kaukes 
pakeitė į kitokias.

Vaikai šėliojo ir šventė 
Heloviną: turėjo galimybę 
įgyvendinti kūrybiškas idėjas 

kurdami kaukes, galvodami 
užduotis, žiūrėjo animacinį 
filmuką, vyko linksmybės, šo-
kiai, žinoma, ir be saldumynų 
neapsieita.

Smagu, kai pirmokai, pade-

dami tėvelių ir paskatinti mo-
kytojos, aktyviai įsitraukia į 
veiklą, deda pirmuosius žings-
nius organizuodami renginius.

Senamiesčio 
progimnazijos inform.

Deginti nukritusius lapus svarbu atsakingai
Rudeniui peržengus an-

trąją pusę, Aplinkos apsau-
gos departamentas primena, 
kaip nukritusius lapusrei-
kėtų deginti nepažeidžiant 
aplinkosaugos reikalavimų.

Pagal Aplinkos apsaugos 
reikalavimų lauko sąlygomis 
deginant augalus ar jų dalis 
taisykles nukritusius lapus, 
sausą žolę, nendres, šiaudus, 
laukininkystės, daržininkys-
tės, augalinės kilmės liekanas 
lauko sąlygomis leidžiama 
deginti tada, kai nėra galimy-
bių jų kompostuoti (arba kai 
kompostavimas gali lemti au-
galų kenkėjų plitimą) ar kitaip 
panaudoti, bet ne arčiau kaip 
30 metrų nuo statinių ir tik su-
rinktas (sugrėbtas) į krūvas.

Be to, deginimas turi būti 
nuolat stebimas, o baigus 
smilkstančią ugniavietę priva-
loma užgesinti užpilant van-
deniu ar smėliu.

Aplinkos apsaugos reika-
lavimai lauko sąlygomis de-

ginant augalus ar jų dalis nu-
stato, kad nukritusius medžių 
lapus, sausą žolę, nendres, 
šiaudus, laukininkystės ir dar-
žininkystės augalinės kilmės 
atliekas lauko sąlygomis lei-
džiama deginti tik sugrėbtas 
(surinktas) į krūvas, kai nėra 
galimybių kompostuoti ar ki-
taip panaudoti, ne arčiau kaip 
30 m nuo pastatų.

Nepamirškite, kad ugnia-
vietę būtina nuolat stebėti, o 
baigus deginti  privaloma už-
gesinti vandeniu, smėliu ir pan.

SVARBU
Draudžiama surinktus (su-

grėbtus) augalus, jų dalis ar 
krūvas deginti miestuose ir 
miesteliuose (išskyrus laužų 
kūrenimui nustatytose vietose).

Draudžiama surinktus (su-
grėbtus) augalus, jų dalis ar 
krūvas deginti miškų gaisrams 
kilti palankiomis dienomis, tai 
yra esant IV–V klasės miškų 
gaisringumui (šias sąlygas 
nustato Lietuvos hidrometeo-
rologijos tarnyba, jas skelbia 

žiniasklaida).
Draudžiama surinktus (su-

grėbtus) augalus, jų dalis ar 
krūvas deginti miške, aukš-
tapelkėse, durpingose vietose 
ar vietovėse, esančiose arčiau 
kaip 50 metrų nuo miško, 
aukštapelkės ar durpingos 
vietos, taip pat miestuose ir 
miesteliuose (išskyrus laužų 
kūrenimą laužų kūrenimui nu-
statytose vietose).

Draudžiama kartu (ar atski-
rai) su surinktais (sugrėbtais) 
augalais ar jų dalimis deginti 
bet kokias buitines, pramoni-
nes ir kitas atliekas, išskyrus 
atvejus, kai deginama me-
diena neapdorota jokiomis 
cheminėmis medžiagomis 
(dažais, lakais, klijais, impre-
gnuojančiomis medžiagomis 
ir t. t.).

Kai sugrėbtų (surinktų) au-
galų, jų dalių vieno deginimo 
metu deginamas kiekis viršija 
5 m3 tūrio arba deginama iš-
kart keliose vietose, apie de-
ginimo vietą ir laiką ne vėliau 

kaip prieš 1 valandą telefonu 
privaloma pranešti artimiau-
siam Valstybinės priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos padaliniui 
ir (ar) atitinkamos miškų urė-
dijos padaliniui (girininkijai).

BAUDOS
Už aplinkos apsaugos rei-

kalavimų pažeidimus degi-
nant nukritusius medžių lapus, 
sausą žolę, nendres, javus, 
šiaudus, laukininkystės ir dar-
žininkystės atliekas atsako-
mybė taikoma pagal Adminis-
tracinių nusižengimų kodekso 
286 straipsnį.

Nukritusių medžių lapų, 
sausos žolės, nendrių, šiaudų, 
laukininkystės ir daržinin-
kystės atliekų deginimas pa-
žeidžiant aplinkos apsaugos 
reikalavimus užtraukia baudą 
asmenims nuo 30 iki 230 eurų 
ir juridinių asmenų vadovams 
ar kitiems atsakingiems asme-
nims – nuo 60 iki 300 eurų.

Aplinkos apsaugos
departamento

inform.

Rokiškio krašto garbės piliečio Rimo Zigmo Bičiūno paroda
Rokiškio krašto muziejuje – 

Rokiškio krašto garbės piliečio 
Rimo Zigmo Bičiūno paroda.

Rimas Zigmas Bičiūnas gimė 
1945 m. rugpjūčio 13 d. Panemu-
nio kaime, Rokiškio rajone siuvė-
jo šeimoje. Jo mama Monika Bi-
čiūnienė iš prigimties buvo gabi 
menui, bet šis jo talentas atsi-
skleidė tik sulaukus garbaus am-
žiaus. Rimas, būdamas 15 metų, 
pradėjo mokytis M. K. Čiurlionio 
meno mokykloje, kurią baigė 
1966 m. Parvažiavęs į Pandėlį 
atostogų, tapydavo gamtoje.

1972 m. Rimas baigė Lietu-
vos dailės institutą, kur mokėsi 
pas Antaną Gudaitį. Nuo 1972 m. 
dalyvauja parodose Lietuvoje ir 
užsienyje – tarptautiniame meno 
festivalyje Kanuose (Prancūzija, 
1982), Venecijos bienalėje (Itali-
ja, 1982), Delio trienalėje (Indija, 

1982), tarptautinėje meno mugė-
je Art’83 Bazelyje (Šveicarija, 
1983), tarptautinėje meno mugėje 
Art’89 Londone (Didžioji Brita-
nija, 1989), 5-ojoje tarptautinėje 
šiuolaikinio meno mugėje Los 
Angeles (JAV, 1990) ir daugely-
je kitų Europos, Azijos, Afrikos, 
Šiaurės Amerikos šalių.

Nuo 1975 m. jis – Lietuvos 
dailininkų sąjungos narys. Nutapė 
švenčių, darbo, poilsio tematikos, 
alegorinių kompozicijų, lyriškų 

peizažų, natiurmortų, laisvai in-
terpretuotų portretų. Kūriniams 
būdinga ekspresyvi tapysena, fi-
gūrų deformacija, ryškių, kontras-
tingų spalvų deriniai, optimizmas. 
Darbų yra įsigiję Lietuvos dailės 
muziejus Vilniuje, Kauno M. K. 
Čiurlionio dailės, Latvijos, Gru-
zijos muziejai, Valstybinė P. M. 
Tretjakovo galerija Maskvoje, Dr. 
Ludwigo modernaus meno muzie-
jus Kelne (Vokietija), Bulgarijos, 
Čekijos nacionalinės galerijos, 

Lenkijos šiuolaikinio meno gale-
rija, privatūs meno kolekcininkai 
Lietuvoje ir užsienyje. Rimas Zi-
gmas Bičiūnas yra Dr. Genovaitės 
Kazokienės vaizduojamojo meno 
fondo laureatas (1997).

Z. Bičiūnas neužmiršta gim-
tojo krašto, aktyviai dalyvauja 
Pandėlio bendruomenės ir gimna-
zijos, krašto muziejaus ir kultūros 
centro organizuojamuose projek-
tuose, pleneruose. Dailininkas 
padovanojo Rokiškio krašto mu-
ziejui 68 savo ir 118 motinos pa-
veikslų. Tai pati didžiausia kolek-
cija iš visų kraštiečių dailininkų.

Už profesionaliosios dailės 
puoselėjimą ir nuolatinę sklaidą 
gimtajame krašte, Rokiškio vardo 
garsinimą Lietuvoje ir Europoje 
jam suteikiamas Rokiškio krašto 
garbės piliečio vardas.

Rokiškio krašto muziejaus 
inform.
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čiužiniu. Kaina 300 Eur. Galima 
pirkti atskirai, tada lova kainuos 
270 Eur. Tel. 8 618 25 576. 
Rokiškis
• Sofą-lovą su dėže patalynei, 
išplauta. Kaina 98 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Lovas. 90 cm pločio - 58 Eur, 
80 cm - 78 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Sekcijos spinteles ir atskirai 
komodą, pakabinamą kampinę 
lentyną, spintą 2 ir 1 durų. Kaina 
52 Eur. Tel. 8 685 42 153.  
Rokiškis
• Kampinę, didelę spintą. 80 x 80 
cm, 245 cm aukščio. Kaina 72 Eur. 
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Dvigulį fotelį su nedidele dėže 
patalynei. Kaina 135 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Kampą su dėže patalynei. 
Miegamas, kairė pusė, 1,8 m ilgio. 
Kaina 265 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• 2 mėn. putpelių patinėlius. Kaina 
5 Eur. Tel. 8 618 13 398.  
Rokiškis
• 11 mėn. muflonų veislės avinuką. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 611 23 619. 
Rokiškis
• Dingo 2 jauno amžiaus karvės 
buvusios netoli valymo įrengimų 
(prie Pagojės). Ką nors žinančius 
ar mačiusius, prašome susisiekti. 
Atsilyginsime. Tel. 8 616 51 956. 
Rokiškis
• Triušieną 6 Eur/kg arba įvairaus 
amžiaus gyvus triušius.  
Tel. 8 658 60 969. Rokiškis
• Sukergtas juodos spalvos geros 
veislės ožkytes. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 658 60 969. Rokiškis
• Triušius. Kaina priklauso nuo 
amžiaus. Tel. 8 624 01 986. 
Rokiškis
• Kaimiškai augintų, mėsinių vištų 
skerdieną. Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 680 45 789. Rokiškis
• Dvi poras kalakutų. Išsiritę 
birželio mėn. pilkieji kalakutai.  
Tel. 8 630 53 487. Rokiškis
• AN ožį, veislės kodas 21.  
Tel. 8 686 99 116. Rokiškis
• Pavasarines muskusines antis - 
10 Eur, antinus - 12 Eur, dviejų 
mėnesių ančiukus - 5 Eur. ir trijų 
mėnesių – 8 Eur. Tel. 8 652 53 706. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo, susijusio su 
kompiuteriais. Galiu išmontuoti 
senas dalis ir jas pakeisti naujomis, 
jei yra tinkamų.  
Tel. 8 624 78 199. Rokiškis
• 41 metų moteris ieško darbo.  
Tel. 8 607 91 925. Rokiškis
• 38 metų vyras ieško darbo.  
Tel. 8 607 91 925. Rokiškis
• Ieškau papildomo darbo.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Ieškomi stogdengiai, dirbantys su 
prilydomosiomis dangomis.  
Tel. 8 682 19 984. Rokiškis
• Ieškau mokytojos ar studentės, 
kad papildomai pamokytų 
berniukus prieš matematikos 
kontrolinius darbus ir paanalizuoti 
temas, kurios atsiskaitomos. Vienas 
5-tokas, kitas 6-tokas. Juos mokyti 
reiktų atskirai. Tel. 8 645 80 634. 
Rokiškis
• Ūkiui reikalingi šėrikas, melžėja 
ir traktorininkas. Tel. 8 603 40 887. 
Rokiškis
• Ramundas GM, UAB reikalingas 
(-a) medienos staklių operatorius 
(-ė). Darbo vieta: Dirbtuvių g. 
13, Obeliai, Rokiškio r. Darbas 
pamaininis. Iš Rokiškio darbuotojai 
vežami Įmonės transportu. Darbo 
užmokestis neatskaičius mokesčių 
nuo 607 Eur iki 1084 Eur.  
Tel. 8 612 26 202. Rokiškis
• Įmonei reikalingi miško 
darbininkai. Pagalbiniai ir pjovėjai. 
Tel. 8 672 50 117. Rokiškis
• Įmonė UAB GAMUS siūlo 
darbą sandėlininko bei pardavėjo-
konsultanto pareigoms užimti. 
CV galite siųsti: info@gamus.lt. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Tel. 8 663 73 703. Rokiškis
• Siūlomas darbas miškovežio 
vairuotojui ir šaltkalviui-
remontininkui prie krovininio 
transporto. Tel. 8 687 33 067. 
Rokiškis

KITA

• Storo metalo būdą-sandėliuką. 
Tel. 8 687 16 351. Rokiškis
• Malkas. Atvežu po 2,5 ar 5 
metrus. Tel. 8 621 30 354. Rokiškis
• Atraižas ir skaldytas malkas. 
Pristatau į vietą. Tel. 8 670 84 095. 

Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius. 50 vnt. 
Vieneto kaina 0,70 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Metalinį seifą. Kaina 105 Eur. 
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Naujus, įvairius klausos aparatus. 
Pagaminti Čekijoje ir Vokietijoje. 
Siunčiu. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus, elektrinius prietaisus nuo 
žiurkių, pelių, tarakonų, blakių. 
Pagaminti Čekijoje, siunčiu, 
nereikia chemijos. Kaina 12 Eur. 
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus žvejybinius tinklus. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 678 66 028.  
Rokiškis
• Pašarines bulves. Galiu atvežti. 
Tel. 8 684 14 283. Rokiškis
•  Aštuonis didelius ritinius šieno. 
Jie laikomi daržinėje. 1 vnt - 12 
Eur. Kamajų sen.  
Tel. 8 658 60 969. Rokiškis
• Kokybiškus šienainio ir šieno 
ritinius. Pakrauname. Galime 
pristatyti. Tel. 8 615 29 342. 
Rokiškis
• Kviečius, miežius, žirnius. Miltus. 
Nemokamas pristatymas į sutartą 
vietą. Tel. 8 683 50 716.  
Rokiškis
• Karnizą su užuolaidomis. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 687 92 857.  
Rokiškis
• Šienainio ir šieno ritinius.  
Tel. 8 658 99 565. Rokiškis
• Galingą grudų malūną; MTZ-50 
traktoriaus dokumentus; Plūgus, 
kultivatorių;  Statinę ant ratų 
vandeniui; Senovines stogo čerpes. 
Tel. 8 625 69 078. Rokiškis
• Trifazį diskinį pjūklą malkoms 
pjauti. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 622 27 286. Rokiškis
• Orinį šautuvą. Veikia puikiai, yra 
dar keletas šovinių išbandyti. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 619 52 150.  
Rokiškis
• Sausas malkas, medienos atraižas. 
Atvežu. Tel. 8 671 89 551.  
Rokiškis
• Statinę. Kaina 18 Eur. Tel. 8 652 
74 017. Rokiškis
• Sausas, skaldytas, įvairias malkas. 
Atvežu. Tel. 8 612 20 251.  
Rokiškis
• Elnio ragą. Apie 80 cm, 4 atšakų. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 621 12 672. 
Rokiškis
• 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

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Nešiojamą kompiuterį Emachines. 
7 Windows, 4 GB RAM, 500GB 
HDD. Tel. 8 648 41 007.  
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Įvairių veislių, ekologiškas, 
valgomąsias bulves. Nemokamas ir 
greitas pristatymas į sutartą vietą. 
Tel. 8 683 50 716. Rokiškis
• Moliūgus. 1 kg/ 50ct. Tel. 8 687 
56 724. Rokiškis
• Natūraliai, namų sąlygomis 
augintų mėsinių kalakutų skerdieną 
(20-24 kg). Galime atvežti. 
Tel. 8 625 50 844. Rokiškis
• Maistines bulves. Gala veislės, 
geltonos, nesukrenta. 25 kg/6 
Eur, 0,25 Eur/kg. Melody veislės, 
krakmolingos, sukrenta, 20 kg/6 
Eur,  0,30 Eur/kg. Galime pristatyti. 
Tel. 8 615 62 801. Rokiškis
• Ekologišką medų.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Įvairių veislių valgomąsias bulves. 
Galiu atvežti. Tel. 8 601 26 960. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Labai geros buklės mobilųjį 
telefoną iPhone 7 32GB spalva 
auksinė. Dokumentai. Dėžutė.
Dėkliukai. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
mobilųjį telefoną iPhone 6s, 16GB. 
Spalva Rose Gold. Dokumentai, 
dėžutė, dėkliukas, ausinės. Domina 
keitimas. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• iPhone 7. 32 GB, juodas. Domina 
keitimas. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
mobilųjį telefoną iPhone 7, 32GB. 
Spalva Rose Gold. Dokumentai, 
dėžutė, dėkliukas. Domina 
keitimas. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį 
telefoną iPhone 5S, 16GB. Spalva 
auksinė. Yra dokumentai, dėžutė, 
dėkliukai. Domina keitimas. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 647 55 957.  
Rokiškis
• Geros būklės mobilųjį telefoną 
iPhone 7, 128 GB. Spalva Rose 
Gold. Dokumentai, dėžutė, 
dėkliukas. Domina keitimas. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 647 55 957. 
Rokiškis
• Geros būklės mobilų telefoną 
iPhone 8, 64GB. Spalva auksinė. 
Apsauginis stikliukas ant ekrano. 
Dokumentai, kroviklis, dėkliukas. 
Kaina 220 Eur. Tel. 8 647 55 957. 
Rokiškis
• iPhone 7. Viskas puikiai veikia, 
yra ekranas, kažkiek sudaužytas, 
bet netrukdo naudoti. Dėl telefono 

rašykite sms. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 601 87 390. Rokiškis
• Geros būklės Iphone 7. 32 GB , 
spalva auksinė. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 686 23 382. Rokiškis
• Nous telefoną. Skilęs ekranas, 
naudoti netrukdo, kaina galima 
paderinti, yra dėžutė. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 628 83 707. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Namą Obeliuose. Prie namo 29 
a žemės, ūkinis pastatas, sodas, 
šulinys, namui reikia remonto. 
Kaina 4000 Eur.  
Tel. 8 609 88 296. Rokiškis
• Tvarkingą 2 kambarių butą 
Bajoruose. Viskas sutvarkyta. 
Šarvo durys, plastikiniai langai, 
apšiltintas ir stiklintas didelis 
balkonas, yra ūkinis pastatas, 2 
garažai, žemės sklypai. Išsamesnė 
informacija telefonu.  
Tel. 8 647 62 688. Rokiškis
• Namą Kamajuose, Rokiškio r. 
Namas mūrinis. Bendras plotas 
92,62 kv. m. Šildymas centrinis 
kietuoju kuru - yra radiatoriai, 
įvestas miestelio vandentiekis. 
Priklauso 25 a sklypas, mūrinis 

ūkinis pastatas, tvartas, lauko 
virtuvėlė ir garažas. Kaina 19500 
Eur. Tel. 8 674 67 288.  
Rokiškis
• Mūrinį namą su mansarda Ragelių 
k., Rokiškio raj. Namas pastatytas 
1977 m. Bendrasis namo plotas 
185,85 kv. m. Name įvesta elektra, 
vietinis vandentiekis ir vietinis 
centrinis šildymas – kietuoju kuru. 
Sklypo plotas 63 a  Kaina 15000 
Eur. Tel. 8 683 16 313.  
Rokiškis
• Rąstinę sodybą Buivydiškių k., 
Rokiškio raj. Namas pastatytas 
1972 m. . Būklė – namui reikia 
remonto. Nesenai pakeisti namo 
langai plastikiniais. Bendrasis namo 
plotas yra 72,02 kv. m. Sklypo 
plotas 50 a. Kaina 6000 Eur.  
Tel. 8 645 49 552.  
Rokiškis
• Zarasų r. žemę su apaugusiu 
mišku, 4,5 ha, alksniai, beržas, 
juodalksniai, kertami. Kaina 25000 
Eur. Tel. 8 662 25 348. 
 Zarasai
• Įvairių dydžių namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos. Graži 
vieta, geras susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė. Tel. 8 657 76 668. 
Rokiškis
• 20 a sklypus Jakšto ir Janulionio 
gatvėse. Visos komunikacijos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Sodybą netoli Kriaunos upės. 
Privažiavimas asfaltuotas, tik 
kilometras žvyrkelio. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 10500 
Eur. Tel. 8 694 01 135. 
 Rokiškis
• Sodybą Kamajuose. Kaina 8000 
Eur. Tel. 8 617 38 125.  
Rokiškis
• 2 ha miško su žeme Panemunėlio 
sen. Tel. 8 625 69 078.  
Rokiškis
• Garažą Panevėžio gatvėje.  
Tel. 8 616 25 485. Rokiškis
• Įvairių dydžių namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos. Graži 
vieta, geras susisiekimas, šalia yra 
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01:30 „Paslaptys“ 
02:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:20 Laikykitės ten
04:00 Alfa taškas
04:25 Kaimo akademija
04:45 „Reali mistika“ 
05:30 Nauja diena
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30 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. Sportas. 
Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
16:25 Klausimėlis
16:45 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 Premjera. Migloje
00:25 Tu išnyksti
02:20 Ekologiška
02:45 Klausimėlis
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 Galingieji reindžeriai. Žvėries 
galia 
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 
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
17:55 Namų idėja su IKEA 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Monstrų universitetas
21:40 Juodoji pantera
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Juodoji pantera
00:20 Nuodėminga aistra
02:30 Nedidelė paslauga 
04:45 CSI kriminalistai 
05:35 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai

06:15 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 Monique ir Justino Jaručio 
muzikinė dvikova "Red Bull 
Soundclash". Tiesioginė transliacija
23:40 Jonukas ir Grytutė. Raganų 
medžiotojai 
01:25 Suvilioti nepažįstamąjį 
03:20 Nevykėliai po priedanga 2
05:05 Volkeris, Teksaso reindžeris

06:00 Strėlė
07:00 Mano virtuvė geriausia
08:20 Teisingumo agentai
09:25 Pėdsakas
10:25 Rozenheimo policija
11:25 Privatus detektyvas 
Magnumas
12:25 CSI. Majamis
13:25 Mano virtuvė geriausia
14:50 Teisingumo agentai

16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Rozenheimo policija
18:30 Strėlė
19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Krydas 2. Kylanti legenda 
00:15 Tiesioginis kontaktas 
02:05 Karo vilkai. Likvidatoriai VI
02:55 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 Vantos lapas
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11:00 „Reali mistika“ 
12:00 TV parduotuvė
12:15 Tiek žinių
13:00 Nauja diena
14:00 „Paslaptys“ 
15:00 „Reali mistika“ 

16:00 Reporteris
16:30 Mūsų gyvūnai
17:00 Laikykitės ten
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
00:10 Mokslo ritmu
00:30 „Reali mistika“ 
01:30 „Paslaptys“ 
03:20 Laikykitės ten
03:50 Mokslo ritmu
04:00 „Bušido ringas“. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
04:25 Vantos lapas
04:40 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
04:45 „Reali mistika“

autobusų stotelė. Tel. 8 657 75 999. 
Rokiškis
• Aukštaičių g. 3 kambarių butą. 
5 aukštas iš 5. Labai šiltas butas ir 
gražiai sutvarkyta laiptinė. Prie pat 
Rokiškio centro, mažos šildymo 
kainos. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 32500 Eur.  
Tel. 8 652 62 755. Rokiškis

NUOMA

• Skubiai išsinuomočiau 1-2 
kambarių butą su baldais, ilgam 
laikui. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 674 56 883. Rokiškis
• Išsinuomočiau žemės ūkio 
paskirties sklypą. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 647 23 579. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas turi padovanoti vonią. 
Tel. 8 679 36 779. 
 Rokiškis
• Gal kas turi padovanoti tapetus, 
kad ir nevienodus. Jūžintai.  
Tel. 8 620 55 998.  
Rokiškis

PAŽINTYS

• 52 metų vienišas vyras 
susipažintų su vieniša moterimi nuo 
48 iki 53 metų draugystei. Siųskite 
sms. Tel. 8 648 98 019.  
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Labai geros būklės, kaip naują 
paspirtuką vaikui nuo 3 metų. 
Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 647 55 957.  
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Perkūno gatvėje prie Regitros 
rastas lengvojo automobilio kuro 
bako kamštis. Tel. 8 692 49 480. 
Rokiškis
• Rokiškyje trečiadienį, apie 18 
val., J. Gruodžio gatvėje pamestas 
Samsung telefonas su rudu dėklu. 
Gal kas radote, skambinkite 
telefonu. Atsilyginsiu.  
Tel. 8 657 76 574.  
Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Beveik naują mechaninį bėgimo 
takelį. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 626 09 333. Rokiškis
• Universalų treniruočių suolelį, 
4 padėčių, su gumomis. Kaina 80 
Eur. Tel. 8 615 47 409.  
Rokiškis
• Bėgimo takelį. Kaina 460 Eur. 
Tel. 8 615 47 409. Rokiškis
• Geros būklės sporto laikrodį 
Xiaomi Amazfit Pace. GPS, 
pulso matuoklis, miego režimas, 
žingsniamatis ir daug kitų funkcijų. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 605 22 105. 
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Tvarkingą diskinį trifazį pjūklą su 
oblliavimo funkcija. Kaina 320 Eur. 
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Įvairią, pjautą statybinę medieną. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Vokišką nenaudotą elektrinį 
garažo vartų mechanizmą. 
Išsamesnė informacija telefonu. 

Kaina 120 Eur. Tel. 8 612 91 771. 
Rokiškis
• Nenaudotus skardinius 
pakeliamus garažo vartus. 
Matmenys 2,6 m x 2,35 m. Kaina 
130 Eur. Tel. 8 612 91 771. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Opel Corsa 2008 m., 1,4 l, 
benzinas, 96 kW, iš Vokietijos. 
Kaina 2500 Eur. Tel. 8 699 84 023. 
Rokiškis
• Važiuojantį bėginį dviratį. Kaina 
70 Eur. Tel. 8 607 33 201.  

Rokiškis
• Toyota Avensis Verso 2001 m., 
dyzelinas. Geros būklės, TA iki 
2022 m. Nauji diskai, kaladėlės, 
turbina, apynaujės žieminės 
padangos. Tel. 8 618 69 861. 
Rokiškis
• 125 cc keturratį. El. starteris, led 
šviesos, pusiau automatas, yra ir 
galinė bagažinė. Kaina 270 Eur. 
Tel. 8 646 82 607. Rokiškis
• Toyota Corolla Verso. Tvarkingas 
automobilis, 2 l, dyzelis, 85 kW, 
TA dvejiems metams, septynvietis, 
kablys. Kaina 1200 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Patikimą, prižiūrėtą, techniškai 
tvarkingą (TA iki 2021.07) Toyota 
Corolla automobilį. 1,6 l, benzinas/
dujos. Naujos žieminės padangos. 
Pigi automobilio eksploatacija. 
Kaina 1350 Eur. Tel. 8 692 23 719. 
Rokiškis
• Puikios būklės motociklą Triumph 
speed triple 955i. Armuotos 
stabdžių žarnelės, REMUS 
duslintuvo bakelis, nauja galinė 
padanga (priekinės būklė irgi gera). 

Kaina 1700 Eur. Tel. 8 628 08 190. 
Rokiškis
• Opel Astra. Universalas, 2007 m., 
1,7 l, dyzelis. Tel. 8 699 86 773. 
Rokiškis
• Rusiškus motorinius dviračius. 
Reikia remontuoti. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 612 56 267. Kupiškis
• Sidabrinės spalvos Opel Vectra. 
Benzinas-dujos. 1996m., 85kW. 
Tvarkingas, važiuojantis, geros 
padangos. TA iki 2022-06-28, 
pakeistas priekinis stiklas. Kaina 
480 Eur. Tel. 8 652 35 734. 
Rokiškis
• Opel Kadett sedaną, 1986 m. 
Tel. 8 458 33 333. Rokiškis
• Labai geros būklės Toyota 
Corolla Verso. 2005 m., 85 kW, 
pakeisti tepalai ir filtrai, pakeistas 
paskirstymo diržas. TA iki 2021-07. 
Kaina 2200 Eur. Su rimtu pirkėju 
kaina truputį derinama.  
Tel. 8 679 05 764. Kupiškis
• 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 
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Eur., galutinė. Tel. 8 687 58 977. 
Anykščiai

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• BMW 3 R17 originalius 
ratlankius. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 699 84 023. Rokiškis
• MB Sprinter R15c ratus 225/70. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 699 84 023. 
Rokiškis
• Padangas 15 col 195/65 m+s su 
diskais, likutis 6 mm. Diskai 5-112 
VW, Audi. 4 vnt. Kaina visų 60 
Eur, galima pirkti ir po 2 vnt. Kaina 
17 Eur. Tel. 8 624 39 429.  
Rokiškis
• Padangas 14 col 175/65 m+s, 
protektoriaus likutis 6 mm, 4 vnt. 
Kaina 12 Eur/vnt.  
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Nokian padangas 14 col 175/70 
m+s, protektoriaus likutis 7 mm, 4 
vnt. Kaina 12 Eur/vnt.  
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• VW Sharan dalimis. Variklio ir 
greičių dėžės nebėra.  
Tel. 8 674 31 328. Rokiškis
• R16, 195/60 dygliuotas padangas. 
Likutis 7-8 mm,  2 Michelin ir 2 
Nokian. Už visas 50 Eur.  
Tel. 8 621 75 943. Rokiškis
• R15/112, lietus, VW Passat 
ratlankius. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 618 13 074. Rokiškis
• Geros būklės žiemines, 
Bridgestone Blizak, 195/65/15 
padangas su ratlankiais ir gaubtais, 
tinka VW Passat, Audi. Kaina 140 
Eur. Tel. 8 618 13 074.  
Rokiškis
• Universalias, R15, 195/65 
padangas. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 612 65 424. Rokiškis
• Padangos su ratlankiais. Buvo 
pirktos naujos ir mažai važiuotos. 
Ratlankiai tinka Seat Altea, VW 
Golf  V. Išsamesnė informacija 
telefonu. Tel. 8 650 26 221. 
Rokiškis
• Automobilinį elektrinį 
kompresorių padangoms pūsti. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 647 55 957. 
Rokiškis

• Bmw e46, R16 skardinius 
ratlankius. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 675 57 307. Rokiškis
• 2004 m. 2 l, 74 kW Opel Astra, 
Zafira sankabos komplektą, turbiną. 
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• 2000 m. Opel Vectra vairo 
kolonėlę, kuro baką.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Webasto eberspacher autonominį 
šildytuvą. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 622 27 286. Rokiškis
• Veikiančią automobilinę raciją. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 622 27 286. 
Rokiškis
• Lietus ratlankius su vasarinėmis 
padangomis. R17. Tarpai tarp 
skylių 5x112. Centrinė 57. Buvo 
naudojamos VW Passat. Padangos 
215/55. Centriniai dangteliai yra 
visi. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 622 94 107. Rokiškis
• Naudotas žiemines padangas su 
ratlankiais. Visos vienodos. 205/65. 
Skardos tinka daugumai vag grupės 
automobilių. 5x112 centras 57. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 622 94 107. 
Rokiškis
• 195/60, R15 padangas. 
Continental, 7 mm, m+s. Kaina 80 
Eur. Tel. 8 685 75 884.  
Rokiškis
• Padangas. 205/55, R16, m+s, 
Nokian. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• R17, Volkswagen ratlankius. 
Originalūs, et41 7J, 5/112. Kaina 
260 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• R13, žiemines padanngas, 
naudotas VW. Su skardomis. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 693 01 168.  
Rokiškis
• Toyota Avensis, R16 ratlankius 
su vasarinėmis padangomis. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 621 29 003.  
Rokiškis
• Land Rover visureigio lietus ratus 
su žieminėmis padangomis. 235/70, 
R16. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 650 86 836. Rokiškis
• Labai geros būklės padangas 
su ratlankiais. M/S, 185 /65, 
R15. Ratlankiai tinka Bmw 316. 

Kaina 160 Eur. Tel. 8 686 23 382. 
Rokiškis
• Mercedes-benz ratlankius. R16. 
Kaina 101 Eur. Tel. 8 686 23 382. 
Rokiškis
• VW Passat B5, VW Passat B3, 
VW Golf 3 universalo, VW Sharan, 
Ford Galaxy, Audi A4, Toyota 
Celica ir visų kitų automobilių 
naudotas dalis. Tel. 8 600 54 331. 
Rokiškis
• Seat Codobra dalimis. 1.9 l, TDI, 
66 kW, universalas, 1998 m. 
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Peugeot 307 galinius stabdžių 
diskus, spartus, kaladėles. Nauji. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 624 39 429. 
Rokiškis
• Sailun žiemines padangas su 
dygliais, likutis apie 80 proc., 
nesukietėję, geros būklės padangos. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 628 93 099. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Televizoriaus laikiklį. Kabėjo 81 
cm įstrižainės televizorius. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 675 33 768.  
Rokiškis
• Puikiai veikiantį televizorių 
Samsung, 81 įstrižainės. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 675 33 768.  
Rokiškis
• Televizorių, radiją, magnetofoną. 
Tel. 8 458 33 333. Rokiškis
• Televizorių Šilelis SL 1434 su 
priedėliu. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Televizorių Vido. Yra ir priedėlis. 
Galima pirkti atskirai.  
Tel. 8 628 79 685. Rokiškis
• Ploną Samsung televizorių 
dalimis. Skilęs ekranas.  
Tel. 8 620 55 998. Rokiškis
• Televizorių LG. Veikia gerai, tik 
reikalingas skaitmeninis imtuvas. 
Įstrižainė 80 cm. Kainą siūlykite 
patys. Tel. 8 619 52 150.  
Rokiškis
• Kineskopinį televizorių Vido. 54 
cm įstrižainės, su pultu.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Televizorių Panasonic. 94 cm, 

plonas. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Žoliapjovę-mulčerį. 1,80 m 
pločio, pilnai veikiantis. Kaina 800 
Eur. Tel. 8 674 53 910.  
Kupiškis
• Traktorinę savadarbę  priekabą. 
Ilgis  3.55 m,  plotis  2.5m ,  bortų 
aukštis  0,50 m, veža 2.5 tonos. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• 4 m kultivatorių. Kaina 250 Eur. 
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Gaz-53 greičių dėžės jėgos 
nuėmimo reduktorių.  
Tel. 8 616 35 640. Rokiškis
• Rotacinę šienapjovę. Buvo 
naudojama prie T-25 traktoriaus. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 612 56 267. 
Kupiškis
• 3 korpusų plūgą, kultivatorių, 3 
tonų statinę, akėčias.  
Tel. 8 616 89 251. Rokiškis

PASLAUGOS

• Medžių genėjimas, žolės 
pjovimas, krūmų pjovimas, 

gyvatvorių formavimas, medžių 
kirtimas, malkų ruošimas, lapų 
grėbimas, obuolių surinkimas 

ir išvežimas, žemės dirbimas, 
greideriavimas. Tel. 8 605 26 260. 
Rokiškis
• Atlieku vidaus apdailos ir 
remonto darbus. Tel. 8 614 21 827. 
Rokiškis
• Galime supjauti ir suskaldyti 
malkas savo įrankiais, galime 
nugriauti bei išvežti visokius 
pastatus. Tel. 8 647 23 579. 
Rokiškis

PERKA
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Spalio 27-oji, 
antradienis, 
44 savaitė

Iki Naujųjų liko 65 dienos
Vytauto Didžiojo mirties diena

Žvalgų diena
Kriminalinės policijos diena

Saulė teka 7.11 val., 
leidžiasi 16.54 val. 

Dienos ilgumas 9.43 val. 
Mėnulis – priešpilnis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Ramojus, Tautmilė, Sabina, 
Vincentas, Vincas.

Rytoj:  Almana, Almanas, 
Almė, Almilė, Almis, Daukanta, 
Daukantas, Daukintė, Gaudrė, 
Gaudrimas, Gaudrius, Sima, 

Simanas, Simas, Simona, Simonas, 
Skirmantas, Simonas, Tadas, Tadė.

Poryt:  Gelbutas, Gelgauda, 
Gelgaudas, Narcius, Narcizas, 

Narcys, Tolvydas, Violeta, Violė, 
Žeimanta, Žeimantas, Žeimantė, 

Žemvaldas.

Dienos citata
„Labdara – tai vienintelis turtas, 

kuris didėja dalinamas“ 
(I. Kantas).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1807 m. Napoleonas (Na-
poleon) ir Ispanijos karalius 
Karolis IV pasirašė Fontenblo 
sutartį, kuria padalijo Portu-
galiją į tris dalis.

1811 m. gimė JAV išradė-
jas ir pramonininkas Izaokas 
Zingeris, sukūręs ir pradėjęs 
gaminti pirmąsias siuvimo 
mašinas.

1858 m. gimė JAV prezi-
dentas, rašytojas, keliautojas 
ir kariškis Teodoras Ruzvel-
tas. Būdamas vicepreziden-
tu, JAV vadovu jis tapo 1901 
metais po prezidento Vilja-
mo Makinlio nužudymo.

1900 m. po ketverius me-
tus trukusių darbų atidaryta 
pirmoji Niujorko metropoli-
teno atkarpa.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1430 m. Trakų pilyje mirė 
Lietuvos didysis kunigaikštis 
Vytautas.

1915 m. vokiečių okupacinė 
valdžia išleido nurodymą, drau-
džiantį mokyklose mokyti rusų 
kalba.

1918 m. įkurta Lietuvos kari-
nė žvalgyba.

Post scriptum
Daryk savo galva ir Dievo 

pagalba.

LAISVALAIKIS Ispaniškos bulvių salotos su tunu
Ingredientai: 
• dvi didelės bulvės 
• maža skardinė konservuoto 
tuno aliejuje 
• pusė mažo mėlyno svogūno
• pusė mažo balto svogūno 
• du šaukštai susmulkintų 
šviežių petražolių 
• pagal skonį druskos 
Užpilui:
• 9 v. š. alyvuogių aliejaus 
• 2 v. š. balto vyno acto
Gaminimas:
 Bulves išvirkite su lupeno-
mis, palikite visiškai atvėsti. 
Po to nulupkite, supjaustykite 

dideliais kubeliais, sudėkite į dubenį. Svogūnus nulupkite, supjaustykite šiaudeliais, 
sudedėkite į dubenį kartu su bulvėmis. Viename dubenyje gerai išplakite alyvuogių 
aliejų su actu. Užpilas turi būti balkšvai gelsvos spalvos. Užpilą supilkite ant bulvių, 
pagardinkite petražolėmis ir lengvai išmaišykite.  Bulvių salotas sudėkite į dvi lėkštes, 
ant viršaus uždėkite tuno gabalėlius, apibarstykite druska ir patiekite. 
Prieš patiekiant bulvių salotas geriausia jas palaikyti 30–60 min. šaldytuve, kad visi 
skoniai geriau įsigertų. Jei salotas valgysite vėliau, petražoles galite užbarstyti ant 
salotų viršaus tik prieš patiekdami.

• Perku DT-75 vikšrus arba pirštus. Tel. 8 698 78 251. Rokiškis

2020 m. gruodžio 16-21 d. elektroniniame aukcione (aukcio-
no Nr. 199641), adresu www.evarzytynes.lt numatomas parduo-
ti nekilnojamojo turto objektas:

Butas, adresu Vytauto g. 42-1, Rokiškis (unikalus numeris 
7396-0002-7010:0004, bendras plotas 31,07 kv. m, pažymėjimas 
plane 1A1p), 

1/2 ūkinio pastato (unikalus numeris 7396-0002-7043, užstatytas visas plo-
tas 43,00 kv. m, pažymėjimas plane 4I1ž),

1/4 kiemo statinių (šulinys, lauko tualetas) (unikalus numeris 7396-0002-
7054).

Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo pardavimo 
kaina (EUR) – 4 200,00 Eur;

Kainos didinimo intervalas (EUR) -100,00 Eur;
Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis (EUR) – 55,00 Eur;
Aukciono dalyvio garantinio mokesčio dydis (EUR) – 420,00 Eur;
Aukciono dalyvių registravimo pradžia/pabaiga (data ir laikas) – 2020-11-27 

00:00 / 2019-12-10 23:59;
Aukciono pradžia/pabaiga (data ir laikas) – 2020-12-16 09:00 / 2020-12-21 

13:59
Bendrosios aukciono sąlygos: 
1. Dalyvių registracijų tvirtinimo trukmė – 3 darbo dienos.
2. Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti su-

mokėti iki dokumentų pateikimo registruoti. Atsiskaitomoji sąskaita aukciono 
dalyvio garantiniam įnašui, registravimo mokesčiui bei nekilnojamojo turto kai-
nai sumokėti – Rokiškio rajono savivaldybės administracija, kodas 188772248, 
sąskaitos Nr. LT38 7300 0100 0257 7826 AB „Swedbank“ bankas.

3. Turto apžiūra susitarus iš anksto, per 5 darbo dienas nuo užsiregistravi-
mo į aukcioną pradžios. Kilus klausimams kreiptis į Rokiškio rajono savivaldy-
bės administracijos Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoją Ernestą 
Jančienę, tel. (8 458) 52 272, mob. 8 685 63 379, el. paštas e.janciene@post.
rokiskis.lt.

4. Informaciją dėl sutarčių projektų teikia Rokiškio rajono savivaldybės admi-
nistracijos Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja Ernesta Jančienė, 
tel. (8 458) 52 272, mob. 8 685 63 379, el. paštas e.janciene@post.rokiskis.lt.

5. Su aukciono laimėtoju Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis 
turi būti sudaryta ne vėliau kaip per 30 dienų nuo pardavimo aukcione dienos. 
Visa nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų 
po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. 

Užs. 1168

Trečiadienį gali būti priimti sprendimai 
dėl apribojimų visoje Lietuvoje

Tikėtina, jog trečiadienį Vy-
riausybė svarstys apribojimų 
visoje Lietuvos teritorijoje, su-
sijusių su renginiais, įvedimą, 
pranešė sveikatos apsaugos mi-
nistras Aurelijus Veryga.

„Labai tikėtina, kad trečiadie-
nį Vyriausybė svarstys ir nutari-
mą, kuriame yra ribojimai visai 
Lietuvai nustatyti. Greičiausiai, 
kad bus svarstoma dėl renginių, 
susibūrimų, kad nebevystų tokie 
dalykai, matyt, kaip vyksta per 
varžybas ar vyksta kažkur kitur, 
kur žmonės, dalinę pažadus, kad 
jie užtikrins tvarkų laikymąsi, 
nesugeba to padaryti“, – spaudos 
konferencijoje sakė A. Veryga.

Lietuvoje daugėjant užsikrė-
timų koronavirusu, o sekmadienį 
pasiekus naują rekordą ir viršijus 
600 atvejų per dieną, kritikos su-
laukė sprendimai toliau Lietuvoje 
vykdyti krepšinio rungtynes, į ku-
rias susirenka po kelis tūkstančius 
žmonių.

Dar sekmadienį vyko Lietuvos 
krepšinio lygos (LKL) rungtynės 
tarp Kauno „Žalgirio“ ir Vilniaus 
„Ryto“, kurias stebėjo beveik 4,4 
tūkst. žiūrovų. Anksčiau sveikatos 

apsaugos ministras sakė, jog Vy-
riausybė apsispręs dėl karantino 
paskelbimo didžiuosiuose šalies 
miestuose, jis įsigaliotų po kelių 
dienų.

Nuo pirmadienio dėl plintan-
čio koronaviruso, visoje Lietuvo-
je iki vidurnakčio ribojamas barų, 
restoranų, naktinių klubų darbo 
laikas, jų lankytojus bus privalo-
ma registruoti, įvedami kiti ribo-
jimai.

Taip pat dviem savaitėms įve-
damas karantinas 12-oje savival-
dybių: Elektrėnų, Joniškio rajono, 
Jurbarko rajono, Kelmės rajono, 
Klaipėdos rajono, Kretingos ra-
jono, Marijampolės, Pasvalio 
rajono, Plungės rajono, Skuodo 
rajono, Šiaulių rajono, Švenčio-
nių rajono, taip pat jis dviem sa-
vaitėms buvo pratęstas Raseinių 
rajone.

Karantiną šią savaitę ketinama 
įvesti ir dar į „raudonąją“ zoną 
įtrauktose savivaldybėse, kurio-
se išaugo sergamumas: Vilniaus, 
Kauno ir Klaipėdos miestų, taip 
pat Vilniaus, Širvintų, Šilalės, 
Trakų ir Telšių rajonų savivaldy-
bės.

BNS inform.

Kontroversiškame Miuncheno aukcione parduoti Hitlerio kalbų užrašai
Nacistinės Vokietijos 

diktatoriaus Adolfo Hi-
tlerio kalbų rankraščiai 
penktadienį buvo parduoti 
per vieną aukcioną Miun-
chene, nepaisant žydų or-
ganizacijų reikšto susirūpi-
nimo, kad toks žingsnis gali 
įkvėpti neonacius.

Aukcionų namai „Her-

mann Historica“ gynė šių 
rankraščių pardavimą, pa-
brėždami, kad šie dokumen-
tai yra reikšmingi istorijos 
požiūriu ir turi būti saugomi 
muziejuje.

Visi užrašai yra datuoti iki 
Antrojo pasaulinio karo pra-
džios ir buvo parduoti anoni-
mams aukciono dalyviams už 
gerokai didesnę nei pradinę 

kainą.
Brangiausiai (už 34 tūkst. 

eurų) buvo parduotas devy-
nių puslapių A. Hitlerio kal-
bos naujiems karininkams 
metmenys. Ši kalba buvo 
pasakyta Berlyne 1939 me-
tais, likus maždaug aštuo-
niems mėnesiams iki Antro-
jo pasaulinio karo pradžios.

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. Fi-
nansiniai reikalai 
galėtų klostytis 
ir geriau. Be to, 

būsite supančiotas pažadų ar 
įsipareigojimų, kurie neleis 
veikti efektyviau. Lėšų, kurias 
turite, pakankamomis nepava-
dinsi, tad ir išlaidauti griežtai 
draudžiama. Kovoti teks ne 
tik už savo finansus, bet ir įsi-
tikinimus. Tai kilni, bet labai 
varginanti užduotis. Laikykitės 
tvirtai svarbiausių tiesų, o štai 
smulkmenose būkite ir šiek 
tiek lankstesni. Savaitės vidu-
ryje teks būti aktyvesniems, 
kad pagautumėte sėkmę. Ke-
tvirtadienį laukia atsakingas 
darbas, o štai penktadienis – ne 
pats geriausias metas aiškintis 
santykius su vadovybe. Jei pa-
kvies ant kilimo, apsiribokite 
aptakesnėmis frazėmis. O tei-
singumas, sąžiningas pareigų 
paskirstymas leis išvengti rim-
tų skandalų savaitgalį šeimos 
rate.

JAUTIS. Ne-
tikėkite tais, ku-
rie jums žada per 
daug. Trečiadienį 

tikėkitės skubaus reikalo, o 
penktadienis palankus pirki-
niams. Jei norite sėkmės, teks 
aiškiai apsibrėžti, ko tiksliai 
norite, ir kokiomis sąlygomis 
bei kiek pasirengę už tai sumo-
kėti. Jei neapsispręsite, tik sau 
pakenksite. Savaitės pradžia 
bus paženklinta nepasitikėjimu 
savimi, dvejonėmis. Nepaskęs-
kite smulkmenose, nebijokite 
prašyti pagalbos. Ketvirtadie-
nis – netinkamas metas tempti 
antklodę į savo pusę, reikalauti 
išskirtinių sąlygų. Taip pat ir 
sprendimų tądien nereikėtų 
priimti. Nerizikuokite, ypač 
asmeniniame gyvenime. Penk-
tadienį puikus metas tartis su 
vadovu, ieškoti naujų kontak-
tų. Gali tekti trumpam išsiskirti 
su mylimuoju, bet tai tik į gera.

DVYNIAI. Ke-
tvirtadienį numa-
tomas nemenkas 
pelnas ir brangi 

mylimo žmogaus dovana. 
Beje, jis ir prisiims didžiąją 
šios savaitės išlaidų dalį. Pil-
dysis slapčiausi jūsų troškimai. 
Atrodytų, neišsprendžiamos 
problemos pagaliau pasitrauks 
iš jūsų gyvenimo. Suprasite 
pagaliau, kad jus myli ir ver-
tina, kad baiminotės be rei-
kalo. Tikėkite savo jausmais. 
Ketvirtadienį galimas paaukš-
tinimas, solidus finansinis pa-
siūlymas. O štai penktadienį 
laukite didžiausios svajonės 
išsipildymo. Meilės sferoje 
– lauktų permainų metas. Jei 
nesate santuokoje, laukite 
piršlybų ar bent jau pasiūlymo 
gyventi kartu. 

VĖŽYS. Ma-
žiau emocijų – jos 
kenkia jūsų reika-
lams. Nuo susiti-

kimo ketvirtadienį su verslo 
partneriais priklausys jūsų 

Astrologinė prognozė savaitei 
finansinės perspektyvos. Pasi-
tikėkite savimi ir parodykite, 
kad esate patikimas partneris, 
aukštos klasės specialistas. Šią 
savaitę lydės sėkmė, tačiau 
jai pasiekti reiks nesiblaškyti 
ir tikėti savo jėgomis. Venki-
te visuomeninių renginių ir 
triukšmingų kompanijų. Ben-
draudami su bičiuliais, tram-
dykite sarkazmą, saugokite 
savo ir kitų nervus. Savaitgalį 
skirkite namų reikalams, tačiau 
venkite triukšmo, skubėjimo. 
Antradienį teks taikytis su my-
limu žmogumi. Šeštadienis – 
puikus metas romantikai.

LIŪTAS. Visą 
savaitę atkakliai 
kovosite su pa-
gunda prisipirkti 

niekam nereikalingų daik-
tų. Verslo srityje numatomas 
konfliktas, tačiau ateities pers-
pektyvoje jis netgi pasirodys 
naudingas. Ketvirtadienį gresia 
nemenkos išlaidos. Apskritai, 
šią savaitę žibėsite erudicija ir 
išsilavinimu bei išradingumu. 
Vadovybė pagaliau tinkamai 
įvertins jūsų pastangas. Su-
stiprės profesinė ir finansinė 
padėtis. Galėsite realizuoti 
savo sumanymus ir jiems pri-
trauksite bendraminčių. Lydės 
sėkmė reikaluose, susijusiuose 
su nekilnojamuoju turtu, staty-
bomis, namo interjero kūrimu. 
Meilės fronte metas atviriems 
pokalbiams.

M E R G E L Ė . 
Savaitės viduryje 
nepamirškite, kad 
egzistuoja darbų at-

likimo terminai. Ir klientai ne-
nusiteikę laukti visą amžinybę. 
Finansinė situacija nedžiugina, 
bet prie bažnyčios su skrybėle 
sėdėti vis dar nereikia, tad šiek 
tiek apribokite savo ambicijas. 
Kylančias problemas spręski-
te taikiai. Erzins nemalonios 
smulkmenos, tačiau reikia 
suprasti, kad jos kartais lemia 
svarbius reikalus. Tramdykite 
savo įtarumą ir netinkamą po-
žiūrį į aplinkinius. Savaitgalį 
aistros nurims, galėsite ramiai 
pailsėti puikioje draugijoje.

S VA R S T Y -
KLĖS. Savaitė 
palanki kaupti fi-
nansines atsargas.  

Antradienį netinkamas metas 
deryboms, viešoms kalboms: 
arba pavėluosite, arba pasiro-
dysite netinkamai. Penktadie-
nį nepražiopsokite papildomo 
uždarbio šaltinio. Prisiminkite 
senus draugus, pasikvieskite į 
svečius, ar bent pasiteirauki-
te, kaip jiems sekasi. Puikus 
metas atkurti prarastus ryšius. 
Darbe pasirūpinkite, kad doku-
mentai būtų tvarkingi: šiomis 
dienomis tik ir laukite patikros. 
Trečiadienį nelįskite vadovams 
į akis – juos erzins jūsų akty-
vumas. Šeimoje pasiekimais 
pradžiugins vaikai.

S K O R P I O -
NAS. Finansinė 
padėtis stabili ir 

žada būti dar geresnė. Jūsų ži-
nios ir talentai labai reikalingi, 
tad nenustebkite, kad sulauksi-
te ir papildomų nuolatinių pa-
jamų. Tai, kas jaudino, atrodo, 
išsisprendė savaime, ir taip, 
kaip jums geriausia. Atsipa-
laiduokite ir daugiau dėmesio 
skirkite meilės reikalams. As-
meniniame gyvenime laukia 
tik puikios akimirkos. Žinoma, 
jei skirsite laiko savo mylimam 
žmogui. Visgi nereiktų apleisti 
ir kitų veiklų, nes jos žada būti 
labai pelningos.

ŠAULYS. Jei 
turite naujų drau-
gų, tai nekreipkite 
dėmesio į jų patai-

kavimus. Analizuokite ir ver-
tinkite situaciją patys, tik taip 
iš jos išpešite daugiausia nau-
dos. Antradienį laukia svarbios 
pažintys, turinčios potencialo 
išaugti į tikrą ilgalaikę drau-
gystę. Trečiadienį įgyvendinsi-
te savo sumanymą, jei turėsite 
tam pakankamai kantrybės, 
ištvermės ir sveiko proto. Šeš-
tadienį jokiu būdu nemeluoki-
te – kaip mat įkliūsite. Meilės 
srityje jūsų emocionalumas ir 
irzlumas kenks santykiams su 
mylimuoju. 

OŽIARAGIS. 
Antradienį nuotai-
ką gadins finan-
sinės problemos. 

Ketvirtadienis – malonių ir 
naudingų pirkinių metas. Sa-
vaitės pabaigoje atidėkite su-
planuotus susitikimus, ramiai 
padirbėkite biure. Atrasite sa-
vyje ne vieną talentą, išplėsite 
galimybių ribas. Be to, profe-
sinėje srityje seksis, daugelis 
kolegų jus palaikys. O va tre-
čiadienį laikykite liežuvį už 
dantų: neišplepėkite to, ką ge-
riau kurį laiką slėpti. Ketvirta-
dienį vertėtų sudaryti mėnesio 
tikslų ir veiksmų planą.

VA N D E N I S . 
Trečiadienį jūsų 
veiklumas atneš 
nemenkos naudos. 

Tik svarbu elgtis apdairiai. 
Penktadienį pagundos gerokai 
ištuštins piniginę. O štai šeš-
tadienis palankus metas įsigy-
ti planuotų pirkinių. Jei norite 
pakeisti savo gyvenimą, pro-
blemas spręskite čia ir dabar. 
Antroji savaitės pusė labai sė-
kminga megzti komerciniams 
ryšiams. Ketvirtadienis – pai-
niavos šeimoje metas: situa-
cija joje primins pageidavimų 
koncertą, kai kiekvienas bus 
šventai įsitikinęs savo teisumu.

ŽUVYS. Premi-
ja leis atiduoti sko-
las. Visgi kaupkite 
ir finansinį rezervą. 

Darbe nepersistenkite, leiskite 
sau šiek tiek pailsėti. Ketvir-
tadienį galite pradėti lėtai, bet 
užtikrintai kilti karjeros laip-
tais. Diplomatija ir taktas leis 
išspręsti netgi labai pikantiškas 
problemas. Galbūt nusivilsite 
meile. Romantikos netrūks, bet 
ji nebus tokia, kokios tikėjotės.

PRO MEMORIA
Panemunėlio seniūnija:
DANGUOLĖ KUODIENĖ 1940-11-08 - 2020-10-17
VYTAUTAS MOTIEJŪNAS 1946-08-14 - 2020-10-18

G. Nausėda: nekokybiškos teisėkūros 
problema bado akis

Nekokybiškos teisėkū-
ros problema jau seniai 
bado akis visiems Lietuvos 
politinio gyvenimo stebėto-
jams, sako prezidentas Gi-
tanas Nausėda.

Sveikindamas Konstitu-
cijos 28-osioms metinėms 
skirtos konferencijos da-
lyvius šalies vadovas siūlė 
vykstančių Seimo rinkimų 
kontekste atkreipti dėmesį 
į iš Konstitucijos kylančius 
reikalavimus teisėkūrai, ir 
visų pirma – jos kokybės 
klausimą.

„Man pačiam teko ne kar-
tą susidurti su nekokybiška 
teisėkūra. Jau per pirmąsias 
12 kadencijos dienų vetavau 
tris įstatymų pataisas. Ne-
paisant mano komandos pa-
stangų rasti bendrą kalbą su 
Seimo nariais, šią kraštutinę 
priemonę ir vėliau teko dar 
ne kartą panaudoti“, – teigė 
prezidentas. Šalies vadovas 
tvirtino, jog iš vetuotų įsta-
tymų didžiąją dalį jis grąži-
no Seimui „ne iš principinių 
sumetimų, bet dėl to, kad 
tiesiog neatitiko teisėkūros 

kokybės reikalavimų“.
„Nekokybiškos teisėkūros 

problema jau seniai bado akis 
visiems Lietuvos politinio 
gyvenimo stebėtojams. Prie-
kaištauti Seimui, Vyriausybei, 
atskiriems ministrams dėl pri-
imamų ir keičiamų teisės aktų 
gausos tapo savotiška politine 
ir teisine mada“, – prezidentas 
sakė kalboje, kurią išplatino 
Prezidentūra.

G. Nausėda taip pat kritika-
vo parlamentą, kad nepaisant 
Konstitucinio Teismo sufor-
muotos oficialios konstitucinės 
doktrinos vis dar iki galo ne-
nutraukta „ydinga „tradicija“ 
ypač svarbius klausimus Seime 
spręsti skubos arba ypatingos 
skubos tvarka, taip užkertant 
kelią subalansuotam ir racio-
naliam sprendimui priimti“.

„Sprendimų ar bent pa-
stangų reikšmingai pagerinti 
Lietuvos teisėkūros proceso 
kokybę iki šiol būta gerokai 
mažiau nei tuščios retorikos. 
Akivaizdu, kad būtiniems po-
kyčiams reikalinga stipri poli-
tinė valia, tačiau ji randasi pa-
mažu ir nevienodai pasireiškia 
skirtingose valdžios institu-

cijose“, – savo kalboje teigė 
šalis vadovas.

Jis taip pat pažymėjo, kad 
rengiamų teisės aktų povei-
kio vertinimas neretai atlie-
kamas formaliai arba iš viso 
neatliekamas.„Formalistinis 
požiūris tampa priedanga 
teisės aktams, kurie būna 
neskaidriai suderinti ir tar-
nauja siauriems interesams, 
atsirasti. Vis dar matome 
atvejų, kai įstatymai priima-
mi ar keičiami pagal konkre-
tų atvejį, asmenį ir rinkimų 
kampanijos logiką, paskubo-
mis, ne tik nediskutuojant su 
suinteresuotomis visuome-
nės grupėmis, bet ir ribojant 
jų galimybes sureaguoti“, – 
kalbėjo G. Nausėda.

„Su tuo susijusi tenden-
cija – ypatingas mūsų parla-
mento aktyvumas teisėkūros 
srityje. Esame išskirtiniai vi-
soje Europoje, tačiau vargu, 
ar tuo galime džiaugtis ir  di-
džiuotis. Kiekvieną kadenci-
ją Seimas priima vis daugiau 
įstatymų ir kitų teisės aktų, 
kas tikrai nepagerina jų ko-
kybės“, – teigė prezidentas.

BNS inform.

Prokuratūra nutraukė ikiteisminį tyrimą 
dėl Kauno rajone netinkamai laikyto 81 šuns

Kauno apylinkės proku-
ratūra pirmadienį pranešė 
nutraukusi ikiteisminį tyri-
mą dėl žiauraus elgesio su 
gyvūnais, kuris buvo pradė-
tas rugsėjo mėnesį pas vieną 
Kauno rajono veisėją aptikus 
netinkamomis sąlygomis lai-
komą 81 šunį. 

Pasak prokuratūros, tyrimo 
metu nustatyta, kad šunys buvo 
laikomi per mažuose narvuose, 
dalis narvų buvo pastatyti vie-
nas ant kito, jų grindyse grote-
lės, o dalyje narvų nėra gultų, 
taip pat pažeisti ir kiti veisė-
jams taikomi reikalavimai. 

„Tačiau surinkus ir įver-
tinus visus gautus duomenis, 
atsižvelgus į gautas specialistų 
išvadas bei liudytojų parody-

mus, konstatuota, kad šiuo atve-
ju nebuvo padaryta Baudžiamojo 
kodekso 310 str. 1 d. nurodyta 
nusikalstama veika, todėl tyri-
mas nutrauktas“, – rašoma pro-
kuratūros pranešime. 

Šiame Baudžiamojo kodek-
so straipsnyje nustatoma fizinių 
ir juridinių asmenų atsakomybė 
dėl žiauraus elgesio su gyvūnais. 

Ikiteisminio tyrimo instituci-
jos teigimu, ši atsakomybė gali 
būti taikoma tik tais atvejais, kai 
gyvūnas žūsta ar būna suluošin-
tas. 

Tais atvejais, kai nustatoma, 
kad pažeisti Gyvūnų gerovės ir 
apsaugos įstatymo reikalavimai, 
tačiau gyvūnas dėl to nežūsta ir 
nebūna suluošintas, pažeidimus 
padaręs asmuo gali būti baudžia-
mas tik administracine tvarka. 

Tyrimo metu surinktus 
duomenis prokurorai perdavė 
Valstybinei maisto ir veteri-
narijos tarnybai (VMVT), ku-
rios pareigūnai turi spręsti dėl 
administracinės atsakomybės 
taikymo. 

Ši tarnyba taip pat turėtų 
spręsti ir klausimus dėl toli-
mesnės gyvūnų  priežiūros, 
globos, paėmimo ar grąžinimo 
savininkei. 

Pirmosiomis rugsėjo sa-
vaitėmis VMVT sulaukė kelių 
šimtų pranešimų apie gyvūnų 
laikymo sąlygų pažeidimus, iš 
viso tuomet iš įvairių galimai 
nelegalių gyvūnų veisyklų ša-
lyje paimti ir gyvūnų globos 
įstaigoms perduoti 142 šunys ir 
trys katės.

BNS inform.
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ANEKDOTAI
– Negaliu, klausyk. Žmona ir 

vaikai taip prie jo prisirišo...
– Aš tau lagaminą baksų 

šimtinių duosiu.
– Gerai jau, gerai. Įkalbėjai...
Po savaitės vėl susitinka 

tiedu. Pirmasis klausia:
– Tai kaip tavo dramblys?
– O Dieve, koks siaubas. 

Tvorą sulaužė, gėlynus suėdė. 
Kiek nesuėdė, tiek ištrypė. Visą 
sklypą apdergė. Žmona ir vaikai 
bijo į kiemą išeit. Kaimynai jau 
kelis kartus policiją kvietė.

– Ė, brolyti, taip tu dramblio 
tiksliai neparduosi...

***
Vyrukas pasakoja 

draugeliams:
– Skaičiau labai įdomius 

užrašus vienok. „Čia buvo 
Petras“, „Čia buvo Kazys“...

– Na ir kas čia įdomaus?
– Aš tuos užrašus savo 

spintos viduje radau.
***
Du naujalietuviai po 

vakarėlio skaudančiom 
galvom skaičiuoja pinigus. 
Trūksta labai didelės sumos. 

– Taip, Kolianai, ir 
mergos, ir degtinė, ir ledo 
fontanas, aišku, kainavo, nu 
bet gi ne šitiek. Už tiek mes 
visą klubą galėjom nusipirkt.

Staiga suskamba kito 
telefonas. 

– Alio.
– Ar čia Petrui Petraičiui 

paskambinom?
– Taip. 
– Čia jus iš elitinių 

automobilių salono trukdo. 
Jūsų mašina laukia salone.

– Kokia dar mašina?
– Naujausias limuzinas. 

Su krokodilo odos 
sėdynėmis, paauksuotu 
vairu ir visais kitais jūsų 
pageidavimais.

– Ei, Kolianai, girdi?! Mes 
tuos pinigus ne pragėrėm, 
pasirodo. Mes mašiną 
nusipirkom!

– Mielasis mano, ką tu man 
jauti?

– Kantrybę brangioji. Didelę 
kantrybę...

***
Kaimyninės šalies 

kariuomenės dalinys pasiutė 
čiukčį į žvalgybą. Tas grįžo po 
poros dienų gerokai apdraskytas 
ir raportuoja būrio vadui:

– Ne, pro tą tiltą pėstininkai 
nepraeis. Tik tankai. 

Vadas, nesuprasdamas:
– Kaip tai, pėstininkai 

nepraeis, o tankai pravažiuos?!
– O va taip. Prie tilto priešas 

du didelius ir labai piktus šunis 
pririšo.

***
Į mažą provincijos miestelį 

atvažiavo Lietuvos šou biznio 
žvaigždė. Aišku, už bilietus 
paprašė kosminės kainos. 
Motyvas „mane žino visa 
Lietuva“. Pasirodymo dieną 
į koncertą tebuvo parduota 
dešimt bilietų. Perpykęs 

kultūros centro administratorius 
klausia:

– Kaip suprast, tamstą tipo 
žino visa Lietuva, o atėjo tik 10 
žiūrovų. 

Žvaigždė ramiai atsako:
– Taip ir yra, žino visa 

Lietuva, išskyrus šituos dešimt, 
kurie atėjo susipažinti.

***
Skruzdėlės ruošiasi 

medžioklei:
– Sakau tau, sunkiausia 

dramblį parversti. Bet kai 
parversim, tai visu skruzdėlynu 
sutrypsim.

***
Susitiko du naujieji lietuviai. 

Vienas giriasi:
– Žinok, va, nusipirkau aš 

dramblį. Superinis žvėris, kad 
tu žinotum! Įsivaizduok sau, 
namus saugo, gėlynus ir lysves 
laisto. Per karščius – dušas, 
vakarėlyje – originalus fontanas. 

– Klausyk, parduok tu tą 
dramblį man. 

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

• Ekologiškus rugius.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Puikiai veikiančią automatinę 
skalbimo mašiną Beko. Kaina 70 
Eur. Tel. 8 622 98 545.  
Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną ČAIKA 
134. Kaina 105 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Dujinę kaitlentę Electrolux, 
viskas veikia. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 618 25 576. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoja didelę sidabrinę eglę 
nusikirtimui. Tel. 8 679 14 156. 
Rokiškis
• Dovanoju gražų katinėlį 
mėlynomis akimis. Atvestas rugsėjo 

2 d. Tel. 8 694 01 135.  
Rokiškis
• Dovanojami šuniukai, atvesti 
rugsėjo 18 dieną. 3 patinėliai ir 
patelė. Tel. 8 627 22 554.  
Rokiškis
• Dovanoju jurginų gumbus.  
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
• Dovanoju kačiukus, 4 savaičių 
amžiaus. Ėda tiek naminį, tiek 
pirktą maistą, gamtinius reikalus 
atlieka į dėžutę. Tel. 8 628 11 666. 
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Juodą moterišką ilgą žieminę 
striukę su gobtuvu. XXL dydis. 
Kaina 67 Eur. Tel. 8 695 74 290. 
Rokiškis
• Juodus odinius, moteriškus, 
sportinius batelius lenktu padu. 40 
dydis. Korėja. Kaina 42 Eur.  
Tel. 8 695 74 290.  
Rokiškis
• Baltus odinius, moteriškus 
sportinius batelius. Vokietija. 38 
dydis. Kaina 37 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Žieminį vaikišką kombinezoną. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 612 47 934. 
Rokiškis
• Didelio dydžio, mažai dėvėtą 

GARSO TECHNIKA

• Automobilinį CD grotuvą 
Panasonic CQ-C1405N. MP3, 
AUX. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą AEG 
CS MP 530 IR. USB, MP3. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 647 55 957.  
Rokiškis
• Labai geros būklės, automobilinį 
CD grotuvą JVS KD-R711. MOS-
FET, WMA, MP3, AUX, USB. 
50W/4. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• CD grotuvą Panasonic CQ-
C7303N. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą 
Kenwood KDC-4047U. MP3, 
WMA, AAC, AUX, USB. 50W-4. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 647 55 957. 
Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą 
Pioneer. USB. AUX. WMA. MP3. 
AAC. Mosfet 50W x4. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 647 55 957.  
Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą PLUS2 
P2-3030. MP3. Kaina 10 Eur.  

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Spalio 27 d. Naktį 10

Dieną 13
P,  
5-10 m/s

Spalio 28 d. Naktį 10
Dieną 14

P,
3-8 m/s

Spalio 29 d. Naktį 8
Dieną 11

PV, 
3-8 m/s

Orų prognozė spalio 27-29 d.

striukę. Tel. 8 620 16 002.  
Rokiškis

Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Radijo-plokštelių grotuvą  su 
plokštelėmis. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 687 92 857.  
Rokiškis

qNaujienos
qSkelbimai
q Video 
ir fotogalerijos

www.rokiskiosirena.lt


