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Į avariją Nyderlanduose pateko trys rokiškėnai.
Savivaldybė padės juos pargabenti namo

Rajone - susirgimų šuolis:
praėjusią parą pavirtinti
net 29 nauji covid-19 atvejai
Spalio 6-ąją mūsų rajone patvirtinti net 29
nauji covid-19 atvejai.

Rugsėjo 30-ąją vykdami iš darbo, į eismo įvykį
pateko jauni darbininkai
iš Lietuvos. Trys jų – rokiškėnai. Du jaunuoliai
sužaloti sunkiai: vienas
nepabudo iš komos ir artimiausiu metu Nyderlandų gydytojams gali
tekti priimti labai svarbų
sprendimą dėl tolimesnio
gydymo. Antrasis sužalotas taip pat labai sunkiai: nors sąmonę atgavo,
bet yra suparalyžuotas,
trečiasis sužalotas kiek
lengviau. Rajono meras
Ramūnas Godeliauskas
teigė, kad rokiškėnų artimiesiems
savivaldybė
pasirengusi suteikti visą
reikalingą pagalbą.

Sudėtinga situacija
Rajono meras R. Godeliauskas atskleidė daugiau
nelaimės detalių. Rokiškėnai kartu su savo kolega
Audi markės automobiliu
vyko iš darbo. Dėl eismo
įvykio kalti ne mūsų jaunuoliai – furgonėlis jiems
užkirto kelią. Nelaimės
pasekmės labai skaudžios:
vienas rokiškėnų iš karto
nugrimzdo į komą, ir sąmonės jis iki šiol neatgavo, jo gyvybė palaikoma
medicininės įrangos dėka.
Kaip sakė meras, medikai
dėl išgijimo didelių vilčių
neteikia. Kitas rokiškėnas
sužalotas taip pat sunkiai:
yra paralyžuotas.
Į Olandiją išvykę nu-

kentėjusiųjų artimieji, su
kuriais rajono savivaldybė palaiko nuolatinį ryšį.
Ir pagalbos nukentėjusiesiems reikės, nes yra daug
įdomių teisinių niuansų.
Lietuvoje šis įvykis
būtų traktuojamas
kitaip
Kaip sakė rajono meras,
vaikinai dirbo legaliai, yra
drausti. Tačiau yra tam tikrų niuansų. Antai, jei tokia
nelaimė nutiktų Lietuvoje, darbuotojui vykstant į
darbą ar grįžtant iš jo, tai
yra laikoma su darbu susijusiais įvykiais. Nyderlanduose teisinė bazė kiek
kitokia: nelaimė vykstant į

darbą laikoma su darbu susijusiu įvykiu, o grįžtant iš
jo – jau nebe.
Taigi, akivaizdu, kad sužeistųjų artimiesiems prireiks pagalbos aiškiniantis
teisinę situaciją. „Dar reikia išsiaiškinti, kaip sužeistieji buvo apdrausti, kaip ir
kiek bus teikiama medicininė pagalba“, – akcentavo meras. Akivaizdu, kad
tuomet, kai tik leis sužeistųjų būklė, pasak R. Godeliausko, tolesniam gydymui
ketinama juos pargabenti į
Lietuvą.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ,
Nyderlandų
žiniasklaidos nuotr.

Ankstesnėmis šios savaitės dienomis buvo patvirtinti: spalio 4 d. - penki, spalio 5 d. - septyni
atvejai.
Šiuo metu rajone serga
102 asmenys.
Viso nuo epidemijos
pradžios rajone fiksuota
2 310 susirgimo atvejų,
pasveiko 2046 rajono gyventojai.
Viso nuo epidemijos
pradžios mūsų rajone nuo
covid-19 mirė 71 žmogus.
Nacionalinio
visuomenės sveikatos centro
Rokiškio skyriaus vedėja
Daivutė Bulovienė „Rokiškio Sirenai“ komentavo, jog daugiausia pro-

trūkių fiksuojama šeimose.
Žmonės
nesisaugodami
virusą parneša namo ir užkrečia šeimos narius.
Serga ir nemažai vakcinuotų žmonių, todėl D. Bulovienė primena, kad nors
ir esate vakcinuoti, ir turite
Galimybių pasą - atsipalaiduoti negalima. Reikia laikytis visų saugumo reikalavimų - atsakingai dėvėti
kaukes, laikytis atstumų,
dezinfekuoti rankas. Jei
jaučiatės prastai - nenumokite į tai ranka - testuokitės.
Taip pat patariama vengti nebūtinų išvykų, renginių, o juose dalyvaujant,
ypatingai didelį dėmesį
skirti visoms išvardintoms
apsaugos
priemonėms.
Saugokite save ir kitus.
„Rokiškio Sirenos“
inform.

Degė automobilis

Spalio 6 d. 15:32 val. gautas pranešimas, kad Parokiškės
k. (Rokiškio kaimiškoji sen.) dega automobilis „Mercedes
Benz“. Atvykus ugniagesiams, gaisras jau buvo lokalizuotas pravažiuojančių asmenų su gesintuvais. Gaisro metu išdegė automobilio variklio skyrius.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inform.

Likimo ironija, arba galimybių pasas neatšaukiamas net sergantiems:
pagauti neatsakingai besielgiantį galimybių nėra
Spalio 7-ąją rajono
meras Ramūnas Godeliauskas vyko į Panevėžį,
į susitikimą su Sveikatos
apsaugos ministerijos viceministre (nuotr.). Susitikimo tema – sveikatos apsaugos sistemos reforma.
Į renginį buvo įleidžiami
tik tie, kurie turi galimybių pasus. Rajono meras
juokauja: jam dėl to problemų nekilo: galimybių
pasas jam nebuvo „išjungtas“ net ir tada, kai buvo
nustatytas covid-19, kai
meras sirgo šia liga. Vadinasi, galimybių pasas neatspindi faktinės žmogaus
būklės. Tai kokia jis epidemijos valdymo priemonė?
„Ką visa tai reiškia? Va-

dinasi, net ir sergančiam
žmogui galimybių pasas
nėra panaikinamas. Vadinasi, tas žmogus, jei tik neturi
jokios sąžinės ir atsakomybės, net ir oficialiai nustačius ligą, gali vaikščioti po

parduotuves, eiti į renginius
ir taip dalinti virusą. Paaiškinkite prašau, jei galimybių pasą turi ir oficialiai covid-19 sergantis asmuo, tai
nuo ko tada tas galimybių
pasas saugo ir kam jis yra

apskritai reikalingas“, – retoriškai klausė meras, kalbinamas „Rokiškio Sirenos“.
Žinoma, sergantis meras
į jokį renginį net ir norėdamas nebūtų įleistas: per
daug žinomas asmuo. Juolab, kad ir noro lankytis renginiuose jis neturėjo jokio:
sąžiningai laikėsi karantino
reikalavimų.
Tačiau... jei sergant galimybių pasas nėra „išjungiamas“, tikėtina, kad jį turintis
nesąžiningas sergantysis gali
dalintis virusu visur, kur tik
eina: parduotuvėse, kavinėse, renginiuose. Pavyzdžiui,
jei pasas „neišjungiamas“,
kodėl, gerai jaučiantis, norint, kad „nesudegtų“ bilietas, nenueiti į kiną ar teatrą,
koncertą, neaplankyti tokio

Nepriklausomas rajono laikraštis

renginio? Tikimybės įkliūti faktiškai nėra: tikrintojai
matys galiojantį galimybių
pasą. Niekam nesvarbu, kad
faktiškai toks asmuo serga,
svarbu yra išduotas galimybių pasas. Ir jis gali valkiotis,
kur panorėjęs, skirtingai nuo
tų, kurie neserga, nors ir yra
nepasiskiepiję, arba pasikiepiję ir protestuodami prieš
galimybių pasą, jo tiesiog
neima. Kyla naivus klausimas: kas ką ir nuo ko saugo?
Meras savo facebook
paskyroje rašo: „Per GP galiojimo laiką paaiškėjo, kad
neturiu antikūnių, užsikrėčiau Covid-19, spėjau pasveikti ir kaip bebūtų keista, šiandien su tuo pačiu GP
patekau ir dalyvauju Sveikatos apsaugos ministeri-

jos renginyje Panevėžyje.
Važiuodamas per radiją girdžiu, jog dabar turintiems
GP prekybos centruose tenka 30 kv. m ploto, tuo tarpu
prekybos vietose, kur įeiti
gali visi, tik 9 kv. m. Nors
ministras vakar kalbėjo,
kad GP reikalingas verslui... Įdomu lieka tik tai,
ar jis buvo tarp tų 130 (jei
teisingai pamenu) Sveikatos apsaugos ministro plano
valdyti pandemiją punktų.
Dar kartą pakartosiu: nesu
antivakseris, raginu skiepytis, bet Galimybių pasas yra
didžiausia klaida!“
Mero manymu, verslui,
išskyrus kavines, galimybių
pasas jokios naudos neatnešė.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ
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Demokratijos Lietuvoje erozija? Sutemų ir sandėrių su Šėtonu akivaizdoje

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
Virš Lietuvos tvenkiasi vis
tamsesni debesys. Ir žlunga vis
daugiau mitų. Kai reikia telkti visuomenę, kasami vis nauji
takoskyrų grioviai. Situacija
grėsmingėja sulig kiekviena
nauja diena. O politikai visuomenė, užsižaidusi tarpusavio
rietenomis, primena besipešančius starus (liaudiškai vadinamus suslikais), virš kurių
galvos ratus suka erelis.
Pirmoji didžioji problema,
kurios, užsikasę savo mažame
rietenų pasaulėlyje nematome,
tai nuolatos ir nuosekliai augančios naftos kainos. Kylančios
energetikos resursų kainos įsuka
visų kitų produktų kainų kilimą.
Ir yra dar vienas labai rimtas
faktorius, kurio mūsų valdžioje sėdintys „ikanamistai“ uoliai
stengiasi nepastebėti: kuo aukštesnė naftos ir dujų kaina, tuo
stipresne ir galingesne tampa
Rusija, tuo daugiau lėšų ji turi
hibridiniams (ir tikriems) karams kustyti. O mums tai nieko
gero nežada.
Nežada pirmiausia dėl to, kad
daugeliu atvejų hibridiniams
karams ruošėmės... liežuviu. Istorijos pamokos liko seniai neišmoktos. Ir nors politikai bei
visuomenė visomis įmanomomis progomis ramsto praeities
didvyrių paminklus, aukšti (ir
nelabai) politikai prie paminklų
plieskiant kaitrai rėžia valandos
ilgumo kalbas apie tėvynės meilę. Deja, jos neįdomios ir jiems
patiems, ką bekalbėti apie aplinkinius. O realiai tėvynės meilė
jomis ir teapsiriboja.
Tėvynės meilė reiškia ne abstrakčią meilę kažkam dideliam
ir gražiam, žodžiais neįvardijamam. Tėvynės meilė reiškia
pirmiausia pagarbą ir meilę tam,
kas yra mūsų valstybė. Kas yra
valstybė? Ar tai tik teritorija
(pageidautina nuo marių iki marių)? Ne. Jei valstybė būtų tik teritorija, tuomet ir Antarktida su
jos pingvinais būtų valstybė. Ar
valstybė yra kalba, istorija? Tai
svarbu. Bet mes žinome šimtus
mirusių kalbų ir dešimtis miru-

sių civilizacijų. Ne. Valstybei
reikia ir teritorijos, ir kalbos, ir
himno su herbu. Bet pirmiausiai
reikia žmonių. Piliečių. Tų, kurie
mylėtų, kurtų ir gintų valstybę.
O kaip mes elgiamės?
Pastarieji metai – nuosekli
demokratijos ir valstybės pagrindų erozija. Erozija pavojinga
tuo, kad ji iš pradžių nematoma. Vėliau, procesui jau gerokai
pažengus, tampa šiek tiek apčiuopiama, juntama. Pavieniais
ženklais, iš kurių tik akyliausi,
strateginį mąstymą turintieji ima
dėlioti šiokį tokį bendrą vaizdą ir
ima skambinti pavojaus varpais.
Paprastai tai būna filosofai, istorikai, politologai, žodžiu, akiniuoti mokslininkai. Į kuriuos
ne tik kad nekreipiama dėmesio,
jie dar ir pašiepiami. Trukdo čia
savo įkyriu skalambinimu visuotinio augimo, ekonominės pažangos (kas kad įsivaizduojamos)
euforijos puotą. Čia jie, ta nematoma Dievo ranka, rašinėjanti ant
naujų subudavotų sostinės stiklinių urvelių sienų paslaptingus
žodžius: „Mene, tekel, fares“.
Daugelis šiandienos apšviestųjų
niekada neskaitė Šventojo Rašto,
iš kur jiems žinoti, ką tie nemalonūs žodžiai reiškia.
Nedemokratija šiandien reiškia nedemokratiją ateityje. Šiandien kasantis po demokratijos ir
valstybės pamatais, su šūksniais
„Vivat!“ ir „Prozit!“ labai primename paskutiniuosius Abiejų
tautų respublikos gyvavimo dešimtmečius. Kai viskas ritosi ir
smuko, tėvynė buvo perkama ir
parduodama, o sąžinė glušinama
girtų puotų svaiguliu.
Vienybė, pagarba skirtingų
pažiūrų, tikėjimų žmonėms buvo
mūsų valstybės tūkstantmetės
istorijos pagrindas ir šių dienų
svarbiausias išlikimo garantas. O
kaip elgiamės dabar? Visuomenė
suskaldyta ir demotyvuota. Jau
šeimose atsiranda temos, kuriomis geriau nekalbėti. Pagarba
kito nuomonei, nuomonių įvairovei, kaip esminiam demokratijos
principui – kur visa tai? Ar apsukę trisdešimties metų istorijos
ratą vėl grįžtame į gūdųjį sovie-

tizmą? Į tą pačią brežnevinę stagnaciją, kur kalbama, kad tuoj
pasieksim komunizmą, o parduotuvėse trūko mėsos ir batų. Šiandieninė stagnacija – tai minties,
žodžio, mokslo stagnacija.
Ar galime pagalvoti, kad po
trisdešimties metų laisvos Lietuvos, pilietinės visuomenės kūrimo, mes pradėsime kalbėti apie
žiniasklaidą ir propagandą? Ir
dėti tarp jų lygybės ženklą. Ne,
ne svetimos valstybės propagandą. Kol kas dar savos. Kai žiniasklaidoje, kuri visais laikais buvo
diskusijų erdvė, nebeliko diskusijų? Kur valstybės institucija –
Sveikatos apsaugos ministerija
– užsako nežymėtą reklamą. Kas
čia – ne propaganda? Ne žiniasklaidos papirkinėjimas? Ir visi
tyli: tyli politikai, tyli žurnalistų profsąjunga. Tiesa, pavieniai
kolegos ima juokauti, kad ministras – padorus žmogus: eina
tik ten, kur susimoka. Ir visiems
gerai? Kaip nebus gerai? Juk pinigus iš skaitytojo reikia uždirbti. O čia valdžia dosniai duoda.
Tiesiog duoda, tik imk. Kas tai
– ne sandėris su Šėtonu? Vieną
kartą susiderėjus, kitą kartą jau
lengviau.
Atsakykit man, ar šiandien žiniasklaida, lengva ranka paėmusi
šios valdžios pinigus, rytoj taip
pat lengvai nepaims ir kitos valdžios, ar kaimyninės šalies pinigų? Jeigu pavyko nupirkti šiandien, ir niekas dėl to nesmerkia
(pamanyk tik, ministro patarėja
pasitraukė, didžiulis nuostolis),
tai nupirks ir rytoj. Ir formuos
mūsų nuomones dideli ir maži
nuomonės formuotojai...
O formuoti reikės vis daugiau
ir daugiau. Vis labiau ir labiau
ryškiomis spalvomis kurti neegzistuojančią, alternatyvią tikrovę. O visuomenė, žiūrėdama
į piešiamą įvaizdį, kuris, labai
švelniai tariant, neatitinka tikrovės, gūžčios pečiais klausdami,
kas gi čia vyksta.
Ant kokio mito į valdžią atėjo
konservatoriai ir juos lydinčios
koalicijos partnerės? „Veryga ir
žalstiečiai nemokėjo valdyti epidemijos, mes suvaldysim“. Prisimenant, kaip jie pypavo, kodėl
valdantieji neatšaukia rinkimų.
Šiandien spalio 8-oji. Situacija,
turint virš 60 proc. suskiepytos
visuomenės yra daug blogesnė,
nei pernai. Tik devyniolika savivaldybių, įskaitant ir Rokiškio,
dar buvo raudonos, likusios – jau
juodos. Čia taip vadinasi suvaldyta?! Atvejų skaičius per parą
pasiekė epidemijų piko – sausio
– atvejų skaičių. Čia suvaldyta,
vadinasi?! O mūsų garbiesiems
valdantiesiems nėra drąsos ir
stuburo išeiti ir atsiprašyti tiek
buvusios vyriausybės, tiek visuomenės.
Tokio visuomenės susikaldymo, koks yra dabar, nebuvo nie-

kad. Net į brazauskinius ir landzberginius. Kodėl? Nes puikybė
yra pirmoji ir pati baisiausia iš
septynių mirtinų nuodėmių. Kas
yra nuodėmė? Veiksmas, kuris
naikina žmogaus ryšį su Dievu,
savimi ar visuomene. Puikybė
naikina visus tris ryšius, todėl ji
be galo pavojinga. Bet mūsų jaunieji politikai į bažnyčią neina,
religijos neišmano. Kam jiems?
Užtat ir mindo grėblius.
Kas yra galimybių pasas?
Epidemijos valdymo priemonė
ar duoklė puikybei? Aš, matote, pasiskiepijau, esu edukuotas,
vakcinuotas, uždirbantis didesnes nei vidutines pajamas. Užtat
galiu nueiti į didesnę krautuvę.
Kiek mažai žmogui reikia pasikasyti menką savivertę ir neegzistuojantį orumą. Nes kvailiui
su menka saviverte yra daug
smagiau pasityčioti iš savo bendrapiliečio, nes ne savo protu,
žiniomis, talentais didžiuojamasi. O tik tuo, kad į didesnę parduotuvę nueisi. Maža Šėtono dovanėlė menkoms sieliūkštėms?
O pasekmės kokios? Galimybių
pasas nesuvaldė epidemijos, tik
suskaldė visuomenę. Ir kaip kiekviena su demokratijos imperatyvais prasilenkianti priemonė
sukūrė siaubingą precedentą
ateičiai.
Nepamirškime vieno: artėja
ekonominės sutemos. Tą rodo
sparti infliacija, augančios naftos kainos. Visuomenė pandemijos metu jau išnaudojo savo resursus. Savo resursus išnaudojo
verslas. Ir epidemija žiemą dar
ne kartą parodys nagus. Jau rodo.
Visa tai kels dar didesnį visuomenės erzelį, nepasitenkinimą, ir
dar didesnę valdžios desperaciją. Atrodo, kad eilinis socialinis
eksperimentas „kiek galima išgyventi nedirbant“ pamažu artėja
prie dėsningos pabaigos.
Nenoriu būti blogu pranašu,
bet panašu, kad kitą kadenciją
dabartinė valdančioji koalicija
visa tilps į vieną liftą. Kadangi
konservatoriai jau seniai nebe
konservatoriai, o liberalai – jokie
liberalai, kadangi šios partijos
prarado savo vertybes ir ideologiją, o kitokių argumentų (ekonomikos auginimas, epidemijos
suvaldymas, kaip suprantate, jau
nebebus), jas šluos. Dešiniajame
politikos spektro sparne atsiranda didžiulė žiojinti skylė, kurios
niekas nebeužpildys. Ir dešinių
pažiūrų rinkėjai, kuriems svarbu konservatoriškosios vertybės,
tiesiog nebeturės už ką balsuoti.
Būtų dar pusė bėdos, jei šias
partijas būtų kuo pakeisti. Centro kairysis sparnas gerokai susilpnėjęs, draskomas vidinių rietenų. Ir pasirinkimas vėlgi bus ne
kažkoks: ar balsuoti už infantilų
su iniciatyva šaiką, ar už valstybės viziją būtuoju laiku. Sutikite, nieko gero. Atminkite, kad iš
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žmogaus atimti ir padalinti galima tik vieną kartą. Paskui nebebus nei ko atimti, nei ko dalinti.
Tie, iš kurių atimta, nebesistengs
dirbti, o tie, kam padalinta, užuot
dirbę, lauks naujos pakišų dozės.
Kas ateis į šios valdžios vietą?
Pasižiūrėkime į augančias naftos
kainas, augančia Rusijos galią,
įtaką ir įtampas Rytuose. Nenoriu būti blogu pranašu, bet, greičiausiai, atsiras viena kita politinė jėga, kuri sudarys sandėrį su
Šėtonu. Vėlgi, istorinių prielaidų
tam yra.
Kas yra tada, kai bejėgė valdžia atsiduria akis į akį su dideliais išbandymais? Pasižiūrėkime kad ir į Veimaro respubliką,
kurią mūsų valstybė pastaruoju
metu vis labiau primena. Paskutiniu vinimi jai į karstą tapo pasaulinė ekonominė krizė. Prisiminkite, kas atėjo demokratinių
rinkimų keliu, žlungant Veimaro respublikai, kurios geriausia
iliustracija yra vaikai, iš banknotų pundelių statantys namuką. Prisiminėt? Pasufleruosiu:
toks dėdulė su juokingais ūsais.
Jis tik iš pradžių visiems atrodė
juokingas. O paskui juokinga nebebuvo.
Jei valdžioje atsidurs tie, kurie
sudarys sandėrį su Šėtonu, tada
ir paaiškės, ką reiškia papirkinėti
žiniasklaidą, ką reiškia rūšiuoti piliečius su galimybių pasais.
Gal tuos pasus kažkaip kitaip
pavadins. Bet principas liks tas
pats: tie, kas klausys naujos valdžios, mėgausis savaisiais žirneliais, apelsinais ir majonezu. O
nelojalūs, patys suprantate... Pretekstų įvesti galimybių ar kokius
kitus pasus, patikėkite, jie sugebės rasti. Patikėkite, nemažai tų,
kurie giedojo ditirambus šitai
valdžiai, giedos ir kitai, mainais
į privilegijas. Pavyzdžių turime.
Ar besugebės mūsų demoralizuota, supriešinta visuomenė pasipriešinti šioms „lakštingalų“ ir
„cukrinių avinėlių“ giesmėms?
Tik nuo mūsų, piliečių, priklausys, kokio gylio ir tamsos
bus tos sutemos. Nuo mūsų budrumo, atsakomybės, pagarbos
vieni kitiems. Patikėkite, nieko
nėra lengviau kaip pliurpti apie
vienybę, apie drąsą, dalinti pažadus, kaip kovosime, ginsime.
Prisiminkime: „vienas mūsų žodis būt tave apgynęs, bet varge
tu vieno jo pasigedai“. Būkime
budrūs, gerbkime savo valstybę
ne kaip abstrakčią poetų metaforą, o kaip kiekvieną žmogų šalia
mūsų.
Gerbkime vienas kitą, ypač dabar, kai gerbti sunku, kai iš visų
pusių esame tempiami į skirtingas puses, skaidomi ir dalinami.
Būkime budrūs, tiek svetimai,
tiek savai propagandai. Saugokime demokratiją šiandien, nes nedemokratija dabar visada reiškia
nedemokratiją ateityje.
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Rokiškyje daugėja erdvių, draugiškų tėveliams su mažyliais
Vis daugiau įstaigų,
įmonių savo patalpose
įrengia žaidimų ir laisvalaikio erdves vaikams, mamos ir vaiko kambarius.
Tokie kambariai-erdvės
palengvina tėvų kasdienybę, taupo laiką, kuria geresnę emocinę būklę.
„Manome, kad tikrai
ne visi tėveliai žino apie
nuostabų vaikų žaidimų
kambarį Rokiškio krašto
muziejuje, apie Rokiškio
bibliotekoje įrengtą mamos ir vaiko kambarį bei
kitose įstaigose įrengtas
erdves vaikams. Norime,
kad gyventojus pasiektų
apibendrinta informacija apie Rokiškio įstaigose
įrengtas erdves, kambarius, skirtus vaikams.
Tikimės, jog kuo daugiau tėvelių apie juos žinos, tuo didesnė tikimybė,
kad esant reikalui galės
jais pasinaudoti. Galbūt
šie gražūs pavyzdžiai paskatins ir kitas įstaigas
įrengti tokias erdves, juk
dėmesio ir paramos šeimoms niekada nebus per
daug” - sako Jolita Kalačiovienė, Rokiškio rajono
savivaldybės šeimos tarybos pirmininko pavaduotoja ir priduria, jog visad
laukia informacijos ir apie
kitose įstaigose vaikams
įrengtas erdves. Informacija su šeimos taryba
gyventojai kviečiami pasidalinti el.paštu rokiskioseimostaryba@gmail.com.
Rokiškio rajono savivaldybei pradėjus dirbti
vieno langelio principu,
vaikų užimtumo erdvė atsirado ir savivaldybės laukiamąjame.
„Šiandieniniam
vartotojui labai svarbi paslaugų
kokybė, todėl kiekvienos,
paslaugas teikiančios organizacijos įvaizdis ir sėkmė
priklauso nuo to, ar ji sugeba jas teikti kokybiškas.
Norėdami, kad savivaldybės klientai jaustųsi patogiai, darbuotojų iniciatyva,
savivaldybės priimamajame
įrengėme nedidelį vaikų
žaidimų kampelį. Kol tėveliai pildo dokumentus, šalia
jų esantys vaikučiai žaidžia,
spalvina knygutes. Nors
savivaldybėje yra vystymo
stalas, bet pradėjus klientus
aptarnauti priimamajame,
juo naudotis tapo nepatogu,
tad klientų patogumui bus
įrengtas dar vienas vystymo
stalas.
Tai nėra didelė investicija į klientų aptarnavimo kokybės gerinimą, tačiau taip
siekiame sukurti patogią

Kampelis vaikams savivaldybės laukiamajame.
Žaidimų vieta Rokiškio krašto muziejuje.

Žaidimų vieta Kultūros centro mažiesiems lankytojams.

Persirengimo kambarys šeimoms Rokiškio baseine.

Žaidimų erdvė „Pipirini“ picerijoje.

erdvę efektyviam paslaugų
teikimui” - sako Valerijus
Rancevas, Rokiškio rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas.
Vaikų žaidimų erdvė
Rokiškio krašto muziejuje.
„Rokiškio krašto muziejus 2015 m. įvykdė projektą
„Tu čia visada laukiamas”,
kurį finansavo Lietuvos kultūros taryba. Projekto metu
buvo renovuotos patalpos,
įsigyta įvairių interaktyvių bei lavinamųjų žaidimų, įrengtas interaktyvus
stalas-terminalas.
Krašto
muziejaus vaikų kambaryje galima švęsti vaikų
gimtadienius,
užsisakyti
edukatoriaus paslaugas ar
pažaisti, kol tėveliai apžiūrės ekspozicijas. Vaikų kamabarys skirtas vaikams,

iki 10 metų” – vaikų žaidimų erdvę pristato muziejaus
direktorė Nijolė Šniokienė.
Rokiškio kultūros centre vaikų žaidimų kampelis įrengtas 2019 metais,
projekto „Rokiškis – Lietuvos kultūros sostinė”
metu.
„Pastebėję, jog į renginius tėvai dažniausiai ateina
su savo mažamečiais vaikais, kurie ne visada pajėgia
išbūti visą renginio laiką salėje, įrengėme kuklų vaikų
žaidimų kampelį, kuriame
jie gali praleisti dalį laiko
žaisdami, piešdami, vartydami knygeles” - teigia Rokiškio kultūros centro pavaduotoja kultūrinei veiklai
Aušra Gudgalienė.
Pervystyti ar pamaitinti
mažylį galima Juozo Keliuočio viešojoje bibliote-

Kavinės „Pupelė“ žaidimų aikštelė.

koje.
Mamų patogumui, rekonstrukcijos metu, Rokiškio rajono savivaldybės
Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje, pirmame
aukšte, šalia skaitytojų skyriaus, buvo įrengtas mamos
ir vaiko kambarys.
Bibliotekos pastatas yra
pačiame miesto centre ir
atviras ne tik bibliotekos
lankytojams, tad nebūtina
skubėti namo. Prireikus čia
galima mažylį pervystyti ar
pamaitinti. Tiesa, bibliotekininkės atviros - šia erdve
iki šiol dar niekas nesinaudojo.

Nepriklausomas rajono laikraštis

Atskiras persirengimo
kambarys šeimoms Rokiškio baseine.
Rokiškio baseino direktorius Vitalijus Jocys džiaugiasi, kad baseino pastate
yra ne tik vyrų bei moterų
persirengimo patalpos, bet
įrengtas ir atskiras persirengimo kambarys šeimoms.
Čia gali persirengti šeimos, kurioms nepatogu
naudotis bendrosiomis patalpomis - mama su mažais
berniukais ar tėtis su dukromis.
Taip pat yra pervystymo
stalas, kėdutė maitinimui
mažiesiems.

Pirmoji vaikų žaidimų
erdvė picerijos lankytojams.
Bene pirmasis Rokiškyje
- 2013 m. gruodžio mėnesį smagų žaidimų kampelį
kavinėje „Pipirini” įrengė
kavinės savininkas Audrius
Dagys, kuris įsiklausė į
klientų norus gauti ne tik
skanų maistą, bet ir galimybę užimti papietavusius
vaikus. Tai padidino vietos
patrauklumą ir suteikė galimybę pritraukti daugiau
klientų.
Dažniausiai tėvai, augindami mažus vaikus, maitinimo įstaigose ieško erdvių, kur galėtų apsilankyti
kartu su mažyliais. kur yra
papildomai įrengtos, mažyliams pritaikytos specialios
kėdutės. Žaidimų erdvėje
neprailgsta patiekalo laukimas, o ir papietavus dar
galima neskubėti namo, nes
kol mažyliai žaidžia, suaugusieji gali ramiai pabendrauti.
Lauko žaidimų aikštelė
kavinės „Pupelė” lankytojams.
Kavinės „Pupelė” savininkei Laurai Viduolytei-Pupelienei idėja įrengti vaikų žaidimų aikštelę
lauke kirbėjo jau seniai. Iš
pradžių kavinės viduje atsirado knygeles spalvinimui
ir pieštukai, flomasteriai,
įvairios pasakų knygelės,
žaislai. Išsiplėtus lauko terasai ir atsiradus galimybei
daugiau klientų aptarnauti lauke, 2020 metų liepos
mėnesį, su Simono Tuskos
pagalba prie kavinės atsirado smagi lauko žaidimų
aikštelė, kur mažieji kavinės svečiai, turi galimybė
pažaisti bei pasisupti.
Enrika
PAVILONIENĖ,
autorės nuotr.
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Festivalis „Nepatogus kinas“ atvyksta į Rokiškio Juozo Keliuočio biblioteką
15-asis tarptautinis dokumentinių filmų festivalis
„Nepatogus kinas“ šį rudenį vėl keliaus per Lietuvos
miestus ir miestelius – spalio 14–30 d. Visus festivalio
filmus galės nemokamai
žiūrėti Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos lankytojai.

„Nepatogus kinas” kasmet atrenka ryškiausius
dokumentinius filmus iš
svarbiausių kino festivalių
ir būtų gaila, jei juos galėtų
pamatyti tik didžiųjų miestų žiūrovai. Tad siekdami,
kad filmai būtų prieinami
kuo platesniam žiūrovų ratui, praėjusiais metais ne
tik atvėrėme šiemet ir vėl
veiksiančią virtualią kino
salę www.nepatoguskinas.lt,
bet ir žengėme kitą didžiulį
žingsnį dėl tų žiūrovų, kurie
turi mažiau technologinių
galimybių – užmezgėme ryšius su šalies bibliotekomis,
kuriose sudarėme sąlygas bibliotekų lankytojams žiūrėti
filmus. Tad šį spalį visa nepatogių filmų programa bus
prieinama net 190–yje šalies
bibliotekų“, – pasakoja „Nepatogaus kino“ vadovas Gediminas Andriukaitis.
„Nepatogus kinas“ šiemet
žiūrovams pasiūlys beveik
50 filmų – nuo dokumentinių trilerių iki jautrių asmeninių istorijų. Pagrindinėje

konkursinėje festivalio programoje varžysis 8 filmai,
tarp jų – ir lietuvių režisieriaus darbas. Specialiosios
programos
„Radikal(i)ai“
kūriniai kalbės apie radikalių pokyčių reikalaujančius
radikalius laikus ir klaus, ką
2021–aisiais apskritai reiškia
žodis „radikalu“? „Tikrovės
muzikos“ programos muzikiniai filmai padės išgirsti
tai, ko dar nesame girdėję,
o „Aukštos įtampos“ programos istorijos niekuo ne-

nusileis Holivudui, išskyrus
vieną skirtumą – čia viskas
bus tikra.
Programos „Kasdienybės
superherojai“ veikėjai nedemonstruos antgamtinių galių
keičiant pasaulį – jie kasdien
nuosekliai ir kryptingai veikia kilnesnių tikslų vardan.
Programa „Mes esame visur“ atskleis tikras skaudžias
ir laimingas šalia mūsų gyvenančių LGBTQ+ bendruomenės žmonių istorijas.
„Filmai už gamtą“ kels klau-

Rokiškio autobusų parką papildė
neseniai įsigyti WV CRAFTER mikroautobusai

simus apie taršos problemas
ir kvies dialogui apie tai, ar
žmogaus vartojimas ir jo išlikimas yra suderinami. Dokumentinio serialo „Sienos“
istorijos papasakos apie Europą supančias ar ją skaldančias sienas bei jų paribiuose
atsidūrusius herojus. Na,
o kasmetinėje programoje
„Filmai, padedantys augti“
vaikai ir jaunimas atras būtent jiems skirtų šmaikščių,
įkvepiančių, pasaulį keičiančių ir kartais nepatogių, bet
tikrų istorijų.
Visus „Nepatogaus kino“
programos filmus bus galima žiūrėti bibliotekos darbo
metu, o prisijungimą prie
virtualios kino salės galima
gauti iš bibliotekos darbuotojo. Laiką filmų peržiūrai
galima rezervuoti el.paštu: menas@rokiskis.rvb.lt.
Biblioteka
rekomenduoja
atsinešti savo ausines. Šiemet bibliotekoje atsiras dar
viena naujovė – „Nepatogus
kinas“ kvies filmus žiūrėti ne tik pavieniui, bet ir su
kompanija – specialiai bibliotekos žiūrovams bus organizuojami keli bendri filmų
seansai, kuriuos lydės aktualios diskusijos bei pokalbiai
su filmo herojais ir kūrėjais.
Spalio 19 d., antradienį,
16 val., bibliotekos lankytojai kviečiami kartu žiūrėti
filmą „Dainuojantys vyrai“ (rež. Dylan Williams).

Šmaikštus, melancholiškas
ir šiltas filmas pasakoja apie
Velso miestelio vyrų chorą.
Devyniasdešimtmetis
režisieriaus tėvas parduoda šeimos namą ir pradeda
ruoštis savo laidotuvėms.
Gyvenime jam telikęs vienintelis džiaugsmas ir paguoda – kas savaitę vykstančios vyrų choro repeticijos.
Šis filmas mums primins
apie meno poveikį – jis gali
gydyti, motyvuoti ar sutelkti.
Tad po bendro seanso „Nepatogus kinas“ pakvies virtualiai aptarti meno poveikį
sveikatai.
Spalio 20 d., trečiadienį, 18 val., kartu žiūrėsime
filmą „Iš jūros gelmių“ (rež.
Robin Petré). Tai – labai
nepatogus, bet būtinas filmas, nes neretai, žiūrėdami
į vandenyje žaidžiančius
delfinus ir gracingas gulbes,
nematome netoliese esančių
naftos tanklaivių. Tuo tarpu
laukinė gamta kenčia nuo
žmogaus veiklos ir gelbėtojai kasmet susiduria su vis
daugiau ir vis žiauresnėmis
gyvūnų skausmo formomis.
Po bendros filmo peržiūros
„Nepatogus kinas“ pakvies
virtualiai pasikalbėti apie
Baltijos jūros taršą ir gyvūnų
apsaugą.
Spalio 28 d., ketvirtadienį, 12 val., bibliotekoje
žiūrėsime filmą „Pasienio
paukščiai“ (rež. Vytautas

Puidokas). Nepaisydami politikos ir sienos tarp Lietuvos
ir Kaliningrado, ją nuolatos
kerta migruojantys paukščiai, užsukantys į skirtingose
sienų pusėse esančias ornitologijos stotis. Pirmąsyk po
Sovietų Sąjungos griūties,
abiejų šalių ornitologijos
stočių darbuotojai pradeda
vystyti bendrą projektą. Režisierius Vytautas Puidokas
įamžina šį susitikimą, o po
filmo seanso liksime su juo
virtualiai pasikalbėti apie
filmą.
Apie „Nepatogų kiną“
„Nepatogus kinas“ – nuo
2007 m. kasmet vykstantis
tarptautinis žmogaus teisių
dokumentinių filmų festivalis. Tai yra nekomercinis
renginys, siekiantis kurti
erdvę žmogaus teisių, politikos, socialinės atsakomybės, tvarumo temomis,
supažindinti visuomenę su
pasaulinėmis aktualijomis,
skatinti būti sąmoningiems
ir kritiškiems. Festivalio
metu pristatoma turtinga dokumentinių filmų programa,
rengiami susitikimai su kino
kūrėjais,
organizuojamos
diskusijos su filmų herojais,
žmogaus teisių aktyvistais ir
ekspertais. Vienas pagrindinių festivalio rėmėjų – Lietuvos kino centras.
Organizatorių
inform.

Rokiškio KKSC treneriai Mokytojų dieną
pažymėjo kultūrine išvyka

Rokiškio autobusų parką papildė neseniai įsigyti WV CRAFTER mikroautobusai.
Jie pagaminti 2013 m., turi 19 vietų, elektronines švieslentes, automatines įlipimo
duris, varomi ekonomiškais 2 litrų darbinio tūrio varikliais, kurie atitinka EURO 5 standartą.
Rokiškio autobusų parko administracija džiaugiasi galėdama lėtais, bet užtikrintais
žingsniais, atnaujinti transporto priemonių parką ir kviečia jau netrukus išbandyti autobusus vietinio susisiekimo maršrutuose.
„Rokiškio Sirenos“ inform.

Rokiškio Kūno kultūros ir sporto centro treneriai bei administracijos kolektyvas kultūrine išvyka pažymėjo Tarptautinę mokytojų dieną.
Spalio 5 dieną kolektyvas aplankė Ilzenbergo dvarą, kur dvaro gido buvo supažindintas su dvaro bei parko istorija, aplankė dvaro rūmus, Meilės salą, taip pat degustavo firminius Ilzenbergo dvaro maisto gaminius.
Rokiškio KKSC inform.

Smulkiam verslui už nuomos išlaidas kompensuota per 314 tūkst. eurų
Daugiau nei 130 individualią veiklą vykdančių smulkiųjų
verslininkų gavo per 314 tūkst.
eurų kompensacijų nuomai ir
susijusioms išlaidoms.
Kompensacijomis daugiausia
naudojasi mažmenine bei didmenine prekyba užsiimantys smul-

kieji verslininkai. Priemonė taip
pat populiari tarp sportinio rengimo veiklą vykdančių, siuvimo
paslaugas siūlančių bei mokymo
ir švietimo verslus vystančių asmenų, pranešė „Invega“.
Pasak „Invegos“ vadovo Kęstučio Motiejūno, šiuo metu dar

yra vertinama 741 paraiška, kurių
bendra prašomo finansavimo vertė siekia 1,5 mln. eurų
„Nuomos mokesčio dalies
kompensacijos suteikia galimybę
ne tik susigrąžinti patirtas nuomos
ir susijusias išlaidas, bet ir suteikia būtinąsias pajamas tolimes-

nei smulkiųjų verslininkų veiklai
vykdyti“, – pranešime sakė K.
Motiejūnas.
Iš viso nuo priemonės paskelbimo pradžios „Invega“ yra gavusi 1,8 tūkst. paraiškų kompensuoti
beveik 1,6 mln. eurų vertės nuomos ir su ja susijusias išlaidas.

Nepriklausomas rajono laikraštis

Vienam priemone pasinaudojusiam asmeniui kompensuojama
iki 70 proc. patirtų pastoviųjų su
patalpų nuoma ir jų eksploatavimu susijusių išlaidų, tačiau ne
daugiau nei 20 tūkst. eurų. Kompensacija gali pasinaudoti tie,
kurie 2020 metais vykdė antrojo

karantino metu ribojamą individualią veiklą bent tris mėnesius.
Paraiškas dėl kompensacijų
individualiai dirbantys verslininkai dar gali teikti iki spalio 15
dienos. Iš viso tam skirta 12 mln.
eurų valstybės biudžeto lėšų.
BNS inform.
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Konstitucijos egzaminas apjungs
viso pasaulio lietuvius

Juozo Keliuočio viešoji biblioteka kviečia
PARODOS
Viešojoje bibliotekoje
Jubiliejinė Dano Andriulionio tapybos darbų paroda, parodų galerijoje „Autografas“.
Paroda „Vinilo viršelių menas „Menas ir vinilas/ Art & Vinyl“ Įjunk old school‘inį
vinilą“ , Viešosios bibliotekos Meno ir muzikos erdvėje.
Spaudinių paroda „Teatras albumuose“, Viešosios bibliotekos Meno ir muzikos
erdvėje.
Spaudinių paroda „Knyga rudenio vakarui“, Viešosios bibliotekos Skaitytojų skyriuje.
Spaudinių paroda „Rudens šventės“, Viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyriuje.
Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje:
Ritos Kirstukaitės puodelių kolekcijos su katinais paroda.
Spaudinių paroda „Ačiū už žodžio skaidrumą“, skirta rašytojos, poetės, dramaturgės Ramutės Skučaitės 90-osioms g. m.

Spalio 25 d. vyks Teisingumo ministerijos rengiamas jubiliejinis 15-asis
Konstitucijos egzaminas.
Ministerija prie šios iniciatyvos kviečia jungtis visus Lietuvoje ir užsienyje
gyvenančius Lietuvos piliečius, nes tai puiki proga
ne pasitikrinti savo teisines žinias, pagrindinio
šalies įstatymo išmanymą,
bet ir prisidėti prie mūsų
šalies teisinio pamato,
bendruomeniškumo stiprinimo.
Kartu su Teisingumo
ministerija visus Lietuvos
piliečius, kurie nori dar geriau išmanyti Konstituciją,
išbandyti savo jėgas žinių
patikrinime, šiemet kviečia
ir projekto globėjas Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda.
Pasak teisingumo ministrės Evelinos Dobrovolskos, šiemet Konstitucijos
egzaminas bus draugiškes-

nis vartotojui, labiau pritaikytas žmonėms su negalia,
geriau pasiekiamas bausmių
vykdymo įstaigose esantiems žmonėms, o taip pat
aktyviai kviečiami įsitraukti
svetur gyvenantys lietuviai.
„Konstitucijos egzaminas
įprasmina gražią tradiciją,
kai smalsi, aktyvi, pilietiška visuomenė priimdama šį
teisinio švietimo iššūkį prisideda prie mūsų valstybės
demokratinių vertybių įtvirtinimo, jos teisinio pamato
stiprinimo.
Kviečiu visus šiemet aktyviai dalyvauti jubiliejiniame Konstitucijos egzamine,
nes kiekvieno Jūsų prisidėjimas liudija, kad esame
neabejingi ne tik savo šalies
raidai, bet ir kiekvieno žmogaus laisvių ir teisių puoselėjimui“, – sako teisingumo
ministrė Evelina Dobrovolska.
Visuotinė teisinių žinių
patikrinimo iniciatyva, atsižvelgiant į Covid-19 pande-

mijos iššūkius, vyks virtualioje erdvėje.
Spalio 25-ąją, minint
Konstitucijos dieną, visi
kviečiami Konstitucijos egzaminą spręsti interneto svetainėje www.konstitucijosegzaminas.lt, kur šiuo metu
vyksta registracija ir galima
treniruotis prieš didįjį žinių
patikrinimą. Dalyviai prisijungti prie egzamino galės
nuo 9 iki 13 val. Užduočių
atlikimui bus skirtos 45 minutės. Viso šį egzaminą sudaro uždari testo ir vienas
atviras klausimai.
Nugalėtojų laukia specialus Prezidento įsteigtas prizas, taip jie bus apdovanoti
ir Teisingumo ministerijos
prizais.
Per keturiolika Konstitucijos egzamino gyvavimo
metų konstitucines žinias
pasitikrino apie 400 tūkst.
žmonių – maždaug kas 7
Lietuvos pilietis.
Teisingumo ministerijos
inform.

Savaitės policijos įvykių apžvalga
Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos
Vaikų ir jaunimo skyriuje – lopšelio-darželio
„Varpelis“ vaikų darbų paroda

Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriuje veikia Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“ menų studijos vaikų kūrybinių darbų paroda „Tau, mokytojau“. Neformaliojo ugdymo mokytoja Nijolė Adamonienė.
Paroda veiks iki spalio 30 d.
Kviečiame apsilankyti ir pasigrožėti gėlėmis, skirtomis mokytojams.
Organizatorių inform.

Rugsėjo 27 – spalio 3
dienomis Panevėžio apskrities policija registravo
844 įvykius (praėjusią savaitę – 658), pradėtas 51
(praėjusią savaitę – 51) ikiteisminis tyrimas. Į areštinę pristatyti 34 asmenys.

Per savaitę buvo pradėti 5
ikiteisminiai tyrimai dėl vagysčių (3 – iš negyvenamų
patalpų, 1 – iš gyvenamojo
namo ar buto, 1 – kita). Viena
vagystė įvykdyta Panevėžio
mieste, 2 – Panevėžio rajone,
1 – Rokiškio rajone. Vagysčių šią savaitę neregistruota
Biržų ir Pasvalio rajonuose.
Pradėti du ikiteisminiai
tyrimai dėl sukčiavimo, 1 –
dėl plėšimo, 5 – dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo, 2
– dėl neteisėto disponavimo
narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis.
Rugsėjo 27 – spalio 3
dienomis apskrities keliuose

Nepriklausomas rajono laikraštis

buvo registruoti trys įskaitiniai (kai nukentėjo žmonės)
eismo įvykiai. Juose sužeisti
du automobilio vairuotojai,
du keleiviai ir du mažamečiai, laukę autobuso stotelėje. Policijos pareigūnai
sustabdė 9 neblaivius vairuotojus, kuriems nustatyta,
kad kraujyje yra daugiau nei
1,5 promilės alkoholio, todėl
taikoma baudžiamoji atsakomybė. Du neblaivūs vairuotojai prie automobilio vairo
sėdo Panevėžio mieste, 3
– Panevėžio rajone, 2 – Kupiškio rajone, 2 – Rokiškio
rajone.
Rugsėjo 27-ąją Panevėžio
apskrities vyriausiajame policijos komisariate tarnybą
pradėjo būrys naujų pareigūnų. Keturi iš jų dirbs Kelių
policijos tarnyboje, 3 – Patrulių kuopoje, 1 – Pasvalio
rajono policijos komisariate,
1 – Biržų rajono policijos
komisariate. Panevėžio aps-

krities policijos viršininkas
Rimantas Bobinas jauniesiems kolegoms linkėjo ištvermės, supratingumo bei
pozityvumo, taip pat niekada
nepamiršti, kad pagrindinė
pareigūno misija – padėti
žmonėms.
Spalio 2-ąją minėjome
Angelų sargų (Policijos)
dieną. Šventės išvakarėse,
Panevėžio miesto meras Rytis Račkauskas ir Panevėžio
rajono meras Povilas Žagunis pasveikino policijos pareigūnus profesinės šventės
proga, įteikė padėkos raštus.
Linkėjo sėkmės tarnyboje ir
konstruktyvaus bendradarbiavimo. Panevėžio apskrities policijos komisariato
viršininkas Rimantas Bobinas policijos darbuotojams
dėkojo už profesionalų, nuoširdų ir atsakingą darbą, įteikė apdovanojimus.
Panevėžio
VPK inform.
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Aplinkosaugininkai teigia
gaunantys daugiau
pranešimų apie avarijas
su laukiniais gyvūnais
Pastarosiomis savaitėmis aplinkosaugininkai teigia gaunantys vis daugiau
pranešimų apie į autoįvykius patekusius laukinius
gyvūnus.

Kaip trečiadienį pranešė
Aplinkos apsaugos departamentas, per praėjusią savaitę fiksuota 160 pranešimų,
ankstesnę savaitę – 153, o
dar savaitę prieš – 146 pranešimai.
„Ilgėjant vakarams vis
sudėtingiau pastebėti į kelią
iššokančius laukinius gyvūnus, todėl Aplinkos apsaugos
departamentas primena būti
atsargiems kelyje, saugoti
save ir laukinius gyvūnus“, –
nurodoma pranešime.
Departamento teigimu,
įvykus susidūrimui su laukiniu gyvūnu, apie tai reikia
pranešti bendruoju pagalbos
centro telefonu 112 ir informuoti apie gyvūno būklę bei
nurodyti kuo tikslesnę įvykio
vietą.
„Pagalbos centro perduotą informaciją Aplinkos
apsaugos departamento Pranešimų priėmimo tarnybos
specialistai įvertina ir per-

duoda pranešimą atitinkamai
organizacijai“, – teigia departamentas.
Jei medžiojamasis laukinis gyvūnas susidūrė su
transporto priemone medžioklės ploto vienete, remiantis
Medžioklės įstatymu, jis
perduodamas už ploto vienetą atsakingo medžiotojų
būrelio žiniai.
Tais atvejais, kada laukinis gyvūnas kliudomas
transporto priemonės ne medžioklės ploto vienete, dėl
sužeisto gyvūno pranešama
Gyvūnų globėjų asociacijai,
kurios specialistai įvertina
gyvūno būklę ir pagal poreikį skiria reikiamą gydymą.
Pranešus apie partrenktus nebegyvus laukinius
gyvūnus miesto teritorijoje
iškviečiami įmonės, su kuria miesto savivaldybė yra
sudariusi sutartį, specialistai.
„Pareigūnai pataria – pastebėję laukinį gyvūną ant
kelio arba šalia jo, sumažinkite greitį, naudokite garsinį
signalą, o transporto priemonę valdykite kuo švelniau ir
tolygiau“, – nurodoma pranešime.
BNS inform.

Būsto kainų augimas
Lietuvoje – vienas didesnių

Gyventojų žūtis gaisruose neretai lemia
socialinės problemos
Spalio 6 d. nuotoliniu
būdu vykusiame Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybos posėdyje
buvo aptartas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento ir
savivaldybių
bendradarbiavimas
mažinant
gaisrų ir juose žūstančių
gyventojų skaičių.
Departamento
direktorius Saulius Greičius
padėkojo merams už skiriamą dėmesį gyventojų
saugumui, akcentuodamas,
kad nors ir dedama daug
pastangų siekiant išvengti
žūčių gaisruose, bet pandemijos metu, kai daugiau
laiko leidžiama namuose,
kai rečiau atvykstama
aplankyti garbaus amžiaus
artimųjų, žūčių rizika gais-

ruose didėja.
„Matome ir pavojingas
tendencijas, kurios yra labai susijusios su socialinėmis problemomis. Turime
socialinę atskirtį, kurios

be savivaldos įsitraukimo
negalime pakeisti,“ – pažymėjo S. Greičius.
Departamento Valstybinės priešgaisrinė priežiūros valdybos Valstybinės

priešgaisrinės priežiūros
organizavimo skyriaus viršininkas Aurimas Gudžiauskas
apžvelgė dabartinę žūčių gaisruose
situaciją be jų priežastis,

Nepriklausomas rajono laikraštis

Būsto kainų augimas Lietuvoje antrąjį šių metų ketvirtį buvo
vienas didesnių Europos Sąjungoje (ES), skelbia Eurostatas.
Balandį-birželį, palyginti su tuo pačiu laiku 2020 metais, būstas
Lietuvoje pabrango 13,3 procento. Labiau jis brango tik Liuksemburge (13,6 proc.), Čekijoje (14,5 proc.), Danijoje (15,6 proc.) ir Estijoje (16,1 proc.), rodo ketvirtadienį paskelbti ES statistikos tarnybos
duomenys.Per ketvirtį – antrąjį, palyginti su pirmuoju, būsto kainos
Lietuvoje išaugo 3,4 procento. Latvijoje jos augo 6,7 proc., o Estijoje
– 2,6 procento. Visoje ES būsto kainos per metus vidutiniškai kilo 7,3
proc., per ketvirtį – 2,7 procento.
BNS inform.

pateikdamas Vidaus reikalų
ministerijos Gaisrų prevencijos veiksmų plane iškeltus uždavinius – sustiprinti
gaisrų prevencijos veiklą
savivaldybėse,
skleisti
gaisrinės saugos žinias, ugdyti šalies gyventojų saugaus elgesio įpročius bei
tobulinti gaisrų prevencijos
organizavimą.
Šiuo metu su savivaldybėmis yra parengtos 36
gaisrų prevencijos programos, 18 jų yra rengiamos.
Bendromis pastangomis
siekiama, kad gyventojus,
esančius rizikos grupėse,
pasiektų ne tik prevencinė
informacija, bet jie sulauktų ir praktinės pagalbos,
kuri padėtų užtikrinti jų
būstų saugumą.
Departamento direktoriaus pavaduotojas Gie-

drius Sakalinskas pažymėjo, kad valstybinės
priešgaisrinės gelbėjimo
tarnybos pareigūnai vien
šiemet jau patikrino per 70
tūkst. gyvenamųjų būstų.
Jis pakvietė visus merus aktyviai dalyvauti
Saugiausios savivaldybės
rinkimuose.
„Merai dovanoja dūmų
detektorius,
elementus,
rūpinasi krosnių remontu.
Bendras mūsų tikslas yra
teisingas. Turime padaryti
viską, kad tokių nelaimių
nebūtų“, – sakė Lietuvos
savivaldybių asociacijos
prezidentas
Mindaugas
Sinkevičius.
Priešgaisrinės
apsaugos
ir gelbėjimo
departamento
inform.
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VšĮ Rokiškio rajono ligoninė, juridinio asmens kodas 173224274,
buveinė V. Lašo g. 3, Rokiškis, skelbia
turto viešą nuomos konkursą

Išnuomojama Rokiškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis VšĮ Rokiškio rajono ligoninės patikėjimo teise valdomas nekilnojamas
turtas – 2,53 kv. m patalpos, esančios pastate – ligoninėje, žymėjimas plane 1D5p (patalpa pažymėta: 253/5407 1-85 (2,53 kv. m iš 54,07 kv. m)),
unikalus Nr. 7398-8030-2018, esančias V. Lašo g. 3, Rokiškyje, bendras
pastato plotas – 12111,24 kv. m.
Nuomojamų patalpų naudojimo paskirtis – kavos ir karštų gėrimų bei
užkandžių pardavimo automatams pastatyti.
Turto nuomos terminas – 5 (penkeri) metai, su galimybe pratęsti sutartį
ne ilgiau kaip 10 (dešimčiai) metų.
Pradinis nuompinigių dydis 4,89 (keturi eurai 89 ct) eurų per mėnesį be
PVM už 1 kv. m.
Nuomininkas be nuompinigių kiekvieną mėnesį turės mokėti Turto išlaikymo (už elektros energiją ir komunalines paslaugas) išlaidas – 100 (vienas
šimtas) eurų.
Konkurso dalyvių registravimo vieta – V. Lašo g. 3, Rokiškis, VšĮ Rokiškio
rajono ligoninė, (atsakingas asmuo – direktoriaus padėjėja Ramunė Gorovniova, tel.: 8 458 55101, administracija@rokiskioligonine.lt ).
Konkurso dalyvis prieš atvykstant registruotis privalo sumokėti į VšĮ Rokiškio rajono ligoninės banko sąskaitą LT08 7300 0100 0257 6717, esančią
,,Swedbank“, AB, pradinį įnašą, kuris lygus 3 mėnesių pradinio nuompinigių dydžio sumai ir sudaro 37,12 Eur.
Paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo terminas – nuo 2021 m. spalio 13
d. 8:00 val. iki 2021 m. spalio 27 d. 17:00 val. Paraiškos dalyvauti konkurse
pateikiamos užklijuotame voke adresu: V. Lašo g. 3, Rokiškis, VšĮ Rokiškio
rajono ligoninė, laikinajai turto nuomos konkurso komisijai (atsakingas asmuo – direktoriaus padėjėja-referentė Ramunė Gorovniova).
Konkurso dalyviai paskelbtose konkurso sąlygose nurodytu laiku pateikia
užklijuotą voką ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas
ir adresas, turto, kurio konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir
nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke būti pateikti šie dokumentai: 1)
laisvos formos arba Savivaldybės nustatytos formos (http://old.rokiskis.lt/
lt/teisine-pagalba/teises-aktai_4684/teises-aktai/6367.html) užpildyta paraiška, kurioje nurodoma: konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas,
pavardė, gyvenamoji vieta (reikalavimai fiziniam asmeniui)/asmens teisinė
forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar
kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos (reikalavimai juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio paštas adresas; 2) teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu
konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo; 3) pageidaujamo išsinuomoti turto pavadinimas, adresas, plotas, patalpų indeksai; 4)
paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos turtą; 5) siūlomas
nuompinigių dydis; 6) konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos,
į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai; 7) dokumentai, kuriais patvirtinama, kad konkurso dalyvio veikla atitinka konkurso
nustatyto pobūdžio veiklą; 8) mokestinio pavedimo ar kredito įstaigoje
išduoto kvito kopija, kuriame nurodyta, kad konkurso dalyvis į Nuomotojo
sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą.
Nuomojamas patalpas galima apžiūrėti nuo 2021 m. spalio 13 d. iki 2021
m. spalio 27 d., darbo dienomis nuo 8.00 iki 12.00 val., nuo 12.00 iki 15.00
val. Dėl patalpų apžiūros kreiptis į VšĮ Rokiškio rajono ligoninės Ūkio skyriaus vedėją Kęstutį Kurklietį, tel. 8 (458) 55106, 8 (687) 73098, el. p.: kestutis@rokiskioligonine.lt
Su konkurso laimėtoju bus pasirašoma savivaldybės materialiojo turto
nuomos sutartis, kurios projektui yra pritarusi Rokiškio rajono savivaldybės
taryba 2021 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. TS-120. Su sutarties projektu
galima susipažinti: file:///C:/Users/Personalas/Downloads/ts-120%20nuomos%20sutartis.pdf
Komisijos posėdis įvyks 2021 m. spalio 28 d. 09.00 val., VšĮ Rokiškio rajono ligoninės pasitarimų salėje, 115 kab., adresu V. Lašo g. 3, Rokiškis.
BALDAI

• Kampą su miegojimo
funkcija. Reiktų tik pavalyti.
Kaina galima tikrai derinti.

Kaina 100 Eur.
Tel. 8 623 24 274. Rokiškis
• Dviejų aukštų lovą su
čiužiniais. Yra galimybė
vieną dalį nuo kitos atskirti,
kad būtų viengulės. Kaina
155 Eur. Tel. 8 685 42 153.
Rokiškis
• Plačią sofą-lovą 150 cm
su dėže patalynei. Lengva,
vienspalvė. Kaina 87 Eur.

Užs. 1482

Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Dvigulę lovą. Čiužinio
plotis 140 cm. Kaina 158
Eur. Tel. 8 685 42 153.
Rokiškis
• Gražų veidrodį. Kaina
15 Eur. Tel. 8 674 44 147.
Rokiškis
• Rašomąjį stalą be stalčių.
Raudonmedžio spalvos, 35 Eur.

Dėl prašymų pateikimo rengiant
Panevėžio apskrities Rokiškio rajono (savivaldybės)
Kamajų seniūnijos Kamajų kadastro vietovės
žemės reformos žemėtvarkos projektą

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyrius (toliau ‒ Skyrius) informuoja, kad 2021 m. spalio 22 d. bus pradėtas
rengti 387,2649 ha teritorijos Panevėžio apskrities Rokiškio rajono (savivaldybės) Kamajų seniūnijos Kamajų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas. Asmenys, pageidaujantys šios kadastro vietovės teritorijoje susigrąžinti žemę natūra, gauti nuosavybėn neatlygintinai, pirkti
arba nuomoti iš valstybės, gauti neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise
valdyti žemę, iki 2021 m. spalio 20 d. gali pateikti prašymus Skyriui.
Projektavimo darbus vykdo Virginija Grišinienė (valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Panevėžio žemėtvarkos ir geodezijos skyrius, tel. 8 45
582057; 8 646 89166). Su laisvos žemės fondo žemės planu galima susipažinti interneto svetainėje www.nzt.lt arba Skyriuje, P. Cvirkos g. 7, 42163
Rokiškis, 204 kab., darbo dienomis I–IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val.

Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Geros kokybės odinių
baldų komplektą. Visuose
yra mechanizmai. Kaina
850 Eur. Tel. 8 698 86 051.
Rokiškis
• Mergaitės kambario
penkių dalių baldus.
Gaminta Lietuvoje pagal
užsakymą. Talpi spinta su
dviem stalčiais apačioje.
Lova su antra lova svečiui,
ištraukiama iš apačios.
Su čiužiniu. Komoda
drabužiams. Didelė knygų
lentyna. Dėžė patalynei.
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Išardyti. Kaina 560 Eur.
Tel. 8 612 23 040. Rokiškis

DOVANOJA
• Dovanoju gelžbetoninius
stulpus. Pasiimti patiems .
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• Dovanoju vokiečių
aviganį. Tel. 8 618 33 571.
Rokiškis

GARSO TECHNIKA
• Yamaha Ns-555 kolonėles.
Galima su stiprintuvu. Kaina
180 Eur. Tel. 8 693 04 817.
Rokiškis

• Radijo imtuvą VEF-214.
Kaina 10 Eur.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Juodgalves avis. Kaina
sutartinė. Tel. 8 615 34 570.
Panevėžys
• Dvi veršingas juodmarges
karves. Dviejų ir penkių

ANTRADIENIS 10.12

PIRMADIENIS 10.11

SEKMADIENIS 10.10

ŠEŠTADIENIS 10.09
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05:05 Šoka Lietuva
05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Vartotojų kontrolė
07:00 Svajoja vaikai
07:30 Hanibalo lobio
medžioklė
09:00 Labas rytas,
Lietuva
12:00 Komodo vandens
pasaulis
12:50 Keisčiausi
pasaulio namai 2
13:46 Kelionių
atvirukai
14:00 Hadsonas ir
Reksas
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų
koncertas
17:30 Klauskite daktaro
18:30 Žinios

06:00 Himnas
06:02 Gimę tą pačią
dieną
07:00 Veranda
07:30 Šventadienio
mintys
08:00 Išpažinimai
08:30 Ryto suktinis
su Zita Kelmickaite
09:00 Gyventi kaime
gera
09:30 Svajoja vaikai
10:00 Gustavo
enciklopedija
10:30 Lietuvos
tūkstantmečio
vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Nuostabiausi
pasaulio gamtos
stebuklai
12:55 Okavangas –
svajonių upė
13:50 Puaro
15:30 Žinios

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas,
Lietuva
08:55 Įstatymas
ir tvarka
09:40 Komisaras Reksas
10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Savaitė
13:00 Savaitė su
„Dviračio žiniomis“
13:30 Langas į valdžią
14:00 Žinios
14:20 Laba diena,
Lietuva
16:20 Kalnų daktaras
17:10 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas,
Lietuva
08:55 Įstatymas
ir tvarka
09:40 Komisaras Reksas
10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Šok su žvaigžde
14:00 Žinios
14:20 Laba diena,
Lietuva
16:20 Kalnų daktaras
17:10 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda
19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Triumfo
kelias. Jonas Karolis
Chodkevičius
22:30 Dviračio žinios
23:00 Laukiniai Vakarai

2021-10-08
19:00
19:30
20:30
21:00
23:10
00:40
01:55
02:10
03:20
upė
03:50
04:05
04:15
04:30

Langas į valdžią
Stilius
Panorama
Šok su žvaigžde
Blogi žodžiai
Palikti
Blogi žodžiai
Žmonių vardai
Okavangas – svajonių
Kelionių atvirukai
Erdvės menas
Puaro
Hadsonas ir Reksas

06:35 Madagaskaro pingvinai
07:00 Žmogus voras
07:30 Žuvėliokai
08:00 Madagaskaro pingvinai
08:30 Simpsonai
09:00 Amžius ne riba
09:30 Sveikata.lt
10:00 Virtuvės istorijos
10:30 Gardu Gardu

15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Duokim garo!
18:00 Savaitė su „Dviračio
žiniomis”
18:30 Žinios
19:00 Keliai
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Viktorija
21:50 Karalienės sesuo
23:45 Broliai Bliuzai
01:55 Blogi žodžiai
03:20 Okavangas – svajonių
upė
04:15 Puaro

05:05 Moderni šeima
06:35 Madagaskaro
pingvinai
07:00 Žmogus voras
07:30 Žuvėliokai
08:00 Madagaskaro pingvinai
08:30 Simpsonai
09:00 Svajonių ūkis
09:30 La Maistas
10:00 Pasaulis pagal moteris
23:00
molo
23:45
00:35
01:05
02:00
02:05
03:00
03:05
03:30
04:00
04:05
05:00
05:05
05:15

Laukiniai Vakarai prie
Komisaras Reksas
Erdvės menas
Daiktų istorijos
LRT radijo žinios
LRT forumas
LRT radijo žinios
Kas ir kodėl?
Dviračio žinios
LRT radijo žinios
Savaitė
LRT radijo žinios
Šoka Lietuva
Ponių rojus

06:15 Transformeriai.
Kibernetinė Visata
06:40 Didvyrių draugužiai
07:05 Madagaskaro
pingvinai
07:35 Svajonių sodai
08:35 Meilės sūkuryje
09:45 Magiškas autobusas
11:45 Midsomerio žmogžudystės
prie molo
23:45 Komisaras Reksas
00:35 Erdvės menas
01:05 (Ne)emigrantai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Triumfo kelias. Jonas
Karolis Chodkevičius
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Ryto suktinis
su Zita Kelmickaite
04:30 Keliai. Mašinos.
Žmonės
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Dizaino dokumentika.
Mados dizainas
05:15 Ponių rojus

06:15 Transformeriai.
Kibernetinė Visata
06:40 Didvyrių draugužiai
07:05 Madagaskaro
pingvinai

11:00 Penkių žvaigždučių
būstas
11:30 Didysis barjerinis rifas
12:30 Meilė keliauja laiku.
Rubinė
12:40 Kenoloto
12:42 Meilė keliauja laiku.
Rubinė
15:00 Drakonų kova. Evoliucija
16:45 Ekstrasensų mūšis
17:20 Kenoloto
17:22 Ekstrasensų mūšis
18:30 TV3 žinios
19:30 galvOK
19:40 Eurojackpot
19:45 galvOK
21:30 Vagiliautojai
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Vagiliautojai
00:00 Traukinys į Busaną
02:25 Brangusis Džonai
04:35 Moderni šeima

07:00 Šaunusis Skūbis-Dū
07:30 Neramūs ir triukšmingi
08:00 Kikumba. Kovos dėl
karūnos
08:30 Sveikas!
09:00 Mes pačios
10:00 Elfai
11:40 Mano žmona ragana
13:50 Džekis Čanas.
Pirmasis smūgis
15:35 Indiana Džounsas ir
dingusios Sandoros skrynios
ieškotojai
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Penas. Nuotykiai
Niekados šalyje
21:45 Šerlokas Holmsas ir
daktaras Vatsonas
23:35 Pakvaišęs tėtis
01:50 Apsauginis

06:40 Zigis ir Ryklys

06:00 Varom!

11:00 Svajonių sodai
12:00 Didysis barjerinis
rifas 2
12:40 Kenoloto
12:42 Didysis barjerinis
rifas 2
13:15 Urmu pigiau
15:10 Šuns tikslas
17:15 Kobra 11
17:20 Kenoloto
17:22 Kobra 11
18:30 TV3 žinios
19:30 X Faktorius
22:00 Pažeistas
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Pažeistas
00:10 D’Artanjanas
ir trys muškietininkai
02:10 Iksmenai.
Praėjusios ateities
dienos
04:45 Moderni šeima

08:00 Kikumba.
Kovos dėl karūnos
08:30 Tomas ir Džeris
09:00 Beprotiškos melodijos
09:15 Princesė Gulbė.
Karališkoji miZterija
10:55 Marsupilamio
pėdsakais
13:00 Juodasis riteris
14:55 Paskutinis uošvių
išbandymas
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Kaukės
22:10 Venomas
00:15 Hadsono vanagas
02:20 Šerlokas Holmsas ir
daktaras Vatsonas

06:40 Zigis ir Ryklys
07:00 Šaunusis Skūbis-Dū
07:30 Neramūs ir triukšmingi
12:40 Kenoloto
12:42 Midsomerio
žmogžudystės
14:00 Gyvenimo išdaigos
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Karštai su tv3.lt
20:30 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Universalus karys
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Universalus karys
00:30 Pasirodymas
01:35 Havajai 5.0
02:35 X failai

06:00 Balta - meilės
spalva
07:00 Nuo... Iki...
08:00 Volkeris, Teksaso
reindžeris
07:35 Karštai su tv3.lt
08:35 Meilės sūkuryje
09:45 Ilgesio melodija
11:45 Midsomerio žmogžudystės
12:40 Kenoloto
12:42 Midsomerio žmogžudystės
14:00 Gyvenimo išdaigos
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Prieš srovę
20:30 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Gaudynės
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Gaudynės
00:30 Pasirodymas
01:35 Havajai 5.0

06:00 Balta - meilės
spalva
07:00 KK2

06:00 Varom!
07:00 Pričiupom!
07:30 „Baltijos galiūnų
komandinis čempionatas“.
Kazlų Rūda
08:30 Tauro ragas
09:00 „Lietuvos galiūnų
10:00 Du gyvenimai
11:10 Keičiu žmoną
12:10 Būrėja
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Uždraustas vaisius
15:30 Stebuklas
16:35 Labas vakaras,
Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki....
21:00 Monikai reikia meilės
21:30 Žinios
22:30 Spausk gaiduką!
00:20 Juodasis sąrašas
01:20 Venomas
03:20 Volkeris, Teksaso
reindžeris

06:20 Mano virtuvė
geriausia
08:05 Teisingumo agentai
09:10 Pėdsakas
10:05 Neįtikėtini gyvūnai
11:10 Jūrų pėstininkai
07:30 Monikai reikia meilės
08:00 Volkeris, Teksaso
reindžeris
10:00 Du gyvenimai
11:10 Keičiu žmoną
12:10 Būrėja
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Uždraustas vaisius
15:30 Stebuklas
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Monikai reikia meilės
21:30 Žinios
22:30 Pelninga žemė
00:15 Juodasis sąrašas
01:15 Spausk gaiduką!
03:05 Volkeris, Teksaso
reindžeris

06:20 Mano virtuvė geriausia
08:05 Teisingumo agentai
09:10 Pėdsakas
10:05 Apuokas

07:00 Šnipų karai
08:00 Pričiupom!
08:30 Miško atspalviai
09:00 Sveikatos kodas
10:05 Neįtikėtini gyvūnai
11:15 Šnipų karai
12:20 Spec. būrys.
Išlieka stipriausi.
Įžymybės
13:30 Ekstrasensai tiria
15:50 Gordono Ramzio
virtuvės košmarai
17:00 Betsafe–LKL
čempionatas.
Rytas - Lietkabelis
19:30 Protas ir jėga
21:30 Muilodrama
22:00 Operacija “Argo”
00:25 Panikos kambarys
02:40 Trigubas X

05:20 Laisvės TV valanda
06:00 „Žiedas su rubinu“
08:00 Bušido ringas.

čempionato finalas.“
Prienai
10:05 Neįtikėtini gyvūnai
11:15 Šnipų karai
12:20 Spec. būrys.
Išlieka stipriausi.
Įžymybės
13:30 Ekstrasensai tiria
15:50 Gordono Ramzio
virtuvės košmarai
17:00 Betsafe–LKL
čempionatas. Juventus Šiauliai-7bet
19:30 Mirtinas ginklas
20:30 Paskutinis laivas
22:30 Gyvi numirėliai
23:35 Narkotikų
prekeiviai
00:40 Operacija “Argo”
03:00 Panikos kambarys

05:10 Kaimo akademija
05:35 Vantos lapas
06:00 „Žiedas su rubinu“
08:00 Švarūs miestai
08:30 Kaimo akademija
12:10 CSI. Majamis
13:10 Mano virtuvė
geriausia
14:55 Teisingumo agentai
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Jūrų pėstininkai
18:30 Betsafe–LKL čempionatas.
Dzūkija - Nevėžis.
21:00 International
23:20 Mirtinas ginklas
00:20 Gyvi numirėliai
01:25 Narkotikų prekeiviai

05.15 Vantos lapas
05.45 Bušido ringas.
Tarptautinis turnyras
„BUSHIDO KOK 2021”
06.15 TV parduotuvė
06.30 Krepšinio pasaulyje
07.00 „Gyvenimo linija“
08.00 Eko virusas
08.30 Atliekų kultūra
09.00 „24/7“
10.05 „Vieno nusikaltimo
11:10 Jūrų pėstininkai
12:10 CSI. Majamis
13:10 Mano virtuvė geriausia
14:55 Teisingumo agentai
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Jūrų pėstininkai
18:30 Betsafe–LKL
čempionatas. Prienų
„Labas Gas“ - Lietkabelis.
Tiesioginė transliacija
21:00 Išvadavimas
23:10 International
01:30 Ekstremalūs išbandymai

05.15 Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06.30 Inovacijų DNR
07.00 „Gyvenimo linija“
08.00 „Žiedas su rubinu“
09.00 „Teisingumo agentai“
10.05 „Vieno nusikaltimo
istorija“
11.10 „Daktarė Kovalčiuk“
12.15 TV parduotuvė
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Tarptautinis turnyras
„BUSHIDO KOK 2021”
08:30 Eko virusas
09:00 „Zoologijos sodas“
10:00 Vantos lapas
10:30 Mano vieta
11:00 Švarūs miestai
11:30 Inovacijų DNR
12:00 „Teisingumo
agentai“
14:00 „Vieno nusikaltimo
istorija“
16:00 Žinios
16:30 Lietuvos dvarai
17:00 Švyturių žmonės
17:30 Vantos lapas
18:00 Žinios
00:00 „Teisingumo agentai“
01:00 „Vieno nusikaltimo
istorija“
02:50 „Gyvenimo linija“
03:35 “24/7“
04:00 Švyturių žmonės
04:20 „Zoologijos sodas“
05:10 Kaimo akademija
05:35 Vantos lapas

09:00 „Zoologijos sodas“
10:00 Krepšinio pasaulyje
10:30 Deutsche Welle
pristato:
Greitis
11:00 Atliekų kultūra
11:30 Partizanų keliais
12:00 „Teisingumo
agentai“
14:00 „Vieno nusikaltimo
istorija“
16:00 Žinios
16:30 “24/7“
17:30 Alfa taškas
18:00 Žinios
18:30 Krepšinio pasaulyje
19:00 „Gyvenimo linija“
20:00 Žinios
20:30 Lietuvos dvarai
21:30 “24/7“
22:30 Žinios
23:00 „Teisingumo agentai“
01:00 „Vieno nusikaltimo
istorija“
02:50 „Gyvenimo linija“
03:35 “24/7“.
04:20 „Zoologijos sodas“
05:10 Kaimo akademija
istorija“
11.10 „Daktarė Kovalčiuk“
12.15 TV parduotuvė
12.30 Kaimo akademija
13.00 Nauja diena
14.00 „Pėdsakas“
15.00 „Reali mistika“
16.00 Reporteris
16.30 Laisvės TV valanda
18.00 Reporteris
18.30 Alfa taškas
19.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 „24/7“
00.30 „Pėdsakas“
01.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“
02.30 „Daktarė Kovalčiuk“
03.20 Alfa taškas
03.40 Mokslo ritmu
03.55 „24/7“
04.35 „Reali mistika“
12.30 Alfa taškas
13.00 Nauja diena
14.00 „Pėdsakas“
15.00 „Reali mistika“
16.00 Reporteris
16.30 #NeSpaudai
17.30 „Zoologijos sodas“
18.00 Reporteris
18.25 Rubrika “Europa - tai aš”
18.30 Alfa taškas
19.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“
21.30 „Juvelyrų klanas“
22.30 Reporteris
22.55 Rubrika “Europa - tai aš”
23.00 Alfa taškas
23.30 #NeSpaudai
00.30 „Pėdsakas“
01.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“
02.30 „Juvelyrų klanas“
03.20 Alfa taškas
03.40 Mokslo ritmu
03.55 #NeSpaudai
04.35 „Reali mistika“
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be dokumentų, netvarkinga.
Tel. 8 622 69 546. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• 34 m. vyras ieško darbo.
Gali dirbti statybose
pagalbiniu darbininkų ir
vairuoti traktorių.
Tel. 8 675 70 379. Rokiškis
• Ieškau darbo su mašina.
Galiu dirbti prie traktorių
remonto. Turiu B, Tr1,
Tr2 kategorijų vairuotojo
pažymėjimą. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 8 695 70 337.
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu
supjauti ir sunešti malkas,
turiu savo pjūklą. Siūlyti
įvairius variantus.
Tel. 8 623 93 860. Rokiškis
• Moteris ieško pardavėjos
darbo. Tel. 8 636 35 260.
Rokiškis
• Vyras ieško darbo.
Tel. 8 608 28 256. Rokiškis
• Moteris, turinti aukštąjį
išsilavinimą ir slaugytojos
pažymėjimą, ieško darbo.
Tel. 8 615 92 745. Rokiškis

šlifavimas, gruntavimas,
glaistymas, lakavimas,
poliravimas, restauravimas,
atnaujinimas, klojimas.
Tel. 8 643 99 966. Rokiškis

veršelių. Kaina sutartinė.
Tel. 8 685 21 681.
Rokiškis
• Pavalkus arkliui su
priedais. Kaina 35 Eur.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Jauną (2 veršelių)
juodmargę karvę. 1 mėn. po
veršelio atsivedimo. Kaina
550 Eur. Tel. 8 620 15 068.
Rokiškis

PERKA

PASLAUGOS

SIŪLO DARBĄ

• Parketo, medinių grindų,
laiptų, palangių, slenksčių

• Perku traktorinę priekabą
2pts-4 arba 2pts-6, gali būti

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

• Skubiai reikalingi
padangų montuotojai darbui
Vokietijoje, Dormagen

11 psl.
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Informuojame žemės sklypų Nr.7395/0002:98
ir Nr.7395/0002:181 esančių Andriūnų k., Obelių
sen., Rokiškio r. savininkus ir paveldėtojus, kad
R.Barono žemėtvarkos darbų įmonės matininkas
Eugenijus Mikulėnas (kvalifikacijos pažymėjimo
Nr.2M-M-328) 2021-10-21 d. 10.30 val. vykdys
žemės sklypo Nr.7395/0002:46 esančio Andriūnų k., Obelių sen., Rokiškio r., ribų ženklinimo
darbus.
Prireikus išsamesnės informacijos,
prašome kreiptis į R. Barono žemėtvarkos įmonės
atstovą E. Mikulėną adresu Taikos g.5, Rokiškis
el. paštu kavolzeme@parok.lt.
arba telefonu 861295721; 861295720

Laisvės g.13

mieste.
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
• Reikalingi pastolių
montuotojai. Darbo pobūdis:
pastolių surinkimas,
išrinkimas. Dirbama su
moduliniais pastoliais.
Atnešti paduoti detales.
Nesudėtingos konstrukcijos
pastoliai. Nereikalinga
patirtis, apmokome.
Tel. 8 615 90 900. Rokiškis
• Grūdininkystės ūkyje
reikalingas mechanizatorius
ir šaltkalvis-remontininkas.
Tel. 8 610 13 831.
Rokiškis
• Ieškau meistro įrengti
vonios kambarį.
Tel. 8 673 29 041. Rokiškis
• UAB ROKAUTA
kviečia naujus narius į
savo komandą. Šiuo metu
siūlome darbą krovininio
transporto šaltkalviui –
padangų montuotojui.
Darbas pamaininis, darbo
užmokestis nuo 935 Eur.
Kreiptis nurodytu telefonu.
Tel. 8 650 16 928. Rokiškis
• Ieškoma moteris, galinti
gyventi kaime ir savaitėmis
rūpintis dviem ligoniais.
Tel. 8 672 27 507.
Rokiškis
• Ieškomas vairuotojas,
darbui Lietuvoje. Vilkikas
su savivarte puspriekabe.
Išsamesnė informacija
telefonu.
Tel. 8 685 12 728.
Rokiškis

Informuojame žemės sklypo Nr.7395/0001:4
esančio Visdievų k., Obelių sen., Rokiškio r. savininką, kad R.Barono žemėtvarkos darbų įmonės matininkas Eugenijus Mikulėnas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-328) 2021-10-21
d. 12 val. vykdys žemės sklypo Nr.7395/0001:5
esančio Visdievų k., Obelių sen., Rokiškio r., ribų
ženklinimo darbus.
Prireikus išsamesnės informacijos,
prašome kreiptis į R. Barono žemėtvarkos įmonės
atstovą E. Mikulėną adresu Taikos g.5, Rokiškis
el. paštu kavolzeme@parok.lt.
arba telefonu 861295721; 861295720

KITA

• Medienos atraižas. Atvežu.
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Skaldytas malkas.
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Skaldytas malkas. Kaina
230 Eur. Tel. 8 696 19 043.
Rokiškis
• Eglės rąstus. Galima
išsikirsti patiems. Patogi
vieta, netoli yra gateris.
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Mažai naudotą valties
variklį 9,9 l, 7,3 kW, 2016
m. Jamaha su dokumentais.
Kaina 1550 Eur.
Tel. 8 612 60 814. Rokiškis
• Lapuočių mišrias skaldytas
malkas. 250 Eur.
Tel. 8 627 49 715. Rokiškis
• Naujas grilines šašlykines.
Kaina 30 Eur.
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Mažai naudotą droną
Fimi X8 SE 2020. 3
akumuliatoriai, krepšys,
pakilimo aikštutė. Kaina
435 Eur. Tel. 8 688 16 313.
Rokiškis
• Naujus įvairius klausos
aparatus. Pagamintus
Čekijoje, Vokietijoje.

Siunčiu nuo 50 Eur. Kaina
50 Eur. Tel. 8 678 66 028.
Rokiškis
• Naujus įvairius žvejybos
tinklus. Pristatome. Kaina
40 Eur. Tel. 8 678 66 028.
Jonava
• Skaldytas beržines malkas.
Tel. 8 670 37 379. Rokiškis
• Galingą ventiliatorių 10
kW. Kaina 250 Eur.
Tel. 8 685 55 567. Rokiškis
• Paveikslą.
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Galvijų mėšlą. Atvežu.
Tel. 8 628 49 389. Rokiškis
• Plastikinius langus su
palangėmis 156x140 cm
5 vnt., 180x140 cm 1 vnt.
Kaina 60 Eur.
Tel. 8 686 02 301. Rokiškis
• Tvirtą automatikos skydo
dėžę 50x50x26 cm. Kaina
12 Eur. Tel. 8 682 30 962.
Rokiškis
• Reaktyvinės elektros
energijos skaitiklį. 380 V, 5
A. Kaina 10 Eur.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• 2 trifazius elektros
kirtiklius 100 ir 250 A.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• 40 vnt. stiklainių po 0,5 l,
0,05 Eur/vnt.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Lankstų varinį elektros
kabelį 4x16, ilgis 4 m. Kaina
10 Eur. Tel. 8 682 30 962.
Rokiškis

• Bokštinės vandens
siurblinės valdymo skydą
380 V iki 20 A. Kaina 20
Eur. Tel. 8 682 30 962.
Rokiškis
• Tarpines reles 24 ir 230 V.
Kaina 5 Eur.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Elektros transformatorius
230/24 V – 0,05 KVA ir
230/24 V – 0,1 KVA.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Programines laiko reles
BЛ – 34У4 , BC–10–33
230V, 50 Hz. Kaina 7 Eur.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Naudotus magnetinius
paleidėjus PME-211 380
/230 V, 25 A, PME-121.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Trifazius elektros
automatus: AE tipo 63 A - 1
vnt., 25 A - 2 vnt. Kaina
5 Eur. Tel. 8 682 30 962.
Rokiškis
• Ramundas GM kokybiški,
be žievės ir kitų priemaišų
medienos pjuvenų briketus
RUF. Viename padėkle
supakuota 960 kg. Padėklo
kaina: 190 Eur, įskaičiavus
9 proc. PVM. Atsiimti:
Miškininkų 10, Rokiškis.
Už papildomą mokestį
galime pristatyti iki pirkėjo
sandėlio. Kaina 190 Eur.
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• Savadarbį nenaudotą
greitpuodį (autoklavą)

2020-10-14 d. Nečiūnų k. Kamajų sen. Rokiškio r. numatomi žemės sklypo priklausančio S.L
kad. Nr. 7320/0002:191,.geodeziniai matavimai.
Kviečiame dalyvauti gretimo žemės sklypo kad.
Nr. 7320/0002:121, esančio Lapienių k. Kamajų
sen., savininkus.
Matininko, atliekančio matavimus, adresas:
J. Gruodžio g. 38 B., Rokiškis,
tel. 867261813, el. p. karimas62@gmail.com
–50 Eur ir pjovimo staklių
veleną – 30 Eur.
Tel. 8 679 95 266. Rokiškis
• Skaldytas arba kaladėmis
malkas. Tel. 8 680 49 599.
Rokiškis
• Grūdų malimo malūną,
trifazis. Kultivatorių 1,7 m.
Tel. 8 624 68 883. Rokiškis
• Gerą automobilinį dujų
baką su reduktoriumi,
laikikliu (pamatu).
Senovinius motociklininkų
šalmus. Nedidelį kiekį
raudonų plytų.
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
• Šildymo katilą. Kaina
200 Eur. Tel. 8 682 58 004.
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA
• Žaidimus Ps3. Kaina 25
Eur. Tel. 8 626 71 992.
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI
• Ekologiškus moliūgus. 1
Eur/vnt. Tel. 8 605 48 810.
Rokiškis
• Tamsų miško medų, 1,5
kg 8 Eur. Tel. 8 605 26 260.
Rokiškis
• Medų kibirėliais po 1,5 kg.
Aleknų km., Juodupė. Kaina
7 Eur. Tel. 8 682 20 536.
Rokiškis
• Avietes. Kaina 2 Eur/kg.
Tel. 8 678 03 831.
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI
• Labai geros būklės iPhone
5S, 16 GB. Spalva auksinė.
Yra dokumentai, dėžutė,
dėkliukai. Domina keitimas.
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Kaina 50 Eur.
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Labai geros būklės iPhone
6S, 16 GB. Spalva sidabrinė.
Kroviklis, dėkliukai.
Domina keitimas. Kaina
90 Eur. Tel. 8 602 16 269.
Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują
iPhone 7, 256 GB. Spalva
Rose Gold. Kroviklis,
ausinės, dėkliukas. Domina
keitimas. Kaina 170 Eur.
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• iPhone 7, 32 GB. Juodos
spalvos. Domina keitimas.
Kaina 120 Eur.
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują
Huawei P2O 64 GB. Pirktas
naujas iš salono. Dėžutė,
dokumentai, kroviklis,
ausinės. Kaina 140 Eur.
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Geros būklės iPhone
7, 128 GB. Spalva Rose
Gold. Dokumentai, dėžutė,
dėkliukas. Domina keitimas.
Kaina 150 Eur.
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Labai geros būklės
Samsung Galaxy S8, 64
GB. Pilna komplektacija.
Dokumentai. Pirktas naujas
Lietuvoje. Domina keitimas.
Kaina 140 Eur.
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Labai geros būklės Apple
iPhone 8 Plus 64 GB. Pilna
komplektacija. Puikiai
veikiantis. Kaina 220 Eur.
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Be defektų Huawei P
Smart. Pilnas komplektas.
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Kaina 75 Eur.
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis
• Naudotą telefoną Nokia
1600. Kaina 10 Eur.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Naudotą iphone 8 64
GB. Kaip naujas, tik yra
home button (pagrindinio
mygtuko) defektas, kai
spaudi vibruoja, bet veikia
puikiai. Kaina 120 Eur.
Tel. 8 608 07 580. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Labai geroje vietoje
kraštinį namą su ūkiniais

pastatais Panemunėlio
gelež. st. Yra trifazė elektros
instaliacija, 28 a žemės.
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• 2 kambarių butą Juodupėje.
4 aukštas iš 5. Su rimtu
klientu kaina derinama.
Kaina 6500 Eur.
Tel. 8 692 72 356. Rokiškis
• Erdvų namą Pergalės
g. Rokiškis. 200 kv.
m, 6 a žemės, miesto
komunikacijos. Kaina 44000
Eur. Tel. 8 600 98 909.
Rokiškis
• Namų valdos sklypą 15 a.
Yra elektra, prie pat miesto
vandentiekis. Asfaltuotas
privažiavimas. Iki ežero 200
m. Kaina 14900 Eur.
Tel. 8 655 20 272. Rokiškis
• 1 kambario butą Aukštaičių
g. Rokiškis. 3 aukštas. Kaina
21000 Eur.
Tel. 8 614 86 763. Rokiškis
• Sodybą prie Bajorų
tvenkinio, 2 km nuo
Rokiškio. Namų valdos
sklypas 0,16 ha. Priklauso
gyvenamasis namas, kurio
plotas 120 kv. m, pirtis,
garažas, malkinė. Šildomas
kietuoju kuru. Miesto
vandentiekis ir kanalizacija.
Puikus privažiavimas.
Tel. 8 617 39 669. Rokiškis
• 2 kambarių butą Vilties
g. Plastikiniai langai, šarvo
durys. Kaina 35000 Eur.
Tel. 8 625 43 451. Rokiškis
• 1 kambario butą Jaunystės
g. 19, Rokiškis. Pirmasis
aukštas. Erdvus kambarys,
virtuvė 9,3 kv. m.
Plastikiniai langai, balkonas.
Reikia remonto. Kaina
21500 Eur.
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Namą su ūkiniais pastatais
Žilių g., Panemunėlio
gelež. st. Yra tifazė elektros
instaliacija, pirtis, 28 a
žemės. Tel. 8 614 19 157.
Rokiškis
• Suremontuotą 1 kambario
butą su baldais ir buitine
technika Panevėžio g. 1
aukštas, tvarkinga laiptinė,
ramūs kaimynai. Kaina
27500 Eur.
Tel. 8 682 31 499. Rokiškis
• 1 kambario butą. 36 kv.

m, Panevėžio g. Trečiasis
aukštas. Kaina sutartinė.
Tel. 8 647 87 342. Rokiškis
• 20 a sklypą Jakšto g.,
Rokiškyje. Kaina sutartinė.
Tel. 8 699 61 320. Rokiškis
• Jaukų tvarkingą 2
kambarių butą Juodupėje,
Rokiškio raj. Atliktas
kapitalinis remontas. Yra
didelis balkonas, rūsys.
Tvarkinga laiptinė. Aukštas
4 iš 4. Su dokumentais, be
skolų. Kaina sutartinė.
Tel. 8 600 88 612. Rokiškis
• Įvairių dydžių namų
valdos sklypus už miškų
urėdijos. Graži vieta, geras
susisiekimas, šalia yra
autobusų stotelė.
Tel. 8 657 75 999. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą
Kamajuose, Rokiškio r.
Mūrinis, vieno aukšto su
mansarda. Kaina 15000 Eur.
Tel. 8 678 84 219. Rokiškis
• Mūrinį namą su mansarda
Antanašės k., Rokiškio r.
Kaina 21000 Eur.
Tel. 8 675 77 641. Rokiškis
• 6,83 ha žemės ūkio
paskirties sklypą Kalučiškių
k., Jūžintų sen. Kaina 17000
Eur. Tel. 8 607 54 230.
Rokiškis
• Namo dalį Statybos g.,
Rokiškis. Priklauso 1/2 dalis
mūrinio gyvenamojo namo,
ūkinis pastatas, du garažai ir
šiltnamis, 3 a žemės. Namo
dalis išsidėsčiusi antrajame
namo aukšte, turinti atskirą
įėjimą. Kaina 28500 Eur.
Tel. 8 679 57 028. Rokiškis
• Namo dalį Aušros g.,
Rokiškis. Priklauso 1/2
dalis gyvenamojo namo,
1/2 ūkinio pastato, garažas,
šiltnamis ir 3,4 a žemės
sklypas. Kaina 28000 Eur.
Tel. 8 607 54 596. Rokiškis
• Namo dalį su 4 a žemės
sklypu Respublikos g.,
Rokiškis. Reikalingas
remontas. Priklauso 1/2
dalis rąstinio gyvenamojo
namo ir garažas. Kaina
17000 Eur.
Tel. 8 668 07 809. Rokiškis
• Jaukioje vietoje mūrinį
gyvenamąjį namą su sklypu
Dariaus ir Girėno g.,

Rokiškis. Kaina 62000 Eur.
Tel. 8 667 61 531. Rokiškis
• Namo dalį su 13 a žemės
sklypu Respublikos g.,
Rokiškis. Priklauso 1/2 dalis
rąstinio gyvenamojo namo
ir ūkinis pastatas. Bendrasis
namo dalies plotas yra 64
kv. m. Šildoma krosnimi,
įvestas miesto vandentiekis.
Kaina 33500 Eur.
Tel. 8 667 61 437. Rokiškis
• 0.14 ha namų valdos
(mažaaukščių gyvenamųjų
namų statybos) paskirties
žemės sklypą Strazdo g.,
Kamajuose, Rokiškio r.
Sklype atvestas elektros
įvadas, yra šulinys. Kaina
7500 Eur. Tel. 8 667 26 361.
Rokiškis
• Gyvenamąjį namą
Juodupėje., Rokiškio r.
Karkasinis apmūrytas,
vieno aukšto su mansarda,
pastatytas 1960 m.
Bendrasis plotas 73.68 kv.
m. Yra 2 šviesūs, erdvūs
ir jaukūs kambariai, erdvi
virtuvė ir vonios kambarys.
Kaina 19000 Eur.
Tel. 8 648 23 722. Rokiškis
• Erdvų 4 kambarių butą
Lašų k., Kriaunų sen.,
Rokiškio raj. Namas
mūrinis, statytas 1973 m.
Butas pirmame aukšte iš
dviejų. Bendras plotas
76,23 kv. m. Patogus buto
išplanavimas, 4 nepereinami
kambariai, erdvi virtuvė.
Kaina 19500 Eur.
Tel. 8 679 63 833. Rokiškis
• Autentišką sodybą Kukių
k. Rokiškio r. Namas
tvirtų rąstų, 71,66 kv. m
bendro ploto. Viduje yra 3
kambariai, virtuvė ir didelis
akmeninis rūsys. Namas
šildomas krosnimi. Kaina
13500 Eur.
Tel. 8 648 23 707. Rokiškis
• Namo dalį su 8,6 a žemės
sklypu Respublikos g.,
Rokiškis. Priklauso 1/2 dalis
rąstinio gyvenamojo namo ir
dalis ūkinio pastato. Kaina
13500 Eur.
Tel. 8 609 89 027. Rokiškis
• Ant kalvos, gražioje
vietoje sodybą su 7,1564
ha žemės sklypu Vaičėnų

k., Obelių sen., Rokiškio r.
Kaina 23500 Eur.
Tel. 8 605 68 539. Rokiškis
• Karkasinį namą Obelių
m., Rokiškio r. Bendrasis
plotas 90.07 kv. m. Namas
šildomas kietuoju kuru.
Vietinis vandentiekis
ir kanalizacija. Namui
priklauso 12 a namų valdos
žemės sklypas. Kaina 15000
Eur. Tel. 8 604 63 022.
Rokiškis
• Erdvų 80 kv. m, 4
kambarių butą, 5 aukšte.
Patogioje vietoje prie J.
Tūbelio progimnazijos. Nėra
pereinamų kambarių, didelis
balkonas, priklauso rūsys.
Tel. 8 655 04 628. Rokiškis
• 3 kambarių butą 4 aukšte
Panevėžio g. Statytas 1991
m. Naujai pakeisti langai,
įstiklintas balkonas, pakeisti
radiatoriai. Tvarkinga
laiptinė. Kaina 38000 Eur.
Tel. 8 686 77 101. Rokiškis
• 1,5 ha malkinį mišką
Kriaunų seniūnijoje.
Tel. 8 612 72 422. Rokiškis
• 2 kambarių butą Jaunystės
g. 12. Mūrinis namas, 4
aukštas. Kaina 32500 Eur.
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Namą Vėjų g., Pandėlio
pakraštyje. 81,23 kv. m,
žemės sklypas 30 a, ūkinis
pastatas, rūsys, miestelio
vandentiekis. Sklypas
kraštinis. Reikia remonto.
Kaina 7200 Eur.
Tel. 8 600 98 909.
Rokiškis
• Namą Rokiškio centre,
Putinų skersgatvyje.
6 a žemės, miesto
komunikacijos, šildymas
kietu kuru. Visai šalia
darželis, mokykla. Viduje
reikia remonto. Kaina 63000
Eur. Tel. 8 600 98 909.
Rokiškis

NUOMA

Tel. 8 627 46 075. Rokiškis
• Išnuomosiu vieną kambarį
Jaunystės g. Kaina 150 Eur.
Tel. 8 631 06 151. Rokiškis
• Išsinuomosiu 1 kambario
butą. Tel. 8 636 35 260.
Rokiškis
• Išsinuomosiu 1 kambario
butą. Tel. 8 609 04 904.
Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti vieno
kambario butą su baldais,
buitine technika. Nuo 100
Eur iki 150 Eur mėn. Kaina
100 Eur. Tel. 8 676 42 194.
Rokiškis
• Išsinuomočiau 1 ar 2
kambarių butą su baldais.
Kaina 100 Eur.
Tel. 8 668 63 618. Rokiškis
• Išnuomojame tvarkingą
1 kambario butą su buitine
technika ir baldais ilgesniam
laikui. Kaina 150 Eur.
Tel. 8 686 65 674. Rokiškis
• Išnuomoju komercines
patalpas Nepriklausomybės
a. 13, Jaunystės g. 11A
ir garažą Gruodžio g.,
Rokiškyje.
Tel. 8 686 98 055. Rokiškis
• Nuomoju dviejų kambarių
butą Rokiškyje. Kaina
sutartinė. Tel. 8 611 18 123.
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI
• Ieškau išsinuomoti
1 kambario butą su
patogumais Rokiškyje.
Kaina 50-70 Eur.
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• Gal kas dovanoja didelį
šunį, draugišką vaikams.
Gyventų bute. Tik
skambučiai.
Tel. 8 692 91 243. Rokiškis
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UAB „LAŠŲ DUONA“ BRANGIAI SUPERKA GRIKIUS
LAŠŲ ELEVATORIUS, Vytėnų vs. 14, Kriaunų sen., Rokiškio r.
UTENOS ELEVATORIUS, Žemdirbių g. 4, Utena
Taikome kompensacijas, specialias kainas parduodant virš 50 t,
atsiskaitome per 3 d. d.

Inf. tel. 8 683 85009

WWW.LASAI.LT

PREKĖS VAIKAMS
• Manevringą vežimėlį
Zippy Verdi 3in1.
Pripučiami ratai. Galinių
ratų guoliai pakeisti.
Komplekte: lopšys,
automobilinė kėdutė,
sportinė dalis, mamos
krepšys, apsauga nuo lietaus
ir vabzdžių. Galime atvežti
į Rokiškį ar Kupiškį. Kaina
30 Eur. Tel. 8 692 46 231.
Rokiškis

RASTA/PAMESTA
• Pamestas raktų ryšulys.
Radusiam atsilyginsiu.
Tel. 8 652 64 110. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA
• Naują kultivatorių. Kaina
170 Eur. Tel. 8 625 04 387.
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA
• Naują vibro plokštę grunto tankintuvą 95 g.
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Diskinį pjūklą, obliavimo
stakles, įvairius reduktorius.
Tel. 8 610 17 664. Rokiškis
• Dvejas naudotas buto
duris. Vienerios durys su
stiklu. Kaina 10 Eur.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Originalias medžio
tekinimo stakles. Kaina
180 Eur. Tel. 8 624 20 809.
Rokiškis
• Suktuvą Bosh. Kaina 60
Eur. Tel. 8 674 54 495.
Rokiškis
• Naują perforatorių. Kaina
150 Eur. Tel. 8 674 54 495.
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS
• Hyundai i 20. 2013 m., 1,3
l, benzinas, TA galioja, rida
79000 km. Iš Vokietijos.
Geros padangos M+S.
Tel. 8 682 41 823. Rokiškis
• Isuzu Trooper 2000 m.

su variklio defektu. TA iki
2022.11.03.
• Tel. 8 615 92 733. Rokiškis
• Naudotą dviratį Giant SR
Suntou. S dydis. Viskas
veikia. Puiki dovana
artėjančių švenčių proga.
500 Eur. Galiu atvežti į
vietą. Išsamesnė informacija
telefonu. Tel. 8 674 32 448.
Rokiškis
• Fiat Doblo. 2008 m., 1,9
l, dyzelis, TA. Iš Vokietijos,
Lietuvoje neeksploatuotas.
Pakeisti diržai, visiškai
nauja sankaba, žieminių
ratų komplektas. Išsamesnė
informacija telefonu. Kaina
3050 Eur. Tel. 8 682 41 823.
Rokiškis
• Ford Focus. TA iki 202308. Kaina 500 Eur.
Tel. 8 675 20 274. Rokiškis
• Tvarkingą Opel Zafira.
2009 m., TA iki 2022-08.
Pakeisti tepalai, diržai.
Tel. 8 674 41 075. Rokiškis
• Opel Astra. 2007 m., 1,4
l, 66 kW, benzinas, TA
iki 2023-08, 122339 km.
Pakeisti stabdžių diskai,
kaladėlės. Viskas veikia.
Kaina 2250 Eur.
Tel. 8 629 50 988. Rokiškis
• Renault Kangoo. 2004 m.,
1,6 l, 70 kW, benzinas, TA
iki 2023-08. Viskas veikia.
Sutvarkyta važiuoklė.
Apžiūrėti galima Taikos g.
18, Rokiškis. Kaina 1550
Eur. Tel. 8 629 50 988.
Rokiškis
• Tvarkingą Audi A6. 2000
m., 2,5 l, 110 kW, dyzelis,
TA iki 2023-07-12. Kaina
1550 Eur. Tel. 8 626 90 489.
Radviliškis
• 2003 m. VW Polo. 1,4

l, 55 kW, TA metams,
juodos spalvos. Pakeistas
pagrindinis diržas, tepalai,
filtrai. Kėbulas cinkuotas, 4
durys. Kaina 800 Eur.
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Opel Vectra, 2,2 l, dyzelis,
TA iki 2022-01-10. Turbinos
defektas. Kaina 350 Eur.
Tel. 8 675 63 386. Rokiškis
• VW Polo. 2006 m., 1,2 l,
40 kW, benzinas, TA 202110-11. Kaina 600 Eur.
Tel. 8 616 80 109. Rokiškis
• Reno Megane. 2002 m.,
TA iki 2022-05, hečbekas.
Kėbule yra defektų. Kaina
500 Eur. Tel. 8 684 31 257.
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ
DALYS
• Tvarkingus ratus R17
5/112 su padangomis.
Tel. 8 606 74 172. Rokiškis
• VW Touran 2003 m.
dalimis. Durys, kapotas,
radiatorius, vairas, vairo
kolonėlė, televizorius,
sėdynės. Tel. 8 606 74 172.
Rokiškis
• Lietus ratus su padangos
R18 5/112. Galimas keitimas
į kitus variantus. Kaina
200 Eur. Tel. 8 606 74 172.
Rokiškis
• Lietus ratus su padangomis
R16 5/112. Kaina 120 Eur.
Tel. 8 606 74 172. Rokiškis
• Audi A6 C5 visą arba
dalimis. 1,9 l, TDI, 81 kW.
Kalblys, odinis salonas,
medžio apdaila, el. langai.
Variklis užsiveda. Kaina
69 Eur. Tel. 8 606 74 172.
Rokiškis
• Dalimis 1998 m. VW
Passat universalas kablį,
galinius žibintus, dėžę, vairo
kolonėlę ir kitas dalis.
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Beveik naujas padangas
R15 195/60, 2020 m., M+S

su skardomis Toyota 4/100.
Galima atskirai. Kaina 100
Eur. Tel. 8 685 75 884.
Rokiškis
• Ratus R16 (Volvo V50).
Tarp skylių 63 mm, pagr.
skylė 62 mm. Kaina 120
Eur. Padangas 185/65/R15,
likęs protektorius 8 mm.
Kaina 80 Eur.
Tel. 8 621 37 035. Rokiškis
• Kuro purkštuką tinkantį
Fiat - Doblo, Idea, Palio,
Panda, Punto 1,3 l, D,51
kW, Lancia-Musa, Ypsilon
1,3 l, D,51 kW, Opel-Agila,
Combo, Corsa, Meriva,
Tigra 1,3 l, D,51 kW, Suzuki
- Ignis, Swift, WagonR
1,3 l, D, 51 kW. Kodas
0445110083. Tikrintas.
Atitinka parametrus. Kaina
40 Eur. Tel. 8 636 00 696.
Rokiškis
• Ratlankius R15 Opel.
Kaina 40 Eur.
Tel. 8 603 77 107. Rokiškis
• Renault Senic dalimis.
2001 m., 1,9 l, 75 kw.
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• IŽ padangas R19.
Tel. 8 458 75 274. Rokiškis
• Audi A6 S6 užuolaidą.
Kaina 25 Eur.
Tel. 8 626 45 722. Rokiškis
• Seat Toledo 2001 m.
dalimis. Priekio nėra.
Tel. 8 685 55 567. Rokiškis
• Naudotą tvarkingą dujų
įrangą. Kaina 150 Eur.
Tel. 8 685 55 567. Rokiškis
• Passat B5 lempas. 2 vnt.
40 Eur. Tel. 8 682 58 004.
Rokiškis
• Tvarkingą galingą garso
stiprintuvą Earthquake
PA-2160C. 2 kanalų, 700
W RMS. Galima su visais
pajungimui reikalingais
laidais. Kaina 80 Eur.
Tel. 8 670 69 390. Rokiškis
• Puikiai veikiantį garso
stiprintuvą Pioneer GM5500T, 400 W RMS.
Galima su visais pajungimui
reikalingais laidais. Kaina
60 Eur. Tel. 8 670 69 390.
Rokiškis
• Audi originalius lengvojo
lydinio ratlankius R19
5/112, centras 57,1. Kaina
140 Eur. Tel. 8 670 69 390.

Rokiškis
• Seat Alhambra metalinius
ratlankius R16. Kaina 50
Eur. Tel. 8 622 86 748.
Rokiškis
• Hercules motociklo
priekinius amortizatorius.
Tel. 8 676 78 801. Rokiškis
• Lietus motociklo ratus R17
su geromis padangomis.
2 vnt. Tel. 8 676 78 801.
Rokiškis
• Fiat Ducato platformą.
Ilgis 4,10 m, plotis 2 m.
Kaina 150 Eur.
Tel. 8 680 49 599. Rokiškis
• VW Golf 4 dalimis. 2000
m., 1,9 l, TDI, 66 kW,
automatas, elektra, TA 202303. Variklis geras. Ratai R15
195/65 M+S. Kaina 100 Eur.
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Geros būklės naudotas
dygliuotas padangas R15
195/65, 4 vnt.
Tel. 8 680 45 645. Rokiškis
• Motociklo ratus, 2 vnt.
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Lietus ratlankius su
padangomis R16 235/60
BMW. Kaina 100 Eur.
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• VW Golf universalo kablį
15 Eur, naudotus galinio
dangčio amortizatorius 10
Eur už porą.
Tel. 8 685 06 891. Rokiškis
• Naujas žiemines padangas
195/65 R15. Kaina 130 Eur.
Tel. 8 603 77 107.
Rokiškis
• Vairo kolonėles: 2001 m.
Opel Zafira, 1998 m. Audi
A4, VW Passat B5, 2000 m.
Volvo V40, 2001 m. Renault
Senic. Tel. 8 614 87 836.
Rokiškis
• Lietus ratlankius su
padangomis M+S R16.
Kaina 280 Eur.
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• VW Passat B5 B5+
dalimis. 1,9 l, 85 kW, 96
kW. Tel. 8 682 58 004.
Rokiškis
• 1995 m. VW Passat
dalimis. 1,9 l, TDI, 66 kW.
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• VW Golf 4 padangas R16
205/55, M+S, 4 vnt., likutis
5 mm. Yra ratlankiai. VW
Sharan ratai M+S 4 vnt.
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Kaina 15 Eur.
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA
• Samsung Led. Tel. 8 623
71 135. Rokiškis
• Kineskopinį spalvotą
televizorių Samsung.
Įstrižainė 35 cm. Kaina
20 Eur. Tel. 8 682 30 962.
Rokiškis
• Grotuvą DVD Sony. Kaina
10 Eur. Tel. 8 682 30 962.
Rokiškis
• Juostinį fotoaparatą
Zorkii-4. Kaina 40 Eur.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Palydovinę anteną. 1,65 m
skersmens. Kaina 20 Eur.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Traktorių MTZ-82. Kaina
4000 Eur. Tel. 8 622 66 743.
Rokiškis
• Traktorių su GAZ 69
varikliu. Yra pagreitintojas,
palėtintojas, darbinis. T-40
kuro siurblį.
Tel. 8 630 53 487. Rokiškis
• Naudotus skriemulius
22 cm, 20 cm, 13 cm
skersmens.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• GAZ ratus 2 vnt.,
matmenys220-508. Šakes
rulonui vežti. T-40 varomo
tilto priekines padangas.
Tel. 8 622 69 546. Rokiškis
• Kombainą – 11500 Eur.
Giluminį skutiką – 4200
Eur. Sunkvežimį – 3500 Eur.
Tel. 8 699 43 192. Rokiškis
• Jumz kablį ir naują durų
stiklą. Tel. 8 676 27 899.
Rokiškis
• Traktoriaus T-40 priekines
padangas. Dviejų korpusų
plūgelį, tinka T-25 traktoriui
ir japoniškam traktoriukui.
Priekabą Skif (reikia
remonto). Tel. 8 647 87 342.
Rokiškis
• Tvarkingą mažai naudotą
smulkintuvą-mulčerį. 1,70
m pločio peiliukai. Kaina
1200 Eur. Tel. 8 674 53 910.
Kupiškis
• Naują traktoriaus T-40
paleidimo varikliuko
korpusą. Tel. 8 616 35 640.
Rokiškis
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Grikių kotletai su svogūnais ir morkomis

Spalio 8-oji,
penktadienis,
41 savaitė

Ingredientai:
• 200 gramų grikių
• 2 kiaušiniai
• svogūnas
• morka
• 6 valgomieji šaukštai krakmolo
• Žiupsnelis druskos
• Žiupsnelis maltų juodųjų pipirų
• Žiupsnelis mėgstamų prieskonių
• 5 valgomieji šaukštai aliejaus
kepti

Iki Naujųjų liko 84 dienos
Saulė teka 7.31 val.,
leidžiasi 18.41 val.
Dienos ilgumas 11.10 val.
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius
šiandien švenčia:

Arminas, Brigita, Benedikta,
Daugas, Demetras, Galvilė,
Sergijus.
Rytoj: Denys, Diodoras,
Diomedas, Dionizas, Dionyzas,
Geditas, Kilna, Kilnė, Klementina,
Virbutas, Virgailas, Virgailė.
Poryt: Butautė, Danas, Danielė,
Danielius, Danius, Danys,
Gilvyda, Gilvydas, Gilvydė.

Dienos citata

„Menkas liūdesys šnekus,
didis sielvartas bežadis“
(Vergilijus).

Šiandien pasaulio
istorijoje

1856 m. kinų policija įžengė į
Didžiosios Britanijos laivą „Arrow“,
suėmė 12 įgulos narių kinų, kurie
buvo įtariami piratavimu, ir nuleido
britų vėliavą. Dėl šio incidento kilo
antrasis Anglijos ir Kinijos karas, vadinamas Opiumo karu.
1871 m. Čikagoje kilo didysis
gaisras. Legenda sako, kad gaisrą sukėlė karvė, daržinėje apvertusi žibalinę lempą. Per gaisrą
žuvo mažiausiai 300 žmonių, o
daugiau kaip 90 tūkst. neteko
pastogės. Padaryta 200 mln. JAV
dolerių vertės nuostolių.
1915 m. baigėsi vienas įnirtingiausių per Pirmąjį pasaulinį
karą mūšių - Loso mūšis. Britai
šiame mūšyje pirmą kartą panaudojo nuodingąsias dujas.
1952 m. Londone susidūrus
trims traukiniams žuvo 112 žmonių, daugiau kaip 200 buvo sužeisti.
2001 m. Skandinavijos oro
linijų (SAS) lėktuvas įsirėžė į oro
uosto angarą Milane. Prieš tai jis
susidūrė su nedideliu privačiu
lėktuvu. Žuvo visi 110 lainerio
keleivių, keturi žmonės mažajame lėktuve ir dar keturi bagažo
skyriaus tarnautojai.

Šiandien Lietuvos
istorijoje

1927 m. įsteigta Lietuvių mokytojų sąjunga, pavadinta Jono Basanavičiaus vardu. Sąjunga įkūrė mokytojų
tobulinimosi kursus, leido žurnalus
„Mokslo dienos“, „Tautos mokykla“.

Post scriptum

Jei alkanas – niekas nemato,
jei nuogas – visi.

Nobelio chemijos premija
atiteko organinių
katalizatorių kūrėjams
iš JAV ir Vokietijos
Šių metų Nobelio chemijos
premija paskirta vokiečiui Benjaminui Listui ir JAV dirbančiam
britų kilmės tyrėjui Davidui W. C.
MacMillanui „už asimetrinės organokatalizės išvystymą“, antradienį paskelbė Švedijos karališkoji
mokslų akademija.

Laureatai sukūrė „naują ir originalų įrankį molekulėms kurti – organokatalizę“, sakoma akademijos
pranešime. Šios technologijos padėjo
sukurti naujų vaistų ir „padaryti chemiją žalesnę“.
B. Listas ir D. W. C. MacMillanas, kuriems abiem – po 53 metus,
taip pat gaus po aukso medalį ir
pasidalys 10 mln. Švedijos kronų
(beveik 986 tūkst. eurų) premijos
piniginę dalį. Škotijoje gimęs D. W.
C. MacMillanas dirba JAV Prinstono
universiteto profesoriumi, o B. Listas yra Vokietijoje veikiančio Maxo
Plancko anglių tyrimų instituto direktorius bei profesoriauja Kelno
universitete.
„Galvojau, kad kažkas juokauja.
Sėdėjau, pusryčiavau su žmona“, –
per spaudos konferenciją po laureatų
paskelbimo telefonu žurnalistams
sakė B. Listas.
Pasak jo, paprastai tuo metu, kai
skelbiami laureatai, jo žmona juokauja, kad jam reiktų stebėti savo
telefoną ir laukti skambučio iš Švedijos.„Bet šiandien mes to pokšto
net neminėjome“, – sakė jis. „Sunku
apsakyti, koks jausmas tuo metu, bet
tai buvo labai ypatinga akimirka ir
jos niekada nepamiršiu“, – pridūrė
B. Listas.
„Daugelis tyrimų sričių priklausomos nuo chemikų gebėjimo konstruoti molekules, galinčias sudaryti
elastingas ir patvarias medžiagas,
kaupti energiją akumuliatoriuose
arba slopinti ligos vystymąsi“, – sakoma Karališkosios mokslų akademijos pranešime.
„Šis darbas reikalauja katalizatorių, kurie yra medžiagos, valdančios
ir spartinančios chemines reakcijas,
netapdamos galutinio produkto dalimi“, – pridūrė akademija. Pažymima,
kad prieš laureatams išvystant savąją
tyrimų sritį mokslininkai manė, kad
katalizatorių būna tik dviejų rūšių –
metalų ir fermentų.
2000 metais abu tyrėjai nepriklausomai vienas nuo kito išvystė
trečios rūšies medžiagas – nedidelės
molekulinės masės „asimetrinius organinius katalizatorius“.

Prieš paskelbiant šių metų laureatus ekspertai sakė, kad premija už
pasiekimus chemijos srityje gali būti
paskirta labai plačiam tyrėjų ratui.
Specializuotas institutas „Clarivate“, kasmet skelbiantis į Nobelio
premiją galinčių pretenduoti mokslo
pasiekimų sąrašus, nurodė, kad tikėtinus kriterijus atitinka daugiau kaip
70 mokslininkų, kurių straipsniai yra
itin gausiai cituojami.
Pernai ši premija atiteko prancūzei Emmanuelle Charpentier ir
amerikietei Jennifer A. Doudnai „už
genomo redagavimo technologijos
sukūrimą“. Jos buvo tik šeštoji ir
septintoji moterys, gavusios Nobelio
chemijos premiją.
Šių metų Nobelio apdovanojimų
sezonas prasidėjo pirmadienį, kai
buvo paskelbta, jog premija už pasiekimus medicinos srityje atiteko
amerikiečių mokslininkams Davidui
Juliusui ir Ardemui Patapoutianui,
atradusiems temperatūros ir lytėjimo
receptorius.
Antradienį paaiškėjo Nobelio fizikos premijos laureatai – jais tapo
japonų kilmės amerikietis Syukuro
Manabe, vokietis Klausas Hasselmannas ir italas Giorgio Parisi Jie
buvo pagerbti už sudėtingų fizikinių
sistemų tyrimus, padėjusius sukurti
šiuolaikinius klimato prognozavimo
modelius. 2020 metų Nobelio premijų teikimą jau temdė pandemijos
šešėlis, tačiau šįkart visas atrankos
procesas buvo paveiktas COVID-19
padarinių.
Įprastu atveju laureatai savo apdovanojimą atsiimtų iš karaliaus
Carlo XVI Gustafo rankų per oficialią ceremoniją Stokholme gruodžio
10 dieną, kai minimos Alfredo Nobelio mirties metinės. 1896 metais miręs išradėjas A. Nobelis šias premijas
įsteigė savo testamentu.
Praeitą mėnesį Nobelio premijų
teikimą organizuojantis komitetas
informavo, kad antrus metus iš eilės
dėl COVID-19 pandemijos mokslo
ir literatūros sričių laureatams apdovanojimai bus įteikti jų pačių šalyse.
Fondas pridūrė, kad sprendimas dėl
Nobelio taikos premijos, tradiciškai
teikiamos Norvegijos sostinėje, dar
nepriimtas.
Daugiausiai dėmesio sulaukiančių literatūros ir taikos premijų
laureatai paaiškės ketvirtadienį ir
penktadienį. Apdovanojimų sezoną
kitą pirmadienį užbaigs ekonomikos
premijos laureato paskelbimas.
BNS inform.

Gaminimas:
Grikius išvirkite ir sugrūskite bulvių
grūstuve arba permalkite mėsmale. Svogūną smulkiai supjaustykite ir apkepkite. Morkas smulkiai sutarkuokite ir pakepkite. Sumaišykite su grikiais, supilkite plaktus kiaušinius ir išmaišykite, berkite druskos, pipirų, mėgiamų prieskonių. Galiausiai suberkite krakmolą ir gerai išmaišykite. Keptuvėje įkaitinkite aliejų, dėkite po didelį šaukštą
masės, šaukštu suformuokite kotletą. Apkepkite iš abiejų pusių, kol gražiai apskrus.
Patiekti galima su kokiu nors padažu, daržovėmis. Skanaus!

Privalomų skiepų atsisakyta, nes tam
tikriausiai reikėtų keisti Darbo kodeksą
Siūlymo dėl privalomų
skiepų tam tikroms profesijoms kol kas atsisakyta, nes tam tikriausiai
nepakaktų įstatymo dėl
užkrečiamųjų ligų kontrolės pataisų ir reikėtų
keisti Darbo kodeksą,
sako premjerė Ingrida Šimonytė.

„Formuluotės,
kurios
buvo projekte pasiūlytos,
būtų įvairiai interpretuojamos ir mažiausiai čia reikėtų įvairaus interpretavimo,
dėl to buvo sutarimas, kad
tą klausimą reikia apsvarstyti, ar tai turėtų būti Darbo
kodekso sudėtinė dalis“,
– per spaudos konferenciją
sakė premjerė.
Vyriausybė pritarė siūlymui teikti Seimui priimti
Žmonių užkrečiamųjų ligų
profilaktikos ir kontrolės
įstatymo pataisas, kad tam
tikrų sričių darbuotojai, nepasiskiepiję nuo koronaviruso, už testus turėtų mokėti

savo lėšomis.
Anksčiau Vyriausybės posėdžio darbotvarkėje įkelto
siūlymo tam tikroms darbo
sritims įvesti privalomą skiepijimąsi neliko.
„Pačiam projekte nebuvo
aiškiai apibrėžta, apie kokius
darbuotojus kalbama, čia,
matyt, yra keletas klausimų,
į kuriuos reikia sau atsakyti – ar tai darbo organizavimo tam tikri klausimai,
dėl kurių yra pasiūlymų ir
iš darbdavių, kurie norėtų
turėti galimybę tokį reikalavimą nustatyti dėl savo darbo organizavimo taisyklių,
tai akivaizdu, kad įstatymo
projektas tokios situacijos
neatlieptų“, – sprendimą komentavo I. Šimonytė.
Ji taip pat pabrėžė, kad
Darbo kodekso pakeitimams
numatytos kitokios procedūros, o pastabų dėl privalomo
skiepijimo tam tikros darbo
sritims įtvirtinimo Žmonių
užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme

turėjo teisininkai.
„Teisingumo ministerija
turėjo abejonių, ir manau,
kad tos abejonės yra pagrįstos, prie to klausimo galėtume sugrįžti, bet manau,
kad reikia įvertinti, ar dėl
to nereikia keisti Darbo kodekso“, – sakė Vyriausybės
vadovė.
Į Vyriausybės posėdžio
darbotvarkę anksčiau šią
savaitę buvo įtrauktas klausimas dėl privalomo tam
tikrų sričių darbuotojų skiepijimosi, tačiau jis išimtas ir
Vyriausybė per posėdį trečiadienį jo nesvarstė.
Projektu buvo siūloma
nustatyti, kad darbuotojai,
vykdantys veiklas, kurių
sąrašą tvirtintų Vyriausybė,
galėtų dirbti tik pasiskiepiję, išskyrus atvejus, kai darbuotojas negali pasiskiepyti
dėl medicininių kontraindikacijų, yra persirgęs užkrečiamąja liga ar neužtikrintas
vakcinų prieinamumas.
BNS inform.

Per migrantų krizę Lietuvos Raudonasis Kryžius
suteikė pagalbos už 500 tūkst. eurų
Lietuvos Raudonasis Kryžius pranešė per tris mėnesius
suteikęs pagalbos humanitarinei
migrantų krizei stabilizuoti už
daugiau nei 500 tūkst. eurų.

Didžiąją dalį šios sumos –
280,63 tūkst. eurų – skyrė Tarptautinė Raudonojo Kryžiaus ir
Raudonojo Pusmėnulio Federacija
(IFRC).
Organizacijos
duomenimis,
verslo įmonės pažeidžiamų migrantų humanitariniams poreikiams paaukojo 45 tūkst. eurų, o
pagalbos prekėmis bei daiktais
(maisto produktais, higienos priemonėmis ir t.t.) suteikė už 182
tūkst. eurų.
„Aktyviai įsijungė ir visuomenė, sureagavusi į pagalbos prašymus ir paaukojusi stovyklose
gyvenantiems žmonėms šiltų drabužių ir avalynės bei kitos para-

mos“, – teigė Lietuvos Raudonojo
Kryžiaus vadovė Kristina Meidė.
Anot pranešimo, į tas stovyklas,
kuriose iš pradžių nebuvo tiekiamas
reguliarus maitinimas, vežti maisto
paketai, kitose stovyklose, kur maitinimas buvo numatytas, bet trūko
personalo, savanoriai padėjo dalyti
maistą.
Be to, į visas užsieniečių apgyvendinimo vietas organizacijos vežė
higienos priemonių, drabužių ir avalynės to stokojantiems, pristatydavo
receptinius vaistus, specialų maistą
vaikams ir kt.
„Per šį etapą, kai buvo steigiamos laikinos apgyvendinimo vietos
bei naujos stovyklos, teko greitai
reaguoti į besikeičiančią situaciją
ir telkti savanorių bei darbuotojų
komandas skirtinguose miestuose, kad humanitarinė pagalba būtų
prieinama kiekvienoje vietoje, kur
buvo apgyvendinami migrantai – ar
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tai būtų pasienio punktas, ar buvusi
mokykla, ar naujai atidaryta palapinių stovykla“, – sakė Lietuvos
Raudonojo Kryžiaus vadovė.
Šiuo metu migrantų stovyklose dirba daugiau nei 340 Lietuvos
Raudonojo Kryžiaus savanorių. Į
stovyklas periodiškai vyksta savanorių ir specialistų komandos, jų
tikslas – tiek išsiaiškinti poreikius
ar problemas, tiek suteikti pagalbą.
Statistikos departamento duomenimis, į Lietuvą šiais metais
atvyko daugiau nei 4100 neteisėtai Lietuvos ir Baltarusijos sieną
kirtusių migrantų. Ketvirtadalis jų
yra nepilnamečiai, beveik trečdalis
(29 proc.) – moterų.
Vilnius kaltina Minsko režimą
migrantų srautų organizavimu ir
vadina tai hibridine agresija. Dėl
to šalyje paskelbta ekstremali situacija.
BNS inform.
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Orų prognozė spalio 8-11 d.
Diena
Spalio 8 d.

Debesuotumas

Temperatūra
Naktį 1
Dieną 14

Vėjas
P,
3-8 m/s

Pastabos
Vietomis šalna

Spalio 9 d.

Naktį 1
Dieną 14

PV,
2-6 m/s

Šalna

Spalio 10 d.

Naktį 3
Dieną 13

PV,
3-8 m/s

Spalio 11 d.

Naktį 2
Dieną 12

P,
4-9 m/s

Šalna

NATO iš 8 Rusijos misijos prie Aljanso narių
atėmė akreditaciją, pavadinusi juos šnipais
NATO pranešė, kad iš
aštuonių Rusijos misijos
prie Aljanso narių atėmė
akreditaciją, pavadindama
juos „nedeklaruotais Rusijos žvalgybos pareigūnais“
arba šnipais.

„Galime patvirtinti, kad
panaikinome aštuonių Rusijos misijos prie NATO narių,
kurie buvo nedeklaruoti Rusijos žvalgybos pareigūnai,
akreditaciją“, – nurodė vienas NATO pareigūnas. Jis
kalbėjo su įprasta anonimiškumo sąlyga ir negali būti
viešai įvardijamas.
Šią informaciją pateikęs
NATO pareigūnas sakė, kad
„mes taip pat galime patvirtinti, kad sumažinome
pareigybių NATO, į kurias
Rusijos Federacija gali akredituoti, skaičių iki 10“ – perpus mažiau nei anksčiau.

Lieka neaišku, kodėl
tiksliai buvo priimtas toks
sprendimas, įsigaliosiantis
šio mėnesio pabaigoje.
NATO ir Rusijos santykiai nuolat aštrėja nuo 2014
metų, kai Maskva aneksavo
Ukrainai priklausantį Krymo
pusiasalį. Pastaruoju metu
Aljansas ir Maskva nesutaria
dėl Rusijos branduolinių raketų kūrimo, NATO oro erdvės pažeidimų ir naikintuvų
skriejimo paskui sąjungininkų laivus.
Pastaraisiais metais vedamos tik riboto pobūdžio oficialios dvišalės derybos.
„NATO politika Rusijos
atžvilgiu lieka nuosekli. Reaguodami į agresyvius Rusijos veiksmus, sustiprinome
savo atgrasymo priemones ir
gynybą, tačiau kartu liekame
atviri prasmingam dialogui“,
– teigė minėtas pareigūnas.

Pagrindinis forumas dialogui – NATO ir Rusijos taryba – yra paralyžiuotas.
„NATO daugiau kaip
prieš 18 mėnesių pasiūlė
surengti dar vieną NATO ir
Rusijos tarybos posėdį ir tas
siūlymas galioja. Kamuolys
yra Rusijos aikštės pusėje“,
– sakė pareigūnas.
Rusijos parlamento žemųjų rūmų Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Leonidas
Sluckis atmetė kaltinimus
Rusijos diplomatams kaip
nepagrįstus. Jis perspėjo,
kad vėliausias NATO žingsnis dar labiau įtemps santykius.
L. Sluckis naujienų agentūrai „Interfax“ taip pat sakė,
kad Maskva gali imtis „asimetriškų“ atsakomųjų priemonių, tačiau nedetalizavo,
kokios jos galėtų būti.
BNS inform.

mes, skatindami senjorų skiepijimą, buvome numatę, kad už
75 metų ir vyresnio žmogaus
konsultaciją ir pasiskiepijusį
žmogų yra 15 eurų“, – kalbėjo
A. Dulkys.
Jis pridūrė, kad akcija turėtų
įsigalioti „artimiausiu metu“.
Sveikatos apsaugos ministras taip pat informavo apie ruošiamą sprendimą dėl premijų
savivaldybėms už spartų vakcinavimą, jų sulauks trys savivaldybės, kurios pirmosios vakcinuos 90 ir 98 proc. 75 metų ir
vyresnių žmonių.
„Ruošiamas sprendimas, pagal kurį skatinsime savivaldybes,
kurios pasieks 90 ir daugiau procentų senjorų skiepijimą 75-erių
ir vyresnių amžiaus grupėje. Atitinkamai apdovanosime po tris
geriausias savivaldybes, kurios
greičiausiai, bet ne vėliau kaip
iki gruodžio pirmos dienos, pasieks 90 ar atitinkamai 98 proc.
rezultatą“, – sakė ministras.
„Tada skirsime atitinkamo
dydžio premijas – perduosime
pinigus savivaldybei, kad tie
pinigai būtų skirti toms komandoms, kurios bus prisidėjusios
prie tokio rezultato pasiekimo“,
– pridūrė jis.
Jis neįvardino tikslių sumų,
kiek tam planuojama skirti lėšų,

tačiau pabrėžė, kad premijų dydis konkretiems žmonėms priklausys nuo savivaldybės skiepijimo procento.
„Tos trys pirmosios savivaldybės, kurios pasieks šitą
rezultatą, joms bus skiriamos
piniginės premijos tam, kad
konkretiems žmonėms galėtų
išmokėti iki 30 proc. vidutinio
darbo užmokesčio dydžio premijas, priedus. Jeigu savivaldybė pasiektų 98 proc., tai tada iki
50 proc. (vidutinio darbo užmokesčio dydžio – BNS), – teigė
A. Dulkys.
Šiuo metu tokią piniginę premiją dėl spartaus senjorų vakcinavimo yra užsitikrinusi Neringos savivaldybė.
„Turime jau Neringą. Yra
vienintelė Neringa. Galime pasidžiaugti, kad Neringa bus pavyzdys kitoms savivaldybėms
ir Neringos savivaldybei bus
išmokėtas atitinkamas piniginis
apdovanojimas“, – sakė sveikatos apsaugos ministras.
Lietuvoje bent vieną skiepo
dozę yra gavę 62,8 proc. gyventojų. Tarp vyriausių šalies gyventojų, kuriems per 80 metų,
pasiskiepiję 65,3 procento, Neringoje šis rodiklis siekia daugiau nei 95 proc.
BNS inform.

SAM didina premijas gydytojams
už pasiskiepijusį senjorą, premijuos savivaldybes
Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys žada
padidinti išmoką šeimos gydytojams už pasiskiepyti nuo
COVID-19 sutikusį senjorą,
taip pat – premijas geriausiai
vakcinaciją vykdančioms savivaldybėms.

Spalio 1-osios kryžiažodžio atsakymai:

Vertikaliai: Alus. Panorama. Stadija. Amanatas. Aka. Sa. Or. Rajonas. Velniava. Sto.
Abrikosas. Era. Trasa. Karius. Pat. Ag. Diskus. Kasa. Esaūlas. Asilas..
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Asas. Atas.s.
Pažymėtuose langeliuose: CINAMONAS.

VMVT per savaitę nustatė 10 koronaviruso
ribojimų pažeidimų
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) per savaitę
nustatė 10 koronaviruso ribojimų
pažeidimų – trečdaliu mažiau, nei
ankstesnę savaitę.
Pasak VMVT, per savaitę inspektoriams iš viso atlikus per 250
patikrinimų, pažeidimų nustatyta
dešimtyje įmonių, didžioji dalis –
reikalavimo tikrinti galimybių pasus

neužtikrinimas.
Taip pat kai kuriose kavinėse
lankytojams nebuvo pateikiama informacija dėl higienos laikymosi,
nesudaryta galimybė darbuotojams
pasitikrinti temperatūrą, o personalas periodiškai nebuvo testuojamas
dėl COVID-19.
Keliose vietose nebuvo tinkamai
pasirūpinta indų ir įrankių plovimu,

nepateikta informacija, kad aptarnaujama tik su galimybių pasu.
Daugiausiai vykdymo sąlygų
nesilaikė didžiųjų miestų Vilniaus
ir Kauno viešojo maitinimo įstaigos.
Dėl ekstremalios situacijos sąlygų nesilaikymo VMVT inicijavo
keturis tyrimus, surašė tris administracinių nusižengimų protokolus.
BNS inform.

„Dabar organizuosime tokią
vieno mėnesio akciją maždaug
iki lapkričio vidurio, kada bus
skatinama dar papildomai būtent tą mėnesį po 30 eurų už pasiskiepijusį senjorą, už suteiktą
jam konsultaciją“, – trečiadienį
žurnalistams po Vyriausybės
posėdžio sakė ministras.
„Tam visose savivaldybėse
be išimties yra organizuotos
mobilios grupės. Tai reiškia,
kad jeigu šeimos gydytojas kalbasi su savo pacientais, jeigu
pasakoma, kad taip, aš sutinku
skiepytis, tokie sąrašai perduodami mobiliai grupei, kuri atvažiuoja ir šiuos žmones paskiepija“, – pridūrė jis.
Šiuo metu šeimos gydytojams yra numatytas penkių eurų
priedas už kiekvieną paskiepytą
žmogų, 15 eurų – už paskiepytą
vyresnį nei 75 metų žmogų.
„Yra mokami šeimos gydytojams priedai už kiekvieną pirmą skiepą – penki eurai. Vėliau

40 proc. Užimtumo tarnyboje esančių
žmonių – be jokios kvalifikacijos
Apie 40 proc. Užimtumo
tarnyboje registruotų darbo ieškančių žmonių yra be
jokios kvalifikacijos, sako
socialinės apsaugos ir darbo viceministras Vytautas
Šilinskas.

„Turime įsivaizduoti, kad
tie žmonės net nėra įgiję profesinio išsilavinimo. Su jais
turime dirbti ir planuojame
Užimtumo rėmimo reformą,

kad išplėstume aprėptį, kad
dirbtume su tais žmonėmis ir
grąžintume juos į darbo rinką“, teigė V. Šilinskas.
Pasak jo, kuo ilgiau profesinių įgūdžių neįgyjantys
gyventojai neranda darbo, nepersikvalifikuoja, tuo sunkiau
juos integruoti į darbo rinką.
„Kuo ilgiau jie buvo užmiršti, tuo sunkiau bus juos sugrąžinti, ir reikia tai pripažinti.
Turime stengtis, nemanau,

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

kad mes galime pasiduoti“,
– teigė socialinės apsaugos ir
darbo viceministras.
Tuo tarpu Profesinių sąjungų konfederacijos valdybos narys Raimondas Tamošauskas skaičiuoja, kad 85
tūkst. žmonių, kurie ieško
darbo, amžius yra virš 50
metų, o pridėjus tuos, kam
virš 40 metų, būtų virš 100
tūkstančių.
BNS inform.

2021-10-08

16 psl.

AUGALAI
• Penkis maišus po 50 kg
pašarinių bulvių.
Maišas 6 Eur.

ANEKDOTAI

Nebūna nereikalingų
daiktų – būna mažas
sandėliukas!
***
Esam savo likimo kalviai.
Kartais norisi, kad kas iš
manęs tą kalvę atimtų, nes
kalu aš nesąmones visokias...
***
Traukinio kupė buvo
karšta ir vyrai nusiėmė
vestuvinius žiedus.
***
Jei turite aštrų liežuvį,
tai patartina turėti arba
greitas kojas arba tvirtas
rankas!
***
Geri specialistai ant
kelio gali voliotis tik
atlyginimų dieną.
***
Iš damos ( blondinės)
laiško Kalėdų Seneliui:
„.. noriu, kad visi

diedai nudvėstų ir dar naujo
rankinuko!“
***
SAM paskelbė sąrašą
gėrimų ,kurių pavartojus
Vyriausybės pažadai atrodo
daugmaž įtikinamai.
***
– Petriuk, ar tavo tėvai
oficialiai susituokę?
– Tėvas – taip, mama – ne.
***
Seimo kuluaruose kalbasi
du politologai:
– Petrai, ar tu supranti, kas
čia vyksta?
– Nori, aš tau paaiškinsiu?
– Aš ir pats moku
paaiškinti. Aš klausiu, ar tu
supranti?
***
– Mieloji, tu man suteiki
sparnus!
– Neįsijausk, visgi
balkonas yra devintame

aukšte.
***
– Ar žinai, Petras iš to
Vilniaus tiksliai koronavirusą
parsivežė. Antrą dieną tualete
užsidaręs.
– Panašu, kad jis ne
koronavirusą, o nešviežią
beliašą iš stoties parsivežė.
***
Valdininkas – ne
dailininkas, jis negali būti
alkanas.
***
Mokytoja grąžina
Petriukui jo namų darbų
sasiuvinį ir sako:
– Pasakyk sąžiningai, ar
tavo tėvui kas nors padeda?
***
– Pone, norėtume paimti iš
jūsų interviu...
– Ką? Kodėl iš manęs? Aš
juk niekuo neypatingas. Turiu
šeimą, normalų darbą, stogą
virš galvos. Ko jūs iš manęs
norite?
– Bet pone Prezidente...
***
– Mama, kad tu žinotum,
kokius mes bjaurius
keiksmažodžius mokykloje
rašome.
– Aš tikiuosi, sūnau, tu
nerašai?
Sūnus:
– Ne, aš diktuoju.
***
Dialogas restorane:
– Padavėjau, jūs man
atnešėt seną viščiuką.
– O kaip jūs nustatėte?
– Pagal dantis.
– Atsiprašau, bet jis neturi
dantų.
– Užtat aš turiu.
***
Afrika. Kalbasi du liūtai:
– Įgriso man tie naujieji
rusai, bastosi čia visureigis,

girtauja, keikiasi...
– Aha, – pritaria kitas. – O
paskui dar tas jų telefonas
pilve skamba kas minutę.
***
Į maisto prekių krautuvę
mažame Suvalkijos kaimelyje
nešinas trilitriniu stiklainiu
atbėga berniukas ir mandagiai
prašo:
– Įpilkite man, prašau, tris
litrus šviežio medaus.
Pardavėja įpila ir duoda
stiklainį atgal.
– Tėvelis jums pinigėlius
rytoj atiduos! – patikslina
vaikigalis.
– Na jau ne! – supyksta
pardavėja, išplėšia stiklainį
vaikui iš rankų ir jo turinį
supila atgal į kanistrą. – Kai
bus pinigai, bus ir medus!
Berniukas paima tuščią
stiklainį ir bėgdamas pro
duris sau sako:
– Teisus buvo tėtis!
Medaus liko pakankamai
dviems riekėms duonos...
***
– Besmegeniams algas
išmokėsiu vasarą, – pareiškė
Kalėdų Senelis.
***
– Alio, ar aš ten pataikiau?
– Ne, jūs ne ten pataikėte.
Ar pasiųsti jus ten, kur reikia?
***
Gėlių pardavėjas šaukia:
– Nupirkite rožių savo
mylimai moteriai.
Pro šalį einanti dama
atkerta:
– Kaip ir visada, apie
žmonas niekas negalvoja.
***
Elgeta prie profesoriaus
durų:
– Pone, aš visą savaitę
nemačiau mėsos!
– Maryte, parodyk jam

kotletą.
***
– Pilote Petrai!
Čia valdymo bokštas.
Negirdime jūsų! Jei girdite,
pamojuokite sparnais.
– Valdymo bokšte, čia
pilotas Petras. Jus girdžiu
gerai, nusileidau prieš
2 val. Jei girdite mane,
pamojuokite bokštu.
***
Ligoninėje prie
akvariumo stovi ligonis ir
prašo:
– Noriu namo, mašinos.
Prieina seselė ir sako:
– Čia juk ne auksinė
žuvelė.
– Va va, aš jam jau visą
valandą bandau tai pasakyti!
– atsiliepė auksinė žuvelė.
***
Sėdi blondinė lėktuve.
Prie jos prieina vyras ir
sako:
– Atsiprašau, bet ta vieta
mano.
– Nieko nežinau, pirkau
bilietą prie lango.
– Gerai, tuomet imkite
į rankas vairą ir pradėkite
skrydį...
***
Vidury nakties mažame
miestelyje kilo gaisras.
Ugniagesių ekipažas vyksta
jo gesinti.
– Velniškai tamsu,
nematau, kur važiuoti,
– skundžiasi vairuotojas
ugniagesys.
– Neskubėk, palaukime,
kol geriau įsiliepsnos.
***
Žmona bara vyrą:
– Tu net neprisimeni
dienos, kai susipažinome.
– Prisimenu.
Penktadienis. Trylikta.
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BUITINĖ TECHNIKA
• Nedidelį šaldytuvą Snaigė
su šaldymo kamera viduje.
Kaina 15 Eur.
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Gerai veikiantį šaldytuvą.
Kaina 40 Eur.
Tel. 8 694 01 027.
Rokiškis
• Geros būklės naudotą
veikiantį pliusinį šaldytuvą.
Aukštis 185 cm. Kaina 100
Eur. Tel. 8 624 55 670.
Rokiškis

DIENOS
KETUREILIS
IŠMANIEJI
GYVŪNĖLIAI

Salų dvaro darbininkas
Ir puikus pagalbininkas.
Nors alpakų dar negano,
Maistą kaip atnešt išmano.
Klausiat kas? Tai robotukas!
Po virtuvę linksmai sukas.
Jubiliato kai sulaukia
Dar ir dainą jam užtraukia.
Tuoj nebe žirgus balnosim,
O ant robotų atjosim.
Bet kol tai tik ateitis
Prisiminkime šunis!
Ant šventoriaus po Mišių
Gyvūnėlių daug gražių.
Sugužėjo čia būrys.
Ką gi jiems dabar darys?
Veislinį ir lenciūginį,
Mažą, didį, vidutinį
Per Šv. Pranciškaus dieną
Čia palaimino kiekvieną!
Greta Paliulionytė
Leidžiamas antradieniais ir
penktadieniais
Laikraščio tiražas – 1000 egz.
Laikraščio elektroninės versijos
tiražas – 1996 egz.
Redakcija už skelbimų, reklamos
ir užsakomųjų straipsnių turinį
neatsako

