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Pradėti „Rokiš*kids” vaikų 
paplūdimio žaidimų aikštelės
įrengimo darbai prie Rokiškio ežero

Rokiškio ežero laisva-
laikio zonos pasipildys 
paplūdimio aikštele ma-
žiesiems. Jau vyksta jos 
įrengimo darbai.

 
Rokiškio ežeras šią va-

sarą tapo viena lankomiau-
sių ir mėgiamiausių lais-
valaikio praleidimo vietų 
karštomis vasaros dieno-
mis. Ir tai tikrai dar ne pa-
baiga – pradėti „Rokiš*-
kids” vaikų paplūdimio 
žaidimų aikštelės įrengimo 
darbai.

 Ši aikštelė – dalyvauja-
mojo biudžeto rezultatas, 
kai bendruomenės inici-
atyvų projektų konkursą 
laimėjo asociacijai „Rokiš-
kio mamų klubas“ priklau-
sančių mamų ir jų vado-
vės Enrikos Pavilonienės 
pasiūlyta idėja, sulaukusi 

daugiausiai gyventojų palai-
kymo.

 „Šeimai atvykus poilsiau-
ti prie ežero, nuo šiol veiklos 
turės visų amžiaus grupių 
šeimos nariai. Džiaugiuosi, 
kad sutvarkius pakrantę, tiek 
patys gyventojai, tiek miesto 
svečiai iš karto tai įvertino. 
Viskas prasidėjo nuo batutų 
parko idėjos, o šiandien jau 
turime veikiantį vandenlen-
čių parką, naują tiltą, sutvar-
kytą smėlėtą paplūdimį ir 
įrenginėjamą žaidimų aikšte-
lę, kuri ypač aktuali jaunoms 
šeimoms ir jų atžaloms“, - 
teigė Rokiškio rajono meras 
Ramūnas Godeliauskas.

 Rajono vadovas tikisi, 
kad ateityje pavyks sukur-
ti dar palankesnę ir geresnę 
infrastruktūrą, kuri skatintų 
tiek aktyvius, tiek pasyvius 
laisvalaikio praleidimo bū-

dus.
 „Dar vasarą buvome su-

laukę studentų iš Vilniaus 
dailės akademijos. Jau ne-
trukus jie pristatys savo 
idėjas, kaip toliau plėtoti 
Rokiškio tvenkinių teritori-
ją. Viliuosi, kad sulauksime 
puikių pasiūlymų, kuriuos 
netolimoje ateityje pavyks 
sėkmingai realizuoti. Juk 
dabar vis daugiau žmonių 
atsisuka į gamtą, stengiasi 
kuo daugiau laiko praleisti 
gryname ore. O Rokiškio 
tvenkiniai – neišnaudoti 
gamtos klodai, kuriuos ti-
kime padaryti patrauklius 
miestelėnams ir svečiams“, 
- optimistiškai apie Rokiš-
kio neišnaudotas galimybes 
ir perspektyvas kalbėjo me-
ras.

Rajono savivaldybės
inform.

Krinta paskutinieji „mohikanai“: 
ir Rokiškio rajonas atsidūrė 
juodojoje zonoje

Lietuva sparčiai tampa 
covid-19 epidemijos „juo-
dąja skyle“: Rokiškis buvo 
vienas paskutiniųjų rajo-
nų, kurie laikėsi raudono-
joje zonoje. Deja, jau spalio 
13-ąją sergamumas mūsų 
rajone peržengė ribą. Šiuo 
metu „raudonojoje zono-
je“ beliko vos 4 šalies sa-
vivaldybės. Apie tai, kokia 
situacija mūsų rajone dėl 
covid-19 epidemijos, „Ro-
kiškio Sirena“ kalbino eks-
tremailių situacijų komi-
sijos vadovą, savivaldybės 
administracijos direktorių 
Andrių Burnicką.

Subjektyvios ribos
Pirmiausia įdomu, kokios 

priežastys lėmė, jog mūsų 
rajonas tiek ilgai išsilaikė 
„raudonojoje“ zonoje? „Ma-
tote, ta riba tarp raudonos 
ir juodos zonos yra labai 
subjektyvi. Daug ką lemia 
sezoniškumas, didesni ren-
giniai. Štai anksčiau virusas 
sparčiau plisdavo pietiniame 
šalies pakraštyje, šįsyk pir-
mosios „pajuodavo“ pajūrio 
savivaldybės“, – kalbėjo A. 
Burnickas.

Primename, kad spalio 
12-osios parą buvo regis-
truoti 22 nauji covid-19 su-
sirgimai mūsų rajone. Spalio 
23-osios parą – 23. Pasak A. 
Burnicko, matoma augimo 
tendencija. Jis progozuoja, 
kad vėliau pradėjęs sirgti, ra-
jonas galbūt ir vėliau išeis iš 
„juodosios zonos“.

Šiuo metu serga 121 rajo-
no gyventojas, nuo covid-19 
per visą epidemijos laikotar-
pį mirė 72 asmenys.

Ligoninė neperpildyta
Pasak Ekstremalių si-

tuacijų komisijos vadovo, 
rajono ligoninėje užpildyta 
maždaug pusė covid-19 pa-
cientams skirtų vietų. Vie-
na gera tendencija mažėja 
ligoninėje gydomų kitų ra-
jono gyventojų. Dar viena 

optimistinė tendencija, pa-
sak pašnekovo, yra tai, kad 
nepaisant didelio susirgimų 
skaičiaus, daugelis sergan-
čiųjų arba neturi simptomų, 
arba serga lengvai, dėl ko 
gali gydytis namuose.

Tačiau yra kita liūdna 
tendencija: faktiškai stojo 
gyventojų skiepijimas A. 
Burnickas atviras: skiepų 
klausimas visuomenėje iš 
medicininio tapo ideologi-
niu. Susiformavo dvi aršios 
tarpusavyje nesutariančios 
stovyklos, ir jų egzistavimas 
padaro daug skiepijimosi 
skatinimo priemoniių ne-
efektyviomis. Štai jei vasarą 
labai pasiteisino skiepobusų 
idėja, kai skiepijimo briga-
dos lankė bendruomenes, tai 
dabar šis procesas faktiškai 
nebevyksta, nes nėra norin-
čiųjų skiepytis. „Skiepytis 
ar nesiskiepyti dabar yra 
principo reikalas. Situaci-
ja tokia įkaitusi, kad netgi 
abejojantieji labai nenoriai 
keičia savo nuostatas, o įsiti-
kinusius skiepų priešininkus 
paveikti galėtų nebent arti-
mo žmogaus liga ar, neduok 
Dieve, mirtis“, – sakė pašne-
kovas. Politikai, visuomenės 
autoritetai, pavyzdžiui, dva-
sininkai, vargu ar jau galėtų 
ženkliai pakeisti situaciją.

Jo manymu, jei galimybių 
pasas ir buvo taikomas kaip 
priemonė nesiskiepijusiems 
paveikti, tai jis ne tik kad ne-
suveikė, bet dar labiau paaš-
trino takoskyras tarp dviejų 
stovyklų. „Bizūno politika 
akivaizdžiai nepasiteisino“, 
– reziumavo A. Burnickas.

Pavieniai šeiminiai 
židiniai
„Rokiškio Sirenos“ ko-

mentatoriai aiškino, kad li-
gos protrūkis yra Kamajų 
Antano Strazdo gimnazijo-
je. A Burnickas tai paneigė. 
„Kamajų gimnazijoje, Pa-
nemunėlio UDC, J. Tūbelio 
progimnazijoje yra židinių. 

Bet tai pavieniai, šeiminiai 
židiniai“, – kalbėjo pašne-
kovas.

Buvo kalbama ir apie ser-
gančius policininkus. „To-
kios situacijos, kad tai keltų 
kažkokių trukdžių policijos 
darbui, nėra“, – sakė A. Bur-
nickas.

Rajono savivaldybėje si-
tuacija taip pat nebloga. Ka-
dangi taikomas mišrus darbo 
metodas, tai ir kontaktų tarp 
darbuotojų mažiau. Jie ska-
tinami pasitarimus rengti 
įvairiomis programomis, o 
ne „gyvai“, kuo daugiau rei-
kalų aptarti telefonu, mažiau 
vaikščioti po kabinetus.

Su renginiais 
teks palaukti
Kokia situacija su įvai-

riais renginiais? „Vaidiname 
žemdirbiams“ jau baigiasi. 
O kaip kiti? „Rekomenduo-
sime, kad daugiau renginių 
vyktų atvirame ore. „Tačiau 
visi suprantame, kad orai jau 
tam nepalankūs“, – sakė A. 
Burnickas. Jis pabrėžė, kad 
masinių renginių organiza-
vimas, lankymas dabar – ne 
pati geriausia idėja.

Spalio 13-ąją premjerė 
Ingrida Šimonytė pasirašė 
rekomendacijas asmeninėms 
šventėms ir religinėms ap-
eigoms. Kokia situacija Ro-
kiškio dekakanto bažnyčio-
se? „Bažnyčios dėl didelės 
erdvės ne kažkuo skiriasi 
nuo lauko renginių. Be to, 
faktiškai nėra kontaktų tarp 
tikinčiųjų, dėvimos kaukės, 
paisoma kitų nurodymų. 
Taigi, rizika ten užsikrėsti 
yra mažesnė, nei, pavyz-
džiui, mokyklų klasėse, kur 
ir erdvės mažesnės, ir vaikai 
tarpusavyje glebėsčiuojasi ar 
apsistumdo“, – sakė pašne-
kovas ir pridūrė, kad iki šiol 
nė viena Rokiškio dekanato 
bažnyčia nebuvo covid-19 
epidemijos židiniu.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

RTVŽŪM atnaujinta automobilių mechaniko 
specialybės mokymo bazė

Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla sėkmingai kuria naujas moky-
mo erdves ir jose diegia naujausią mokymo bei darbo įrangą.

Tęsiant projekto NR. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0012 „ROKIŠKIO TECHNOLOGIJOS, 
VERSLO IR ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS PROFESINIO MOKYMO(SI) INFRASTRUK-
TŪROS PLĖTRA“ įsisavinimą visiškai atnaujinta automobilių mechaniko specialybės mo-
kymo bazė.

RTVŽŪM inform.

Seimas pritarė lošimų verslo pertvarkai
Nuo 2022 metų liepos 

lošimų verslas bus per-
tvarkomas – reikės mokė-
ti vienkartinį mokestį už 
licenciją, įmonių įstatinis 
kapitalas bus diferencijuo-
tas, nuotolinių lošimų orga-
nizatoriai galės neturėti ir 
fizinio tinklo. 

Lošimų priežiūros tarnyba 
veiklos leidimą išduos arba jį 
pratęs tik tuomet, kai bendro-
vė turės savivaldybės tarybos 
sutikimą.   

Seimas priėmė atitinkamas 
Azartinių lošimų įstatymo pa-
taisas: už balsavo 94 Seimo 
nariai, prieš buvo penki, o susi-
laikė 23. 

Pagal priimtas pataisas li-
cencija už nuotolinius lošimus 
nuo kitų metų liepos kainuos 
0,5 mln. eurų, už kazino, stalo 
lošimus ir A bei B kategorijos 
lošimų automatus – po 0,3 mln. 
eurų, už bingo, totalizatorių ir 
lažybų punktus – po 0,1 mln. 
eurų. Norint gauti leidimą vi-
soms veikloms, teks sumokėti 1 

mln. eurų.  
Nuotolinių stalo lošimų 

ar lošimų A kategorijos auto-
matais organizatoriams teks 
sukaupti bent 1,158 mln. eurų 
įstatinį kapitalą, nuotolinių la-
žybų, totalizatorių, lošimų B 
kategorijos automatais, bingo 
lošimų rengėjams – 289 tūkst. 
eurų, o nuotolinio žirgų totali-
zatoriaus – 144 tūkst. eurų.

Dabar visų rūšių nuotolinių 
lošimų organizatoriai turi turė-
ti bent 1,158 mln. eurų kapitalą

BNS inform.
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Riekia kaška dariti. Arba viskas tik į gera
BRYDĖS

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
Ant nosies spalio vidurys. 

Laukėm ir sulaukėm tos švie-
sios dienos, kai sergamumas 
covid-19 pasiekė neregėtas 
iki šiol aukštumas. Vyriausy-
bės laivelyje lengva panika: 
jos numylėti ekspertai viešai 
kalasi: vienam tai skiepytų-
jų, kitam – antikvakserių epi-
demija. Kol ekspertai pešasi, 
pats peštynių objektas – vi-
suomenės vakcinacija – seniai 
pamiršta kamputyje. Jei anks-
čiau vakcinuota visuomenės 
dalis paaugdavo nors jau nu-
susiu procentėliu per savaitę, 
tai dabar iš visų didžiųjų por-
talų covid-19 rodyklių išimta 
esminė – kiek gi visuomenės 
pasiskiepijo bent vienu skie-
pu. Rezultatas įdomus, vienok: 
kaip prieš tris savaites sustojo 
ties 63 proc. riba, tai toks ir 
liko. Galimybių pasas, skirtas 
nepasiskiepijusiems auklėti ir 
bausti, panašu, kad nesuveikė. 
O kitų priemonių, be pigaus 
papirkinėjimo šimtu eurų sen-
jorams, mūsų valdžia, panašu, 
kad nesugalvojo.

Priminisiu, kai pernai Very-
ga nevaldė epidemijos, tai šiuo 
metu sergamumas covid-19 sie-
kė 250 naujų atvejų parai. Da-
bar, kai mūsų kvailiausybė, jei 
tikėti įtakotukais, puikiai valdo 
epidemiją, naujų atvejų skai-
čius siekia virš 2800. Ir Bagda-
de, t.y. pas mus, kol kas viskas 
„ramu“. Jei pernai žiemą, esant, 
beje, mažesniam naujų atvejų 
skaičiui mūsų įtakotukai ištisai 
trydavo apie „lokdauną“: visiš-
ką šalies ūkio stabdymą dviems 
savaitėms, dabar gi, mūsų ša-
liai virstant juodąja epidemijos 

skyle, visiška tyla ir ramybė. 
Mat mūsų valdžia, it skęstanty-
sis šiaudo, įskabinusi dantimis 
ir nagais savo vienintelio kūdi-
kio – galimybių paso. Jei pernai 
tuo pat metu buvo kalbama apie 
šalies „lokdauną“, tai dabar gi 
niekas net nesvarsto, ar ne geriau 
būtų bent jau masinius renginius 
nors kažkiek riboti. Matyt, galy-
mybių pasas, liaudiškai tariant, 
pišpasis, turi tokį pat poveikį 
corona virusui, kaip dichlofosas 
musėms. Pamojuok virusui gali-
mybių pasu, ir iš karto užsilenks 
kojomis, persiprašau nuošir-
džiausiai, spygliukais į priekį.

Mūsų kvailiausybė (ne todėl, 
kad ji man nepatinka, bet todėl, 
kad ką paima, tą sugadina) prieš 
visas pasaulio negandas kovoja 
iš esmės dviem būdais: popierga-
liais ir komunikacija. Manyčiau, 
kad mūsų kvailiausybė greičiau 
liežuvį nusikąs, nei pripažins, 
kad galimybių pasas neveikia. 
Nors skiepijimo statistika juodu 
ant balto rodo, kad prieš gerą 
mėnesį pasiskiepijusių buvo 62 
proc., dabar  63,4 proc. Tuo-
mi tarpu sergamumas covid-19 
esant suskiepytai bent pusei 
populiacijos, pasiekė neregė-
tas aukštumas. Praėjusią savaitę 
vakcinų fronte krito dar vienas 
karys: kai kurios šalys nutraukė 
jaunų asmenų, o Islandija – visų 
asmenų skiepijimą „Moderna“ 
vakcina. Mūsiškiai tyli, it pelės 
po šluota. O internete urduliuoja 
povandeninės srovės, kurių pa-
grindinis naratyvas – piktdžiu-
giškas kikenimas į rankovę „ką 
ir reikėjo įrodyt“. Vietoj oficia-
lių paaiškinimų, vietoj valstybės 
specialistų pasisakymų – išdidi 
tyla. O paskui stebisi mūsų val-

džios vyrai ir moterys beigi įta-
kotukai: o ko mūsų visuomenė 
nesiskiepija?

Užuot mėčiusi lėšas senjorų 
papirkinėjimui bei neveiksmin-
goms, seniai foniniu triukšmu 
tapusioms informacinėms kam-
panijoms, kurios, kaip bebūtų 
juokinga, leidžiamos pasiskie-
pijusiems skirtame prekybos 
centre, kvailiausybė net esant 
tokiam dideliam sergamumui, 
nesiruošia patikrinti, kaip gi 
susiformavo paskiepytųjų imu-
nitetas. Juolab, kad jos pačios 
lakštingalėlė duomenų moksli-
ninkas prabilo apie pasiskiepi-
jusiųjų epidemiją. Pasitikrinti, 
kiek antikūnių susiformavo po 
skiepo, pilietis gali tik sumokė-
jęs apie dešimt pinigų. Ir laukti 
eilės testui reikia vos ne dvi sa-
vaites. Neišsiaiškinusi, kaip su-
veikė pirmos dvi vakcinos dozės, 
mūsų miela vyriausybė kalba jau 
apie trečią dozę. Tai nėra bloga 
idėja. Anaiptol. Bet leisti trečią 
dozę nežinant, kaip suveikė, ir 
ar apskritai suveikė pirmos dvi, 
tai jau įdomu. Jei kalbame, kad 
senjorų papirkinėjimas 100 Eur 
yra pigiau nei jų gydymas, tai 
gal ir nemokamas testas jau pa-
siskiepijusiems yra pigiau, nei 
jų gydymas? Juolab, kad mūsų 
valstybė šiuo metu rezerve turi 
per 2 mln. Vakcinos dozių ir jei 
kažkam tas imunitetas nesusifor-
mavo, yra galimybės tokį žmogų 
perskiepyti. O ne leisti jam visur 
vazotis su galimybių pasu, rizi-
kuojant ir pačiam užsikrėsti, ir 
aplinkiniams ligą parnešti. Apie 
būtinybę daryti antikūnių testus 
signalizuoja ir faktai, kad jau 
liga ima plisti ir ten, kur nepa-
skiepytųjų faktiškai nėra. 

O ką tuomi tarpu daro mūsų 
valdžia? Mūsų didžioji vadė iš-
leido aplinkraštį: rekomenda-
cijas asmeninėms šventėms ir 
maldos namams. Du viename, 
tskant. Kas eilinį kartą parodo, 
kad bukenos valdžioje vis dar ne-
įsisavino, kuo skiriasi koncertas, 
gimtadienio tūsas nuo pamaldų. 

Kadangi, mėlyna padangė, 
dar niekada nebuvau tokia pa-
vyzdinga katalike, kaip epide-
mijos metu, tai pamačiusi šitą 
kvailiausybės „miano“ kūrinį, 
tik pirštu apie smilkinį pasukio-
jau. Mat kyla pagrįstas įtarimas, 
kad tie bukulaurai-burundukai, 
kurie jį ruošė per epidemiją nė 
karto nebuvo bažnyčioje. Mat 

90 proc. rekomendacijų: švęs-
to vandens neteikimas, relikvijų 
nebučiavimas, kaukių dėvėjimas, 
dezinfektantų naudojimas (at-
kreipkite dėmesį, kuo daugelyje 
bažnyčių per šv. Mišias kunigai 
plauna rankas. Pasufleruosiu: 
dezinfektantas šiuo metu yra ant 
kiekvieno altoriaus. Kur, kaip su-
prantate, bet kokie daiktai šiaip 
jau nededami), Komunijos dali-
nimas į rankas ir t.t., ir tt., baž-
nyčiose ir be valdžios pamokymų 
buvo ir yra paisoma. Nusiunčiau 
šitą „gromatą“ bičiuliui kunigui, 
norėdama paklausti, ką jis mano 
apie naujoves. Gavau atsakymą: 
„mes visada taip darėm“. Šitos 
rekomendacijos – iš serijos riekia 
kaška dariti. Nes imtis rimtesnių 
priemonių bent apsimesti, kad ta 
epidemija dar šiek tiek valdoma, 
trūksta jau ir smegenų, ir lėšų.

Kad lėšos išseko, rodo iškal-
binga tyla įtakotukų fronte. Už-
daryti šalį ribotam ar neribotam 
laikui nebesiūlo niekas. Nors 
beveik visos savivaldybės – juo-
dos. Kur gi garsieji „geri vaikai 
mamų nelanko“, kur gi drau-
dumai lankytis ne savo rajone, 
miestų tvėrimas dviem policijos 
ekipažais? Kur dingo visi tie bai-
siai naudingi pernykščiai epide-
mijos išradimai? Juk nepasakysi: 
mamos nelankyk, o į kiną, kon-
certą ar teatrą – prašom. Kas pa-
sikeitė? Juk jei tikėti statistika, 
tai mes vis dar tebesam grėsme 
savo senoliams: rizikos grupėse 
jų pasiskiepiję tik kažkur apie 65 
proc.? Kodėl valdžia bijo bent 
pyptelti apie nuotolinį ugdymą? 
Kas gi nutiko? Juk sergamumo 
skaičiai dideli, vietos ligoninėse 
sparčiai senka, o delta atmaina 
kur kas užkrečiamesnė, nei anks-
čiau. Kas gi pasikeitė, kad vietoj 
lokdaunų mūsų įtakotukai tenki-
nasi savo garbės diplomais piš-
pasių pavidalu?

Na, kai įtakotukas yra mu-
zikantas, pasėdėti pusmetį be 
koncertų nekoks malonumas. 
Kai įtakotukas yra maisto res-
toranuose apžvalgininkas, sun-
ku išlaikyti lygį, kai restoranai 
pusmetį neveikia. Kai ponia 
įtakotukė yra pramogų „eksper-
tė“, apie ką rašyti, jei visi filmai 
kompe peržiūrėti? Apie ką rašy-
ti „nachaliavščikams“ kelionių 
„ekspertams“, jei ne tik Turkijos 
viešbučiai nesuteikia nemokamų 
nakvynių, bet ir reisų į Turkiją 
kurį laiką nebuvo. Iš ko gyven-

ti inpupluencerėms nagų ir ragų 
specialistėms, kai visą pusmetį 
buvo draudžiama ir plaukiukus 
kirpti, ir nagiukus priauginti, 
ir antakiukus beigi lūpytes per-
manentiniu makiažu paišalioti? 
Tai čia tik neįtakotukės turėjo 
tenkintis tais valstybės kas mė-
nesį numetamais 257 pinigais. 
O įtakotukams sunku: brangaus 
gyvenimo regimybė brangiai 
kainuoja. Be to, ir kvailiausybė 
net nebešneka apie jokią paramą, 
jokias kompensacijas. Belieka 
liūdnai padlizintis vertinant vy-
riausybę 8/10, tikintis, kad gal gi 
susimylės, išmes kokią paramą 
ar reklamos kampaniją.

O mesti nebėra iš ko. Ekspe-
rimentas „kaip išgyventi nedir-
bant“ iš euforijos žengia į pasku-
tinę stadiją, vardu „ekonomikos 
pagirios“. Paramos gauti nebėra 
iš ko. Vyriausybė kaip tik šio-
mis dienomis formuoja biudže-
tą, kuris yra, kaip čia mandagiau 
pasakius, labai optimistinis. Jos 
numylėti, iš rankytės šeriami 
„ikanomikos ikspiertai“ vis atvi-
resniais tekstais užsimena apie 
būtinybę plikai nukirpti ir taip 
nestiprią viduriniąją klasę. Nes 
išlaikyti dosniomis išmokomis 
prišertą lodorių armiją nebėra iš 
ko. Ir kirpti nebėra ką: baigiantis 
paramai, epidemijos nusteken-
ti verslai ima skelbti bankrotus. 
Ko ir reikėjo tikėtis. Skolingi jie 
ir tiekėjams, ir darbuotojams, ir 
Sodrai su Valstybine mokesčių 
inspekcija. Skolingi dešimtis 
tūkstančių. Teoriškai – tos lėšos 
yra valstybės pajamos, jos figū-
ruoja prognozėse. O pabandyk 
jas paimti. Tos lėšos tokios pat 
popierinės, kaip ir pišpasis. Iš tos 
pačios serijos. Taigi, bankrotų 
banga reikš, kad valstybė negaus 
suplanuotų pajamų, o tūkstančiai 
darbuotojų taps bedarbiais. Ku-
riuos reikės išlaikyti. 

Štai todėl ir tyli įtakotukai 
apie lokdauną. Dantis sukandę 
tyli. Mat Skvernelis ir Veryga su 
jų statistika – 250 susirgimų pa-
rai, buvo priešai. O šitie – drau-
gai. Anys nedavė nieko. Šitie gal 
duos.

Deja, pasakos baigėsi. Prasi-
deda gyvenimas. Su augančio-
mis energetinių išteklių kaino-
mis. Su įsisukančia infliacijos 
spirale. Ir grįžtančiu suvokimu, 
kad prispausdintais pinigais so-
tus nebūsi ir popiergaliais viruso 
nesustabdysi. 

Savaitės policijos įvykių apžvalga
Spalio 4 – 10 dienomis Pa-

nevėžio apskrities policija pra-
dėjo 53 (praėjusią savaitę – 51) 
ikiteisminius tyrimus.

Per savaitę buvo pradėta 10 
ikiteisminių tyrimų dėl vagysčių 
(1 – iš negyvenamų patalpų, 3 
– iš gyvenamojo namo ar buto, 
2 – iš gyvenamojo namo kiemo, 
1 – iš automobilio, 1 – iš parduo-

tuvės, 2 – kitos). Dvi vagystės 
įvykdytos Panevėžio mieste, 2 
– Panevėžio rajone, 3 – Rokiškio 
rajone, 3 – Biržų rajone. Vagys-
čių šią savaitę neregistruota Ku-
piškio ir Pasvalio rajonuose.

Pradėti septyni ikiteisminiai 
tyrimai dėl turto sunaikinimo 
ar sugadinimo, 1 – dėl neteisė-
to disponavimo narkotinėmis ar 

psichotropinėmis medžiagomis, 
1 – dėl netikrų pinigų, 3 – dėl 
viešosios tvarkos pažeidimo, 2 
– dėl pasipriešinimo valstybės 
tarnautojui.

Spalio 4 – 10 dienomis aps-
krities keliuose buvo registruotas 
vienas įskaitinis (kai nukentėjo 
žmonės) eismo įvykis. Įvykio 
metu sužeista dviratininkė. Poli-

cijos pareigūnai sustabdė 11 ne-
blaivių vairuotojų, kuriems nu-
statyta, kad kraujyje yra daugiau 
nei 1,5 promilės alkoholio, todėl 
taikoma baudžiamoji atsakomy-
bė. Keturi neblaivūs vairuotojai 
prie automobilio vairo sėdo Pa-
nevėžio mieste, 3 – Panevėžio 
rajone, po 1 – Kupiškio, Pasva-
lio, Biržų ir Rokiškio rajonuose.

Vis daugiau mūsų gyvenimo 
persikeliant į internetinę erdvę, 
paskui mus seka ir nusikaltėliai. 
Pasitelkdami įvairius metodus 
nuotoliniai sukčiai kėsinasi ne 
tik į mūsų turtą, bet ir asmens 
duomenis. Deja, apsigauti ne-
sunku – šiandien sukčių siun-
čiamų žinučių neatpažįsta kas 
antras lietuvis, rodo naujausias 

Lietuvos gyventojų tyrimas. 
Šiandien pristatomas visiškai 
naujas įrankis, kuris padės geriau 
atpažinti populiariausias nuotoli-
nio sukčiavimo rūšis Lietuvoje. 
Naują puslapį www.neapsigauk.
lt sukūrė telekomunikacijų ben-
drovė „Bitė Lietuva“ kartu su 
Lietuvos policija.

Panevėžio VPK inform.
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Nepriklausomas rajono laikraštis

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame šventės „Kuc kuc Kamajuos“ rėmėjams: Rokiškio 

rajono savivaldybei, Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijai, šventės 
globėjui - seimo nariui Vidmantui Kanopai, Kamajų Respublikos Prezidentui 
Vytautui Viliui ir jo šeimai.   

Už svarią finansinę paramą nuoširdų ačiū tariame seniūnijos ūkininkams: 
Aldonai ir Jonui, Rasai ir Kęstučiui  Venslovams, Mariui Saranai, Vilman-
tei ir Valdemarui Zovėms, Linai ir Gintarui Zolubams, Audronei ir Sigitui 
Markevičiams,  Rimai ir Rimantui, Dovilei ir Mariui,  Danutei ir Gediminui 
Vigėliams,  Stasiui Jasiūnui,  Neringai, Nijolei ir Valentinui Mažeikiams, 
Rimai ir Stanislovui Šeškams, Daivai ir Artūrui Kulikauskams, Reginai ir  
Gintarui Narbučiams, Genei, Jonui, Modestui ir  Mindaugui Markeliams, 
Vilmai, Ramintai ir Petrui, Daivai ir Mantui Gipiškiams, Alvydui ir  Dai-
niui Mikalaičiūnams, Ritai ir Algirdui Zizams,  Stasei ir Virginijui Andrikai-
čiams, Romai ir Voldemarui Klišiams, Vitai ir  Gediminui, Joletai ir Vaclovui  
Švežikams, Gediminui, Jolitai ir Raimondui Bernotams,   Jūratei  ir Juozui  
Žylams, Arvydui Kazlauskui, Editai ir Rimantui Bimbams, Danguolei ir Alf-
redui, Tomai ir Tadui Matuliauskams, Loretai ir Valdui, Irinai ir Kazimie-
rui Kalniečiams, Rūtai ir Andriui Giedraičiams, profesoriui Petrui Anceliui, 
kaimo turizmo sodybos savininkui  Broniui Juzelskiui, kraštietei, verslinin-
kei Jolantai Blažytei, Jurgitai ir Aidui Kiliams, Juozo Simučio individualiai  
įmonei „Bajorų žuvis“ ir uždariosioms  akcinėms bendrovėms:    „Steka“, 
„Lašų duona“, „Darola“,  „Svaita“,  „Rogreta“,  „Daivida“,  „Kosmelita“,  
akcinei  bendrovei  „Rokiškio sūris“, mūsų šventės informaciniams rėmė-
jams: UAB „Gimtasis Rokiškis” ir UAB „Rokiškio Sirena“.

Už tikslinę paramą nuoširdus ir šiltas ačiū Giedrei Bagdonaitei, už palai-
kymą ir geranoriškumą dėkojame  Gintarui Kepalui.

Dėkingi Kalvių, Kamajų, Jūžintų kaimų bendruomenėms, Panemunėlio 
daugiafunkcio centro kolektyvui, klebonui Egidijui Vijeikiui ir Kamajų šv. 
Kazimiero parapijos kolektyvui, nuoširdus ačiū  Birutei Dapkienei ir jos 
kolegėms,  Kamajų ugnegesiams ir jų vadovui Remigijui Sunklodui, Rokiš-
kio TIC-ui ir Augenijai Ruželienei, Ritai, Emilijai ir Pauliui Briedžiams, 
Dariui Baltakiui,  Kriaunų seniūnijai, Kamajų Antano Strazdo gimanzijos 
ikimokyklinio ugdymo skyriaus, neformalaus švietimo skyriaus  kolektyvams 
ir mokytojams, Užpalių, Vyžuonų, Svėdasų, Debeikių seniūnijų saviveikli-
ninkams ir seniūnams,  šventės atlikėjams, sportinių  varžybų dalyviams ir 
organizatoriams, renginio įgarsintojui Tomui Taruliui, šeimininkėms Mildai 
Barzdonei ir Žydrei Makuškienei, tautodailininkams, prekybininkams, vi-
siems, kurie savo darbu ir veikla prisidėjote prie 38-osios šventės „Kuc kuc 
Kamajuos 2021“ rengimo.

Už puikias, estetiškas afišas nuoširdžiai dėkojame maketuotojai Vaidai 
Mickūnaitei, už įdomias idėjas ir nuoširdžias pastangas ruošiant scenos ir 
miestelio dekoracijas dėkojame Vaidai Babidorič – Muralienei,   Irenai Ba-
bidorič, Sigitai Turkevičienei, Simonai Vygėlytei ir Simui Juodakiui.

Už viešosios tvarkos palaikymą dėkojame UAB „Sirena LT“ ir Rokiškio 
policijos komisariatui.

Nuoširdus ačiū mūsų šventės svečiams: LR seimo nariui Vidmantui Ka-
nopai, LR seimo nario Jono Jaručio padėjėjai Linai Meilutei–Datkūnienei, 
Rokiškio rajono savivaldybės merui Ramūnui Godeliauskui, klebonui teol. 
lic. Andriui Šukiui  savo apsilankymu pagerbusiems šventės organizatorius 
ir dalyvius.

Dėkojame visiems šventės organizatoriams: Panemunėlio daugiafunkcio 
centro Panemunėlio ir Kamajų  kultūros darbuotojams,  Kamajų seniūnijos 
kolektyvui bei Kamajų bendruomenės atstovams. Ačiū už gražias mintis ir 
idėjas, už asmeninį laiką skirtą Kamajų Respublikos šventei.

Dėkojame visiems visiems Kamajų Respublikos piliečiams, visiems rajono 
gyventojams ir svečiams, dalyvavusiems mūsų tradicinėje  šventėje.

Būkite ir likite sveiki!
Susitikime vėl 39-oje “Kuc kuc Kamajuos 2022” šventėje!

Šventės rengėjai

Aktualu daliai socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų: 
trumpesnis darbo laikas ir daugiau atostogų

Socialinių paslaugų 
įstaigų darbuotojai, pri-
klausantys profesinėms są-
jungoms, per metus galės 
pasinaudoti  papildomomis 
apmokamomis kasmetinių 
atostogų dienomis. Profe-
sinių sąjungų nariai taip 
pat turės viena valanda 
trumpesnę darbo savaitę, o 
mokama jiems bus kaip už 
visą darbo laiką. Visa tai 
įtvirtinta socialinės apsau-
gos ir darbo ministrės Mo-
nikos Navickienės kartu su 
penkiomis socialinių pas-
laugų srities darbuotojų 
profesinėmis sąjungomis 
pasirašytame Susitarime 
dėl socialinių paslaugų ša-
kos kolektyvinės sutarties 
pakeitimo. 

„Nors šios garantijos ga-
lios tik tiems darbuotojams, 
kurie prie profesinių sąjungų 
prisijungė iki šio susitarimo 
pasirašymo, tikimės, kad tai 
paskatins daugelį darbuoto-
jų, dirbančių socialinių pas-
laugų įstaigose, apsvarstyti 
galimybę tapti profesinių są-
jungų nariais ateityje. Profe-
sinėms sąjungoms stiprėjant, 
sutvirtėtų ir socialinis dialo-
gas, darbuotojai būtų geriau 
atstovaujami“, – sako socia-
linės apsaugos ir darbo mi-
nistrė Monika Navickienė.

Kolektyvinę sutartį iš pro-
fesinių sąjungų pusės pasira-
šė Lietuvos socialinių įstaigų 
darbuotojų profesinė sąjun-
ga, Lietuvos socialines pas-
laugas teikiančių darbuotojų 
profesinė sąjunga, Lietuvos 
socialinių darbuotojų profe-
sinė sąjunga „Solidarumas“, 
Lietuvos valstybės tarnau-
tojų, biudžetinių ir viešųjų 
įstaigų darbuotojų profesinė 
sąjunga ir Lietuvos visuome-
ninių paslaugų profsąjungų 
federacija.

Šios profesinės sąjungos 
vienija apie 3 tūkst. darbuo-
tojų 62-ose socialinių pas-

laugų įstaigose, jiems ir bus 
taikomos palankesnės darbo 
sąlygos. 

Papildomos atostogos ir 
trumpesnis darbo laikas

PAPILDOMOS ATOS-
TOGOS. Socialinių pas-
laugų įstaigų darbuotojai, 
priklausantys profesinėms 
sąjungoms, per metus ga-
lės pasinaudoti dar viena 
papildoma apmokama kas-
metinių atostogų diena prie 
jau turimų, jeigu socialinių 
paslaugų įstaigoje išdirbo 
10 metų ir daugiau. Iki šiol 
2 papildomomis apmoka-
momis kasmetinių atostogų 
dienomis profesinių sąjungų 
nariai gali pasinaudoti, jeigu 
socialinių paslaugų įstaigoje 
išdirbo bent 5 metus. 

TRUMPESNIS DAR-
BAS. Socialinių paslaugų 
įstaigų darbuotojai išsiderėjo 
1 valanda trumpesnę darbo 
laiko normą per savaitę. 

Didesnė minimali mėne-
sinė alga ir bazinis pareigi-
nės algos dydis

Kitais metais bazinis 
pareiginės algos dydis, kuris 
dauginamas iš koefi ciento, 
turėtų siekti 181 eurus, o mi-
nimalus mėnesinis atlygini-

mas turėtų didėti nuo 642 iki 
730 eurų. 

Darbuotojų, priklausan-
čių profesinėms sąjungoms, 
pareiginės algos pastovioji 
dalis didinama, kai didėja 
minimalieji pareiginės algos 
koefi cientai arba kai šalyje 
ūgteli minimali mėnesinė 
alga. Kuomet didėja ir mi-
nimalieji pareiginės algos 
koefi cientai, ir minimali 
mėnesinė alga, darbuotojų 
pareiginės algos pastovioji 
dalis didinama pagal darbuo-
tojui palankesnį variantą. 

Šiuo metu socialinių pas-
laugų srityje dirba daugiau 
kaip 13 tūkst. darbuotojų, 
įvairaus pavaldumo įstaigo-
se ir nevyriausybinėse orga-
nizacijose – dar apie 5 tūkst.

Savivaldybių adminis-
tracijų ministerijai pateik-
tais duomenimis, vidutinis 
svertinis šalies biudžetinėse 
įstaigose ar seniūnijose dir-
bančių socialinių darbuotojų 
darbo užmokestis su priemo-
komis „į rankas“ 2021 m. I  
ketvirtį siekė 859 eurus, kai 
2020 m. I ketvirtį sudarė 782 
eurus „į rankas“ (9,8 proc. 
daugiau nei praėjusių metų 
pirmąjį ketvirtį).

SADM inform.

Lietuva išlieka pirma ES pagal užsikrėtimą 
COVID-19 ir trečia pagal mirtis

Lietuva ir toliau išlieka 
pirma Europos Sąjungoje 
(ES) pagal naujų COVID-19 
atvejų rodiklį ir trečia pagal 
mirtis, rodo naujausi Europos 
ligų prevencijos ir kontrolės 
centro (ECDC) duomenys.

Remiantis ketvirtadienį 
paskelbtais duomenimis, per 
14 dienų 100 tūkst. gyventojų 
Lietuvoje teko 972 COVID-19 

atvejai ir tai buvo aukščiausias 
rodiklis tarp ES šalių.

Antra yra Latvija su beveik 
864 užsikrėtimais 100 tūkst. gy-
ventojų, trečioji – Estija su 859 
užsikrėtimais 100 tūkst. gyven-
tojų. Pagal mirčių, tenkančių 
milijonui gyventojų per 14 die-
nų rodiklį, Lietuva yra trečioji 
su 120 mirčių.

Pirmoji pagal mirtis – Bul-
garija, kur milijonui gyventojų 

teko 168 mirtys, antroji – Ru-
munija, kur milijonui gyventojų 
teko 164 mirtys.

Maltoje pagal naujus atvejus 
100 tūkst. gyventojų yra geriau-
sia situacija tarp ES šalių – čia 
šis rodiklis siekia beveik 50 atve-
jų. Mažiausi mirštamumo rodi-
kliai tarp Bendrijos narių buvo 
Nyderlanduose, kur milijonui 
gyventojų teko trys mirtys.

BNS inform.

Vyriausybė siūlo dešimtadaliu didinti 
mokslininkų atlyginimus

Vyriausybė nuo kitų metų 
sausio siūlo dešimtadaliu di-
dinti valstybinių mokslinių ty-
rimų institutų mokslo darbuo-
tojų ir kitų tyrėjų atlyginimus.  

Tai numatančias Mokslo 
ir studijų įstatymo pataisas 
Vyriausybė nusprendė teikti 
Seimui. 

Kaip Vyriausybės posė-
dyje teigė švietimo, moks-
lo ir sporto ministrė Jurgita 
Šiugždinienė, pataisomis 
siekiama sudaryti teisines 
prielaidas didinti atlyginimus 
valstybiniuose mokslinių ty-
rimų institutuose dirbantiems 

mokslo darbuotojams ir kitiems 
tyrėjams.

Anot jos, nuo 2022-ųjų sau-
sio 1-osios Vyriausybė numato 
skirti 28,8 mln. eurų dėstytojų, 
mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų 
atlyginimams padidinti viduti-
niškai dešimtadaliu ir baziniam 
dydžiui didinti iki 2,26.

„Pagal teikiamą įstatymo 
projektą, nuo 2022-ųjų sausio 
1 dienos nustatytų pareiginės 
algos koefi cientų apatinės ir vir-
šutinės ribos visoms pareigybių 
grupėms didinamos 10 procentų. 
Bendras darbo užmokesčio padi-
dėjimas, įskaitant bazinio dydžio 
didėjimą, sudarytų 12,48 procen-

to“, – tvirtino J. Šiugždinienė.
Anot jos, pataisos būtų ak-

tualios tik valstybinių moks-
linių tyrimų institutų mokslo 
darbuotojų ir kitų tyrėjų atlygi-
nimų augimui, kadangi aukšto-
sios mokyklos turi autonomiją 
šiems klausimams spręsti.

Įstatymo pataisų rengėjai 
pažymi, jog dėstytojų, mokslo 
darbuotojų ir kitų tyrėjų at-
lyginimai yra pernelyg maži,  
„nekonkurencingi tiek šalies, 
tiek tarptautinėje darbo rinkoje 
ir neatitinka akademinės ben-
druomenės lūkesčių“, taip pat 
jie ilgą laiką nebuvo didinami.

BNS inform.
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Estijoje vykusiame 
„EST MUAY THAI OPEN 
2021“ čempionate - 
rokiškėno sėkmė

Šių metų spalio 9-10 dienomis Taline vyko Esti-
jos čempionatas „EST MUAY THAI OPEN 2021“.

Šiame čempionate dalyvavo ir Rokiškio sporto 
klubo „Tornado/ Thai Tornado“ sportininkas Gvidas 
Skinderis, kuris iškovojo trečiąją vietą.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Salų dvaro sodybos rūmų pritaikymui kultūriniam turizmui 
skirta šimtatūkstantinė suma

Lietuvos Respublikos 
Ekonomikos ir inovacijų 
ministrės įsakymu, Salų 
dvaro sodybos rūmų pri-
taikymui kultūriniam tu-
rizmui skirta 315 654,52 
Eur.

 
Dar 63 130,90 Eur (20 

proc.) prisideda Rokiškio 
rajono savivaldybė.

 Viso planuojama atlikti 
darbų už 378 782,42 Eur 
sumą.

 Planuojama pakeisti se-
nus langus, duris, renovuo-
ti visą šildymo sistemą, at-
likti dalies vidaus patalpų 
atnaujinimo darbus.

 Projektas buvo vienas 
iš 18, gavusių finansavi-
mą, įvertintas aukštais ba-

lais - 5-oje sąrašo vietoje.
 Lėšos skirtos pagal Vie-

šųjų turizmo ir poilsio inf-

rastruktūros turistų lanky-
tinose vietose atnaujinimo 
programą iš LR Vyriausy-

bės rezervo.
Rajono savivaldybės

inform.

RTVŽŪM mokiniams integruotas pamokas 
vedė mokytojai iš Daugpilio

Šiuolaikiška ir moderni Ro-
kiškio technologijos, verslo ir 
žemės ūkio mokykla įgyvendin-
dama Tarptautiškumo strategi-
ją, plečia savo, kaip priimančios 
organizacijos veiklas.

 2021 m. rugsėjo 27-29 d. du 
ekonomikos ir apskaitos mokyto-
jai iš Daugpilio technikumo kartu 
su profesijos mokytojais A.Mi-
kulioniene, J.Šaučiūniene ir A. 
Kairiu vedė integruotas pamokas 
vienuoliktos, dvyliktos klasės ir 
apskaitos grupės mokiniams.

 Abi profesinės mokyklos yra 
pasirašiusios bendradarbiavimo 
sutartį, jau eilę metų vykdo ben-
dras veiklas, Rokiškio ir Daugpi-
lio mokyklų mokytojai bendrauja, 
bendradarbiauja, vykdo bendrus 
projektus, dalinasi patirtimi.

 Pasiruošimas pamokoms 
prasidėjo gerokai anksčiau: buvo 
suderintos pamokų temos, pla-
nuojant ir sudarinėjant pamokų 
planus, ieškojome aktualios infor-
macijos, formulavome kiekvienos 
pamokos tikslus ir uždavinius, 
derinome mokymo metodus, ren-

gėme mokomąją medžiagą.
 Integruotų apskaitos pamokų 

metu buvo nagrinėjamos galio-
jančios mokesčių sistemos abie-
jose šalyse Lietuvoje ir Latvijoje, 
analizuojami skirtumai, lyginami 
konkrečių mokesčių tarifai, ap-
mokestinamosios bazės ir pan. 

Integruotų pamokų metu ap-
dailininkams (statybininkams) 

buvo pristatomos inovacijos, 
verslo kūrimo ir finansavimo gali-
mybės, skirtumai, analizuojamos 
konkrečios situacijos, skaičiuoja-
mas pelningumas ir kiti ekonomi-
niai rodikliai.

 Po pamokų vyko ilgi pokal-
biai, refleksija, aptarimai ir api-
bendrinant sutarėme – organizuoti 
integruotas pamokas profesinia-

me mokyme būtina, o tinkamas 
pasirengimas joms reikalauja 
ypatingo profesijos mokytojų pa-
sirengimo: keliant pamokos tiks-
lus, derinant žinias, planuojant pa-
mokos laiką, rengiant mokomąją 
medžiagą. Savo įgyta patirtimi 
pasidalinome su kolegomis.

 Parengė 
Asta Mikulionienė

Policija primena apie rudenį kylančius pavojus keliuose
Lietuvos kelių policijos tarny-

ba įspėja eismo dalyvius – keliuose 
prasidėjo pavojingas eismui lai-
kas, nes rudeniški orai keičia va-
žiavimo sąlygas. Tamsusis paros 
metas prasideda anksčiau, dažnai 
susidaro rūkas, matomumą blogi-
na krituliai, o prasidėjus šalnoms 
keliuose gali būti slidu.

Policija atkreipia dėmesį, kad 
vis dar nepakankamas pačių eismo 
dalyvių dėmesys saugiam eismui, 
sąmoningumo ir drausmingumo sto-
ka daro įtaką vėlyvą rudenį ir žiemą 
didėjančiam eismo įvykių skaičiui.

Keliuose kylantys pavojai:
Tamsoje nematomi pėstieji
Tamsiuoju paros metu lyjant ar 

sningant, vairuotojams pastebėti 
pėsčiuosius ar dviračius vairuojan-
čius asmenis yra labai sunku. Svar-
bu, kad eismo dalyviai papildomo 
dėmesio skirtų savo matomumui 
kelyje užtikrinti, segėtų kitiems eis-

mo dalyviams matomus atšvaitus, 
dėvėtų ryškiaspalvius drabužius su 
šviesą atspindinčiais elementais, 
naudotų šviečiančius žibintus (ži-
bintuvėlius).

Policija akcentuoja abipusę vai-
ruotojų ir pėsčiųjų tarpusavio atsa-
komybę dėl saugaus dalyvavimo 
eisme ir pabrėžia, kad vairuotojai 
turi laikytis jiems privalomų reika-
lavimų pėsčiųjų atžvilgiu, o pėstieji 
turi vykdyti jiems nustatytas parei-
gas. Pėstieji, norėdami užtikrinti 
savęs saugumą ir matomumą, tu-
rėtų laikytis nustatytų Kelių eismo 
taisyklių reikalavimų, judėti pėsčių-
jų takais, šaligatviais, jei jų nėra – 
kelkraščiais prieš automobilių judė-
jimo kryptį, o per gatvę ar kelią eiti 
tik leistinose vietose, gerai įsitikinę, 
kad tai daryti yra saugu. Vairuoto-
jams ypatingo atidumo priemonių 
būtina imtis vietose, kur į kelią gali 
įžengti pėstieji – gyvenvietėse, prie 
pėsčiųjų perėjų, gyvenamųjų namų 
kiemuose ir kitur.

Nuo paskutinės spalio mėne-
sio savaitės policija šalies keliuose 
vykdys sustiprintą pėsčiųjų, dviračių 
vairuotojų eismo saugumo užtikri-
nimo priemonių kontrolę, daugiau 
dėmesio skirs vairuotojų pareigų 
pėstiesiems, dviračių vairuotojams 
vykdymui užtikrinti.

Netinkamos padangos
 ir žibintai
Policija atkreipia transporto prie-

monių vairuotojų dėmesį, kad tinka-
mai veikiantys stabdžiai, stiklo valy-
tuvai, sureguliuotos žibintų šviesos, 
tinkamos padangos prisideda prie 
visų saugumo kelyje. Netinkamos 
būklės padangos gali kelti grėsmę 
eismo saugumui ir būti viena iš eis-
mo įvykio priežasčių, lemti jo pada-
rinius. Kelių eismo taisyklėse nusta-
tyta, kad nuo lapkričio 10 d. iki kovo 
31 d. motorines transporto priemo-
nes ir priekabas su vasarinėmis pa-
dangomis eksploatuoti draudžiama, 
o naudojamų padangų protektoriaus 

rašto gylis turi atitikti nustatytus 
reikalavimus. Dygliuotas padangas 
galima naudoti nuo lapkričio 1 d. iki 
balandžio 10 d., šiais atvejais ant au-
tomobilio galo turi būti priklijuotas 
nustatytas skiriamasis ženklas. Pa-
žymėtina, kad, naudojant padangas, 
kurios neskirtos važiuoti žiemą, gali 
būti panaikintas privalomosios tech-
ninės apžiūros dokumentų galioji-
mas ir skirta piniginė bauda. Įpusė-
jus lapkričio mėnesiui, policija šalies 
keliuose skirs papildomo dėmesio 
transporto priemonių techninei bū-
klei, taip pat ir naudojamų padangų 
atitikties techniniams reikalavimams 
tikrinti.

Atkreiptinas dėmesys, kad, esant 
blogam matomumui, važiuojant 
tamsiuoju paros metu, ypač svarbu, 
kad transporto priemonės žibintai 
būtų tinkamai sureguliuoti ir atitiktų 
nustatytus reikalavimus. Tinkamai 
sureguliuoti žibintai, tvarkingi sklai-
dytuvai ir kokybiškos žibintų lem-
putės yra vienos iš veiksmingiausių 

priemonių, leidžiančių užtikrinti 
saugumą važiuojant esant blogo ma-
tomumo sąlygomis.

Svarbu atkreipti dėmesį į bendrą 
transporto priemonės paruošimą 
saugiai dalyvauti eisme, pasirūpinti 
automobilio langų švara, užtikri-
nančia gerą matomumą, pasitikrinti, 
ar tinkamai veikia stabdžiai, stiklo 
valytuvai, ar yra jų plovimo skysčio. 
Turėkite savo transporto priemo-
nėje sustojimo ženklą, gesintuvą, 
pirmosios pagalbos rinkinį, taip pat 
ryškiaspalvę liemenę su šviesą at-
spindinčiais elementais, jos prireiks 
sustojus tamsiuoju paros metu neap-
šviestame kelyje.

Laukinių gyvūnų migracija
Būtina priminti, kad vėlyvą ru-

denį užmiesčio keliuose, vietovėse, 
kur kelias kerta miškus ir laukus, 
kyla rizika susidurti su dideliais 
kanopiniais gyvūnais – briedžiais, 
stirnomis ir kitais, migruojančiais 
iš ganyklų į miškus ir kitas šaltojo 

sezono buveines. Skaudžiausios 
nelaimės dažniausiai įvyksta tam-
siuoju paros metu, todėl vietovėse, 
paženklintose kelio ženklais „Lau-
kiniai gyvūnai“, būtina sulėtinti 
greitį, kad, atsiradus kliūčiai, vai-
ruotojas bet kuriuo momentu galėtų 
tinkamai reaguoti, suvaldyti auto-
mobilį, prireikus – sustoti. Svarbu 
stebėti kelkraščius – dažniausiai 
gyvūnai į važiuojamąją kelio dalį 
įbėga būtent nuo gausiai krūmais 
ar medžiais apaugusio kelio kraš-
to. Pastebėjus kelkraštyje stovintį 
gyvūną, važiuoti pro jį reikia itin 
atsargiai ir lėtai. Negalima mirksėti 
žibintų šviesomis ar naudoti garsi-
nio signalo – apakinto ir išgąsdinto 
gyvūno elgesys gali būti labai pavo-
jingas ir nenuspėjamas.

Lietuvos kelių policijos tarnyba 
prašo visų eismo dalyvių dėmesin-
gumo ir atsakomybės už savo elgesį 
kelyje bei linki saugių kelionių.

Panevėžio VPK 
inform.
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Gėlių žiedai žuvusiems 
Lietuvos kariams savanoriams ir partizanams

Spalio 18 d. 12 val.  
„Gyvosios istorijos pa-
mokos“ Plunksnočių 
miške  (Rokiškio kaim. 
sen., šalia jaunųjų šau-
lių atstatyto partizanų 
bunkerio, kuriame 1949 
m. lapkričio 11 d. žuvo 
laisvės kovotojai ir poetė 
Diana Glemžaitė-Bulo-
vienė). Kviečiame daly-
vauti! Tel. pasiteirauti  8 
686 13741

Organizatoriai   
Rokiškio rajono savi-

valdybė   
Rokiškio krašto muzie-

jus       
Laisvės kovų istorijos 

muziejus Obeliuose                                                  
1919-1920 m. Lietuvos 

savanorių karių kapų Ro-
kiškio rajono bendrija 

Partneriai
Rokiškio Juozo-Tumo 

Vaižganto gimnazija
Kamajų gimnazija
Juodupės gimnazija
Obelių gimnazija
Pandėlio gimnazija
Rokiškio J. Tūbelio pro-

gimnazijos skautai
Rokiškio Senamiesčio 

progimnazija
Rokiškio technologijos, 

verslo ir žemės ūkio mo-
kykla 

Rokiškio suaugusiųjų ir 
jaunimo mokymo centras

Panevėžio Alfonso Sme-
tonos šaulių 5 rinktinė

Biržų 501 kuopos jau-
nieji šauliai

Pandėlio 513 kuopos 
jaunieji šauliai

Pandėlio Šv. Onos kuo-

pos ateitininkai
Lietuvos politinių kali-

nių ir tremtinių sąjungos 
Rokiškio skyrius

KASP Vyčio apygardos 
5-osios rinktinės 506 pės-
tininkų kuopa

Biržų, Rokiškio, Zarasų 
rajonų šauliai

L. Dovydėno premija už geriausią lietuvišką 
romaną bus įteikta Rokiškyje

Žymaus XX amžiaus 
rašytojo Liudo Dovydėno 
premija, kuria apdovano-
jamas geriausio naujo lie-
tuviško romano autorius, 
šiemet paskirta Rugilei 
Audenienei. Kūrėja įver-
tinta už romaną „Vojaĝo“, 
kurį 2020 metais išleido 
leidykla „Aukso žuvys“.

Komisija pabrėžė de-
biutuojančios romanistės 
talentą kūrybingai remtis 
šeimos ir šalies istorija, 
gebėjimą atskleisti atka-
klių, savo vertybėms išti-
kimų žmonių charakterius, 
sodrią kūrinio kalbą.

„Vojaĝo“ – debiutinis 
R.Audenienės romanas, 
parašytas remiantis auten-
tiška autorės giminės isto-
rija. Tai pasakojimas apie 
tremtį ištvėrusį autorės 
senelį, kuris paliko ryškius 
pėdsakus ne tik giminės, 
bet ir Lietuvos esperanti-
ninkų istorijoje.

„Skaitant romaną kilo 
minčių apie moterų ir vyrų 
karo, okupacijos laikotar-
pio išgyvenimo ypatumus. 
Moteriška kantrybė, ben-
druomeniškumas, veiklu-
mas savotiškai koreliuoja 
su vyrų karo žaizdomis, 
tais nirtulingais pykčio 
žvėrimis. <...> Romano 
autorė gilinasi į detales, 

siekia autentiškai atspindėti 
keturis dešimtmečius besi-
driekiančios istorijos dva-
sią – svarbu ne tik paliudyti, 
bet ir įsiskverbti į persona-
žų savasties gilumas, tar-
pusavio santykius“, – rašo 
apie R.Audenienės romaną 
„Naujasis židinys“.

Pasak rašytojos, L.Do-
vydėno gyvenimas šiek tiek 
panašus į jos senelio Juozo 
Gaiduko, kuris tapo „Vo-
jaĝo“ prototipu. „Man daro 
įspūdį Liudo Dovydėno 
kaip rašytojo ir žmogaus ke-
lias. Jis – inteligentas „nuo 
Rakiškia“, rašytojas, žurna-
listas, visuomenės stebėto-
jas, karo pabėgėlis, nauja-
kurys Amerikoje.

Aš esu kilusi iš Biržų, 
keli žingsniai nuo Rokiš-
kio, tad man svarbūs mažų 
miestų gyvenimai“, – teigė 
laureatė.

Rašytojo ir žurnalisto Liu-
do Dovydėno (1906-2000) 
premija teikiama nuo 2008-
ųjų. Jos mecenatas – Jung-
tinėse Valstijos gyvenantis 
rašytojo sūnus, fotomeninin-
kas Jonas Dovydėnas.

Premijos laureatais yra 
tapę rašytojai Romualdas 
Granauskas, Leonardas Gu-
tauskas, Vytautas Martin-
kus, Valdas Papievis, Vladas 
Kalvaitis, Donaldas Kajo-
kas, Grigorijus Kanovičius, 

Kristina Sabaliauskaitė, 
Birutė Jonuškaitė, Sigitas 
Parulskis, Markas Zinge-
ris.

Šiemet premijai taip pat 
buvo pasiūlyti Liutauras 
Degėsys (romanas „Len-
gva nebus“), Rimantas 
Kmita (romanas „Remy-
ga“), Dovydas Pancero-
vas (romanas „Medžiojant 
tėvą“) ir Undinė Radzevi-
čiūtė (romanas „Grožio ir 
blogio biblioteka“).

Rugilė Audenienė – žur-
nalistė, rašytoja, aktyvi 
kultūrinio lauko veikėja. 
Jos prozos tekstus ir ei-
lėraščius yra publikavę 
„Literatūrinės slinktys“, 
„Nemunas“, „Literatūra 
ir menas“. Kelerius metus 
ji rengia kūrybinį projek-
tą moksleiviams „Haiku 
gimnazija“, nuo 2014 metų 
organizuoja literatūrinį 
konkursą „Biržų haiku“. 
Konkursas tapo svarbiu 
kasmetiniu Biržų miesto 
kultūros renginiu.

Premijos įteikimas vyks 
spalio pabaigoje Rokišky-
je, laureatei bus įteiktas 
diplomas ir 5000 eurų pini-
ginė premija. Šventės orga-
nizatorė – Rokiškio rajono 
savivaldybės Juozo Ke-
liuočio viešoji biblioteka.

„Rokiškio Sirena“
inform.

Mirė buvęs Černobylio atominės elektrinės direktorius V. Briuchanovas
Pirmasis Černobylio 

atominės elektrinės di-
rektorius Viktoras Briu-
chanovas, dirbęs tuo 
metu, kai 1986-ųjų ba-
landį ten įvyko branduo-
linė katastrofa, šių metų 
rugpjūčio 13 dieną mirė, 
pranešė elektrinės spau-
dos tarnyba.

„Eidamas 85-us metus 
mirė pirmasis Černobylio 
atominės elektrinės direk-

torius Viktoras Briuchano-
vas. Įmonės kolektyvas ir 
administracija reiškia nuo-
širdžią užuojautą velionio 
giminėms ir artimiesiems“, 
– sakoma pranešime socia-
liniame tinkle „Facebook“.

V. Briuchanovas elektri-
nei vadovavo 1970–1986 
metais. Po avarijos 4-ajame 
elektrinės bloke jis buvo nu-
šalintas ir nuo 1986-ųjų lie-
pos metus dirbo elektrinės 
gamybinio techninio padali-

nio vadovo pavaduotoju.
1988-aisiais V. Briucha-

novas buvo nuteistas 10 
metų kalėti dėl saugumo 
taisyklių pažeidimo, bet 
1991-aisiais buvo pirma 
laiko paleistas į laisvę ir 
vėl pradėjo dirbti elektri-
nėje – techninio skyriaus 
viršininku.

Nuo 1992 metų V. Briu-
chanovas dirbo valstybinėje 
įmonėje „Ukrinterenergo“.

BNS inform.

Seimas apribojo atmintinų metų skaičių, 
jų galės būti ne daugiau kaip treji vienu metu

Per metus galės būti pa-
skelbiami ne daugiau kaip 
treji atmintimi metai, nu-
sprendė Seimas.

Už atitinkamą Seimo nuta-
rimą balsavo 101 parlamenta-
ras, prieš buvo keturi, susilaikė 
21 politikas.

Šis ribojimas įsigalios nuo 
2025 metų.

„Iš tiesų pastaraisiais metais 
mes pamatėme gausą minėtinų 
metų. Vienuose metuose telpa 
daugiau negu dešimt minėtinų 
metų. Iš tikrųjų turbūt to netu-
rėtų būti“, – sakė Seimo Švie-
timo ir mokslo komiteto narys 
konservatorius Edmundas Pu-
pinis.

„Valstiečių“ frakcijos narys 
Stasys Tumėnas klausė, kaip 
galima pasverti, kuri proga ar 
data vertesnė už kitą, kad jų 
vardu būtų pavadinti metai.

„Tai kas pasvers, kurie ge-
resni tie metai, ar Krepšinio 
šimtmečio metai, ar Lietuvos 
katalikų bažnyčios kronikos 
metai, ar Lietuvos jaunimo 
metai, ar Jono Meko metai, ar 
Pranciškaus Skorinos metai ir 
taip toliau, ir taip toliau. (...) 

dabar bus treji metai skelbiami, 
praktiškai turbūt lems politiniai 
sprendimai (...)“, – teigė jis.

Pagal priimtą nutarimą, 
siūlymus dėl naujų atmintinų 
metų svarstys Seimo Švietimo 
ir mokslo komitetas bei Lais-
vės kovų ir valstybės istorinės 
atminties komisija. 

Atmintini metai turės būti 
skelbiami ne vėliau kaip likus 
dvejiem metams iki jų pra-
džios, kad būtų laiku parengtos 
jų minėjimo programos, pa-
tvirtinti biudžetai.

Numatyta, kad skelbiant 
atmintinus metus, jų negali-
ma sieti su nesantaikos, nea-
pykantos skleidimu, istorinės 
tiesos ignoravimu, prieštarauti 
asmens ir visuomenės moralės 
normoms, kultūrinei, religinei, 
tautinei įvairovei ir viešajai 
tvarkai.

Taip pat nutarime įtvirtinta, 
kad Lietuvos valstybingumui 
svarbios datos bus minimos 
pradedant 20-osiomis metinė-
mis iki 100-ųjų metinių – kas 
dešimt metų, nuo 100-ųjų 
metinių – kas 25 metai, nuo 
200-ųjų metinių – kas 50 metų, 
nuo 300-ųjų metinių – kas 100 

metų.
Lietuvos piliečiams, pilie-

tinei savimonei, nacionalinei 
kultūrai svarbios datos bus mi-
nimos pradedant 100-osiomis 
metinėmis kas 50 metų, iškilių 
asmenybių, nusipelniusių Lie-
tuvos valstybingumui, moks-
lui, menui ir kultūrai, svarbios 
datos pradedamos minėti nuo 
100-ųjų metinių – kas 25 me-
tus, nuo 200-ųjų metinių – kas 
50 metų.

Šiemet Seimas yra paskel-
bęs 11 atmintinų datų. Pavyz-
džiui, 2021-ieji yra paskelbti 
Lietuvai pagražinti draugijos 
metais, Archyvų, Abiejų Tautų 
Respublikos Gegužės 3-iosios 
Konstitucijos ir Tarpusavio 
įžado, Lietuvos totorių istorijos 
ir kultūros, Marijos Gimbutie-
nės, Juozo Zikaro metais ir kt.

Parlamentas jau yra pri-
ėmęs nutarimus dėl 14 datų 
paminėjimo 2022 metais. Tarp 
jų tuomet bus minimi Lietuvos 
karaimų metai, Savanorystės, 
Lietuvos krepšinio šimtmečio, 
Lietuvos jaunimo, Sūduvos, 
Lietuvos universitetų metai ir 
kiti.

BNS inform.
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Už aplinką, matomą visiems!
 „Visuomenė pastebi arba 

akluosius, arba gerai matan-
čius. Akląjį labai paprasta 
atpažinti, nes jis vaikšto su 
lazdele ir dažnai – tamsiais 
akiniais. O aš vaikštau be 
lazdelės, nes šiek tiek dar 
matau. Net jeigu ir pasakau, 
kad blogai matau, tai visi 
įsivaizduoja tą blogą maty-
mą maždaug taip: visi turi 
regėjimo problemėlių šiais 
technologijų laikais, todėl 
užsidėję akinius vėl gali ge-
rai matyti. Žmonės tiesiog 
nepagalvoja, kad gali būti ir 
rimtesnių sutrikimų“, – savo 
patirtimi dalijasi Kauno 
technologijos universiteto IT 
programų sistemų studijų 
absolventas Žygimantas Ma-
tusevičius. 

Daugelis silpnaregių sako, 
kad kasdien susiduria su žmo-
nių nežinojimu, kokios indivi-
dualios ir skirtingos silpnare-
gių matymo galimybės, kokie 
skirtingi gali būti regos sutri-
kimai ir koks skirtingas kie-
kvieno prisitaikymas fizinėje 
aplinkoje. 

Ar mes, gerai matantieji, 
galime įsivaizduoti, kokias 
problemas ir iššūkius kasdien 
tenka nugalėti silpnaregiams? 
2019 m. Statistikos departa-
mento duomenimis, prastai 
mato, net nešiodami akinius ar 
kontaktinius lęšius, 11,7 proc. 
15 metų ir vyresnių Lietu-
vos gyventojų, tai beveik 280 
tūkst. žmonių. Kaip tiek daug 
žmonių jaučiasi aplinkoje, iš 
esmės sukurtoje gerai matan-
čių žmonių poreikiams? Kaip 
prisitaiko gyventi ir dirbti, 
neįžiūrėdami per mažo šrifto 
dokumentuose, knygose, pre-
kių etiketėse, transporto infor-
macinėse iškabose ir net ant 
gydytojo kabineto durų? Kaip 
kasdien keliauja į mokyklas, 
universitetus, darbus nepa-
žymėtais laiptais, apeina ant 
šaligatvių „išdygusius“ kelio 
ženklus, stengiasi „nepereiti 
kiaurai“ nepažymėtų stiklinių 
vitrinų ir durų? Silpnai matan-
čiam žmogui mums įprastoje 
aplinkoje reikia labai daug iš-
monės ir pastangų.

LSMUL Kauno klinikų 
Akių ligų klinikų gydytojas 
oftalmologas, Vaikų akių ligų 
skyriaus vadovas ir Retų akių 
ligų centro vadovas Arvydas 
Gelžinis akcentuoja, kad di-
džiumą akių ligų galima gydy-
ti: „Svarbiausia, kad žmogus 
visada kreiptųsi į medikus ir 
neuždelstų.“ Jis pabrėžia, kad 
labai svarbi yra oftalmologo 
pagalba aiškiai įvardijant re-
gėjimo sutrikimą. „Ar tai yra 
centrinio matymo sutrikimas, 
ar periferinio matymo sutriki-
mas. Koks yra kontrastinis jau-
trumas, kokia spalvinė juslė? Ir 

pagal tai bandyti rekomenduoti 
pagalbines priemones. Nes pa-
galbinių priemonių parinkimas 
Lietuvoje dar gana komplikuo-
tas. Daugelis žmonių patys tie-
siog išbando vieną, kitą, trečią 
priemonę.“ Gydytojas konsta-
tuoja, kad oftalmologai gydo 
ir stebi tik akių ligas, o silpna-
regystė pati savaime yra tokia 
būklė, kuri gali likti tarsi užri-
byje. Šiuo atveju svarbus ne 
tiek oftalmologas, kiek paties 
paciento asmeninės savybės, jo 
požiūris į ligą ir į negalią: „Tai 
labai priklauso nuo paties žmo-
gaus gebėjimo ir noro išnaudo-
ti regėjimo likučius. Apskritai, 
tai visiems silpnaregiams yra 
iššūkis, su kuriuo jie turi susi-
tvarkyti. Tiek vaikai, tiek suau-
gę. Tačiau, jeigu nepasiduos, 
stengsis, tikrai ras savo vietą 
gyvenime.“

Pianistė Dainora Laukže-
mytė-Rubašenko, vaikystėje 
patyrusi avariją, pasibaigusią 
akių trauma, yra baigusi Lietu-
vos muzikos ir teatro akademi-
ją (LMTA) ir beveik niekada 
neprašo pagalbos, nes niekas 
netiki, kad ji turi matymo ne-
galią. Dainora pasakoja, kad 
visą vaikystę praleido gerai 
matydama, todėl gestikuliacija 
ir kūno judesiai atmintyje tebė-
ra išlikę. Paprašiusi pagalbos ji 
dažnai būna apšaukta: kokią tu 
čia negalią turi, jeigu sveikai 
atrodai? Arba, pavyzdžiui, va-
žiuodama autobusu ji naudo-
jasi 80 proc. lengvata kelionei 
ir pirkdama bilietą nuolat girdi 
vairuotojų priekaištus, kad esą 
jos neįgalumo pažymėjimas 
yra nusipirktas. Tokios situa-
cijos skatina jų vengti ir atsi-
riboti.

Dainora įvardija, kas jai 
būtų svarbu kuriant silpna-
regiui draugiškesnę aplinką: 

diegiant bet kokias naujoves, 
tarkime, elektronines eiles 
vaistinėse, poliklinikose ar 
parduotuvėse savitarnos ka-
sas, verta pagalvoti, ar visoms 
žmonių grupėms tai bus pato-
gu? Ir rasti visas galimas alter-
natyvas, pavyzdžiui, kad elek-
troninė eilė šnekėtų balsu. 

Lietuvos nacionalinio ope-
ros ir baleto teatro solistas Vla-
das Bagdonas tarsi paantrina 
Dainorai sakydamas: „Tiek 
silpnaregis, tiek nematantis 
ar visiškai sveikas – visi nori 
gyventi visavertį gyvenimą; ir 
buityje būti, ir kalti, ir pjauti, ir 
vairuoti.“ Dainininkas, taip pat 
yra silpno regėjimo dėl vaikys-
tėje patirtos akių traumos. O 
nueitą kelią iki Nacionalinės 
operos didžiosios scenos, ku-
rioje dirbo 27 metus, laiko savo 
atkaklumo rezultatu. Solistas 
džiaugiasi šių laikų vadinamą-
ja kompensacine technika ir 
ypač kompiuteriais bei telefo-
nais: „Pavyzdžiui, jei tu nema-
tai smulkaus užrašo, tai padarai 
nuotrauką; tada ją išsididini ir 
perskaitai.“ O gatvėje jis ir visi 
panašaus likimo žmonės bodisi 
nepaženklintų kontrastinėmis 
juostomis laiptų ir šaligatvių: 
„Kartais saulutė šviečia ir tu 
tarsi šiek tiek matai. Bet būna 
prieblanda ir laiptai „susilygi-
na“, o tu jų nepamatai ir tada 
skrendi...“ Taip pat nevykusiai 
aukštai šviečia miesto autobu-
sų švieslentės. „Jų dieną aps-
kritai nepamatysi. Anksčiau 
autobusų numeriai būdavo už 
stiklo užkišti akių lygyje, tai 
būdavo prieini ir pamatai, ka-
tras autobusas“, – sako V. Bag-
donas.

Biologijos mokslų daktaras 
Deividas Valiūnas dirba Gam-
tos tyrimų centro Augalų pato-
logijos laboratorijoje su augalų 

ligas sukeliančiomis bakterijo-
mis. Jis pasakoja, kad netikė-
tai prastėjant regėjimui buvo 
sunkiausia susitaikyti pačiam 
su savimi: „Pirmiausia paste-
bėjau, kad pradėjau nematyti 
mobiliajame telefone – dar 
tada jie nebuvo išmanieji. Pri-
sitaikiau didinamuosius stiklus 
pats.“ Mokslų daktaras akcen-
tuoja, kad medikai turėtų ne tik 
diagnozuoti ligą, bet pacientui 
rekomenduoti atitinkamas sa-
vigalbos organizacijas, pavyz-
džiui, papasakoti apie Lietuvos 
aklųjų ir silpnaregių sąjungą. 
„Aklųjų sąjungoje sužinojau, 
kad yra elektroninė lupa, pa-
rodanti, kaip įjungti ar išjungti 
prietaisus“, – sako dr. D. Va-
liūnas. Kaip vieną įstrigusių 
nepatogumų jis prisiminė ko-
mandiruotes ir keliones lėktu-
vais: „Oro uostuose informaci-
niai ekranai yra per aukštai. Ir 
žmonių čia nepasiteirausi, nes 
visi skuba į reisus. Autobusų ir 
traukinių stotyje irgi tie marš-
rutų tvarkaraščiai per aukštai.“ 

Programuotojas Ž. Matu-
sevičius nuolat pastebi vadi-
namąsias „amžinas rekons-
trukcijas“ miesto gatvėse ir 
šaligatviuose: „Užtveria STOP 
juosta tik vieną kokio griovio 
pusę ir, jeigu, tarkim, ar eini 
greičiau, ar netgi bėgi, tai nie-
ko ji nesulaikys ir krinti tiesiai į 
griovį. Tiesiog nesaugus mies-
tas dėl tokių neapgalvotų re-

konstrukcijos darbų: kai visas 
miestas išardomas, išdarkomas 
ir po to pradeda tik po truputį 
tvarkyti.“ Jaunuoliui taip pat 
užkliūva šiuolaikiška miesto 
transporto priemonė – nuo-
mojami paspirtukai: „Kartais 
jie tiesiog bet kaip numetami, 
guli nuversti viduryje tako. Sil-
pnaregiui juos labai sunku pa-
matyti. Žmonės neatsakingai 
palieka tuos paspirtukus, bet 
čia, tikriausiai, yra atsakomy-
bė tų, kurie juos nuomoja. Jie 
turėtų nesudaryti prielaidų, kad 
paspirtuką būtų galima bet kur 
palikti. Kaip, pavyzdžiui, yra 
su dviračių nuoma. Kiek žinau, 
bet kur dviračio nepaliksi.“ 

Tai tik kelios silpnaregių 
kasdienio gyvenimo akimir-
kos, o jas įveikti reikia, gydyto-
jo A. Gelžinio žodžiais tariant, 
labai didelio užsispyrimo ir 
gebėjimo išnaudoti likusį ma-
tymą. Jis skatina nesidrovėti 
naudotis didinamuoju stiklu ar 
kitais prietaisais, pavyzdžiui, 
parduotuvėje, kad galėtų per-
skaityti tekstą ar sužinoti kai-
nas. Pagaliau, verta paprašyti ir 
kitų žmonių pagalbos. 

Šiemet Lietuvos aklųjų ir 
silpnaregių sąjunga (LASS), 
minėdama Tarptautinę balto-
sios lazdelės dieną, spalio 15-
ąją, kviečia visuomenę atkreip-
ti dėmesį ir prisijungti – „Už 
aplinką, matomą visiems“. 
Svarbiausias kvietimo tikslas 

– aplinką, kurią kuriame visi 
drauge, padaryti tinkamesne 
tiems, kas blogai mato. Para-
doksalu, bet labai skirtingai 
matantiems silpnaregiams 
pritaikyti fizinę ir informaci-
nę aplinką nėra taip sudėtin-
ga, kaip gali atrodyti iš pirmo 
žvilgsnio. Kartais tereikia žino-
jimo, supratimo ir geranorišku-
mo, juolab kad gerai matoma 
aplinka yra naudinga absoliu-
čiai visiems žmonėms. 

„Myliu dideles raides“, – 
sako LASS fizinės aplinkos 
prieinamumo specialistas Vy-
tautas Gendvilas. Jeigu infor-
macinis tekstas viešojoje er-
dvėje būtų pateikiamas tiesiog 
didesniu ir tinkamu šriftu, tai 
būtų pirmasis svarbus žingsnis 
informacinės aplinkos prieina-
mumo kryptimi.

Jeigu aplinkos kūrėjai, ar-
chitektai, dizaineriai savo ku-
riamuose vizualiniuose spren-
diniuose vadovautųsi spalvų 
kontrasto principu, tai būtų an-
trasis svarbus žingsnis fizinės 
aplinkos prieinamumo krypti-
mi. Jeigu ant šaligatvių bet kur 
nebūtų paliekami paspirtukai 
ir net automobiliai, tai būtų 
trečias svarbus žingsnis soci-
alinės tolerancijos kryptimi. 
Nesunkūs, bet dideli žingsniai 
visiems matomo pasaulio link. 

Lina Puodžiūnė, 
Laura Misiukonienė

LASS archyvo nuotraukos
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Nepriklausomas rajono laikraštis

BALDAI

• Geros būklės stalą 
kompiuteriui. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis
• Tvarkingą talpią puikios 
būklės komodą, matmenys: 
135×88×42. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 625 23 063. Rokiškis
• Naują lubinį šviestuvą. 
Kaina 18 Eur.  
Tel. 8 625 23 063. Rokiškis
• Labai geros būklės sekciją. 
Tel. 8 623 71 135. Rokiškis
• Geros būklės svetainės 
stiklinį staliuką. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 694 01 027. 
Rokiškis
• Minkštą kampą su 
miegamąja dalimi. Kaina 
200 Eur. Tel. 8 647 10 234. 
Rokiškis
• Stiklinį svetainės staliuką. 
Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 698 02 601. Rokiškis
• Sofą-lovą su dėže 
patalinei. Kaina 93 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Plačią sofą-lovą su 
pakėlimo mechanizmu ir 
dėže patalynei. Kaina 148 
Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Naują baltą stalviršį. 
Puoštas smulkiomis 
blizgiomis dulkėmis. Ilgis 
160 cm, plotis 60 cm. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 674 44 147. 
Rokiškis
• Kampinę miegamąją 
sofą - lovą. Reiktų išsivežti 
patiems. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 615 53 919. Rokiškis
• Kompiuterinį stalą. Reiktų 
išsivežti patiems. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 615 53 919. 
Rokiškis
• Vokišką medicininę lovą. 
Pasikelia ir nusileidžia.  
Tel. 8 616 51704.  
Tel. 8 627 00 610. Rokiškis
• 1 mėn. naudotą čiužinį nuo 
pragulų slaugyti ligoniui. 
Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 604 09 285. Rokiškis
• Geros būklės ištiesiamą 
minkštą kampą 2,8x2 m 
ir du fotelius. Alyvinės 
spalvos. Kaina 125 Eur.  
Tel. 8 604 09 285. Rokiškis
• Rudos spalvos fotelį. 
Patogus sėdėti. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 604 09 285. 
Rokiškis
• Geros būklės trijų durų 
spintą. Išsivežti patiems. 
Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 615 53 919. Rokiškis
• Gulimą viengulį fotelį.  
Tel. 8 623 71 135. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ
• Pigiau rankines, kuprines. 
Tel. 8 678 05 029. Rokiškis
• Išparduodu rankinių ir 
kuprinių likučius.  
Tel. 8 678 05 029. Rokiškis
• Treningus Hugo Boss. 
Liko paskutiniai XL dydžiai, 
dydis atitinka. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 678 05 029. Rokiškis
• Vieną sezoną dėvėtą, 
puikios būklės, labai šiltą, su 
kokybišku ir nesiveliančiu 
dirbtiniu kailiuku, moterišką 
žieminę striukę. Dydis 40 
(L). Kailiuką galima nešioti 
kaip kapišoną arba kaip 
apykaklę. Kaina derinama. 
Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 624 01 021. Rokiškis
• Žieminį vaikišką 
kombinezoną. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 612 47 934. Rokiškis
• Labai geros būklės 
rudeninę striukę berniukui 
110 cm ir žieminę šiltą 
striukę mergaitei 92-98 cm. 
Kaina 7 Eur.  
Tel. 8 623 20 459. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Pieningas karves. Kaina 
sutartinė. Išsamesnė 
informacija telefonu.  

Tel. 8 678 28 898. Rokiškis
• Pieninių veislės juodmargę 
telyčaitę. Atvesta spalio 4 d. 
Tel. 8 614 22 922. Rokiškis
• Prancūzų buldogų šuniuką. 
Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 605 83 703. 
Panevėžys
• Kamerių žieduotojų 
papūgų porelę 4 m. Pirkta iš 
kitų žmonių, buvo apleisti. 
Dabar yra atsigavę, žvalūs. 
Bute mažai vietos, trūksta 
laiko skirti jiems. Nėra 
rankiniai. Bet žmonių 
nebijo. Už abu 150 Eur.  
Tel. 8 600 13 201. Rokiškis

IEŠKO DARBO
• Ieškau darbo. Turiu 
traktorininko teises, esu be 
žalingų įpročių, vairuojantis. 
Tel. 8 628 98 127. Rokiškis
• Ieškau darbo keletui 
valandų per dieną, pvz. 
nuo 9 iki 12 val. arba 
darbo namuose. Domintų 
tekstų rašytojos darbas 
ar informacijos kėlimas į 
socialinius tinklus, reklama. 
Tel. 8 625 02 503. Rokiškis
• Ieškau pardavėjos darbo. 
Tel. 8 636 35 260. Rokiškis
• Ieškau darbo pas ūkininkus 
su traktoriumi Rokiškyje, 
Rokiškio raj. Esu dirbęs su 
naujais traktoriais Fend, 
New Holland, JCB krautuvu. 
Patirties dar reikia. Lauksiu 
pasiūlymų.  
Tel. 8 625 04 361. Rokiškis
• Ieškau darbo. Gal kam 
reikia pagalbos Juodupėje? 
Galiu prižiūrėti senyvo 
amžiaus žmogų. Patirties 
turiu. Tel. 8 637 04 057. 
Rokiškis

• Ieškau bet kokio darbo. 
Galiu dirbti ir pagalbinius 
darbus. Skaldyti malkas ar 
rinkti akmenys.  
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis
• Vyras ieško papildomo 
darbo prie statybų 
savaitgaliais.  
Tel. 8 608 74 987. Rokiškis
• Ieškau darbo nuo 8-17 val. 
Intymaus nesiūlyti.  
Tel. 8 614 76 838. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Ramundas GM, 
reikalingas(-a) padėklų 
linijos operatorius(-ė) 
Panemunėlio gelež. st. 
Darbas pamainomis nuo 
6-14:30 ir nuo 14:30 iki 
23 val. Iš Rokiškio vežami 
įmonės transportu. Darbo 
užmokestis neatskaičius 
mokesčių 864-960 Eur. 
Tel.865620131.  
Tel. 8 610 03 980. Rokiškis
• OBELIŲ SPIRITO 
VARYKLA ieško 
AUTOMATIKO (-ĖS) 
Pramoninių elektros ir 
automatikos įrenginių 
nuolatinė priežiūra, skubių 
gedimų šalinimas. Kaina 
1200 Eur. Tel. 8 616 21 055. 
Rokiškis
• Reikalingi pastolių 
montuotojai (-jos) 
Nyderlanduose/Belgijoje. 
Neturintiems patirties 
siūlome baigti 2 savaičių 
kursus nemokamai Kaune. 
Kursai vyksta kas dvi 
savaites. Apgyvendiname 
nemokamai. Neterminuota 
sutartis. Greitas įdarbinimas 
ir išvykimas.  
Tel. 8 694 69 699. Rokiškis
• Ieškomi pagalbiniai 
darbininkai darbams 
Vilniuje. Apgyvendinu 
nemokamai. Darbo rūbus 
duodu. Alga mokama 
grynais kiekvieną savaitgalį. 
Kaina 1500 Eur.  
Tel. 8 604 74 745. Rokiškis
• Skubiai reikalingi 
elektrikai - automatikai. 

Rokiškio baseine prasidėjo 
II klasių plaukimo pamokos

Rokiškio baseine startavo II klasių „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“ 
projektas. Plaukimo pamokose moksleiviai bus mokomi plaukti ir saugiai elgtis van-
denyje bei prie vandens.

Per 32 plaukimo pamokas vaikai bus mokomi adaptacinių pratimų prie vandens, žaidi-
mų vandenyje, saugių šuoliukų į vandenį ir plaukimo judesių.

Pamokų metu taip pat bus siekiama skatinti vaikų fizinį aktyvumą, populiarinti plaukimą 
vaikų tarpe, o treneriai turės puikią galimybę pastebėti gabius plaukimui vaikus.

Plaukimo pamokų metu įgytų plaukimo įgūdžių patikrinimas vyks kontrolinių testu.
Lietuvos plaukimo federacija visiems dalyviams įteiks sertifikatus, kuriuose bus pažy-

mėtas pasiekimų lygmuo.
Plaukimo pamokos bus dalinai kompensuojamos VšĮ Lietuvos plaukimo federacijos in-

formacijos ir paslaugų biuro.
Projektas bus vykdomas ne mažiau kaip 32 praktines plaukimo pamokas. Vieno užsiė-

mimo trukmė – ne mažiau 45 min.
Mūsų siekis kokybiškai, patraukliai ir efektyviai organizuoti plaukimo pamokas, taip, 

kad vaikai ir pasibaigus projektui sugrįžtų į baseiną „užsikrėstų“ plaukimu.
„Rokiškio baseino“ inform.

Skirtos lėšos saulės jėgainėms 
įrengti ant gimnazijos stogų

Rokiškio rajono savi-
valdybės administracijos 
teiktam projektui „Atsi-
naujinančių energijos iš-
teklių diegimas Rokiškio 
Juozo Tumo-Vaižganto 
gimnazijoje (Taikos g. 
17, Rokiškis)“ skirtos 
Klimato kaitos progra-
mos lėšos saulės jėgainės 
įrengimui.

 
„Projekto tikslas – sie-

kiant sutaupyti elektros 
energijos suvartojimo iš-
laidas ir pasinaudoti alter-
natyvių energijos išteklių 
teikiamomis galimybėmis, 
įrengti ant Rokiškio Juozo 
Tumo-Vaižganto gimnazi-
jos padalinio pastatų, esan-
čių Taikos g. 17, Rokišky-
je, stogų saulės jėgainės 
elektrinę įstaigos veiklai 
reikalingos elektros energi-
jos gamybai”, - informavo 
Strateginio planavimo, in-
vesticijų ir viešųjų pirkimų 
skyriaus vedėja Jurgita Bla-
ževičiūtė.

 Planuojama saulės jėgai-
nės galia – apie 75 kW, kuri 

generuotų 100 proc. metinio 
įstaigos elektros energijos 
poreikio.

Planuojamas prelimi-
narus projekto biudžetas 
– apie 74,4 tūkst. Eur, iš jų 
Klimato kaitos programos 
subsidija sudarytų apie 59,5 

tūkst. Eur (80 proc.), savi-
valdybės prisidėjimas –14,9 
tūkst. Eur (20 proc.).

 Numatomas projekto 
įgyvendinimo laikotarpis – 
2021 -2022 m.

Rajono savivaldybės
inform.
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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 Karalius Laurinas
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
12:00 Komodo vandens 
pasaulis
12:50 Keisčiausi 
pasaulio namai 2
13:45 Kelionių atvirukai
14:00 Hadsonas ir 
Reksas
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Klauskite 
daktaro
18:30 Žinios
19:00 Langas į valdžią
19:30 Stilius

05:05 Šoka Lietuva
05:15 Ponių rojus 
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
16:30 Kalnų daktaras
17:15 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 Premjera. 
Vokietija 89

20:30 Panorama
21:00 Šok su žvaigžde
23:10 Prisiminimai
00:40 Erdvėlaivis „Serenity“
02:35 Inspektorius Belami
04:20 Kelionių atvirukai
04:30 Hadsonas ir Reksas

05:20 Moderni šeima
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 
11:00 Penkių žvaigždučių 
būstas 
11:30 Didysis barjerinis 
rifas 3
12:30 Tarzanas
12:40 Kenoloto

23:55 Komisaras Reksas
00:45 Kelionių atvirukai
01:00 LRT radijo žinios
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? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Ryto suktinis 
04:30 Keliai. Mašinos. Žmonės
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Dizaino dokumentika
05:15 Ponių rojus

05:25 Moderni šeima
06:15 Transformeriai. 
Kibernetinė Visata
06:40 Didvyrių draugužiai 
07:05 Madagaskaro pingvinai 
07:35 Karštai su tv3.lt 
08:35 Meilės sūkuryje
09:45 Meilė ir arbata
11:45 Midsomerio žmogžudystės 

12:42 Tarzanas
14:15 Suteik man sparnus
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 Vis dar Elis
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Vis dar Elis
23:35 Svetimas. Covenant
02:00 Gamtos jėga
04:00 Gaudynės
05:50 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai

06:30 Beprotiškos melodijos
07:00 Šaunusis Skūbis-Dū 
07:30 Neramūs ir 
triukšmingi
08:00 Kikumba. 
Kovos dėl karūnos

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 Kietas riešutėlis. Puiki 
diena mirti
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Kietas riešutėlis. Puiki 
diena mirti
00:25 Palaidūnas 
01:30 Havajai 5.0 
03:30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai 
04:00 Atostogos rifuose 
05:00 Moderni šeima

06:00 Balta - meilės spalva

08:30 Sveikas!
09:00 Mes pačios
10:00 Srovės nublokšti
11:40 Nelydimi nepilnamečiai
13:30 Valstybės galva
15:30 Indiana Džounsas ir 
lemties šventykla
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Žaidimas su ugnimi
21:25 Karštos gaudynės
23:15 Pirmieji metai.
 Pasitikime protėvius!
01:20 Mirties troškimas

06:00 Info komentarai 
su Arnu Mazėčiu
07:00 Šnipų karai 
08:00 Pričiupom! 
08:30 Miško atspalviai
09:00 Sveikatos kodas
10:05 Atenboras ir 
jūrų drakonas
11:15 Šnipų karai 

07:00 KK2
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 Mirties namai
00:20 Juodasis sąrašas
01:20 Godzila
03:40 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

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

12:20 Spec. būrys. 
Išlieka stipriausi 
13:30 Ekstrasensai tiria
15:50 Gordono Ramzio 
virtuvės košmarai 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Juventus - Dzūkija
19:30 Protas ir jėga
21:30 Muilodrama 
22:00 Sniegynų įkaitai
00:20 Melaginga versija
02:05 Trigubas X. 
Aukštesnis lygis

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

11:10 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 Apuokas
19:30 Snaiperis
20:30 Pričiupom!
21:00 Niekada nepasiduok 3
23:10 Čapis
01:30 Ekstremalūs išbandymai
02:30 Snaiperis

05:15 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė
06:30 Inovacijų DNR
07:00 „Gyvenimo būdas“ 
08:00 „Žiedas su rubinu“ 
09:00 „Teisingumo agentai“ 
10:05 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11:10 „Juvelyrų klanas“ 
12:15 TV parduotuvė
12:30 Alfa taškas

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
18:30 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2021”
19:00 „Gyvenimo linija“ 
20:00 Žinios
20:30 „Kaip naciai 
pralaimėjo karą“ 
22:30 Žinios
23:00 „Teisingumo agentai“ 
01:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
02:50 „Gyvenimo linija“ 
03:35 Lietuvos dvarai
04:00 Švyturių žmonės
04:20 „Zoologijos sodas“
05:10 Švarūs miestai
05:35 Vantos lapas

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“
05:15 Nauja diena
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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
15:45 Istorijos 

detektyvai
16:30 Duokim garo! 
18:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“
18:30 Žinios
19:00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Premjera. Viktorija
21:50 Premjera. Tobula žmona
23:40 Pakvaišusios namų 
šeimininkės dienoraštis 
01:10 Prisiminimai
02:40 Nuostabiausi pasaulio 
gamtos stebuklai
03:30 Okavangas – svajonių 
upė
04:25 Puaro

05:50 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai
06:10 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 
11:00 Svajonių sodai 
12:00 Laukinė Arabija 
12:40 Kenoloto
12:42 Laukinė Arabija 
13:05 Daktaras Dolitlis 2
14:55 Paveldėtojai
17:15 Kobra 11 
17:20 Kenoloto 
17:22 Kobra 11 
18:30 TV3 žinios 
19:30 X Faktorius
22:00 Nepriklausomybės diena. 
Atgimimas
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Nepriklausomybės diena. 
Atgimimas
00:25 Balas. Audros dievas
02:15 Ernis 
04:50 Moderni šeima

06:30 Beprotiškos melodijos 

07:00 Šaunusis Skūbis-Dū 
07:30 Neramūs 
ir triukšmingi 
08:00 Kikumba. Kovos 
dėl karūnos
08:30 Tomas ir Džeris
09:00 Beprotiškos melodijos
09:30 Ogis ir tarakonai 
09:40 Šerlokas Gnomsas
11:20 Septynios minutės 
po vidurnakčio
13:30 Načas Libras
15:20 Paskutinis tėvų 
išbandymas. Mažieji 
Fokeriai
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Kaukės
22:10 Bastilijos diena
00:00 Tikra istorija
02:05 Karštos gaudynės

06:00 Info komentarai 
su Arnu Mazėčiu
07:00 Pričiupom! 
07:30 Lietuvos galiūnų 

čempionato finalas.
Prienai
08:30 Tauro ragas
09:00 Galiūnai. Lietuvos 
rinktinė prieš Latvijos 
rinktinę
10:05 Gepardai ir aš 
11:15 Šnipų karai 
12:20 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi 
13:30 Ekstrasensai tiria 
15:50 Gordono Ramzio
 virtuvės košmarai 
17:00 Betsafe–LKL 
čempionatas. Prienų „Labas Gas“ 
- Pieno žvaigždės
19:30 Mirtinas ginklas 
20:30 Paskutinis laivas 
21:30 Kondoras 
22:40 Narkotikų prekeiviai 
23:50 Sniegynų įkaitai
02:10 Melaginga versija

05:10 Švarūs miestai
05:35 Vantos lapas
06:00 „Žiedas su rubinu“

08:00 Švarūs miestai
08:30 Kaimo akademija
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 Mažos Mūsų Pergalės
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06:00 Lietuvos 
Respublikos 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
16:30 Kalnų daktaras
17:15 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

23:00 Premjera. Vokietija 89
23:55 Komisaras Reksas
00:45 Kelionių atvirukai
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Daiktų istorijos
02:00 LRT radijo žinios
02:05 LRT forumas
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Savaitė
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Šoka Lietuva
05:15 Ponių rojus

05:15 Moderni šeima
06:15 Transformeriai. 
Kibernetinė Visata 
06:40 Didvyrių draugužiai
07:05 Madagaskaro pingvinai 
07:35 Svajonių sodai 7 
08:35 Meilės sūkuryje 
09:45 Meilė fermoje
11:45 Midsomerio žmogžudystės 
12:40 Kenoloto 

12:42 Midsomerio žmogžudystė
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 Titanas
22:45 Jėga ir Kenoloto 
22:48 Titanas
00:25 Palaidūnas
01:30 Havajai 5.0 
03:30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai 
04:00 Atostogos rifuose
05:00 Moderni šeima

06:00 Balta - meilės spalva
07:00 Nuo... Iki... 
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 Nuo... Iki...
21:00 Monikai reikia meilės
21:30 Žinios 
22:30 Godzila
00:55 Juodasis sąrašas
01:55 Bastilijos diena
03:35 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:10 Mano virtuvė geriausia
07:55 Teisingumo agentai
09:00 Pėdsakas
09:55 Gepardai ir aš
11:00 Jūrų pėstininkai
12:00 CSI. Majamis
13:00 Mano virtuvė geriausia

14:55 Teisingumo agentai
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Jūrų pėstininkai
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Jonavos „CBet“ - Kėdainių 
„Nevėžis–Optibet“. Tiesioginė 
transliacija
21:00 Čapis 
23:25 Mirtinas ginklas
00:25 Kondoras
01:35 Narkotikų prekeiviai

05:10 Mažos Mūsų Pergalės
05:15 Vantos lapas
05:45 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2021”
06:15 TV parduotuvė
06:30 Krepšinio pasaulyje
07:00 „Gyvenimo būdas“ 
08:00 Eko virusas
08:30 Atliekų kultūra
09:00 „24/7“
10:05 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 

11:10 „Juvelyrų klanas“ 
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 „Juvelyrų klanas“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 „24/7“
00:30 „Pėdsakas“ 
01:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
02:30 „Juvelyrų klanas“ 
03:20 Alfa taškas
03:40 Mokslo ritmu
03:55 „24/7“
04:35 „Reali mistika“
05:15 Nauja diena
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STATYBOS NAMAI
GALIME NUO PRADŽIOS IKI PABAIGOS ĮRENGTI, AR ATNAUJINTI 
SENĄ JŪSŲ NAMO, BUTO AR KITŲ PATALPŲ, VONIOS KAMBARIŲ 
VIDAUS APDAILĄ.
• GIPSO KONSTRUKCIJŲ, LUBŲ, PERTVARŲ MONTAVIMAS.
• GLAISTYMAS, DAŽYMAS.
• PLYTELIŲ KLIJAVIMAS.
• ELEKTROS DARBAI.
• SANTECHNIKOS DARBAI.
DARBUS GALIME ATLIKTI SAVO MEDŽIAGOMIS BEI IŠRAŠYTI SĄSKAITĄ. 
Tel. +370 656 44449, statybnamai@gmail.com 

Elektros skydinių ir 
automatinių spintų 
surinkimui Norvegijoje, 
Stavangerio apylinkėje.  
Tel. 8 637 08 855. Rokiškis
• Ramundas GM, UAB 
reikalingas pjuvenų 
džiovyklos operatorius. 
Turėti B kategorijos 
vairuotojo pažymėjimą 
arba traktoriaus vairavimo 
kategoriją. Darbo vieta - 
Antanašės km., Rokiškio 
r. Darbo užmokestis – 
neatskaičius mokesčių nuo 
1100 Eur iki 1150 Eur.  
Tel. 8610 03980.  
Tel. 8 656 20 131.  
Rokiškis
• Skubiai reikalingi mėsos 
išpjaustytojai darbui 
Norvegijoje, Stavanger 
apylinkė. Tel. 8 637 08 855. 
Rokiškis
• Skubiai reikalingas 
darbuotojas pagalbiniams 
darbams Norvegijoje, 
Egersund mieste.  
Tel. 8 637 08 855. Rokiškis
• Įmonei reikalinga 
valytoja gamybinėms 
patalpoms valymti. Darbas 
nuo pirmadienio iki 
penktadienio, nuo 9.00 iki 
18.00 val. Kaina 650 Eur. 
Tel. 8 615 50 621.  
Rokiškis

PASLAUGOS

• Apsauginės, priešgaisrinės 
signalizacijos įrengimas, 

pajungimas į stebėjimo 
pultą. Atvykstame į namus. 
Konsultacijos nemokamos. 
Tel. 8 652 15 692. Rokiškis
• 3 t mini ekskavatoriaus su 
operatoriumi nuoma. Visi 
žemės kasimo ir lyginimo 
darbai. Tel. 8 622 06 975. 
Rokiškis

PERKA

• Perku Jawa motociklus ir 
jų dalis. Tel. 8 621 72 836. 
Rokiškis
• Perku rusišką garso 

techniką, stiprintuvus, 
kolonėles, plokštelių 
grotuvus ir kitą.  

Tel. 8 693 04 817. Zarasai
• Perku vienos ašies 
traktorinę (arba lengvojo 
automobilio) priekabą. 
Gali būti netvarkinga, be 
dokumentų.  
Tel. 8 627 70 583. Rokiškis

KITA

• Skaldytas beržines 
malkas. Tel. 8 670 37 379. 
Panevėžys
• Skaldytas mišrias lapuočių 
malkas. 250 Eur 8 m. 
Rokiškio mieste 20 Eur 
nuolaida. Tel. 8 627 49 715. 
Rokiškis
• Sausas skaldytas malkas. 
Tel. 8 622 21 376. Rokiškis
• Ketaus šildymo krosnelę 
stiklinėmis durelėmis. 
Aukštis 60 cm, plotis 50x50. 
Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 686 85 002. Rokiškis
• Dovanų kuponą grožio 
salone. Vertė 30 Eur. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 615 16 534. 
Rokiškis
• Triušių skerdieną, 
pristatau. Kaina 1 kg - 6 

Eur. Taip pat labai gražius 
gyvus triušiukus ir triušius. 
Yra didžiulis pasirinkimas. 
Kaina, nuo 5 Eur. pagal 
amžių. Tel. 8 676 30 362. 
Rokiškis
• Varstomus plastikinius 
langus su palangėmis 
156x140 3 vnt.,180x140 1 
vnt. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 686 02 301. Rokiškis
• Mašinų gamybos 
nenaudotą autoklavą 30 Eur 
ir pjovimo staklių veleną 
20 Eur. Tel. 8 679 95 266. 
Rokiškis
• Mišrias lapuočių malkas. 
Pristatome.  
Tel. 8 627 26 116. Rokiškis
• Storą beržo kamieną. 
Galima atpjauti kiek reikia. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Sausas skaldytas arba 
kaladėmis lapuočio malkas. 
Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 680 49 599. Rokiškis
• Naujus 2 stalviršius. Ant 
didesnio yra nedidelių 
pabraižymų. Už abu 60 Eur. 
Tel. 8 629 66 698. Rokiškis
• Prekybinį kioską 2x5 m. 
Apšiltintas, apsauginės 
žaliuzės, elektra. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Skaldytas beržines 
malkas. Tel. 8 670 37 379. 
Panevėžys
• Nenaudotą nerūdijančios 
skardos talpą pirčiai 50 l, 
13x63x63 cm. Naują alaus 
talpą 25 l. Tel. 8 611 31 645. 
Rokiškis
• Du šildymo katilus, 
naudotus ir naują nedidelę 
krosnelę. Tel. 8 655 79 167. 
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA
• PS3-500 GB. Viskas veikia 
puikiai. Atrištas. Komplekte 
yra HDMI, maitinimo 
laidas, pultelio pakrovėjas, 
2 belaidžiai + 1 laidinis 
pultelis. Yra 16 CD žaidimų 
+ viduje. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 699 31 130. Rokiškis
• Gerai veikianti planšetinį 
kompiuterį Lenovo Tablet 
X-103F 2018 m. Kaina 
55 Eur. Tel. 8 694 01 027. 
Rokiškis
• Veikiantį įlenktą 
kompiuterį su 2 monitoriais. 
Pelytė, klaviatūra, ausinės. 
Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 683 96 592. Rokiškis
• Gerai veikiantį planšetinį 
kompiuterį Lenovo Tablet 
X-506F 2020 m. Naujas 
įkrovimo lizdas, originalus 
kroviklis. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis
• Puikiai veikiantį 
playstation 3 su daug gerų 
žaidimų (apie 10). Visi 
prijungimo laidai. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 606 74 172. 
Rokiškis
• Xbox su 4 žaidimais. 
Belaidis pultas, visi 
prijungimo laidai. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 606 74 172. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI
• Mažai naudotą naują 
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Laisvės g.13 Informuojame žemės sklypo (kad. Nr. 
7345/0005:0099), esančio Rokiškio r. sav. Bobriškio 
k.  savininką A.E.B, kad UAB „Šiaurinis taškas“ ma-
tininkas Tomas Uldukis (kval. paž. Nr. 2M-M-2528) 
vykdys 2021 m. spalio 28 d. 12.00 val. žemės skly-
po (kad. Nr. 7345/0005:0098), esančio Rokiškio r. 
sav. Bobriškio k. 3.  ribų ženklinimo darbus.    

Prireikus išsamesnės informacijos, 
prašome kreiptis į UAB „Šiaurinis taškas“ 

adresu Vytauto g. 5, Biržų m., 
el. paštu siaurinistaskas@gmail.com 

arba telefonu 866201771.

telefoną Huawei. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 646 51 495. 
Rokiškis
• Geros būklės Samsung 
A70. 132 GB atminties, 
6 GB RAM, 6,7 ekranas. 
Originalus kroviklis, dėklas-
knygutė, dėžutė. Kaina 
120 Eur. Tel. 8 694 01 027. 
Rokiškis
• Naują Samsung A52s. 
Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Labai mažai naudotą, kaip 
naują Huawei P20 Lite 64 
GB. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 686 23 382. Rokiškis
• Xiaomi Redmi Note 9. 
Žalios spalvos. Nęskiles. 
Dėžutė, pakrovėjas. Kaina 
75 Eur. Tel. 8 616 27 809. 
Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
iPhone 8, 64 GB. Spalva 
Gold. Dokumentai, dėžutė, 
dėkliukas, ausinės, uždėtas 
apsauginis stikliukas ant 
ekrano. Pirktas naujas 
Lietuvoje. Domina keitimas. 
Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 2 kambarių butą P. Širvio 
g. 9. 5-as aukštas, 49,35 kv. 

m, patogus išplanavimas 
(kambariai nepereinami). 

Butas šiltas, šviesus. Su 
buitine technika ir baldais. 
Šalčiausiu žiemos mėnesiu 
šildymas iki 40 Eur. Du 

rūsiai. Arti mokyklos, 
darželiai, parduotuvės. 
Kaina 28800 Eur.  
Tel. 8 687 55 242. Rokiškis
• 2 kambarių butą Kauno g. 
2 aukštas. Tel. 8 673 56 283. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą, plotas 30 
kv. m, be patogumų miesto 
centre. Tel. 8 687 97 970. 
Rokiškis
• 1 kambario butą (28,52 kv. 
m.) 5-ame aukšte, Taikos 
g. 1. Tel. 8 683 77 826. 
Rokiškis
• Įvairių dydžių namų 
valdos sklypus už miškų 
urėdijos. Graži vieta, geras 
susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė.  
Tel. 8 657 75 999. Rokiškis
• Ramioje vietoje namo dalį 
Aušros g. Yra garažas, 2 
šiltnamiai, ūkinis. Kitoje 
kelio pusėje parkas, netoli 
prekybos centras, darželis. 
Kaina ne galutinė. Kaina 
23000 Eur.  
Tel. 8 611 31 617. Rokiškis
• Netoli ežero sodybą Obelių 
sen., Pasubatės kaime. Arba 
keičiu į droną. Kaina 2500 
Eur. Tel. 8 671 89 808. 
Rokiškis
• Garažą 18,6 kv. m (už 
buvusio DNB banko). 
Pietų pusė, trifazė elektros 
instaliacija, rūsys 18,6 
kv. m. Tel. 8 610 49 507. 
Rokiškis
• Labai geroje vietoje 
namą su ūkiniais pastatais 
ir pirtimi Žilių g., 
Panemunėlio gelež. st. 
Trifazė elektros instaliacija, 
28 a žemės. Galima eiti ir 
gyventi. Tel. 8 614 19 157. 
Rokiškis
• 5 km nuo Utenos m. (SB 
Piliakalnis) sodą su dviejų 
aukštų rąstiniu nameliu. 
Yra šiltnamis, vandentiekis 
laistymui, po visu nameliu 
rūsys, netoli autobusų 

stotelė. Kaina sutartinė. 
Tel. (8-611) 60089, (8-682) 
12741 . Tel. 8 611 60 089. 
Utena
• Mūrinį, apšiltintą, 
renovuotą gyvenamąjį namą 
Laibgaliuose. Yra visos 
komunikacijos, plastikiniai 
langai, 25 a sklypas, 
garažas, ūkiniai pastatai. 
Tel. 8 670 32 672.  
Rokiškis
• Taikos g. renovuotame 
mūriniame name (už 
renovaciją sumokėta) erdvų 
2 kambarių butą 54 kv. m. 3 
aukštas, įstiklintas balkonas, 
šarvo durys. Šalia namo yra 
erdvi automobilių stovėjimo 
aikštelė. Kaina 33000 Eur. 
Tel. 8 618 58 813. Rokiškis
• 3 kambarių butą 
Tekstilininkų g. 11, 2 aukšte, 
Juodupėje. Kaina derinama 
.Daugiau informacijos 
telefonu. Kaina 6500 Eur. 
Tel. 8 613 72 450. Rokiškis
• 3 kambarių butą netoli 
aikštės Vilniaus g. 2 aukštas. 
Šarvo durys, plastikiniai 
langai, kondicionierius. 
Reikalingas remontas. 
Papildomas nr. 862527482. 
Kaina 39000 Eur.  
Tel. 8 648 89 418. Rokiškis
• 1 kambario butą Vilties g., 
Rokiškis. Mūrinis namas, 3 
aukštas, 37,29 kv. m, didelis 
6 m ilgio stiklintas balkonas, 
didelė niša. Galimybė 
pasidaryti atskirą miegamąjį. 
Kaina sutartinė.  
Tel. 8 674 22 232. Rokiškis
• Suremontuotą išpuoselėtą 
namą su ūkiniu pastatu, 2 
garažais, rąstine pirtimi 

ir erdviu sklypu. Galima 
valstybės subsidija jaunai 
šeimai. Jokių investicijų 
nereikalaujantis namas. 
Plastikiniai langai. Uosio 
parketo grindys, medžio 
masyvo laiptai. Jūžintų k. 
Kaina 90000 Eur.  
Tel. 8 699 09 606.  
Rokiškis
• Rokiškyje namo dalį. 
Įvestas vandentiekis, yra 
keletas arų žemės.  
Tel. 8 623 01 338. Rokiškis
• Žemės sklypą Velžio km., 
šalia Panevėžio. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 
6000 Eur. Tel. 8 602 21 055. 
Rokiškis
• 1 kambario butą Vilties 
g. 14, Rokiškis. Pirmas 
aukštas, 37 kv. m., erdvus 
kambarys su niša. Butas 
labai šiltas (be balkono). 
Kaina galutinė. Kaina 20500 
Eur. Tel. 8 673 10 835. 
Rokiškis
• Tvarkingą ir jaukų 2 
kambarių butą 48,86 kv. m 
Panevėžyje. Mūrinis namas, 
su baldais. Galima gyventi iš 
karto. Be tarpininkų. Kaina 
53000 Eur. Tel. 8 698 39 
241. Panevėžys
• 20 a sklypą Jakšto g. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Prie Dabužio ežero kranto 
1,03 ha sklypą Lukštinių 
k. Rokiškio r. Kaina 15500 
Eur. Tel. 8 673 51 558. 
Rokiškis
• Sodybą Trumpiškių k. 
Rokiškio r. Kaina 16800 
Eur. Tel. 8 673 51 558. 
Rokiškis
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NUOMA

• Ieškau vieno kambario 
buto ilgam laikui nuomotis 
su baldais ir buitine 
technika. Nuo lapkričio 10 
d. išsinuomočiau iki 100 
Eur. Tel. 8 646 51 495. 
Rokiškis
• Jaunystės gatvėje 
išnuomojamos 30 kv. m 
komercinės paskirties 
patalpos. Tel. 8 612 94 783. 
Rokiškis
• Išnuomojamas garažas 
Perkūno gatvėje.  
Tel. 8 685 41 428. Rokiškis

• Išnuomojami 2 garažai 
su automobilio tampymo 
stendais. Tel. 8 611 17 092. 
Rokiškis
• Pigiai nuomoju 2 kambarių 
butą. Tel. 8 611 18 123. 
Rokiškis
• Išsinuomočiau 1 kambario 
butą. Tel. 8 609 04 904. 
Rokiškis
• Išsinuomotume 1 kambario 
butą . Tel. 8 636 35 260. 
Rokiškis
• Išnuomojamos 13 kv. m 
administracinės patalpos J. 
Gruodžio 37.  
Tel. 8 685 41 483. Rokiškis
• Vienam asmeniui 
mikrorajone išnuomojamas 
1 kambario butas.  
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
• Išsinuomočiau vieno 
kambario butą su baldais. 
Tel. 8 668 63 618. Rokiškis
• Išnuomojamas namelis. 
Visos komunikacijos, baldai, 
dušo kabina, tualetas, 
židinys. Galimi įvairūs 
nuomos variantai – tiek 
trumpalaikė, tiek ilgalaikė 
nuoma. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Išsinuomosiu žemę 
Rokiškio rajone.  
Tel. 8 670 37 379. 
Panevėžys
• Mobilaus kubilo nuoma. 
Telpa 6-8 žmonės. Hidro 

masažinė sistema, Led 
spalvotas apšvietimas. 
Pristatome į vietą.  
Tel. 8 685 20 550. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Ieškau kas dovanotų seną 
sodą išpjovimui obelų ar 
kriaušių. Tel. 8 604 61 191. 
Rokiškis
• Prašau padovanoti minkštą 
kampą. Iš anksto dėkoju. 
Tel. 8 602 21 055. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Puikų bėginį dviratį 
mergaitei. 20 colių ratai. 
Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 625 23 063. Rokiškis
• Medinį arkliuką ir grojantį 
asiliuką. Kainos po 10 Eur. 
Tel. 8 606 20 232. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Skydą sniegui valyti ir 
žemėms stumdyti. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 651 23 396. 
Rokiškis
• Husqwarna 40, 2 kW. Ritės 
defektas, 80 Eur. Naują 
pjūklą. Maža kompresija, 
gali būti stūmoklio defektas, 
20 Eur. Galiu siusti paštu. 
Tel. 8 675 88 304.  
Kupiškis
• Grandininį pjūklą.  
Tel. 8 605 25 460.  
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Klevo lentas, statybinę 
medieną, lauko dailylentes. 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Elektronines svarstykles. 
Sveria iki 1000 kg. Kaina 
240 Eur. Tel. 8 686 86 738. 
Kupiškis
• Geros kokybės pjautą 
statybinę medieną.  
Tel. 8 618 33 452. Rokiškis
• 5 kub. m gegnių 
0,05x0,15x6.  
Tel. 8 613 81 943. Rokiškis
• Aliuminine 10 mm 
montavimo plokštę 
frezavimo stalui. Skirta 
rankinės frezavimo 
mašinėlės įtvirtinimui 
frezavimo stale. Komplekte 
redukciniai žiedai. Skirta 
tiek mažai, tiek didesnei 
rankinei frezai. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 605 22 105. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Tvarkingą ir ekonomišką 
MAN. 1998 m. 4,6 l, 
turbo 114 kW. Priekabos 

dugnas išklotas aliuminio 
plokštėmis. Gale elektrinis 
liftas, kelia 1 t. Padangos 
labai geros. Važiuoklė 
tvarkinga. Švarus salonas. 
Kaina 3850 Eur.  
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• Renault Clio. 1,9 l, 59 
kW, dyzelis, nėra TA. Kuro 
sąnaudos mažos. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 
250 Eur. Tel. 8 642 79 495. 
Rokiškis
• Opel Zafira, 2002 m., 
dyzelis, TA iki 2023 m. 
Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 621 72 973. Rokiškis
• VW Passat. 2008 m., 2 l, 
dyzelis, universalas, TA iki 
2022-10-10. Juodos spalvos. 
Kaina 2600 Eur.  
Tel. 8 671 13 207. Rokiškis
• Audi 80. 1990 m., 1,8 l, 66 
kW, TA 2022-05. Prižiūrėta, 
yra smulkių kėbulo rūdijimo 
ir važiuoklės defektų. 

Variklis dirba puikiai. 
Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 608 96 623. Rokiškis
• Opel Astra. Dyzelis, TA 
iki 2023-09-02. Yra kablys . 
Kaina 750 Eur.  
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• 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 2023-
08. 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
• Labai ekonomišką Audi 
B4. 1994 m., 1,9 l, 55 kW, 
TD. Užsiveda, važiuoja 
puikiai. Važiuoklė, variklis 
tvarkoje. TA visą laiką buvo 
atliekama Anykščiuose, 
galioja 2 m. Kėbulas geras, 
bet turi smulkių paviršinių 
defektų. Yra kablys. Kaina 
670 Eur. Tel. 8 695 80 146. 
Anykščiai
• VW Passat 1991 m., 1,6 l, 
60 kW, universalas, kablys, 
TA iki 2022-12-17.  
Tel. 8 616 87 131. Rokiškis
• VW Passat. 2004 m., 
1,6 l, benzinas. Senasis 
- paprastasis variklis. 
Lietuvoje neeksploatuotas. 
Padangos M+S, serviso 
knygelė, nuimamas kablys. 
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Kaina 1750 Eur.  
Tel. 8 682 41 823. Rokiškis
• Audi A6. 2,5 l, 110 kW, 
dyzelis, TA iki 2023-08-10. 
Kaina 1250 Eur.  
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• Tvarkingą keturratį ATV. 
Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 800 Eur. 
|Tel. 8 626 98 422. Rokiškis
• Audi A4. 1,9 l, 66 kW. 
Išsamesnė informacija 
telefonu. Tel. 8 682 58 004. 
Rokiškis
• Ford Transit. Keleivinis, 
9 vietų (ilgas ir aukštas). 
Variklis 2,4 l. Yra visos 
sėdynės, kablys. Reikalingas 
smulkus remontas. Be TA. 
Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 686 85 002. Rokiškis
• Skoda Fabia. 2004 m., 1,2 
l, benzinas, TA iki 2023-10. 
Kaina 900 Eur.  
Tel. 8 610 19 607. Rokiškis
• Tvarkingą BMW 525D. 
2005 m., 130 kW. Domina 
keitimas į mažą benzininį 
automobilį. Kaina 3300 Eur. 
Tel. 8 631 25 562. Rokiškis
• Peugeot 307. 2 l, 66 kW, 
universalas. Ką tik atlikta 
TA. Kaina derinama. Kaina 
1000 Eur. Tel. 8 608 84 129. 
Rokiškis
• Tvarkingą ir ekonomišką 
Opel Zafira, 2002 m., 
dyzelis, TA iki 2023 m. 
Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 621 72 973. Rokiškis
• VW Passat. 2008 m., 2 l, 
dyzelis, universalas, TA iki 
2022-10-10. Juodos spalvos. 
Kaina 2600 Eur.  
Tel. 8 671 13 207. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Plokščiaekranį televizorių 
Tomson 80 cm.  
Tel. 8 614 35 197. Rokiškis
• Veikiančius televizorius 
Samsung, Goldstar. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 629 58 181. 
Rokiškis
• Televizorių Samsung. 108 
cm įstrižainė. Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Tvarkingą naudotą kaupiką 
3 vagų. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis

• Tvarkingą traktorinę 
dviašę priekabą. Ilgis 3 m, 
plotis 1,50 m. Verčia per 
galą. Yra TA, dokumentai. 
Kaina 1800 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Zid variklį, dviejų korpusų 
plūgą, šieno griebtuvą.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Ratus, tinkančius MTZ, 
T-40. Vokiškas padangas 10-
20, 70 proc. Varžtai nekliba, 
skylės atitinka. Kaina 
negalutinė, 200 Eur.  
Tel. 8 685 81 976. Rokiškis
• 2 motoblokus Neva. 
Yra originali savivartė 
priekabėlė, plūgas, 
vagotuvas, ravėtuvas, dv 
frezos. Guminiai ratai. Už 
viską 430 Eur.  
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• Puikiai veikiantį plaktukinį 
smulkintuvą-mulčerį. 1,70 m 
pločio. Kaina 1200 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Ratus su padangomis 
195/65 R15. Nuo Passat B5. 
Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 614 61 229. Rokiškis
• Audi A4 dalimis. 1998 m., 
1,9 l. Greičių dėžę, vairo 
kolonėlę ir kitas dalis.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• VW Passat B5 dalimis. 
1999 m., 1,9 l, TD, 66 kW. 
Tel. 8 607 48 852. Rokiškis
• 2002 m. Opel Astra 
universalas dalimis. Kablį, 
priekinį stiklą, žibintus ir 
kitas dalis.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• VW Sharan sėdynes 2 
vnt. Pilkos spalvos. Už abi 
25 Eur. Tel. 8 604 62 575. 
Rokiškis
• VW Passat B5 B5+ 
dalimis. 1,9 l, 81 kW, 85 
kW, 96 kW.  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Ratlankius R15 Opel.  
Tel. 8 682 41 823. Rokiškis
• Originalius ratlankius R15 

Mitshubishi Pajero, Galoper. 
Tel. 8 682 41 823. Rokiškis
• BMW skardinius ratlankius 
R16 su padangomis M+S 
205/55. Originalūs gaubtai. 
Galima atskirai ratlankius su 
gaubtais. Tel. 8 682 41 823. 
Rokiškis
• VW originalius ratlankius 
R16. Galima su padangomis. 
Tel. 8 682 41 823. Rokiškis
• Automobilinį dujų balioną. 
Yra patikra. Pilnas dujų.  
Tel. 8 643 33 201. Rokiškis
• Lietus motociklo ratus R17 
su geromis padangomis. 2 
vnt. 25 Eur/vnt.  
Tel. 8 676 78 801. Rokiškis
• Padangas mikroautobusui 
225/70/R15C 2 vnt., 195/70/
R15C 2 vnt.  
Tel. 8 605 03 052. Rokiškis
• Geras dygliuotas Nokian 
padangas su skardiniais 
ratlankiais. Protektorius apie 
8 mm. Tel. 8 605 03 052. 
Rokiškis
• Audi A6 S6 užuolaidą. 
Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 626 45 722. 
Panevėžys
• Opel Meriva padangas 
su skardomis R15 185/60, 
4/100. 2021 m. Falken M+S. 
Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Automobilinį kompresorių. 
Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Volvo V40 dalimis. 2000 
m., 1,9 l, TD. Kuro siurblį, 
galinius amortizatorius, 
greičių dėžę, vairo kolonėlę 
ir kitas dalis.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Audi užuolaidą tarp salono 
ir bagažinės. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 687 30 638. Rokiškis
• 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 skardiniais ratlankiais 
Toyota 4/100. Galima pirkti 
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
• Renault Senic dalimis. 
2001 m., 1,9 l, 75 kW.  
Tel. 8 614 87 836.  
Rokiškis
• Aukšto spaudimo padangas 
205/65R15C. Protektorius 
8 mm. 2 vnt., kaina abiejų 
20 Eur. Tel. 8 612 81 356. 
Rokiškis
• Audi A3 dalimis. 2010 
m., 1,8 l, turbo, benzinas. 
Keturių durų, juodos 
spalvos. Tel. 8 612 48 499. 
Rokiškis
• Audi A4, 2003 m., 2,5 l, 
120 kW variklį dalimis.  
Tel. 8 682 31 989. Rokiškis
• Naudotas padangas 
Yokohama G073, 215/60 
R17 (japonų gamintojas). 
Likutis apie 5-6 mm. Po 
10 Eur. Tel. 8 676 62 702. 
Rokiškis
• Originalius Audi B4 R15 
ratus su M+S padangomis 
(5 vnt.). Tel. 8 698 36 898. 
Rokiškis
• Audi A6 C4 dalimis. Lietus 
ratlankius R15 ir kitas dalis. 
Tel. 8 610 17 664. Rokiškis
• Ford Focus dalimis. 
2000 m., 1,8 l, dyzelis, 
universalas. Žibintus, galinį 
tiltą, bamperius, bagažinės 
užuolaidą ir kitas dalis.  

Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Geros būklės skardinius 
ratlankius su padangomis 
R15, prisukimas 5x100. 4 
vnt. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 627 91 571. Rokiškis
• Audi ratlankius R17 5/112. 
Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Opel skardinius ratlankius 
R16 5/110 su geromis 
padangomis M+S, 2019 m . 
Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 685 75 885. Rokiškis
• VW Passat B5 dalimis. 

1999 m., 1,9 l, TD, 66 kW. 
Tel. 8 607 48 852. Rokiškis
• 2002 m. Opel Astra 
universalas dalimis. Kablį, 
priekinį stiklą, žibintus ir 
kitas dalis.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• VW Sharan sėdynes 2 
vnt. Pilkos spalvos. Už abi 
25 Eur. Tel. 8 604 62 575. 
Rokiškis
• VW Passat B5 B5+ 
dalimis. 1,9 l, 81 kW, 85 
kW, 96 kW.  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis

Lietuvai TVF šiemet numato 
4,7 proc. augimą

Lietuvos BVP augimas 
šiemet sieks 4,7 proc. (ki-
tąmet – 4,1 proc.), rodo 
Tarptautinio valiutos 
fondo (TVF) paskelbta 
Pasaulio ekonomikos apž-
valga.

Lietuvos banko valdy-
bos pirmininko Gedimino 
Šimkaus teigimu, Lietuva 
demonstruoja stiprų augimą 
tiek regiono, tiek Europos 
mastu. Vis dėlto, jo vertimu, 
šiuo metu būtina atidžiai 
stebėti ir vertinti ekonomi-
kos raidą, o prireikus – ko-
reguoti politikos priemones.

„Iki šiol taikyta plataus 
masto ekonomikos skati-
nimo strategija buvo sė-
kminga, tačiau visą kelią 
„iki dugno“ nuspausto ak-
celeratoriaus pedalo laikyti 
negalime. Jau dabar turime 
pradėti galvoti apie politi-

kos normalizavimą ir laips-
nišką grįžimą prie fiskali-
nės drausmės“, – pranešime 
teigė G. Šimkus.

Fondas pabrėžia, kad 
infliacija paskutiniu metu 
augo kiek sparčiau, nei ti-
kėtasi anksčiau, tačiau ki-
tais metais situacija turėtų 
normalizuotis. Laikinai 
paspartėjusį kainų augi-
mą lėmė išaugusios žalia-
vų kainos bei neatitikimus 
tarp visuminės pasiūlos ir 
paklausos sukėlę tiekimo 
grandinių sutrikimai.

TVF skaičiavimais, šiais 
metais Lietuvoje infliacija 
sieks 3 proc., o kitais metais 
– 2,8 procento. 

Šių metų pabaigoje Lie-
tuvoje nedarbo lygis turėtų 
sumažėti iki 6,5 proc., o 
2022-aisiais – iki 6,1 pro-
cento.

BNS inform.

Seimas uždraudė neapdoroto 
tabako mažmeninę prekybą

Mažinant piktnaudžiavimo atvejų, kai tabako žaliava, kitaip va-
dinama neapdorotu tabaku, naudojama nelegaliai rūkalų gamybai, 
Seimas nuo lapkričio uždraudė tokio tabako mažmeninę prekybą. 

Šio tabako didmeninė prekyba ir toliau bus leidžiama, tačiau reikės 
turėti licenciją.

Licencijos didmeninei prekybai nereikės, jei įmonė turi leidimą ga-
minti tabako gaminius.Naudojant nesudėtingą ir nebrangią įrangą pa-
prasta pasigaminti apdorotą tabaką, kuris gali būti naudojamas nelegaliai 
gamybai.

Už neapdoroto tabako gamybos, importo ir prekybos licencijavimo 
tvarkos pažeidimus įmonių vadovai arba jų vyriausieji finansininkai bus 
baudžiami nuo dviejų šimtų iki 1,89 tūkst. eurų, o prekybos ir viešojo 
maitinimo įmonių darbuotojai – nuo 30 iki 100 eurų baudomis. 

BNS inform.
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Spalio 15-oji, 
penktadienis, 

41  savaitė
Iki Naujųjų liko 77 dienos

Pasaulinė baltosios lazdelės 
diena

Šv. Teresė
Pasaulinė rankų plovimo diena

Saulė teka 7.45 val., 
leidžiasi 18.24 val. 

Dienos ilgumas 10.39 val. 
Mėnulis – priešpilnis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Domantas, Domantė, Domilas, 
Leonarda, Leonardas, Tautvilė, 

Teresė, Terezijus, Terė.
Rytoj:  Aurelija, Dovaidas, 

Dovaidė, Dovaldas, Dovaldė, 
Galia, Galius, Gedvyga, Grėta, 
Grėtė, Gryta, Grytė, Gutautas, 
Jadvyga, Magryta, Margarita, 

Margyta.
Poryt:  Emerencija, Gytė, 
Ignotas, Kintas, Kintautė, 

Kintenė, Kintautas, Marijonas.

Dienos citata
„Kuo beprasmiškesnis 

gyvenimas, tuo sunkiau 
pakeliama mirtis“ 

(Ž. P. Sartras).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1917 m. Paryžiaus priemiestyje 
sušaudyta garsiausia Pirmojo pa-
saulinio karo žvalgė Mata Hari.

1946 m. kalėjimo kameroje 
prieš pat mirties bausmės vyk-
dymą nusižudė nacių lyderis ir 
vienas iš ištikimiausių Adolfo 
Hitlerio (Adolf Hitler) šalininkų 
Hermanas Gėringas.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1432 m. Lietuvos Didžioji Ku-
nigaikštystė (LDK) ir Lenkija sudarė 
Gardino sutartį, kuri leido LDK turėti 
atskirą, tačiau kartu su lenkais rinktą 
didįjį kunigaikštį, o lenkų palikuonims 
uždrausta būti Lietuvos karaliais.

1773 m. Varšuvoje įkurta Lietuvos 
ir Lenkijos edukacinė komisija - pir-
moji Europoje pasaulietinė, pavaldi 
karaliui valstybinė švietimo įstaiga, 
veikusi 1773-1794 metais.

1918 m. Lietuvos Valstybės Tary-
ba įsteigė krašto apsaugos komisiją 
Lietuvos kariuomenei organizuoti.

1924 m. Dotnuvoje atidaryta 
antroji aukštoji mokykla to meto Lie-
tuvoje - Žemės ūkio akademija. Buvo 
priimti 26 studentai, dar 26 atvyko iš 
Kauno universiteto.

Post scriptum
Geriau skriaudą kentėti,  

nei ją daryti.

Moliūginiai varškės virtinukai
Ingredientai:
• 300 gramų  moliūgų (arba 150 g 
moliūgų tyrės)
• 200 gramų miltų (apytikriai)
• 150 gramų 9 proc. riebumo varš-
kės (geriau sausesnės)
• 40 gramų kietojo sūrio (Džiugo, 
parmezano ar kt.)
• kiaušinis
• šiek tiek druskos
• šiek tiek pipirų

Gaminimas:
Jeigu naudosite ne moliūgų tyrę, o 

moliūgą, jį nulupkite ir supjaustykite kubeliais. O tada išvirkite (virkite tik iki kol moliū-
gas suminkštės, bet neištiš). Geriausia virti virš garų, bet jeigu neturite tam priemonių, 
galite ir tiesiog vandenyje. Išvirusį sutrinkite šakute arba trintuvu. Gautą tyrę nusun-
kite, paprastai lieka apie 140-150 g moliūgų tyrės. Tyrę, kiaušinį, smulkiai tarkuotą 
kietąjį sūrį ir varškę suberkite į dubenį, pagal skonį pagardinkite druska bei pipirais 
ir gerai išmaišykite. Pamažu, vis išmaišydami berkite miltus ir užminkykite tešlą. Miltų 
dėkite tiek, kad tešla būtų rankomis formuojama, bet jokiu būdu ne kieta, gali būti 
vos vos lipni. Tešlą dėkite ant miltuoto paviršiaus ir formuokite iš jos pailgas apie 2 cm 
storio „dešras“. Jas supjaustykite daugmaž 2-3 cm ilgio gabalėliais. Jeigu norite, kie-
kvieno gabalėlio viršų galite dar spustelti šakute - bus gražus raštas. Dideliame puode 
užvirinkite vandenį, jį šiek tiek pasūdykite ir atsargiai sudėkite paruoštus virtinukus. 
Puodo dangčiu neuždenkite. Nuo virtinukų iškilimo į paviršių pavirkite juos apie 2-3 
minutes ir ištraukite kiaurasamčiu. Prie šių virtinukų labai tinka sviesto ir grietinėlės 
(arba grietinės) padažas arba tiesiog skanaukite grietine, jogurtu ar kitu mėgstamu 
pagardinimu.

www.rokiskiosirena.lt

Oficialus nedarbas rugsėjį 
mažėjo iki 11,3 proc.

Oficialus nedarbas spa-
lio pradžioje Lietuvoje sie-
kė 11,3 proc. – 0,9 punkto 
mažiau nei prieš mėnesį. 
Spalio 1 dieną šalyje buvo 
195,2 tūkst. registruotų be-
darbių, skelbia Užimtumo 
tarnyba.

Pasak tarnybos, nuo šių 
metų vasario pradžios, kai 
registruotas nedarbas buvo 
pasiekęs piką (16,4 proc.) jis 
mažėja ir spalio 1 dieną buvo 
5,1 proc. mažesnis. Per šį lai-
ką labiausiai mažėjo jaunimo, 
ypač 16-24 metų amžiaus, ir 
moterų nedarbas.

Rugsėjį į tarnybą kreipėsi 
25,2 tūkst. naujų bedarbių – 
3,7 proc. daugiau nei rugpjū-
tį, bet 11,7 proc. mažiau nei 
prieš metus. Daugiausia re-
gistravosi žmonių, netekusių 
darbo gamybos (10,1 proc.), 
prekybos įmonėse (9,9 proc.) 
ir statybose (6,2 proc.).  

Spalio pradžioje jaunimo 
(16–29 metų) nedarbas siekė 
9,1 proc. ir buvo 0,9 proc. 
mažesnis nei prieš mėnesį ir 
4,4 proc. – nei prieš metus. 

Per mėnesį vienu procentu 
arba 5,6 tūkstančių sumažėjo 
ir vyresnių nei 50 metų am-
žiaus asmenų nedarbas, kuris 
spalio pradžioje buvo 14,1 

proc. arba 78,9 tūkstančiai.    
Tarnybos duomenimis, 

darbą rugsėjį susirado 40,9 
tūkst. asmenų – 2 tūkst., arba 
5,1 proc. daugiau nei rugpjū-
tį.

Laisvų darbo vietų skai-
čius rugsėjį siekė 66,1 tūkst. 
Intensyviausiai darbuotojų 
ieškojo transporto ir saugo-
jimo (9,8 tūkst. pasiūlymų), 
gamybos (7,1 tūkst.), pre-
kybos (5,3 tūkst.), adminis-
tracinės ir aptarnavimo (5,1 
tūkst.) įmonės.

Kas antras darbo pasiū-
lymas teko kvalifikuotiems 
darbininkams (52,3 proc. visų 
laisvų vietų), o  nekvalifikuo-
tiems – 22,9 proc., pardavė-
jams ir paslaugų darbuotojams 
– 12,4 proc., specialistams ir 
vadovams – 12,3 proc.

Nedarbas rugsėjį mažėjo 
58 savivaldybėse, iš jų la-
biausiai – Širvintų rajone (2,1 
proc. punkto), o augo Palan-
goje (1,4 punkto) ir Neringo-
je (0,9 punkto).

Daugiausia bedarbių re-
gistruota Lazdijų (21,5 proc.) 
ir Ignalinos (18,1 proc.) rajo-
nų savivaldybėse. Mažiausias 
nedarbas išlieka Neringoje 
(5,1 proc.) ir Klaipėdos rajo-
ne (6,4 proc.).

BNS inform.

Teismo pirmininkė: teisėjo padėjėjo darbas 
nebevilioja perspektyvių teisininkų

Į anksčiau prestižinėmis 
laikytas teisėjo padėjėjo 
pareigas dėl nedidelio atlygi-
nimo vis sunkiau prisikvies-
ti perspektyvių teisininkų, 
sako Vilniaus apygardos 
administracinio teismo pir-
mininkė.

„Puiki pokyčių iliustracija 
būtų praktiniai pavydžiai – 
vien šiais metais iš Vilniaus 
apygardos administracinio 
teismo išėjo 12 teisėjų padė-
jėjų, keturi jų perėjo dirbti į 
aukštesnės instancijos teis-
mus. O nuo 2018 m. šias 
pareigas paliko net 37 teisėjų 
padėjėjai“, – trečiadienį išpla-
tintame pranešime cituojama 
Vilniaus apygardos adminis-
tracinio teismo (VAAT) pirmi-
ninkė Jolanta Malijauskienė.

Kaip praneša teismas, pa-
naši situacija yra ir kituose 
Lietuvos teismuose, o ypač ši 
problema ryški didžiuosiuose 
miestuose, čia trūksta teisėjo 
padėjėjų arba finansuojamų jų 
vietų. Didžiausiame Lietuvos 
teisme – Vilniaus miesto apy-
linkės teisme – per pastaruo-
sius kelerius metus iš darbo 
dažniausiai dėl per mažo dar-
bo užmokesčio išėjo daugiau 
nei 100 teisėjų padėjėjų.

Pasak J. Malijauskienės, 
didžioji dalis išeinančiųjų ne-
slepia, jog netenkina gauna-
mas darbo užmokestis. Jie ne-
sunkiai randa darbą advokatų 
kontorose, notarų biuruose, 
įsidarbina privačiais teisinin-
kais, pereina dirbti į aukš-
tesnės pakopos teismus arba 
kitas valstybės institucijas, 

kurios moka konkurencingesnį 
atlyginimą.

Teismas pasiūlyti didesnio 
atlyginimo negali dėl nuolat 
trūkstamo finansavimo vals-
tybės tarnautojams bei dir-
bantiems pagal darbo sutartį, 
rašoma pranešime. Pasak J. Ma-
lijauskienės, 2002 metais įstei-
gus teisėjo padėjėjo pareigybę, 
į vieną vietą pretenduodavo 5-9 
asmenys, kartais ir daugiau.

„Jų tikslas buvo įgijus patir-
ties teisme siekti teisėjo karje-
ros. Ne vienas tuomet pradėjęs 
dirbti teisėjo padėjėjas tapo 
teisėju ar yra teismo vadovas, 
sėkmingai darbuojasi ir savo 
prasmingais darbais prisideda 
prie teismų sistemos stiprini-
mo. Seniau ši pareigybė iš tiesų 
buvo labai vertinama“, – teigia 
VAAT pirmininkė.

Pasak teismo, padėjėjams 
keliami itin aukšti reikalavimai: 
jie turi išmanyti teisę plačiąja 
prasme, teisės šaką, kurioje dir-
ba, dirbti su informacine teismų 
sistema „Liteko“, daug kitų pro-
cesinių ir materialiosios teisės 
klausimų, o administraciniuose 
teismuose teisėjų padėjėjai turi 
mokėti taikyti dar ir Europos 
Sąjungos teisę, domėtis Euro-
pos Sąjungos Teisingumo Teis-
mo, Europos Žmogaus Teisių 
Teismo praktika. Pasak teismo 
pirmininkės, jaunas ir gabus tei-
sininkas puikiu teisėjo padėjėju 
tampa tik po kelerių metų darbo 
ir labai gaila, kai jis nusprendžia 
atsisveikinti su teismu. Šiuo 
metu galime teismą vadinti 
kvalifikuotų teisininkų ruošimo 
kalve. Patirties įgiję teisėjų pa-
dėjėjai viliojami kitų institucijų 

arba patys ieško geresnio pra-
gyvenimo šaltinio, siekdami 
užsitikrinti oresnes gyvenimo 
sąlygas.

„Nežinau, kaip yra kitų 
miestų teismuose, manau, kad 
panašiai, o jei šiuo metu dar 
kas ir neturi šios problemos, 
tai ji greitu metu prisivys visą 
teismų sistemą, tačiau Vil-
niuje mes esame absoliučiai 
nekonkurencingi darbo už-
mokesčio prasme ieškantiems 
darbo jauniems perspekty-
viems teisininkams. Todėl la-
bai vertiname keliolika metų 
teisme dirbančius patyrusius 
padėjėjus, tačiau kyla pagrįs-
tų abejonių, ar jie ir toliau ver-
tins šį darbą, atsižvelgdami į 
besiklostančią situaciją darbo 
rinkoje“, – sako ji.

Teisėjo padėjėjas Vilniaus 
apygardos administraciniame 
teisme atskaičiavus mokesčius 
vidutiniškai gauna apie 950 
eurų. „Žinoma, teisės aktai lei-
džia teisėjų padėjėjui mokėti ir 
didesnį atlyginimą, tačiau dėl 
nepakankamo teismų sistemos 
finansavimo realiai padidinti 
atlyginimų neįmanoma“, – 
sako VAAT pirmininkė.

Pasak jos, teismai skatina 
darbuotojus kitomis įstatyme 
nustatytomis priemonėmis, 
tačiau ir jos nėra pakankamos. 
Mažų atlyginimų klausimą 
tiek Teisėjų taryba, tiek Na-
cionalinė teismų administra-
cija nuolat kelia vykdomajai 
valdžiai. Teismo pirmininkės 
teigimu, teismai savarankiškai 
šios problemos teismai spręsti 
neturi galimybių.

BNS inform

Pasiskiepiję vyresni nei 75 metų 
senjorai gaus po 100 eurų

Seimas iš antro karto priėmė įstatymą, numatantį 100 eurų 
vienkartinę išmoką nuo koronaviruso pasiskiepijusiems senjo-
rams, sulaukusiems 75 metų ir vyresniems. 

Už tai balsavo 68 Seimo nariai, prieš buvo trys, o susilaikė sep-
tyni. Dėl šio Vyriausybės projekto antradienį Seimas balsavo du 
kartus. Pirmą kartą sprendimas nebuvo priimtas, nes opozicija ne-
siregistravo balsuoti.

Pagal priimtą įstatymą, 100 eurų vienkartinė išmoka bus skirta 
nuo rugsėjo iki gruodžio pasiskiepijusiems vyresniems nei 75 metų 
žmonėms bei iki kitų metų balandžio pasiskiepijusiems sustiprinan-
čia doze. Vienkartinę išmoka ketinama išmokėti gruodžio ir balan-
džio mėnesiais kartu su pensija. 

BNS inform.
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Spalio 15 d. Naktį 5

Dieną 12
PV, 
6-12 m/s

Spalio 16 d. Naktį 4
Dieną 10

PV,
5-10 m/s

Spalio 17 d. Naktį 7
Dieną 11

V,
4-9 m/s

Spalio 18 d. Naktį 3
Dieną 10

V,
4-9 m/s

Orų prognozė spalio 15-18 d.

Spalio 8-osios kryžiažodžio atsakymai:
Vertikaliai: Žydas. Gožės. Vakar. Nuo. Junona. Lando. Nuga. Kai. Goþa. Big. „Oka“. 
Tera. Vadas. Soma. Nebė. Akra. Duja. GE. Asilas. Bela. Dun. „Rita“. Neva. Dy. Tako. 
Salta. Vėjas.
Horizontaliai: „Volvo“. Kris. NBA. Irk. Sand. Alio. Ruo. SKAT. Torsas. Yd. Gema. 
„Nora“. NL. Juža. Bet. Sauga. Deva. Na. Nula. Veja. Baba. Nė. „Žvakidë“. Aga. Guda. 
Seni. Spenys.
Pažymėtuose langeliuose: PRADŽIA.

Teismas nubaudė per nėštumą girtavusią 
ir neįgalų vaiką pagimdžiusią moterį

Teismas laisvės apri-
bojimo bausme nubaudė 
moterį, kuri per nėštumą 
vartojo alkoholį ir vėliau 
pagimdė neįgalų kūdikį. 

Vilniaus regiono apy-
linkės teismo Ukmergės 
rūmų teisėja šiame rajone 
gyvenančią 35 metų motiną 
pripažino kalta nesunkiai 
sutrikdžius kūdikio sveika-
tą dėl neatsargumo, pranešė 
prokuratūra. 

Teismas konstatavo, kad 
moteris, žinodama, jog lau-
kiasi, elgėsi nerūpestingai ir 
buvo visiškai abejinga kūdi-
kio vystymuisi – nesilankė 
pas gydytojus, nesidomėjo 
vaisiaus raida bei galimais 
rizikos veiksniais, per nėš-
tumą nuolat piktnaudžiavo  
alkoholiniais gėrimais.

2019 metų vasarą moteris 

pagimdė neišnešiotą kūdikį, 
turintį sveikatos sutrikimų.

Ikiteisminį tyrimą atliko 
Ukmergės policijos komisa-
riato pareigūnai, jam vado-
vavo ir valstybinį kaltinimą 
byloje palaikė Vilniaus apy-
linkės prokuratūros proku-
roras.

„Tyrimo metu buvo su-
rinkta pakankamai duomenų, 
leidžiančių pagrįstai manyti, 
kad kūdikio sveikatos sutri-
kimai, turintys ilgalaikių iš-
liekamųjų reiškinių, atsirado 
dėl jo motinos netinkamo el-
gesio ir veiksmų“, – rašoma 
prokuratūros pranešime.

Pati moteris vaikelio ne-
prižiūri, jis auga pas nuolati-
nę globėją.

Teismas moteriai skyrė 
galutinę galutinę 8 mė-
nesių laisvės apribojimo 
bausmę, įpareigodamas ją 

bausmės atlikimo laikotar-
piu neatlygintinai išdirbti 
160 valandų sveikatos prie-
žiūros, socialinių paslaugų 
įstaigose ar nevalstybinėse 
organizacijose, kurios rū-
pinasi senyvo amžiaus as-
menimis, neįgaliaisiais ar 
kitais pagalbos reikalingais 
žmonėmis.

Nuteistoji taip pat įpa-
reigota pradėti dirbti arba 
užsiregistruoti Užimtumo 
tarnyboje.

Moteris taip pat turės su-
mokėti gimusio neįgalaus 
kūdikio naudai priteistą 
neturtinę žalą bei atlyginti 
valstybei teisinės pagalbos 
išlaidas.

Šis pirmosios instanci-
jos teismo nuosprendis gali 
būti skundžiamas apeliacine 
tvarka.
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Vyriausybė: Lietuvos oro uostai sumokės 1 eurą dividendų
Vyriausybė leido per 

pandemiją pernai itin 
nukentėjusiai ir beveik 
10 mln. eurų nuostolių 
patyrusiai bendrovei Lie-
tuvos oro uostai šiemet į 
valstybės biudžetą sumo-
kėti 1 eurą dividendų už 
2020-uosius. 

Susisiekimo ministerijos 
teigimu, įmonė įprastai turė-
tų sumokėti 4,045 mln. eurų 
dividendų, arba 85 proc. pa-
skirstytinojo pelno. Tačiau 
išmokėjus šią sumą bendro-
vė taptų nemoki. 

„Sumokėjus nurodytą 
pelno įmoką ir esant kitoms 
aplinkybėms, jau 2021 metų 
spalio mėnesį įmonės pini-

gų srautai taptų neigiami ir 
įmonė susidurtų su likvidu-
mo problemomis. (...) Dėl 
besitęsiančios pandemijos 
ir krizės aviacijos sektoriuje 
įmonės finansinė padėtis ar-
timiausiu metu, prognozuo-
jama, reikšmingai negerės“, 
– nurodo ministerija. 

Pasak Lietuvos oro uos-
tų vadovo Marius Gelžinio, 
leisdama nemokėti dividen-
dų Vyriausybė pasielgė, kaip 
gera akcininkė. 

„Leidimas nemokėti pel-
no įmokos į valstybės biu-
džetą mums reiškia, kad 
turėsime galimybę toliau 
būti aktyvaus aviacijos at-
sigavimo dalyviais (...) Rei-
kia suprasti, kad tam tikras 

rezervas finansų prasme yra 
būtinas toliau generuoti tei-
giamą grąžą valstybei“, – 
pranešime teigė M. Gelžinis.

Lietuvos oro uostai dėl 
pandemijos ir suprastėjusių 
rezultatų pernai atliko turto 
vertės sumažėjimo testą, ku-
ris neigiamai paveikė 2020 
metų rezultatą. Įmonė pernai 
patyrė 9,807 mln. eurų nuos-
tolių, o jos sukauptas nepa-
skirstytas pelnas metų pabai-
goje siekė 4,758 mln. eurų, 
tačiau jis susidarė iki krizės. 

 Bendrovė prognozuoja, 
kad šiemet jos pajamos vis 
dar bus gerokai mažesnės ir 
sieks 23 mln. eurų, arba vos 
47 proc. 2019 metų srauto.

BNS inform.

Grupinių darbuotojų atleidimų šiemet mažėjo
Užimtumo tarnyba rugsė-

jį gavo penkis pranešimus apie 
planuojamus 187 darbuotojų at-
leidimus. Pernai tuo pačiu metu 
septynios įmonės apie atleidimus 
įspėjo 269 žmones. 

Anot tarnybos, šiemet rugsėjį 
du pranešimai gauti apdirbamosios 
pramonės, po vieną – iš transporto 
ir saugojimo, didmeninės ir mažme-

ninės prekybos bei kasybos ir karjerų 
eksploatavimo veiklą vykdančių įmo-
nių. Trijose įmonėse grupės darbuo-
tojų atleidimai numatomi dėl darbo 
organizavimo pokyčių, kitose – dėl 
bankroto ir veiklos stabdymo. Užim-
tumo tarnybą apie 29 darbuotojų at-
leidimą informavo Jonavos baldų ga-
mybos ir prekybos bendrovė „Balda“, 
apie 24 darbuotojų atleidimą – klinčių 

ir molio kasybos bendrovė „Kalci-
tas“, apie 42 darbuotojų atleidimą 
– mėsos ir paukštienos produktų ga-
mybos bendrovė „Jurbarkų mėsa“. 
Nuo metų pradžios iš viso gautas 
41 pranešimas apie planuojamus 2,5 
tūkst. darbuotojų atleidimus.  Pernai 
tuo pat laiku buvo 97 pranešimai dėl 
4,3 tūkst. darbuotojų.
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Ragina gyventojus kreiptis dėl kompensacijų už šildymą
Vyriausybei siūlant di-

dinti kompensacijų už 
šildymą gavėjų ratą, soci-
alinės apsaugos ir darbo 
ministrė Monika Navickie-
nė ragina visus mažas paja-
mas gaunančius gyventojus 
kreiptis dėl paramos.

„Noriu paraginti visus 
žmones, kurie mano, kad jų 
pajamos nėra pakankamos 
apmokėti šildymo sąskaitas, 
kreiptis į savivaldybes, seniū-
nijas, ir jų atvejai bus vertina-
mi individualiai“, – žurnalis-
tams sakė ministrė.

„Vyriausybė papildomai 
siūlo didinti valstybės remia-
mų pajamų dydį, kuris būna 
išskaičiuojamas iš žmogaus 
pajamų, ir iš likusios dalies 
šildymo sąskaita neturėtų vir-

šyti 10 proc. pajamų“, – pri-
dūrė ji. 

Anot M. Navickienės, 
svarbu ir tai, jog priešingai 
nei anksčiau, dabar apskai-
čiuojant kompensacijų dydį 
nėra vertinamas žmonių tur-
tas.

„Mūsų skaičiavimais, jei 
šeima uždirba minimalų mė-
nesio atlyginimą, du žmonės 
ir augina du vaikus, tai jie 
turėtų patekti į šildymo kom-
pensacijos gavėjų ratą“, – pa-
tikino ministrė.

„Todėl tikrai raginu žmo-
nes kreiptis, nes ne visi žino, 
kad tokia parama galima – 
pabandyti išsiaiškinti savo 
socialiniuose skyriuose tikrai 
galima“, – pridūrė M. Navic-
kienė.

Vyriausybė spręs, ar pri-

tarti Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos siūlymui 
padidinti valstybės remiamų 
pajamų (VRP) dydį, taikomą 
apskaičiuojant būsto šildymo 
išlaidų kompensaciją, nuo 
128 eurų iki 253-384 eurų, 
priklausomai nuo kartu gyve-
nančių žmonių skaičiaus.  

Jei Vyriausybė ir Seimas 
pritars, nuo kitų metų sausio 
kompensacijas gautų dar 15 
tūkst. gyventojų ir tam reikė-
tų papildomai 15,8 mln. eurų.  
Dabar kompensacijas už šil-
dymą gauna 95 tūkst. žmo-
nių, tam skiriama 14 mln. 
eurų per metus.

Centralizuotai tiekiama 
šiluma artėjantį šildymo se-
zoną visoje Lietuvoje brangs 
vidutiniškai apie 30 procentų.  

BNS inform.

AUGALAI

• Kviečius. Miežių, žirnių, 
kviečių miltus. Galiu atvežti. 
Tel. 8 684 14 283. Rokiškis

• Keturis maišus pašarinių 
bulvių. Tel. 8 614 19 157. 
Rokiškis
• Pašarines bulves. Maišas 
40 kg, 5 Eur.  

Tel. 8 654 89 873. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Gerai veikiančią 
automatinę skalbimo mašiną 
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ANEKDOTAI

– Tėti, o hakeriai gerai 
uždirba?

– Gerai. Iki penkerių 
metų.

***
Turtingas verslininkas 

klausia bičiulio:
– Įsimylėjau, tačiau ji 

už mane trigubai jaunesnė. 
Kaip manai, ar mano šansai 
padidėtų, jei jai pasakyčiau, 
kad man ne šešiasdešimt, 
bet penkiasdešimt?

– Mano galva, jie 
padidėtų, jei pasakytum, 
kad tau jau aštuoniasdešimt 
septyneri.

***
– Kai aš naktį grįžtu 

namo, mano žmona 
neprataria nė žodžio. Ji tik 
žiūri į laikrodį.

– Tau gerai. Maniškė tai 
žiūri į kalendorių...

***
Susiginčijo amerikietis, 

prancūzas ir lietuvis apie 

tai, kas yra laimė. Amerikietis 
sako:

– Laimė, kai stovi savo 
vilos terasoje ant jūros kranto, 
geri brangų martinį ir stebi 
tavo prabangioje jachtoje 
žaidžiančius vaikus.

Prancūzas sako:
– Ne, laimė – tai, kai guli 

5 žvaigždučių viešbutyje 
su dviem gražuolėmis 
meilužėmis ir žinai, kad namie 
laukia jauna žmona.

Lietuvis sako:
– Ne, laimė yra, kai savo 

3 aukštų name geri brangų 
šampaną, aplink sukasi 
tarnai ir tarnaitės, vairuotojas 
blizgina naujo mersedeso 
dureles, o staiga prie vilos 
privažiuoja trys autobusai 
– pirmame „Aras“, antrame - 
Finansinių nusikaltimų tyrimo 
tarnyba, trečiame – Valstybinė 
mokesčių inspekcija, – ir tavęs 
klausia: „Čia Miško gatvė 
18?“, o tu atsakai: „Ne, čia 

Miško gatvė 16“.
***
Pažintys internete. Mergina 

klausia vaikino:
– Sakyk, o tu gražus?
Vaikinas:
– Na, aš per daug kuklus, 

kad pasakyčiau taip, ir per 
daug gražus, kad pasakyčiau 
ne.

***
Vienas kunigas savo 

parapijiečiams nuolat pasakojo 
apie rojų.

– Kodėl mums niekada 
nepasakojate apie pragarą? - 
kartą paklausė šie.

– Nėra jokio tikslo, juk 
pragarą jūs pamatysite patys.

***
Dirbdami visada 

atiduokite save darbui 100 
proc.: 12 proc. - pirmadienį, 
23 proc. - antradienį, 30 
proc. - trečiadienį, 30 proc. 
- ketvirtadienį, 5 proc. - 
penktadienį.

***
– Kas gali nugalėti žmogų 

vorą?
– Žmogus šlepetė.
***
Jei norite, kad moteris 

ką nors padarytų, reikia 
kategoriškai jai tvirtinti, kad to 
daryti nevertėtų.

***
– O kodėl visi stori žmonės 

tokie geri ir linksmi?
– Tai gi ir taip aišku –jie nei 

muštis, nei bėgioti nemoka.
***
Su ta pandemija jau 

visai neaišku ar įvyks 
ar ne kasmetinis SEL‘o 
atsisveikinimo koncertas...

***
– Sakykit,o pas jus 

„Adidas“ lašinukų yra?
– O čia kokie?
– Na su trim juostelėm!
***
Britų mokslininkai nustatė, 

kad porno žiūri žmonės su 
žemu IQ koefi cientu.

Papildomų tyrimų metu 
nustatyta, kad tik žmones su 
žemu IQ koefi cientu galima 
pagaut žiūrint porno.

***
– Tu mane myli?
– Žinoma!
– Ir kailinius man nupirksi!
– Tikrai taip!
– Ir auskarus?
– Ir auskarus, ir mašiną. 

Padėk šautuvą,brangioji!
***
Mama migdo vaikus:
– Ir, neduok Dieve, aš po 

pusvalandžio išgirsiu: „Mama, 
noriu gert“!

Po pusvalandžio:
– Irena Kavaliauskiene, aš 

noriu gert! Atnešk vandens.
***
– Brangusis, ką veiki?
– Geriu arbatą
– Su kuo?
– Su melisa.
– Tai ir gerk su savo 

šliundra!

***
– Ką padovanojai savo 

vyrui gimtadienio proga?
– Sidabrinį portsigarą su 

savo nuotrauka.
– Ir kaip, patiko dovana?
– Sakė, kad patiko. Bet po 

kelių dienų metė rūkyt.
***
Po vakarėlio barasi 

draugai:
– Vakar tu girtas bučiavai 

mano žmoną! Kaip tu galėjai 
taip padaryt?

– Žinai, ir pats labai tuo 
stebiuosi.

***
– Kaip tu ištveri tuos 

žmonos nekalbadienius? Kai 
ji demonstratyviai tranko 
durimis, tarškina indais?

– Žinai, gana nesunkiai. 
Kur kas baisiau būna, kai 
ji geros nuotaikos ir ima 
dainuot.

***
Naminiams gyvūnams 

žmonės tarsi dievai. Tik 
katinas – ateistas.

***
Gatvėje žaliuosius 

vaidinantys vaikigaliai 
įbruko lipduką „Aš niekšas 
– nešioju kailinius“. Namie 
priklijavau jį ant katino.

***
– Ponia, kuo jūs svajojote 

dirbti?
– Ar aš svajojau dirbti?!
***
Prieš skalbiant kojines 

svarbu žinoti jų pradinę 
spalvą

***
Moteris mąsto: „Ir kodėl 

aš negimiau vyru? Atidarei 
spintą, kas iškrito, tą ir 
velkiesi“.

***
Moksliuko klausia:
– Ką manai apie 

eksperimentus lovoje?
– Abejotina idėja. Paviršius 

nestabilus, dar mėgintuvėlis 
su rūgštimi apvirs.

DIENOS 
KETUREILIS
LINKSMYBĖS 
BAIGTOS
Vos mažiau nei prieš savaitę,
Kamajuose pildėm kraitę.
Kas barankom, kas riestainiais
Kas medaus pilnais stiklai-
niais.

Saulė spindulius dalina,
Dainą traukia Katažina…
Viskas tokią laimę teikia!
Ko daugiau žmogeliui reikia?

Bet į pabaigą linksmybės.
Paklausykim vyriausybės:
Plinta sparčiai ta bjaurybė…
Vėl juoda savivaldybė!

Mokam linksmintis ir švęsti,
Bet ligos nenorim kęsti.
Virusą įveikt šį bjaurų
Nepadės jau šimtas eurų...

Greta Paliulionytė

Leidžiamas antradieniais ir
penktadieniais
Laikraščio tiražas – 1000 egz.
Laikraščio elektroninės versijos 
tiražas – 1989 egz.
Redakcija už skelbimų, reklamos 
ir užsakomųjų straipsnių turinį 
neatsakoISSN 2669-1369 Neturint raštiško UAB Rokiškio Sirena sutikimo, bet kokią laikraščio „Rokiškio Sirena” informaciją kopijuoti ir platinti griežtai draudžiama

Leidėjas – UAB „Rokiškio Sirena“, Nepriklausomybės a. 12, Rokiškis,
 Tel. 8 666 76777 reklama@rokiskiosirena.lt
Skelbimai priimami: www.rokiskiosirena.lt, UAB Zirzilė, Panevėžio g. 12-1 Rokiškis
Spausdina - UAB „Vakarų spaustuvė”

Beko, 5 kg. Kaina 65 Eur. 
Tel. 8 694 01 027. 
Rokiškis
• Naudotą elektrinę plytelę, 
dviejų kaitviečių. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 625 23 063. 

Rokiškis
• Gerai veikiantį Vokietijoje 
pagamintą šaldytuvą A+ 
klasės. 85 cm aukštis. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 674 83 416. 
Rokiškis

• Tarkavimo mašiną. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis
• Naujus ketaus radiatorius. 

6 vnt. Tel. 8 610 10 342. 
Rokiškis

DOVANOJA
• Dovanoju didelę sekciją. 
Tel. 8 699 61 320. Rokiškis
• Atiduodu neseniai statytą 
šiltnamį 3x6. 
Tel. 8 686 98 564. Rokiškis
• Gal kam reikia tvarkingų 
plastikinių kiaušinių 
dėžučių. Apie 40 vnt. 
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Dovanoju 2 mėn. šuniukus. 
Šviesiai rudas - šuniukas, 
juoda - kalytė. Labai judrūs, 
žaismingi. 
Tel. 8 683 30 327. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI
• Kaimiškai augintų mėsinių 
kalakutų skerdieną. Galime 
atvežti. Tel. 8 625 50 844. 
Rokiškis
• Naminių kalakutų 
skerdieną. 
Tel. 8 665 88 999. Rokiškis
• Ekologišką grikių ir 
pavasarinį medų. Supilstytas 
po 1 kg - 4 Eur. Imant 
didesnį kiekį, galime 
pristatyti į namus. Rokiškis, 
Kupiškis. Tel. 8 692 46 231. 
Rokiškis
• Miško spanguoles. Atvežu 
. Kaina 3 Eur. 
Tel. 8 624 01 986. 
Rokiškis


