
Nepriklausomas rajono laikraštis

Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,78 Eur

2021 m. spalio 22 d., penktadienis Nr. 82 (858)

8 p.

Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijoje viešėjo Infomobilis

4 p.
Klausėme rokiškėnų: ar pritariate 
dabartiniam pandemijos valdymui?

2 p.

Juodupės ugniagesiams – 
naujesnis, patikimesnis automobilis

Popietė ,,Širdies neapkabinsi 
rankom. Tik sparnais“

2 p.
Informacija apie COVID-19 
situaciją rajone

3 p.Oj cenzūra, cenzūrėle...

4 p.
Šiandien startuoja 
Mažų miestelių lyga

6 p.
Prie Plunksnočių bunkerio – 
Gyvosios istorijos pamoka

5 p.

5 p.

Vilniaus dailės akademijos 
studentai: Rokiškio tvenkiniai –
tarsi mieganti gražuolė



Nepriklausomas rajono laikraštis

2021-10-22 2 psl.

Juodupės ugniagesiams – naujesnis, patikimesnis automobilis
Rajono savivaldybė 

intensyviai atnaujina sa-
vivaldybės priešgaisrinės 
tarnybos automobilių par-
ką. Gerokai naujesniu au-
tomobiliu į gaisrus nuo šiol 
vyks ir Juodupės ugnia-
gesiai. Šiai ugniagesių ko-
mandai iš Šveicarijos Liu-
cerno kantono atkeliavo 
Austrijoje (pagal MAN 
platformą) pagamintas 
STEYR markės ugniage-
sių automoblis. Ši 1999 
m. pagaminta mašina, ge-
banti vežti 2000 l vandens, 
kainavo 37 tūkst. Eur, dar 
4 tūkst. Eur kainavo pa-
pildoma įranga. Rokiškio 
rajono savivaldybės prieš-
gaisrinės tarnybos vado-
vas Remigijus Sunklodas 
džiaugėsi, kad pirkinys 
pranoko drąsiausius lūkes-
čius.

Ypatinga diena 
Juodupės ugniagesiams
Juodupėnams ugniage-

siams sutapo du svarbūs 
įvykiai: kasmetinė žinių 
patikra bei naujojo automo-
bilio pristatymas. Ugniage-
siai džiaugėsi, kad gelbėti į 
nelaimę patekusių šio krašto 
žmonių galės vykti greičiau, 
dirbti efektyviau. Juodupės 
ugniagesių komandos parke 
iki šiol buvo du automobi-
liai: GAZ ir ZIL. Pirmasis 
– didelio pravažumo, prieš 
dešimtmetį, po didžiojo dur-
pyno gaisro, atnaujintu vari-
kliu. Kitas, ZIL automobilis, 
prieš daugybę metų buvo fa-
briko „Nemunas“ nuosavy-
bė ir iš jo buvo nupirktas už 
simbolinę berods trijų šimtų 
litų sumą, kai fabrikui buvo 
paskelbtas bankrotas.

Taigi, akivaizdu, kad Juo-
dupės ugniagesiams reikėjo 
naujesnio, patikimo automo-
bilio. 

Pavyko rasti 
aukso grynuolį 
Akivaizdu, kad rajono 

savivaldybė vargu ar įpirktų 
naują ugniagesių automobi-
lį. Tačiau gerai pasidairius, 
ir tarp naudotų galima ras-
ti aukso grynuolių. Tokiu 
neabejotinai galima laikyti 
šį STEYR markės 1999 m. 
automobilį. Nors jo amžius 
jau ganėtinai solidus, šis iš 

Liucerno kantono Šveica-
rijoje įsigytas automobilis 
tenuvažiavo vos 25 tūkst. 
km. Tokia rida neturėtų ste-
binti: jis tarnavo ugniagesių 
mokyklos mokomąja maši-
na. To įrodymas – dar likę 
stabdžiai, skirti vairavimo 
instruktoriui. Panašu, kad ja 
važinėti buvo mokomi švei-
carų ugniagesiai savanoriai, 
nes matyti užrašas: „Mūsų 
laisvalaikis – jūsų saugu-
mui“.

Automobilis yra padidin-
to pravažumo, nesunkiai pa-
siekia 120 km greitį. Ir kuro 
jis „valgo“ perpus mažiau, 
nei juodupėnų turimos gais-
rinės mašinos.

Kuo šis automobilis dar 
ypatingas? Pirmiausia, savo 
įranga. Tai ypač naši mašina. 
Čia pat, pristatant mašiną, 
R Sunklodas atliko ekspe-
rimentą: per kiek gi laiko 

bus užpildyta mašinos kuro 
talpa? Ilgiausiai, maždaug 
pusę minutės, truko sistemos 
paruošimas, o kai siurblys 
ėmė siurbti tvenkinio van-
denį, 2000 l talpa prisipildė 
maždaug per minutę su tru-
pučiu. Viso užpildyti talpai 
neprireikė ir 2 min.

Įdomu tai, kad ugniage-
siai, pumpuodami vandenį, 
iš karto mato specialiame 
vamzdyje-daviklyje, kiek jo 
yra talpoje. 

Kad ugniagesiai negaištų 
laiko prijungdami gesini-
mui skirtas žarnas, abiejose 
mašinos pusėse yra 60 m 
ilgio žarnos su švirkštais. 
Pasak R. Sunklodo, tokio 
stiprumo srovės, kuri jomis 
paduodama, puikiai užteks 
nedideliam ugnies židiniui 
likviduoti.

O jei reikia daug stipres-
nės srovės, visuomet galima 

prijungti standartines gesini-
mui skirtas žarnas.

Ugniagesiams patogi 
bei ergonomiška ir darbo 
aplinka: yra specialus led 
apšvietimas, o gaisravietei 
apšviesti gali būti naudo-
jamas pakeliamas galingas 
šviestuvas.

Turi visas priemones 
gelbėti
Ugniagesiai pademons-

travo ne tik šio automobilio 
veikimo galimybes, bet ir 
gelbėjimo darbams skirtą 
įrangą. Specialios žirklės, 
žnyplės, automobilių plė-
timui skirta įranga veikia 
prijungta prie naujutėlaičio 
generatoriaus. Ją patogu pri-
jungti tiesiai iš automobilio: 
generatoriaus laidų ilgis yra 
25 m. Taigi, Juodupės ugnia-
gesiai nesunkiai pasieks ir 
į tolokai nuo kelio nulėku-

sius automobilius. Galinga 
aparatūra veikia beveik 700 
atmosferų slėgiu. Tad me-
talą žirklės ir žnyplės karpo 
tarsi popierių. R. Sunklodas 
pabrėžė, kad tokia įranga 
mielai naudotųsi ir Prieš-
gaisrinės gelbėjimo tarny-
bos ugniagesiai. O panevė-
žiečiai, kupiškėnai kolegos 
– savivaldybių ugniagesiai 
– tik dabar pradeda savo 
mašinų atnaujinimo procesą, 
todėl su baltu pavydu žiūri į 
mūsiškius ir semiasi iš jų pa-
tirties. 

Bėda bėdelė – 
pro duris netelpa
Visgi juodupėnų džiaugs-

mą nauju automobiliu temdo 
menkas debesėlis – mašina 
nepravažiuoja pro garažo 
duris. Nors, konkurso sąly-
gose buvo nurodytas maši-
nos maksimalus aukštis, ir 
šis reikalavimas buvo išpil-
dytas, visgi ant automobilio 
stogo yra puikiai sukonstruo-
ta dėžės ir stalčiai įrangai. 
Jei juos ugniagesiai išradytų, 
mašina, žinoma, šiaip ne taip 
tilptų Tik ar verta draskyti 
tokią gerą įrangą? 

Todėl jie su prašymu krei-
pėsi į rajono merą Ramūną 
Godeliauską, ar savivaldy-
bė nerastų kelių tūkstančių 
eurų įrengti tinkamesniam 
įvažiavimui į garažą. Meras 
pritarė, kad įrangos draskyti 
neverta, ir patikino, kad lėšų 
garažo vartams paaukštinti 
bus rasta.

Meras užsuko ir į ko-
mandos patalpas. Jos – taip 
pat fabriko „Nemunas“ pa-
veldas. Čia buvo fotografijų 
laboratorija. Patalpos dešim-
tmečius nemačiusios rimtes-

nio remonto, per didesnius 
šalčius pastatas įšąla. Taigi, 
ateities perspektyva – ir jų 
atnaujinimas.

Liko keturios komandos
Juodupėnų automobilis 

– jau penktasis gerokai nau-
jesnis, patogesnis ir ekono-
miškesnis, kuris teko rajono 
savivaldybės ugniagesių ko-
mandoms. Pirmosios po nau-
ją automobilį gavo Kamajų ir 
Laibgalių komandos, šiemet 
per Tris karalius naujais au-
tomobiliais džiaugėsi Obelių 
ir Pandėlio komandos. Dabar 
aprūpinti ir juodupėnai. O 
eilėje dar stovi Panemunėlio, 
Kriaunų, Jūžintų ir Čedasų 
komandos.

Rajono meras Ramūnas 
Godeliauskas akcentavo, 
kad ir toliau bus atnaujina-
mas ugniagesių automobilių 
parkas. Jis dėkojo rajono 
tarybai, skyrusiai lėšų šiam 
svarbiam reikalui.

O ar pasiteisina naujieji 
automobiliai? R. Sunklodas 
kalba pavyzdžiais: štai nese-
niai gesintos pjuvenos Obe-
liuose. Toks gaisro gesinimo 
procesas – ilgalaikis, todėl 
jokia sovietmečiu pagaminta 
mašina tiesiog nebūtų atlai-
kiusi tokių ilgų darbo valan-
dų, kokias atlaikė naujasis 
Obelių komandos automobi-
lis. „Štai ir atsakymas, kodėl 
reikia naujinti parką“, – sakė 
jis. 

O juodupėnai į rezervą 
išlydės savo senąjį ZIL. Jis 
bus pakaitinis – jei kokioje 
kitoje komandoje suges ma-
šina, ZIL keliaus į tą koman-
dą laikinam naudojimui.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Informacija apie COVID-19 situaciją rajone
Antradienio parą mūsų 

rajone patvirtinti net 38 
nauji covid-19 atvejai. Tre-
čiadienio parą susirgusių-
jų gretas papildė dar 25 as-
menys. Laimė, pastaruoju 
metu neužfiksuota mirčių.

 
Ankstesnėmis šios sa-

vaitės dienomis buvo pa-
tvirtinti: spalio 17 d. - du, 
spalio 18 d. - dvidešimt 
keturi atvejai Spalio 19-ąją, 
kaip jau minėta, buvo net 
38 atvejai, o salio 20-ąją 
užfiksuota 25 ligos atvejai. 

Šiuo metu rajone serga 
183 asmenys.

Viso nuo epidemijos pra-
džios rajone fiksuota 2 507 
susirgimo atvejai, pasveiko 
2160 rajono gyventojų.

Viso nuo epidemijos pra-
džios mūsų rajone nuo co-
vid-19 mirė 73 žmonės.

„Rokiškio Sirenos“
inform.

Prie mokinių rudens atostogų prisidės dvi dienos
Prie mokinių rudens 

atostogų prisidės dvi 
dienos, per Vyriausybės 
posėdį pranešė švietimo, 
mokslo ir sporto minis-
trė Jurgita Šiugždinienė.

„Siūlome moksleivių 
atostogas pratęsti dviem 

dienomis, kad po Vėlinių į 
mokyklas būtų grįžta pra-
ėjus inkubaciniam laiko-
tarpiui“, – per Vyriausybės 
posėdį pranešė J. Šiugždie-
nienė.

Rudens atostogos turėtų 
prasidėti lapkričio 3-iąją 

ir moksleiviai vietoje ar-
timiausio pirmadienio į 
mokyklas grįš trečiadienį, 
lapkričio 10 dieną.

Moksleivių atostogos 
bus pratęstos ministrės 
įsakymu.

BNS inform.
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Oj cenzūra, cenzūrėle...
BRYDĖS

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
Žodžio, sąžinės, susirinkimų 

laisvės – pamatinės žmogaus 
teisės. Jos yra lakmuso popie-
rėlis, kiek visuomenėje yra 
demokratijos. O mes, apsukę 
istorijos ratą, grįžtame prie 
ankstyvojo nacizmo ar bran-
džiojo „socializmo“. Šiandien 
iš esmės siekdama trumpa-
laikio taktinio tikslo, didžioji 
dalis mūsų žiniasklaidos sava-
noriškai aukoja žodžio laisvę, 
tapdama valdžios aptarnauto-
ja. O kas gi belieka, kai mūsų 
žiniasklaida bepasitiki tik kas 
ketvirtas šalies gyventojas. 
Kai žiniasklaida nebegali tikė-
tis išgyventi iš skaitytojo, jai 
lieka išgyventi iš valdžios. Iš 
jos fondų ir projektų. Kieno 
kišenėje sėdi, to ir giesmę gie-
di. Ir nedemokratija šiandien 
visada reiškia nedemokratiją 
ateityje. Šiandien mūsų ži-
niasklaida, plodama pati sau 
katučių, uždraudė komenta-
rus prie straipsnių apie skie-
pus nuo covid-19. O valdžiai 
pasikeitus, lygiai taip pat, no-
rėdama ir jai įtikti, uždraus 
komentarus, pavyzdžiui, apie 
naujajį mūsų tautos ar svetimų 
primestą dučę, fiurerį ar visų 
tautų tėvą... Juk kai nesugebi 
argumentuoti, telieka arba už-
čiaupti, arba išjungti.

Demokratija yra arba nėra. Ji 
negalioja ir neveikia dalimis ar 
su išlygomis. Demokratija nebū-
na dalinė ar valdoma. Demokra-
tija yra, arba jos nėra. Esminis 
demokratijos principas: valdžių 
atskyrimo. Įstatymų leidžiamo-
ji, vykdomoji ir teisminė val-
džia privalo viena kitą prižiūrėti 
ir kontroliuoti. O jas visas tris 
KONTROLIUOJA VISUOME-
NĖ. O visuomenės kontrolės 
priemonė yra ketvirtoji valdžia – 
žiniasklaida. ŽINIASKLAIDOS 
DARBAS – KONTROLIUOTI 
VALDŽIĄ. Dabar gi istorijos 
ratas apsisuko, ir ŽINIASKLAI-
DA ĖMĖ KONTROLIUOTI VI-
SUOMENĘ. Kol kas tik maža 
dalimi: negalima rašyti komen-
tarų prie straipsnių apie covid-19 
vakciną. Teoriškai lyg ir gera in-

tencija: mažiau bus skleidžiama 
melo apie vakcinas. Praktiškai 
gi, taip sukuriamas savicenzūros 
principas.

Žiniasklaida pamiršo pasakė-
čią apie arklį, žmogų ir vilką. 
Žmogus ir arklys turėjo bendrą 
priešą: vilką. Kartą žmogus atėjo 
pas arklį, nešinas balnu ir žąslais, 
ir pasiūlė: tik dviese mes galime 
įveikti vilką. Jei tu užsidėtum 
žąslus ir balną, aš, tavo nešamas, 
pavyčiau ir įveikčiau vilką. Ar-
klys sutiko. Ir raitas žmogus ne-
sunkiai pavijo bei nudobė vilką. 
Tačiau, kai arklys paprašė nuimti 
žąslus ir balną, žmogus sušuko: 
„No tik, judinkis, senas kuine“.

Jei šiandien žiniasklaida sava-
noriškai užsideda balną ir žąslus, 
tai ko valdžiai tuo nesinaudoti? 

Kam iš viso reikalingas ko-
mentarų cenzūravimas? Jei val-
džia ar žmogus yra stiprus, jis 
nebjo jokių komentarų. Štai keli 
mano gerbėjai po kiekvienomis 
„Brydėmis“ nepamiršta priminti, 
kad aš – stora (tarsi mūsų namuo-
se veidrodžio nebūtų), kad kažką 
myliu (jie tikriausiai norėtų, kad 
mylėčiau juos, bet, deja, mano 
mylimo žmogaus vakancija yra 
užimta visam mano amželiui, 
taigi, galite nesistengti),  abejoja 
mano išsilavinimu ar dar kokių 
priekabių ieško. Vienas drąsus 
idiotas netgi komentaruose ap-
tarinėjo mano krūtinės dydį.  Ir, 
manote, man panižo ranka papra-
šyti, kad tuos komentarus ištrin-
tų? O kam? Aš ne pinigas, kad 
visiems patikčiau. Iš tokių  „mie-
lų“ komentarų smagiai pasijuo-
kiame: jei nėra nė vieno bjauraus 
komentaro, vadinasi, diena praė-
jo veltui. Be to, patikėkite, nėra 
nieko juokingesnio, kaip skaity-
ti komentarus, kuriuose žmogus 
bjaurisi straipsniais ir rašytoja, ir 
vis tiek skaito, bei komentuoja. 
Kaip sakoma, dėl jūsų ir stengia-
mės, mieliej xyz. Lygiai taip pat 
ir valdžiai, jei ji daro teisingus 
sprendimus, nėra ko bijoti.  

Kova su komentarais yra kova 
su vėjo malūnais. Švaistanti ište-
klius ir jėgas. Komentarai atsi-
rado tuomet, kai žmonės sugal-
vojo raštą, tvorą ir dažus. Nuo jų 

niekur nepabėgsi. Jei užčiaupsite 
komentarus prie straipsniu, jie 
ras būdų, kaip išreikšti savo nuo-
monę. Juolab, kad socialinių tin-
klų niekas neatšaukė.

Žiniasklaidos paskirtis – būti 
nuomonių apsikeitimo, disku-
sijos erdve. Jei žiniasklaida nu-
krypsta į vieną šalį (kas dabar 
ganėtinai akivaizdu, ir ką rodo 
rekordiškai mažas visuomenės 
pasitikėjimas ja), tuomet tą dis-
kusijų lauką iš dalies suteikia 
komentarų erdvė. Įrodymų ša-
liškumui, netgi imant tos pačios 
vakcinos klausimus, yra per akis. 
Štai keliose šalyse „Moderna“ 
vakcina atsisakyta skiepyti jau-
nus žmones. Islandija apskritai 
atsisakė šios vakcinos. Ar mūsų 
žiniasklaida bent pasivargino pa-
aiškinti, kodėl taip nutiko? Ko-
dėl Islandija priėmė tokį sprendi-
mą, ką žada daryti tuo klausimu 
Lietuva, ir kokie gi yra tie galimi 
šalutiniai poveikiai? Neturėdama 
objektyvios informacijos, visuo-
menė daro ką? Kuria sąmokslo 
teorijas. Kieno tai problema? 
Kodėl bijoma atvirai kalbėti, ko-
kia yra situacija? 

Žiniasklaida, užuot kontrolia-
vusi valdžią, ima kontroliuoti vi-
suomenę, t. y. darbdavį. Tiksliau 
būtų sakyti, buvusį darbdavį. Kai 
žiniasklaida pasitiki iki 25 proc. 
visuomenės, kalbėti apie tai, kad 
ji ketina mokėti už žiniasklaidos 
turinį, naivu ir kvaila. Kam pirkti 
laikraštį, kuriuo nepasitiki? Kam 
skaityti straipsnius portale, ku-
riuo netiki?

Ir tas netikėjimas nėra be 
priežasčių. Štai prieš kelias die-
nas lrt portale pasirodė straips-
nis „Sociologė apie protestų 
dalyvius: tie žmonės jautėsi 
viešai apspjaudyti ir aptalžy-
ti“ (šaltinis: https://www.lrt.lt/
naujienos/lietuvoje/2/1521035/
sociologe-apie-protestu-daly-
vius- t ie-zmones- jautes i -v ie -
sai-apspjaudyti-ir-aptalzyti) . 
Štai kaip situaciją įvertino socio-
logė Rūta Žiliukaitė: „Nepasiti-
kėjimo žiniasklaida šuolis buvo 
tiesiogiai susijęs su tuo, kaip jie 
ten buvo pavaizduoti per protes-
tus. Kalbinome žmones apie tai, 
ką jie jautė, tai jie buvo įžeisti, 
jie ten nematė savęs, jautė paže-
minimą, tarsi viešai būtų buvę 
apspjaudyti ir aptalžyti. Pande-
mijos valdymo kontekste, pripa-
žinkime, kad Lietuvoje vyravo 
labai daug kalbėjimo apie visuo-
menę: neatsakingi, ne švedai, ne 
vokiečiai, aibės dalykų. Komu-
nikacija buvo tokia, kad mūsų 
žmonės jau tokie blogi, kad jei-
gu jų namie neuždarysi ir baudų 
neuždėsi, tai iš jų apskritai nieko 
gero nelauk. Aišku, galime pasa-
kyti, kad yra objektyvūs dalykai, 
bet komunikacijoje buvo daug 
negatyvo apie tai, kokie blogi 
mūsų žmonės. Jeigu kuriame 
tokį įvaizdį, tai jie įsižeidžia ir 

protestuoja. Pati pozicija ir da-
lyvavimas yra protestas prieš tai, 
kaip į juos yra žiūrima ir kaip su 
jais elgiamasi“. 

Politologė Ainė Ramonaitė 
antrino: „„Mane nustebino tai, 
ką aš pamačiau, nes tai neatitiko 
įvaizdžio, kuris buvo kuriamas 
žiniasklaidoje. Buvo kuriamas 
lūkestis, kad tai yra saujelė radi-
kalų. Aš pamačiau visai ką kitą, 
nei tikėjausi – tai buvo jauni 
žmonės su vaikais, mojuoja vė-
liavomis, nusiteikę šventiškai. 
Tai parodė, kad aš visai kitaip 
įvertinau tą situaciją“. 

Vėl gi cituoju tą patį straips-
nį: „Profesorė pabrėžė, kad prieš 
pradedant dialogą turi būti jau-
čiama pagarba, o atsižvelgus į 
tai, kad Lietuva yra demokratinė 
valstybė, kurioje piliečiai rinki-
muose perduoda savo suvereną 
savo atstovams, negali net kil-
ti klausimo dėl kalbėjimosi su 
žmonėmis. „Ar gali kilti klausi-
mas, ar reikia kalbėtis su žmo-
nėmis, kai mes gyvename demo-
kratinėje valstybėje? Ar valdžia 
turi kalbėtis su piliečiais, ar turi 
gerbti savo piliečius? Atrodo, 
kad net negali kilti tokio klausi-
mo, nes tauta yra tas suverenas, 
o atstovai, kuriuos mes išrenka-
me, jie yra tos visuomenės atsto-
vai, tad kaip jie gali negerbti tų 
žmonių“, – pasakojo politologė. 
Ji teigė išskirianti tris galimus 
argumentus, kurie gali lemti tai, 
kad dialogas tarp valstybės insti-
tucijų ir piliečių gali nevykti. Vis 
dėlto du iš jų profesorės yra įvar-
dijami kaip pavojingi. „Pirmasis 
kilo mąstant protestų kontekste, 
kai sakoma, kad jie yra valstybės 
priešai, agentai. Priešų gerbti 
negali, su jais kalbėtis nėra jo-
kios moralinės pareigos. Antras 
argumentas yra, kad nereikia su 
jais kalbėtis, nes tie žmonės nėra 
racionalūs. Jie neprotingi, tiki 
sąmokslo teorijomis, susikalbėti 
su jais neįmanoma. Trečias ar-
gumentas yra tas, kad jie yra ra-
dikalai, su jais neverta kalbėtis, 
nes tu juos tada legitimizuoji“, 
– dėstė VU TSPMI profesorė. 
Anot A. Ramonaitės, pirmasis 
argumentas jai yra suprantamas 
ir gali būti pateisinamas. Nepai-
sant to, jos teigimu, sociologine 
prasme yra sunkiai įmanoma, 
kad kone kiekvienas iš dešimties 
tūkstančių susirinkusiųjų būtų 
priešo agentai. Profesorė įsitiki-
nusi, kad šis argumentas nega-
lėtų būti taikomas plačiai. „Likę 
du argumentai, jeigu mes sako-
me, kad tie žmonės neracionalūs, 
radikalai, jie yra ne žmonės, kad 
su jais neverta kalbėtis, tai prasi-
deda pavojingi dalykai“.

Štai yra atsakymai, ne kažkie-
no iš gatvės, tai politologų, so-
ciologų vertinimai. Jie paaiškina, 
kodėl žiniasklaidos reitingai taip 
nukrito. Bet neatsakoma į esmi-
nį klausimą: kodėl žiniasklaida 

tampa neobjektyvi? Ir ne vienas 
atskiras leidinys. Jei tai būtų tik 
vienas leidinys, būtų galima kal-
bėti apie klaidą, tendenciją, bet 
kai jau imamas vartoti bendrinis 
terminas žiniasklaida, supranta-
ma, kad kalbama ne apie nema-
lonią išimtį, o apie didelę dalį 
žiniasklaidos apėmusį reiškinį.

Kam reikalinga skleisti ne-
objektyvias žinias, konstruoti 
„paralelinę realybę“? Kodėl ži-
niasklaida ima veikti ne su visuo-
mene, kaip visuomenės įrankis, o 
su valdžia, kaip visuomenės kon-
trolės įrankis? Štai šie klausimai 
turi būti šiandien esminiai. 

Pirmiausia, tarnauti valdžiai 
yra lengva ir paprasta. Už kon-
krečių nurodymų įvykdymą gau-
namas konkretus atlygis. Tuo 
tarpu visuomenei tarnauti yra 
sunkiau. Lietuvoje žiniasklaida 
gyvena aršios konkurencijos ir fi-
nansinio bado sąlygomis. Tą rodo 
ir smunkantys leidinių tiražai, ir 
nekonkurencingi pačių žurnalistų 
atlyginimai. Ir tai esminė grėsmė 
ne tik žiniasklaidos nešališkumui, 
bet ir pačios demokratijos bei vi-
suomenės saugumui. Jei jie su-
konstravo paralelinę realybę dėl 
šeimų maršo, tai klausimas, kokią 
kitą paralelinę realybę konstruos 
kitą kartą? Ir klausimas, kieno už-
sakymu ir už kieno pinigus. Nes 
visada gali atsirasti tie, kurie už-
mokės daugiau. 

Tokios paralelinės realybės 
konstravimas, komentarų už-
draudimas sprendžia kai ku-
riuos žiniasklaidos finansavimo 
klausimus. Užuot išgyvenus iš 
prenumeratos ir reklamos (kas 
yra sveikos žiniasklaidos fi-
nansavimo šaltiniai), praradusi 
pasitikėjimą ji vis labiau lenda 
į valstybės kišenę. Kuo giliau į 
tą kišenę lenda, tuo radikalesnių 
priemonių iš jos prašoma. Kuo 
giliau įlindusi į valstybės kišenę, 
tuo labiau tolsta nuo skaitytojo ir 
tampa vis labau priklausoma nuo 
valdžios. Kuo labiau priklau-
soma nuo valdžios, tuo mažiau 
reikalinga visuomenei. Susidaro 
uždaras priklausomybės ratas. 

Jei anksčiau žiniasklaida buvo 
vienintelis žinių šaltinis, tai da-
bar tam yra alternatyvos. Situa-
ciją dar labiau komplikuoja tai, 
kad žiniasklaidos turinys iš es-
mės yra nemokamas, o dirban-
tiems specialistams reikia mokė-
ti algas, išlaikyti redakcijas ir t.t. 
Priklausyti nuo greitai besikei-
čiančios technologinės, rinkos 
situacijos, taikytis prie skaityto-
jų poreikių – strateginio mąsty-
mo, įžvalgų reikalaujantis pro-
cesas. Imti valdžios pakišas per 
specialius fondus, užsakomąją ir 
žymėtą, ir, kaip praktika parodė, 
nežymėtą, reklamą – yra daug 
paprasčiau. Tačiau reikia nepa-
miršti, kad mažėjant skaitytojų 
auditorijoms, ir tokia valdžiare-
klamės tikslinė auditorija senka. 
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Klausėme rokiškėnų: ar pritariate dabartiniam pandemijos valdymui?
Rugsėjo 9-16 dienomis 

„Vilmorus“ atliktos ap-
klausos rezultatai paro-
dė, jog dauguma Lietu-
vos gyventojų nepritaria 
dabartiniam pandemijos 
valdymui, todėl nuspren-
dėme paklausti Rokiškio 
gyventojų nuomonės, ką 
jie mano apie valstybės 
vadovų priimtus spren-
dimus bandant suvaldyti 
pandemiją. 

Rasa Šiaučiūnienė:
Mano nuomone, vals-

tybės vadovai daro pakan-
kamai, siekdami suvaldyti 
COVID-19 pandemiją, bet 
ne visi valdžios sprendimai 
ir apribojimai atrodo etiški. 
Vienas iš jų - žymiai per 
didelės baudos už kaukių 
nenešiojimą tam skirto-
se vietose. Nemanau, kad 
žmonės pradėtų piktybiš-
kai nesilaikyti nustatytos 
tvarkos, jei baudos būtų 
mažesnės ir bent jau jos ati-
tiktų nusižengimą. O vie-
nas iš gerų sprendimų - tai 
leidimas dirbti mažiesiems 
verslams.

Kalbant apie apriboji-
mus, kurie vis didinami, 
kad motyvuotų žmones 
skiepytis, neturėtų perei-
ti iki perteklinio žmogaus 
teisių ir laisvių apribojimo. 
Pavyzdžiui, baudos už kau-
kių nenešiojimą turi būti 
atitinkamos nusižengimui, 

nors jos vis tiek turėtų būti 
privalomos dėvėti daugu-
mai, ypač prekybos cen-
truose. 

Nematau galimybių paso 
kaip kažkokios blogybės, 
bet vien dėl to, kad aš jau 
pasiskiepijusi COVID-19 
vakcina. Nežinau kaip 
mąstyčiau, jei nebūčiau 
pasiskiepijusi, bet įsivaiz-
duoju, kad daugelis drau-
dimų, neturint galimybių 
paso, gali atrodyti kaip at-
imta galimybė iš asmens 
kažkur lankytis. Kadangi 
pati rizikavau savo sveika-
ta, nors šiais skiepais nesu 
nelabai pasitikinti, manau, 
tai teisinga, kad tie, kurie 
rizikuoja ir skiepijasi dėl 
visuomenės, gautų daugiau 

galimybių šios pandemijos 
metu“. 

 Lauras Gaubas:
„Manau, jog valstybė 

imasi užtektinai veiksmų 
pandemijai suvaldyti. Žmo-
nės nori greitų rezultatų, 
tačiau dalis nenori pasiau-
koti dėl to. Visi nori, kad 
pandemija būtų suvaldy-
ta ir kuo greičiau, bet kai 
valstybė nustato žingsnius, 
žmonėms jie patinka tik iki 
tol, kol tai paliečia jų laisvę 
ar patogumą. 

Įvedant vis daugiau ap-
ribojimų skatinant skiepy-
tis – manau, kad tai nevei-
kianti strategija. Mat, jei 
žmogų vis labiau sprausi į 
kampą, jis gali vien iš prin-

cipo atsisakyti skiepytis 
vien dėl jaučiamo spaudi-
mo. Tada atsiranda atsako-
mieji veiksmai, priešišku-
mas. Geresnis būdas būtų 
užmegzti pokalbį su tais, 
kurie neseka valstybės nu-
rodytų patarimų, tokių kaip 
vakcinacija. Ir pokalbis 
turėtų vykti taip - „jei ne-
siskiepijate – kokių veiks-
mų galėtumėte imtis, kad 
mažintumėme pandemijos 
užsikrėtimų skaičių?“. Tada 
žmonės įsitrauktų į pokalbį 
arba patys atsakytų sau, kad 
daugiau geresnių būdų, nei 
skiepai tiesiog nėra. Arba 
gal net sugalvotų naujų 
būdų, kaip reguliuoti savo 
kasdienį gyvenimą ir pri-
sidėti prie šios problemos 

sprendimo individualiai“.

 Gytis Michailovskis:
„Manau, valstybė per 

daug bando suvaržyti šią 
pandemiją. Man asmeniš-
kai galimybių pasas atrodo 
kaip labai neetiška idėja, 
skirstanti žmones į grupes.

Esu nieko prieš dėl kaukių 
nešiojimo patalpose. Priešin-
gai, mano nuomone, veido 
kaukės reikalingos - jos ne 
juk sukurtos ne šiaip sau. 
COVID-19 sklinda oro laše-
liniu būdu. Bakterijos negali 
dideliais mąstais sklisti oro 
būdu ar nusėsti ant paviršių, 
kuriuose virusas išgyvena 
ilgą laiką plisdamas. 

Tačiau, kas liečia CO-
VID-19 skiepus, tai turėtų 

būti asmeninis pasirinki-
mas, nes daugiausia, ką 
vakcina gali, tai padėti, 
kad persirgimas būtų žy-
miai lengvesnis. Pasiskie-
piję žmonės vis viena gali 
užsikrėsti patys ir užkrėsti 
kitus, pasiskiepijusius ar 
nepasiskiepijusius žmo-
nes. COVID-19 plitimo 
suvaldymas vien vakcina 
ir galimybių pasu skamba 
juokingai. Kaip ir minėjau, 
tai turėtų būti asmeninis 
pasirinkimas, o neprivers-
tinis, pavyzdžiui, atimant 
žmonių teises apsipirkinėti 
prekybos centruose.  

Su vis naujais pakeiti-
mais, kurie tik daugiau ir 
daugiau apriboja žmonių 
laisvę, ypač tų, kurie pa-
sirinko nesiskiepyti šia 
vakcina, priversti skiepy-
tis tokiomis priemonėmis 
neįmanoma ir tai turėtų 
likti žmonių teise pasirink-
ti patiems, o ne būti tar-
si prispaustam į kampą ir 
pagaliau gauti, ką galima 
pavadinti „gyvulių pasu“. 
Norėčiau pats pasirinkti, ne 
būti verčiamas tai padary-
ti. Netenkama ne vien pa-
prastų patogumų, negalint 
apsipirkti didžiuosiuose 
prekybos centruose, bet ir 
keičiančių gyvenimą daly-
kų, kaip darbo praradimas, 
dėl to, kad nesutinkama su 
valstybės politika“.

Audrius PAŠKONIS

Pareigūnai sudavė smūgį šešėliniam alaus verslui
Panevėžio apskrities 

vyriausiojo policijos ko-
misariato Kriminalinės 
policijos ekonominių nu-
sikaltimų tyrimo valdybos 
pareigūnai, kartu su Pane-
vėžio apygardos prokura-
tūra, talkinant kolegoms iš 
Kauno, Šiaulių, Utenos bei 
Panevėžio apskrities VMI 
specialistams įvykdė pla-
taus masto operaciją prieš 
šešėlinį alaus verslą.

Spalio 13 dieną vyku-
sios operacijos metu buvo 
suduotas stiprus smūgis Pa-
nevėžio mieste, Kupiškyje, 
Rokiškyje, Kėdainiuose, 
Šeduvoje įsikūrusiems alaus 
barams ir Panevėžio mieste 
registruotai įmonei, gami-
nančiai alų bei tiekiančiai 
jį barams, dalies parduotos 
produkcijos galimai neį-
traukiant į savo buhalterinę 
apskaitą.

Pareigūnai atliko virš 60 
kratų, kurių metu buvo rasti 
tyrimui reikšmingi doku-
mentai, neapskaitytas alus, 
kontrabandinės cigaretės, 
stiprūs alkoholiniai gėrimai 
be banderolių bei grynieji 
pinigai, kurie galimai gauti 

iš neteisėtos veiklos. Įta-
riama, kad su minėta nusi-
kalstama veika yra susiję 
daugiau kaip 20 juridinių 
asmenų, kurių pagrindinė 
veikla yra alaus prekyba ba-
ruose.

Pasak Panevėžio apskri-
ties VMI Kontrolės depar-
tamento, kurio specialistai 
talkino operacijoje, direk-
toriaus Vido Osipovo, buvo 
patikrinta dešimt alaus barų, 
iš kurių septyni – Panevėžio 
mieste. Daugiau kaip pusėje 
alaus barų fiksuoti pajamų 
neapskaitymo atvejai, vie-
name iš barų rasta neapskai-
tytų grynųjų pinigų, kitame 
– kasos aparatas nebuvo 
įjungiamas kiekvieną baro 

darbo dieną, o klientams at-
siskaičius banko kortelėmis, 
pardavimo operacijos nėra 
registruojamos kasos apa-
ratu ir kiekvienam klientui 
neišduodamas kasos aparato 
kvitas, gautos pajamos ka-
sos aparatu registruojamos 
po kelių dienų arba mėne-
sio pabaigoje. Baruose rasti 
įvairūs kiekiai alaus, kurių 
įsigijimo dokumentai kelia 
įtarimų. Vieno alaus baro 
savininkas pora statinių 
slėpė net savo miegamojo 
spintoje.

Policijos pareigūnai, 
vykdę šią operaciją, tą pa-
čią dieną įtarimus pareiškė 
trims asmenims, susiju-
siems su apgaulingu buhal-

terinės apskaitos tvarkymu, 
neteisingu duomenų apie 
pajamas ir pelną pateikimu. 
Įtariama, kad pagamintas 
alus be apskaitos dokumen-
tų buvo pristatomas į alaus 
barus, kur jis buvo parduo-
damas, gautų pajamų neaps-
kaitant kasoje.

Ikiteisminiam tyrimui 
vadovaujantis Panevėžio 
apygardos prokuratūros 
Baudžiamojo persekiojimo 
skyriaus prokuroras apri-
bojo įtariamųjų teisę į jų 
nuosavybę. Įtariamieji turės 
paaiškinti rastų per kratas 
pinigų, nekilnojamojo ir bei 
kito vertingo turto kilmę.

prokuraturos.lt
inform.

Šiandien startuoja 
Mažų miestelių lyga

Penktadienį po ilgos 
pertraukos Mažų mieste-
lių lygos arbitrai sušvilps 
rungtynių pradžią. Ro-
kiškyje startuoja naujasis 
Mažų miestelių lygos se-
zonas. Jame matysime ir 
dvi mūsų rajono koman-
das – Obelių  „Entuzias-
tus“ bei Rokiškio „Auto-
deną“. 

Pirmosios rungtynės –
Rokiškyje
Pirmosios naujojo se-

zono rungtynės bus žai-
džiamos Rokiškyje, Kūno 
kultūros ir sporto centre. 
Susitiks Obelių „Entuzias-
tai“ bei Kupiškio „BC De-
vold“. Rungtynių pradžia 
– 20.30 val. 

Ar žiūrovai bus lei-
džiami į stebėti rungtynių 
gyvai? Lygos direktorius 
Martynas Karaliūnas „Ro-
kiškio Sirenai“ paaiškino, 
kad dėl to sprendžia kie-
kviena šeimininkų koman-
da. Jei ji nusprendžia, kad 
leis į salę žiūrovus, vadi-
nasi, turi užtikrinti ir gali-
mybių pasų patikrinimą, ir 

kaukių dėvėjimą, ir atstumų 
laikymąsi bei kitus reika-
lavimus. „Į tai bus žiūrima 
rimtai, nes nesklandumai 
gali skaudžiai atsiliepti“, – 
sakė pašnekovas.

Kitos rungtynės, kuriose 
žais Rokiškio rajono ko-
mandos, bus šeštadienį. Na-
muose žais Rokiškio „Auto-
dena“, kuri priims Parovėjos 
„Agarą“.

Aštuoniolika ekipų
Dėl Mažų miestelių lygos 

čempionų titulo šiemet var-
žysis 18 Lietuvos ekipų. Jos 
suskirstytos į Rytų, Vakarų 
ir Pietų pogrupius. Be jau 
minėtų Kupiškio „BC De-
vold“ bei Parovėjos „Aga-
ro“, mūsiškių varžovėmis 
dar bus Paįstrio „Kvieta“ bei 
Visagino „Visaginas“.

Bus rengiamos ir „35+“ 
amžiaus grupės Mažų mies-
telių lygos varžybos. Čia 
žais 14 komandų, kurios 
suskirstytos į Rytų ir Vakarų 
grupes. Šiose varžybose ra-
jono atstovų nėra.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Prie Rokiškio ežero jau pastatyta 
spalvinga laivo formos vaikų 
žaidimų aikštelė

Prie Rokiškio ežero 
jau pastatyta spalvinga 
laivo formos vaikų žai-
dimų aikštelė!

 
Ši pramogų mažie-

siems poilsiautojams 
erdvė – dalyvaujamojo 
biudžeto rezultatas, kai 
bendruomenės iniciatyvų 
projektų konkursą laimė-
jo asociacijai „Rokiškio 
mamų klubas“ priklau-
sančių mamų ir jų vado-
vės Enrikos Pavilonienės 
pasiūlyta idėja, sulaukusi 
daugiausiai gyventojų 
palaikymo!

 „Prie ežero jau buvo 
įkurta erdvė aktyviam po-
ilsiui (veikė batutų parkas, 
naujai įrengtas vandenlen-
čių parkas, puikiai sutvar-
kytas paplūdimys, todėl 
norėjosi pasiūlyti įrengti 
žaidimų aikštelę mažie-
siems vaikams, šeimai at-
vykus poilsiauti, veiklos 
turėtų visų amžiaus grupių 
gyventojai”, - sakė E. Pavi-
lonienė. 

Rajono vadovas Ramū-
nas Godeliauskas džiau-
giasi, kad Rokiškis rajono 
savivaldybė, viena iš ne-
daugelio savivaldybių Lie-

tuvoje, suteikusi galimybę 
gyventojams įsitraukti į 
sprendimų priėmimus puo-
selėjant, gražinant miestą 
bei išreikšti savo valią, 
ko, jų akimis, labiausiai 
pasigendama, trūkstama 
mieste. „Tikiuosi, kad ir 
kitais metais dalyvaujama-
jam biudžetui skirtos lėšos 
paskatins gyventojus imtis 
iniciatyvų, kūrybos ir ge-
neruoti idėjas jau dabar. O 
mes su komanda padėsime 
jas įgyvendinti”, - teigė ra-
jono meras.

Rajono savivaldybės
inform.

Vilniaus dailės akademijos 
studentai: Rokiškio tvenkiniai –
tarsi mieganti gražuolė

Rokiškio rajono savi-
valdybės atstovai dalyvavo 
nuotoliniame susitikime su 
Vilniaus dailės akademijos 
studentais, kurie pristatė 
Rokiškio tvenkinių tolimes-
nio plėtojimo gaires. Stu-
dentų atvykimu ir projekto 
kuravimu vasarą rūpinosi 
savivaldybės administraci-
jos Architektūros ir pavel-
dosaugos skyriaus vedėjo 
pavaduotoja Ingrida Trum-
paitė.

Rokiškio rajono savival-
dybės merui Ramūnui Gode-
liauskui rūpėjo sužinoti ne tik 
tvenkinių plėtojimo koncep-
cijas, bet ir tai, kokį pirmąjį 
įspūdį projekto rengėjams pa-
liko miestas.

Pasak Vilniaus dailės aka-
demijos (VDA) architektūros 
specialybės 2-3 kurso studen-
tų vadovo doc. Eduardo Lo-
zuraičio, Rokiškis pranoko lū-
kesčius – pasižymėjo ypatinga 
tvarka ir švara.

„Palyginčiau Rokiškį net 
su Japonijos miestais, ku-
riuose vyrauja tvarka ir švara, 
niekur nepamatysi grafiti pie-
šinių“, – neslėpdamas susiža-
vėjimo sakė E. Lozuraitis. 

Dėstytojui antrino ir stu-
dentai. Rugilei Akambakaitei 
labiausiai imponavo miesto 
gili istorinė linija bei kompak-
tiškumas.

„Gamta ir senamiestis man 
paliko didžiausią įspūdį“, – 
kalbėjo studentė. Jai pritarė ir 
kolegė, kuriai įstrigo saugi ir 
tvarkinga miesto aplinka.

R. Akambakaitės nuomo-
ne, didžiulis privalumas yra 
tai, kad vandens telkinys ir 
miškas yra visai netoli miesto 
centro ir tankiau apgyvendin-
tų teritorijų, todėl yra visos 
susisiekimo galimybės, ypač 
puikus pasiekiamumas pės-
čiomis. Pagrindiniai tvenkinių 
parko plėtojimo uždaviniai 
buvo įvardinti šie:

Aiškiai atskirti aktyvaus 
poilsio ir pramogų, ramaus 
poilsio ir bioįvairovės apsau-
gos parko zonas;

Numatyti galimybę parką 

įrengti etapais;
Skatinti viešojo ir privataus 

sektorių partnerystę, įtrau-
kiant verslą į parko aptarnavi-
mo veiklas.

Kaip vietos privalumus, 
studentai išskyrė gerą ža-
liosios erdvės apsaugą nuo 
triukšmo ir taršos, sutvarkytą 
paplūdimį ir įrengtas pramo-
gų zonas, pakrančių teritorijų 
priklausymą valstybinei že-
mei. Tačiau šiuo metu yra ir 
trukdžių, kurie neskatina teri-
torijos patrauklumo ir lanko-
mumo. Tvenkinių matomumą 
ir judėjimą pakrantėmis riboja 
savaiminiai sąžalynai, priva-
čių sklypų tvoros riboja judė-
jimą pietvakarinėje pakrantė-
je, didelėje tvenkinių dalyje 
vyksta aktyvus pelkėjimas.

Pasak Rugilės, sukūrus 
palankią infrastruktūrą, kurio-
se vyrautų tiek aktyvių, tiek 
pasyvių pramogų įvairovė ir 
skirtingos, atitinkamai pritai-
kytos zonos, galima sukurti 
įsimintiną traukos objektą 
turistams bei lankomą erdvę 
skirtingo amžiaus grupių ir in-
teresų žmonėms.

„Nevalant tvenkinių, pel-
kėjimo procesai tik stiprės, 
neformuojant ir neatveriant 
erdvių miške, jis netaps pa-
trauklia poilsio parko dalimi. 
Pirmiausia siūlytume įrengti 
žiedinį pakrantės taką, be ku-
rio parkas negautų tolesnio 
plėtojimo paskatų“, – įžval-
gomis dalinosi bendrą darbą 
pristatanti studentė. 

Projekto autorių many-
mu, turėtų būti kuriama di-
delė naudojimo būdų (poil-
sio, sporto pramogų) pasiūla, 
orientuota į skirtingas amžiaus 
ir interesų grupes. Parko teri-
torijoje būtina atskirti funk-
cinius prioritetus, formuojant 
zonas ir išskiriant ekologinės 
apsaugos, ramaus ir aktyvaus 
poilsio erdves. Želdinių for-
mavimas tvenkinių pakrantėse 
turėtų vykti dviem kryptimis. 
Pirmiausia, turėtų būti išvalyti 
krūmų sąžalynai. Tą atlikus, 
atsivertų patrauklūs vaizdai į 
tvenkinius. Antras žingsnis, 
vizualiai pridengti panoramo-

se esančius pakrančių pasta-
tus – stiprinti vietos gamtinį 
įvaizdį.

„Projekto idėja išsiskiria 
tuo, kad parkas gali būti for-
muojamas etapais ir kiekvieną 
kartą pasipildyti naujomis er-
dvėmis, kurios nesunkiai inte-
gruotųsi į bendrą koncepciją. 
Mūsų manymu, tik žiedinis 
takas turėtų būti įrengtas per 
pirmąjį darbų etapą“, – teigė 
Rugilė.

Studentai pristatė tvenkinių 
koncepciją – nuo apželdintos 
teritorijos, kurioje vietą rastų 
moderni, gamtai draugiška pa-
vėsinė ir ramaus poilsio norin-
tys poilsiautojai, iki privačių 
erdvių, kuriose galima būtų 
rengti piknikus savo draugų ar 
šeimos rate netrukdant aplin-
kiniams, ant vandens įrengto 
tako šalia privačių namų te-
ritorijos bei patogaus tiltelio. 
Šiaurinėje dalyje turėtų atsi-
rasti terasa su puikiu atsive-
riančiu vaizdu bei visų žiemą 
pamėgtame kalne – apžvalgos 
bokštas su aktyviomis pramo-
gomis. Žvejai taip pat turėtų 
savo kampą su įrengtomis 
jaukiomis palapinėmis bei per 
ežerą besidriekiantį plaustą, 
kuriuo be vargo gali pasiekti 
kitą ežero krantą.

„Tai – išties puikios idėjos. 
Tikiu, kad ateityje jomis pa-
sinaudosime vis labiau pritai-
kant šią vietovę tiek patiems 
gyventojams, tiek ir turistams. 
Kaip jau buvo paminėta šiame 
susitikime – Rokiškio tvenki-
niai, tarsi mieganti gražuolė 
gamtos apsuptyje. Todėl ma-
tydami poreikį, norime išnau-
doti turimus Rokiškio gamtos 
turtus ir atverti juos žmonėms.

Džiaugiuosi, kad Rokiškio 
miestas paliko tokį įspūdį. Tai 
– labai didelė paskata ir mo-
tyvacija visiems mums, kurie 
savo darbu, idėjomis prisideda 
prie miesto puoselėjimo“, – 
gyrė projekto idėjos autorius 
rajono vadovas ir vylėsi, kad 
studentams atvykus kitą kartą, 
jau viena ar kita idėja bus įgy-
vendinta.

Rajono savivaldybės
inform.

Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijoje 
viešėjo Infomobilis

Spalio 19 d. Rokiškio 
Juozo Tūbelio progim-
nazijoje viešėjo Infomo-
bilis, kuriame 6-8 klasių 
mokiniams buvo veda-
mos edukacinės pamo-
kos.

Infomobilis - tai tech-
nologijų ir inžinerio mo-
kymo įranga aprūpin-
tas specialus autobusas 
- mobili techninės krypties 
STEAM laboratorija, ku-
rioje vaikai ir jaunimas su-
pažindinami su inžinerinės 
pramonės profesijomis, 
mokymosi, praktikos ir 
karjeros galimybėmis.

Infomobilyje sumon-
tuota automatizuota išma-
niosios gamybos linija, 
frezavimo ir tekinimo bei 
lazerinio pjovimo staklės, 
suvirinimo stimuliatorius, 
3D spausdintuvas, įvairūs 
mokomieji stendai, sutei-
kiantys galimybę pažinti 
profesijas ir jas „pasima-
tuoti“.

Siekiant populiarinti 

inžinerines studijų kryptis, 
specialybes ir profesijas, 
jaunimui skirtus profesinio 
orientavimo renginius, nau-
dojant profesinę orientavimo 
priemonę, mobilią STEAM 

laboratoriją - Infomobilį, 
organizuoja Lietuvos inži-
nerinės pramonės asociaci-
ja LINPRA.

„Rokiškio Sirenos“
inform.
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Prie atstatyto Plunksnočių bunkerio 
vyko Gyvosios istorijos pamoka

Spalio 18 d., prie at-
statyto Plunksnočių bun-
kerio vyko Gyvosios isto-
rijos pamoka. Čia buvo 
paminėtos poetės parti-
zanės Dianos Glemžaitės 
ir Algimanto apygardos, 
Kunigaikščio Margirio 
rinktinės, Gedimino kuo-
pos partizanų žūties 
72-osios metinės.

 
Šioje vietoje MGB agen-

to A. Lūžos išduoti ir su-
sprogdinti Gedimino kuo-
pos šeši partizanai: vadas 
Juozas Bulovas-Iksas, jo 
brolis Antanas Bulovas-Bu-
drys, Juozo Bulovo žmona 
poetė Diana Glemžaitė, Ka-
zys Kirstukas-Mukas, Pe-
tras Indruškevičius-Dainius.

 Šios istorijos pamokos 
tikslas buvo prisiminti ko-
votojus ir jų sunkią dalią, 
daugumai tragišką kovoje 

už šiandienos Laisvę.
 Prie Plunksnočių bun-

kerio susirinko gausus jau-
nimo būrys, Biržų 501 ir 
Pandėlio 513 kuopų jaunieji 
šauliai, svečiai iš 9 rinkti-
nės Zarasų kuopos. Žuvusių 
partizanų artimieji, tremti-
nių sąjungos atstovai ir kiti 
neabejingi garbingai Lietu-
vos laisvės kovų istorijai.

Laisvės kovų
muziejaus inform.

Apdovanoti literatūrinio konkurso 
„Baltų poetės E. Mezginaitės taku“ laureatai

Spalio 15 d. Rokiš-
kio Juozo Keliuočio 
viešojoje biblioteko-
je paminėtos šviesaus 
atminimo kraštietės 
poetės Elenos Mezgi-
naitės 80-osios gimimo 
metinės. Paskelbti re-
zultatai literatūrinio 
konkurso „Baltu poe-
tės Elenos Mezginaitės 
taku“, kuriame dalyva-
vo kūrėjai iš Alytaus, 
Joniškio, Kauno, Kel-
mės, Klaipėdos, Ku-
piškio, Radviliškio, 
Rokiškio, Pakruojo, 
Panevėžio, Plungės, 
Šiaulių, Vilniaus mies-
tų ir rajonų). 10-ies 
narių komisija (iš  Ro-
kiškio, Kupiškio ir Pa-
nevėžio) anonimiškai iš  
28 poezijos ir 6 prozos 
kūrinių išrinko 1-3 vie-
tų nugalėtojus poezijos 
ir prozos kategorijose. 
Taip pat skyrė padėkas 
4-6 vietų laureatams.

Konkurso nugalėtoja 
poezijos kategorijoje tapo 
Vida Papaurėlienė (Rokiš-
kis), 2-oji vieta skirta Ni-
jolei Ragainienei (Plungė/
Vilnius), 3-ioji – Linai Ar-
chipovai (Šiauliai).  

Poezijos kūrinių vertini-
me –  antrajai  - penktajai 
vietai skirtų  balų skirtumas 
–  tik per vieną balą... Gar-
binga 4-oji vieta teko Danu-
tei Mažeikienei (Šetekšnos, 
Rokiškio r.), 5-oji – Jolan-
tai Juodinytei (Rokiškis), 
6-oji - Emilijai Kvedarienei 
(Joniškis).

Prozos kategorijoje ab-
soliučia nugalėtoja paskelb-
ta Jūratė Sučylaitė (Panevė-
žys/Klaipėda), 2-oji vieta 
skirta Rimai Statkonienei 
(Pandėlys, Rokiškio r.), 
3-ioji – Alinai Jonaitienei 
(Joniškis), 4-oji – Redai 
Kiselytei (Rokiškis), 5-oji 
- Salvinijai Kalpokaitei 
(Rokiškis), 6-oji – Onutei 
Striškienei (Paįstrys, Pane-

vėžio r.).
Nugalėtojai, laureatai 

ir visi renginyje dalyvavę 
kūrėjai skaitė savo eilėraš-
čius ir buvo apdovanoti di-
plomais, padėkomis, atvir-
laiškiais ir suvenyrais. 

Elenos  Mezginaitės  
poeziją jos eilėmis „atra-
kino“ ir poetės gyvenimu 
„vedė“ Panevėžio Juozo 
Miltinio dramos teatro ak-
torė, kraštietė Ligita Kon-
drotaitė.

Sveikiname konkurso 
nugalėtojus, laureatus ir 
visus dalyvius, dėkojame 
už buvimą kartu, prisime-
nant savą Rokiškio, Ku-
piškio ir  Panevėžio krašto 
žmonėms ir žinomą visoje 
Lietuvoje  poetę, žurnalis-
tę Eleną Mezginaitę.

Rokiškio 
Juozo Keliuočio 

viešosios bibliotekos
direktorės

 pavaduotoja
 Daiva Vilkickienė

Juodupės gimnazijoje lankėsi 
25-osios laidos abiturientai

Spalio 16 d. Rokiškio rajono Juodupės gimnaziją aplankė 25-osios laidos abi-
turientai 40 metų vidurinės mokyklos baigimo proga.

 Jie dalinosi mokykliniais prisimimais, išdaigomis, prisiminė dėsčiusius mokyto-
jus, džiaugėsi dabar jau kitokia - žymiai gražesne mokykla bei palinkėjo mokyklai 
turėti kuo daugiau mokinių.

Juodupės gimnazijos inform.

Salų dvare pradėjo veikti siaubo rūsys

Salų dvaro kūrybos ir laisvalaikio rezidencija stebina siūlomų paslaugų ir pra-
mogų gausa. Ką tik duris lankytojams atvėrė siaubo rūsys, kuris veiks iki lapkričio 
6-osios.

Kaštonų g. 13,  Salų k., Kamajų sen. Rokiškio r., Tel. Nr.: +370 689 51279; +370 610 
01621
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Užs. 1494

Spalio 29 d. (penktadienį) 10 
val. šaukiamas Rokiškio rajono 
savivaldybės tarybos posėdis. 
Posėdis vyks nuotoliniu būdu, 
fiziškai nedalyvaujant savivaldy-
bės tarybos nariams, naudojant 
telekomunikacijos priemones 

(vaizdo ir garso konferenciniu ryšiu „Zoom“ 
platformoje).
Tarybos posėdžio darbotvarkė ir sprendimų 

projektai skelbiami interneto svetainėje adresu: 
http://old.rokiskis.lt/lt/e-demokratija/posedzi-
ai.html.

Užs. 1496

Rokiškio rajono savivaldybės 
administracija skelbia konkur-
są į Rokiškio miesto seniūnijos 
vyriausiojo specialisto viešajai 
tvarkai pareigas (karjeros valsty-
bės tarnautojas, pareiginės algos 
koeficientas – 7,10).

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

Spalio 25 d. - nemokamos teisinės konsultacijos
Kaip ir kasmet, Lietu-

vos Konstitucijos ir Euro-
pos teisės dienos proga Lie-
tuvos teismų darbuotojai 
spalio 25 d. teiks nemoka-
mas teisines konsultacijas.

Dėl vis dar sudėtingos 
epidemiologinės situaci-
jos šalyje, laikantis su CO-
VID-19 plitimu susijusių 
rekomendacijų ir tam, kad 
būtų apsaugoti tiek konsul-
tacijas teikiantys Lietuvos 
teismų darbuotojai, tiek ieš-
kantys pagalbos žmonės, jau 

antrus metus iš eilės teisinės 
konsultacijos bus teikiamos 
nuotoliniu būdu – Lietuvos 
teismų nurodytais telefonais.

Nemokamos teisinės kon-
sultacijos „Lietuvos teismai: 
Jūs klausiate – mes atsako-
me!“ vyks spalio 25 dieną 
nuo 9 iki 16 val. Numatoma, 
kad vienos konsultacijos te-
lefonu laikas truktų iki 15 
min. Be išankstinės registra-
cijos nurodytais telefonais 
Lietuvos gyventojai galės 
skambinti ir jiems bus su-
teikiama informacija pagal 

teismų kompetenciją.
Gyventojus Panevėžio apy-

linkės teisme konsultuos teisė-
jų padėjėjai šiais telefonais:

Panevėžio rūmuose – (8 
45) 432 343,

Biržų rūmuose – (8 450) 
31702,

Rokiškio rūmuose – (8 
458) 51102,

Pasvalio rūmuose – (8 
451) 34478,

Kupiškio rūmuose – (8 
459) 35246.

Kasmet organizuojamų 
nemokamų teisinių konsul-

tacijų „Lietuvos teismai: Jūs 
klausiate – mes atsakome!“ 
metu vis daugiau žmonių 
randa atsakymus į jiems rū-
pimus klausimus apie pa-
veldėjimo teisę, santuokos 
nutraukimą, nepilnamečių 
vaikų išlaikymą ir t. t. Tad 
ir šiemet Lietuvos teismuose 
dirbantys profesionalūs tei-
sininkai visiškai nemokamai 
ir saugiai – telefonu – padės 
žmonėms surasti sprendimą 
konkrečioje situacijoje.

Panevėžio apylinkės
 teismo informacija.

Savaitės policijos įvykių apžvalga
Spalio 11 – 17 dienomis 

Panevėžio apskrities poli-
cija pradėjo 64 (praėjusią 
savaitę – 53) ikiteisminius 
tyrimus.

Per savaitę buvo pradėta 
12 ikiteisminių tyrimų dėl 
vagysčių (6 – iš negyvena-
mų patalpų, 1 – iš gyvena-
mojo namo ar buto, 1 – iš 
gyvenamojo namo kiemo, 4 
– kitos). Keturios vagystės 
įvykdytos Panevėžio mies-
te, 4 – Panevėžio rajone, 2 
– Pasvalio rajone, 2 – Biržų 
rajone. Vagysčių šią savaitę 
neregistruota Kupiškio ir 
Rokiškio rajonuose.

Pradėti trys ikiteisminiai 
tyrimai dėl turto sunaikini-
mo ar sugadinimo, 2 – dėl 
sukčiavimo, 2 – dėl netei-
sėto disponavimo narkoti-
nėmis ar psichotropinėmis 
medžiagomis, 3 – dėl viešo-
sios tvarkos pažeidimo.

Spalio 11 – 17 dienomis 
apskrities keliuose buvo re-
gistruoti du įskaitiniai (kai 
nukentėjo žmonės) eismo 
įvykiai. Jų metu žuvo auto-

mobilio vairuotojas, sužeis-
ta pėsčioji. Policijos parei-
gūnai sustabdė 7 neblaivius 
vairuotojus, kuriems nu-
statyta, kad kraujyje yra 
daugiau nei 1,5 promilės 
alkoholio, todėl taikoma 
baudžiamoji atsakomybė. 
Vienas neblaivus vairuoto-
jas prie automobilio vairo 
sėdo Panevėžio mieste, 2 – 
Panevėžio rajone, 3 – Pas-
valio rajone, 1 – Rokiškio 
rajone.

Policija įspėja: šiuo metu 
migruojantys laukiniai gy-
vūnai kelia didžiulę grėsmę 
eismo saugai.

Grėsmė transporto prie-
monei susidurti su į kelią 
įbėgusiu laukiniu gyvūnu 
ypač padidėja rudenį ir pa-
vasarį, kai gyvūnai rengiasi 
„tuoktuvėms“ ar migruoja iš 
vienų ganyklų į kitas, taip 
pat, kai vyksta medžioklės 
sezonas. Paprastai laukiniai 
gyvūnai aktyvesni tamsiuo-
ju paros metu, nors, kaip 
rodo policijos gaunami 
pranešimai, susidūrimų su 
gyvūnais įvyksta, galima 

sakyti, bet kuriuo metu – ir 
naktį, ir paryčiais, ir dieną, 
tiek rajoniniuose, tiek kraš-
to ar magistraliniuose ke-
liuose. Be to, atkreiptinas 
dėmesys, kad gyvūnai, ypač 
stirnos, vis dažniau užklysta 
ir į miestų, miestelių, gy-
venviečių gatves.

Daugiausia į eismo įvy-
kius patenka stirnų, nereti 
atvejai, kai neišvengiama 
susidūrimų su briedžiais, 
elniais – jų padariniai daž-
niausiai sunkesni (sužei-
džiami ar net žūva žmonės). 
Yra ir įvykių su šernais, 
bebrais, usūriniais šuni-
mis, kiškiais, skrendančiais 
paukščiais, buvo partrenkti 
ir į kelią įėję (įbėgę) nami-
niai gyvūnai (arkliai, kar-
vės, šunys).

Šiais metais policijos pa-
reigūnai užregistravo jau 
daugiau nei 3 540 eismo įvy-
kių, kai susidurta su gyvū-
nais. 29-iuose iš jų nukentėjo 
žmonės: žuvo 2 eismo daly-
viai (lengvųjų automobilių 
vairuotojai), daugiau negu 
30 buvo sužeista.

Policija atkreipia dė-
mesį, kad siekiant išvengti 
susidūrimų su gyvūnais, 
vairuotojai:

– turi būti ypač dėmesingi 
važiuodami užmiesčio ke-
liuose, vietovėse, kur kelias 
kerta miškus ar atvirus lau-
kus, tamsiuoju paros metu, 
esant rūkui ar darganai;

– prisiminti, kad gyvūnų 
elgesys sunkiai prognozuo-
jamas ir nenuspėjamas, ypač 
jei juos apakina transporto 
priemonių žibintų šviesos;

– ruožuose, paženklin-
tuose įspėjamuoju kelio 
ženklu „Laukiniai gyvūnai“, 
elgtis labai atidžiai, stebėti 
kelkraščius, pamačius sto-
vintį gyvūną, važiuoti pro 
jį itin atsargiai ir lėtai – ne-
mirksėti žibintų šviesomis, 
nenaudoti garso signalo;

– turi pasirinkti tik saugų 
(ne leistiną) važiavimo grei-
tį, kad prireikus bet kuriuo 
momentu galėtų tinkamai 
reaguoti, suvaldyti transporto 
priemonę, prireikus – sustoti.

Panevėžio VPK
inform.

Stabdomas Rokiškio senelių 
globos namų gyventojų 
lankymas

Dėl prastėjančios epidemiologinės situacijos stabdo-
mas Rokiškio senelių globos namų gyventojų lankymas.

Siuntinių perdavimas nėra stabdomas, juos vis dar gali-
te palikti tam skirtoje vietoje, vežimėlyje, šalia tarnybinio 
įėjimo nuo 7.30 iki 18.00 val. Siuntinius palikite vežimė-
lyje tvarkingai, sandariai supakuotus ir nurodykite kam jis 
skirtas.

Senelių globos namų administracijos inform.

Daugiau nei pusė gyventojų nepalaiko automobilių taršos mokesčio
Daugiau nei pusė gy-

ventojų nepalaiko auto-
mobilių siūlomo naujo 
taršos mokesčio, rodo 
naujausia LRT užsakymu 
atlikta apklausa. 

Kaip skelbia portalas lrt.
lt, rinkos tyrimų bendro-
vės „Norstat“ rugsėjo 24 
– spalio 17 dienomis atlik-
tos apklausos duomenimis, 
apskritai tokiam mokesčiui 
nepritaria 56 proc. apklaus-
tųjų, 33 proc. teigia, kad 

toks mokestis yra reikalin-
gas, o 12 proc. nurodė netu-
rintys nuomonės.

Palankiau mokestį ver-
tino moterys (38 proc.) nei 
vyrai (27 proc.), taip pat 
jauniausi 18–24 metų bei 
65-erių bei vyresni žmonės. 
Mažiausią palaikymą išreiš-
kė 45–54 metų Lietuvos gy-
ventojai.

Miestiečiai mokestį taip 
pat vertina palankiau, nei 
gyventojai kaimiškose vie-
tovėse: atitinkamai palai-

kymas siekia 38 proc. ir 21 
procentą. Vilniuje jam pri-
tartų beveik pusė apklaus-
tųjų. Taip mokesčiui labiau 
pritaria aukštąjį arba aukš-
tesnįjį išsilavinimą turintys, 
aukštesnes pareigas uži-
mantys ir didesnes pajamas 
gaunantys asmenys.

Iš viso apklausoje da-
lyvavo 1000 pilnamečių, 
beveik 800 jų apklausti te-
lefonu, likusieji – interne-
tu. Apklausos dalyvių buvo 
teiraujamasi, kaip jie vertina 

siūlymą nuo 2023 metų tai-
kyti metinį taršos mokestį 
automobilių savininkams.

Aplinkos ministerija siū-
lo keisti automobilių taršos 
apmokestinimą – didinti re-
gistracijos mokestį bei įves-
ti naują naudojimo mokestį 
– jis būtų mokamas kasmet 
nuo 2023-ųjų. Taršos mo-
kesčiu planuojama apmo-
kestinti tik į Lietuvą įveža-
mus automobilius ir pirmą 
jų registraciją.

BNS inform.

Stabdomas ligonių lankymas 
Rokiškio rajono ligoninėje

Augantis sergamumas covid-19 jau duoda rezultatų: 
rajono įstaigos peržiūri galimybę lankyti.

Rokiškio rajono ligoninė informuoja, jog dėl blogėjan-
čios epidemiologinės situacijos laikinai stabdomas ligonių 
lankymas.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Siųs gyventojams trumpąsias žinutes 
su raginimu pasiskiepyti

Siekdama suvaldyti blogėjančią epidemiologinę situaciją Sveikatos 
apsaugos ministerija siųs imuniteto neturintiems gyventojams trumpą-
sias žinutes informuodami apie galimybę pasiskiepyti.

 SMS žinutės bus siunčiamos 16 metų amžiaus ir vyresniems šalies 
gyventojams, nepaskiepytiems vakcina nuo koronaviruso, nepersirgu-
siems infekcija, kuri būtų patvirtinta PGR tyrimu.

BNS inform.
Ieškokite prekybos 
centruose!
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Nepriklausomas rajono laikraštis

Įvyko Rokiškio jaunimo organizacijų sąjungos „Apvalus stalas” akademija
Spalio 16 dieną įvyko 

Rokiškio jaunimo orga-
nizacijų sąjungos „Apva-
lus stalas” akademija.

Projektas finansuotas 
Rokiškio savivaldybės 
Jaunimo iniciatyvų progra-
mos.

Akademijos tikslas - 
stiprinti RJOS „Apvalus 
stalas“ organizacijos narių 
tarpusavio bendravimą ir 
bendradarbiavimą, skatinti 
veiksmingą organizacijos 
narių veiklos plėtrą, ugdant 
institucinius gebėjimus, 
keliant jaunimo verslumo, 
lyderystės ir kūrybiškumo 
kompetencijas bei plėto-
jant savanorystę.

Akademijos metu daly-
viai susipažino, atsakinėjo 
į klausimus apie jaunimo 
organizacijų veikimą, aiš-
kinos tobulos jaunimo or-
ganizacijos bruožus ir kaip 
juos pritaikyti savo organi-
zacijose.

Po užsiėmimų vyko 
Rokiškio jaunimo organi-
zacijų sąjungos „Apvalus 
stalas“ visuotinis susirin-
kimas, kuriame buvo pri-
statytos RJOS „Apvalus 
stalas” prezidentės ir re-
vizijos komisijos metinės 
veiklos ataskaitos.

Po pristatymų vyko 
RJOS „Apvalus stalas” 
valdybos, bei kandidatų 
į Jaunimo reikalų tarybą 

ir RJOS „Apvalus stalas” 
prezidento rinkimai.

Išrinkta nauja valdyba: 
Mija Jurkštaitė, Tautvilė 
Jasiulevičiūtė, Agnė Bara-
dulina, Vaida Trumpickai-
tė, Milda Mikeliūnaitė ir 
Skaistė Staigytė, taip pat 
nauji Jaunimo reikalų ta-
rybos nariai: Marija Ado-
mavičiūtė, Mija Jurkštaitė, 
Rugilė Balčiūnaitė, Vaida 
Trumpickaitė.

„Apvalus stalas“ linki 
naujajai valdybai sėkmės 
darbuose.

Rokiškio 
jaunimo organizacijų

sąjungos 
„Apvalus stalas“ 

inform. 

Popietė ,,Širdies neapkabinsi 
rankom. Tik sparnais“

Kūryba – nepagydoma liga. Kūrėjas – nepagydomas ligonis, 
kuriam labai patinka sirgti“.

 O. Levandavičiūtė
Saulėtą spalio 16 dienos popietę į Panemunėlio miestelio ben-

druomenės namuose vykusią popietę „Širdies neapkabinsi ran-
kom. Tik sparnais“ rinkosi ištikimiausi Onutės Levandavičiūtės 
kūrybos gerbėjai. Buvo pristatomos dvi jos knygelės - „Ėjusi kas-
dien į mūšį“ ir „Širdies įstatymų kodeksas“.

Pirmoji knygelė „Ėjusi kasdien į mūšį“ – tai legendinės žval-
gės Marcelės Kubiliūtės, gimusios Tindžiulių kaime, gyvenimo 
apybraiža. Tai buvo neeilinė asmenybė. Kaip rašo autorė „Glež-
nutis kūnas ir titaniška dvasios jėga, moteriškas žavesys ir tvirta 
patriotinė laikysena. Vaikščiojo bedugnės pakraščiais. Nemokėjo 
būti laiminga, kai nelaisvėj kraujavo Tėvynė. Jos gyvenimas – 
kaip dovana pavergtai tautai. Jos gyvenimas – kaip nuosprendis 
abejingumui“. Marcelė palaidota Vilniuje, Rasų kapinėse. Jos 
atminimą Tindžiulių kaime saugo gimtųjų namų pamatai, tėvų 
sodinta senolė obelis ir Rūpintojėlis prie kelio.

Antroji knygelė „Širdies įstatymų kodeksas“ yra visai kitokio 
formato. Ji susideda iš šešiolikos skyrelių, kuriuose gausu tokių 
perliukų, kuriuos perskaičius širdį užlieja įvairios emocijos.

Trumpai pristačiusi šias knygutes, bibliotekininkė žodį perda-
vė autorei, kuri su didžiuliu užsidegimu pasakojo Marcelės gyve-
nimo istoriją. Įdomiai papasakojo apie antrosios knygelės gimi-
mą. Įspūdžiais dalinosi Roma Šakalienė, Virginija Mikalauskienė.

Po knygų pristatymo autorės sūnus ir, beje, jos knygų ilius-
tratorius, šiuo metu gyvenantis Islandijoje Žilvinas Balkevičius, 
supažindino popietės dalyvius su savo kūryba, parodė keletą fil-
mukų apie Islandiją.

Na, o popietę užbaigėme smagiomis dainomis, kurias užvedė 
Vaiva Jasiūnienė. Namo visi skirstėsi pakilios nuotaikos, kupini 
įspūdžių ir noro vėl susirinkti būrin.

 Panemunėlio filialo vyresn. bibliotekininkė 
Dalia Giriūnienė
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05:05 Beatos virtuvė
06:00 Himnas
06:02 Vartotojų kontrolė
06:55 Svajoja vaikai
07:20 Akių lygyje
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
20:30 Panorama
21:00 Šok su žvaigžde

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 Nacionalinė 
ekspedicija
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. 
Vokietija 89

23:10 Šimtas kelių iki grabo 
lentos
01:05 Drakula. Pradžia
02:35 Bumerangas 
04:15 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 Laukinė Arabija 2
12:30 Lilo ir Stičas
12:40 Kenoloto
12:42 Lilo ir Stičas
14:10 Greitis

23:55 Komisaras Reksas 
00:45 Kelionių atvirukai 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 (Ne)emigrantai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Nacionalinė ekspedicija
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite
04:30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Kūrybingumo mokykla
05:15 Ponių rojus

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 Krištolo įlankoje
11:45 Midsomerio žmogžudystės

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 Žmogžudystė Rytų 
eksprese
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Žmogžudystė Rytų 
eksprese
23:50 Nuodėmės karalienė
01:45 Tūnąs tamsoje. 
Antroji dalis
03:55 Džo Breivenas

06:40 Zigis ir Ryklys 
07:00 Šaunusis Skūbis-Dū 
07:30 Neramūs ir triukšmingi 
08:00 Kikumba. Kovos dėl 
karūnos 
08:30 Sveikas!
09:00 Mes pačios

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 Komando
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Komando
00:20 Palaidūnas
01:25 Havajai 5.0

06:00 Balta - meilės spalva
07:00 KK2 
07:30 “Monikai reikia meilės
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

10:00 Peliukas Stiuartas Litlis
11:40 Širdys plaka garsiai
13:40 Išmesk mamą 
iš traukinio
15:25 Indiana Džounsas ir 
paskutinis Kryžiaus žygis
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Megamaindas
21:20 Žaidimų vakaras
23:25 Pasimatymo filmas
01:00 Globalinė audra

06:00 Info komentarai 
su Arnu Mazėčiu
07:00 Šnipų karai 
08:00 Pričiupom! 
08:30 Miško atspalviai
09:00 Sveikatos kodas
10:00 Lietuvos Hipokratas
10:30 Gepardai ir aš 
11:35 Lenktynės aplink 
pasaulį 
12:40 Spec. būrys. Išlieka 

10:05 Rimti reikalai 3
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 Vaizdo registratorius
00:25 Juodasis sąrašas
01:25 Ponas Nelaimingas 
atsitikimas
03:30 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:15 CSI. Majamis
07:15 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Teisingumo agentai
09:40 Pėdsakas
10:35 Apuokas

stipriausi 
13:45 Ekstrasensai tiria 
15:55 Gordonas Ramzis. 
Nepažintos teritorijos 
17:00 Betsafe–LKL 
čempionatas. Prienų „Labas Gas“ 
- Vilniaus „Rytas“
19:30 Protas ir jėga
21:30 Muilodrama 
22:00 Ketvirtojo Reicho 
aušra
00:05 Neprašyti svečiai
02:00 xXx. Ksanderio 
Keidžo sugrįžimas

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

11:35 Jūrų pėstininkai
12:35 CSI. Majamis
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Jūrų pėstininkai
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Neptūnas - Dzūkija. Tiesioginė 
transliacija
21:00 Detonatorius
22:55 Terminatorius. 
Išsigelbėjimas 
01:10 Ekstremalūs išbandymai

05.15 Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06.30 Inovacijų DNR
07.00 „Gyvenimo linija“ 
08.00 „Žiedas su rubinu“ 
09.00 „Teisingumo agentai“ 
10.05 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
11.10 „Juvelyrų klanas“
12.15 TV parduotuvė

11:00 Švarūs miestai
11:30 Inovacijų DNR
12:00 „Teisingumo agentai“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 Lietuvos dvarai
17:00 Švyturių žmonės
17:30 Vantos lapas
18:00 Žinios
18:30 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2021”
19:00 „Gyvenimo linija“ 
20:00 Žinios
20:30 „Kaip naciai pralaimėjo 
karą“ 
00:00 „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

12.30 Alfa taškas
13.00 Nauja diena
14.00 „Pėdsakas“ 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 #NeSpaudai
17.30 „Zoologijos sodas“ 
18.00 Reporteris
18.25 Rubrika “Europa - tai aš”
18.30 Alfa taškas
19.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Juvelyrų klanas“ 
22.30 Reporteris
22.55 Rubrika “Europa - tai aš”
23.00 Alfa taškas
23.30 #NeSpaudai
00.30 „Pėdsakas“ 
01.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
02.30 „Juvelyrų klanas“ 
03.20 Alfa taškas
03.40 Mokslo ritmu
03.55 #NeSpaudai
04.35 „Reali mistika“
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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 Įspūdingiausios 
pasaulio 
salos 
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 Pasikėsinimas Solsberyje
21:50 Sutvirtinimas
23:30 Kitais metais, tuo 
pačiu laiku 
01:30 Šimtas kelių iki 
grabo lentos 
03:25 Okavangas – svajonių 
upė
04:20 Puaro

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 3
12:40 Kenoloto 
12:42 Laukinė Arabija 3
13:05 Princesė ir drakonas
14:40 Ponia Dautfajė
17:15 Kobra 11 
17:20 Kenoloto 
17:22 Kobra 11 
18:30 TV3 žinios 
19:30 X Faktorius 
22:00 Sekluma
22:45 Jėga ir Kenoloto 
22:48 Sekluma
23:50 Sugyventi su Džounsais
02:00 Loganas 
04:50 Moderni šeima

06:40 Zigis ir Ryklys 
07:00 Šaunusis Skūbis-Dū 
07:30 Moko nuotykiai 

08:00 Kikumba. Kovos 
dėl karūnos
08:30 Tomas ir Džeris 
09:00 Beprotiškos melodijos 
09:30 Ogis ir tarakonai 
09:50 Peliukas Stiuartas 
Litlis 2
11:25 Pelės medžioklė
13:20 Dviese mes jėga
15:25 Neįtikėtina fakyro 
kelionė
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Kaukės
22:10 Dvynys
00:25 Angelų medžioklė
02:10 Žaidimų vakaras

06:00 Info komentarai 
su Arnu Mazėčiu
07:00 Pričiupom! 
07:30 Galiūnai. Lietuvos 
rinktinė prieš Latvijos 
rinktinę
08:30 Tauro ragas

09:00 Tarptautinis galiūnų 
turnyras „Pasaulio taurė 2021“
10:05 Tropinės Žemės salos 
11:15 Lenktynės aplink 
pasaulį 
12:35 Spec. būrys. 
Išlieka stipriausi 
13:45 Ekstrasensai tiria 
15:55 Gordonas Ramzis. 
Nepažintos teritorijos 
17:00 Betsafe–LKL 
čempionatas. Panevėžio 
„Lietkabelis“ - Utenos „Uniclub 
Casino - Juventus“
19:30 Mirtinas ginklas 
20:30 Atsarginis prezidentas 
22:30 Kondoras 
23:35 Narkotikų prekeiviai 
00:40 Ketvirtojo Reicho
 aušra
02:45 Neprašyti svečiai

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 Negaliu tylėti
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 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

06:15 Transformeriai. 
Kibernetinė Visata
06:40 Didvyrių draugužiai
07:05 Madagaskaro pingvinai
07:35 Svajonių sodai
08:35 Meilės sūkuryje
09:45 Šeimos šventė Somerbyje
11:45 Midsomerio 
žmogžudystės
12:40 Kenoloto

12:42 Midsomerio žmogžudystės
14:00 Gyvenimo išdaigos
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:22 TV3 sportas
19:30 Karštai su tv3.lt
20:30 Moterys meluoja 
geriau
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Peržengta riba
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Peržengta riba
00:25 Palaidūnas
01:30 Havajai 5.0

06:30 Balta - meilės spalva
07:00 Nuo... Iki... 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:05 Rimti reikalai 3
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 Ponas “Nelaimingas 
atsitikimas
00:40 Juodasis sąrašas
01:40 Dvynys
03:55 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:15 CSI. Majamis
07:15 Mano virtuvė geriausia. 
08:35 Teisingumo agentai
09:40 Pėdsakas
10:30 Tropinės Žemės 
salos 
11:35 Jūrų pėstininkai
12:35 CSI. Majamis

13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Jūrų pėstininkai
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Šiauliai-7bet - Jonavos „CBet“
21:00 Terminatorius. 
Išsigelbėjimas
23:15 Mirtinas ginklas
00:15 Kondoras
01:20 Narkotikų prekeiviai

05.15 Vantos lapas
05.45 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2021”
06.15 TV parduotuvė
06.30 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiuliu
07.00 „Gyvenimo linija“ 
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“
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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 

PASLAUGOS

• Vežu į gydymo įstaigas, 
oro uostus. Jei reikia - 

palaukiu. Tel. +370 684 
48006. Tel. 8 640 26 380. 
Rokiškis
• Mobiliu juostiniu gateriu 
pjauname medieną kliento 
namuose. Reikalingas trifazė 

elektros instaliacija.  
Tel. 8 621 09 340. Rokiškis
• PIGIAUSIAI vežame 
žvyrą. Mini krautuvo 
BOBCAT ir mini 
ekskavatoriaus nuoma.  
Tel. 8 614 41 588. Rokiškis
• Atliekame profilio-
gipso montavimo darbus, 
glaistymą, dažymą, 
laminato-plytelių klojimą 
ir kitus vidaus ir lauko 
apdailos darbus.  
Tel. 8 625 22 911. Rokiškis

PERKA

• Perku garažą Rokiškyje 
ir Pagojėje. Gali reikėti 

remonto. Domina įvairūs 
pasiūlymai.  
Tel. 8 626 75 848. Rokiškis
• Išsinuomočiau arba 
pirkčiau žemę Kriaunų, 

Jūžintų seniūnijose.  
Tel. 8 629 49 995. Rokiškis
• Perku 2pts-4 priekabą. 
Gali būti netvarkinga be 
dokumentų.  
Tel. 8 622 69 546. Rokiškis
• Perku antikvarinius 
daiktus, sendaikčius, 
militaristiką, senus 
dokumentus, nuotraukas, 
apdovanojimus, pinigus.  
Tel. 8 610 21 765. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Geros būklės mikrobangų 
krosnelę Vido. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis
• Naudotus radiatorius 
Purmo. 1,4 m ir 0,4 m ilgio. 
Kaina sutartinė.  
Tel. 8 698 31 938. Rokiškis
• Elektrinius radiatorius. 2 
vnt. po 10 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Puikiai veikiančią šaldymo 
dėžę Whirlpool WH2010 
A+E. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 680 33 397. Rokiškis
• Naudotą skalbimo mašiną 
Samsung. 7 kg, 1200 
aps., ecobubble. Ne visos 
programos veikia visiškai. 
Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 624 30 118. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Stiprintuvą Radiotechnika. 
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Naują Vonyx 75 Eur, 

Omnitronic 65 Eur, gitaros 
stiprintuvą 15 Eur, radiją 
20 Eur. Tel. 8 625 89 735. 
Rokiškis
• Plokštelių grotuvą Volna 
307C-1 Stereo.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Senovines radijas Mende, 
Iskra, Sakta.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Grundig komplėktą. 
Kolonėlės ir stiprintuvas. 
Pagaminta Vokietijoje. 
Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 693 04 817. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI
• Juodas Indijos bėgikes 
antys. Dvi poros, galima ir 
po vieną. Kaina 8 Eur.  
Tel. 8 682 37 547. Rokiškis
• Kalifornijos triušių pateles 
ir patinus. Ir ekologišką 
skerdieną. Tel. 8 604 61 511. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO
• Ieškau nuolatinio 
pagalbinio darbuotojo darbo. 
Turiu TR1, T2 vairuotojo 
pažymėjimą.  
Tel. 8 680 90 181. Rokiškis
• Vyras ieško darbo. 
Rašykite žinutes.  
Tel. 8 676 76 509. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu dirbti 
įvairius darbus, įskaitant ir 
pagalbinius.  
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis
• Ieškau darbo, geriausia 
būtų nuo 8-17 val. Rokiškis. 
Tel. 8 625 05 409. Rokiškis
• Ieškau konditerės, 
pardavėjos, valytojos 
darbo. Siūlyti įvairius 
variantus. Išskyrus nerimtus 
pasiūlymus.  
Tel. 8 645 24 819. Rokiškis
• Ieškau pardavėjos darbo . 
Tel. 8 636 35 260. Rokiškis
• Galiu prižiūrėti seną, jauną 
ar neįgalų žmogų. Kaina 
sutartinė. Obeliai, Rokiškio 
raj. Tel. 8 646 25 082. 
Rokiškis
• Ieškau darbo Rokiškyje. 
Tel. 8 071 30 804. Rokiškis
• Ieškau darbo nuo 8 val. 
iki 17 val. Galiu prižiūrėti 
vaiką, senyvo amžiaus 
moterį, sutvarkyti namus. 
Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 8 623 20 459. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Ieškome žmogaus 
norinčio dirbti papildomai 
valymo darbuose. Būtina 
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Laisvės g.13 Informuojame žemės sklypo Nr.7395/0002:179 
esančio Andriūnų k., Obelių sen., Rokiškio r. pa-
veldėtojus, kad R.Barono žemėtvarkos darbų 
įmonės matininkas Eugenijus Mikulėnas (kvalifi -
kacijos pažymėjimo Nr.2M-M-328) 2021-11-04 
d. 10 val. vykdys žemės sklypo Nr.7395/0002:46 
esančio Andriūnų k., Obelių sen., Rokiškio r., ribų 
ženklinimo darbus. 

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

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

arba telefonu 861295721; 861295720.

Informuojame žemės sklypo  Nr.7380/0004:4 
esančio Laužadžių k., Obelių sen., Rokiškio r.  S. B 
paveldėtojus, kad R.Barono žemėtvarkos darbų 
įmonės matininkas Justinas Keliuotis (kvalifi ka-
cijos pažymėjimo Nr.2M-M-2406) 2021-11-08d. 
10:20 val. vykdys žemės sklypo Nr.7380/0004:106, 
esančio Laužadžių k., Obelių sen., Rokiškio r. ribų 
ženklinimo darbus. 

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

matininką J.Keliuotį adresu 
Taikos g. 5, Rokiškis el. paštu j.keliuotis@gmail.com

 arba telefonu mob. Tel. 868355319, 
Tel 845868144

Spalio 26-27 dienomis Rokiškyje, Spalio 26-27 dienomis Rokiškyje, 
Nepriklausomybes aikštėje Nepriklausomybes aikštėje 
vyks prekybininkų mugė. vyks prekybininkų mugė. 

Maloniai kviečiame apsilankyti!Maloniai kviečiame apsilankyti!

Informuojame žemės sklypų Nr.7347/0007:28 ir 
Nr.7347/0007:1 esančių Ragelių k., Jūžintų sen., 
Rokiškio r. savininką, kad R.Barono žemėtvar-
kos darbų įmonės matininkas Eugenijus Miku-
lėnas (kvalifi kacijos pažymėjimo Nr.2M-M-328) 
2021-11-11 d. 10val. vykdys žemės sklypo 
Nr.7347/0007:26 esančio Ragelių k., Jūžintų sen., 
Rokiškio r., ribų ženklinimo darbus. 

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

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

arba telefonu 861295721; 861295720.

B kategorijos vairuotojo 
pažymėjimas. 
Tel. 8 676 22 030. Rokiškis
• Reikalingas žmogus 
padengti stogą 
hidroizoliacija. Apie 40 
kv. m. Tel. 8 687 78 182. 
Rokiškis
• Siūlome darbą šaltkalviui. 
Darbas: gamybinės įrangos 
priežiūra, remontas, 
gedimų šalinimas. Darbas 
pamaininis. Atlyginimas 
900-1250 Eur, neatskaičius 
mokesčių. Tel. 8 656 68 612. 
Rokiškis
• Ieškome darbuotojų 
geoterminiams gręžiniams 
gręžti. Apmokome. Mokymo 
metu atlyginimas mokamas. 
Apgyvendiname. Galimybė 
dirbti kas dvi savaites. 
Įdarbinimas Švediškoje 
įmonėje Stokholme. 
Išsamesnė informacija ir 
kiti klausimai telefonu arba 
el. paštu. Tel. 8 685 80 515. 
Rokiškis
• Siūlomas darbas 
miškovežio vairuotojui. 
Tel. 8 687 33 067. Rokiškis
• Įmonė ieško vilkiko 
vairuotojo. Darbas 
Lietuvoje. Išsamesnė 
informacija telefonu. 
Tel. 8 650 23 641. Rokiškis
• Reikia išpjauti stiklą 
(stiklo neturiu, matmenys 
95×90) ir įdėti į medinį 
lango rėmą. 
Tel. 8 682 38 705. Rokiškis

• Reikalingas dažytojas. 
Privatus asmuo. 
Tel. 8 636 17 646. Rokiškis
• Reikalingi visų kategorijų 
pastolių montuotojai, 
turintys patirties. Turime 
daug projektų, todėl galėsite 
pasirinkti jums patinkamą 
miestą - objektą. Darbo vieta 
– Olandija, Belgija. Kaina 
3000 Eur. Tel. 8 620 77 713. 
Rokiškis
• Įmonei reikalingi 
dažytojai. Tel. 8 682 19 984. 
Rokiškis
• Po elektros linija reikia 
nupjauti tujų šakas. 
Tel. 8 687 16 052. Rokiškis
• Augalininkystės ūkis ieško 
mechanizatoriaus. Turinčio 
darbo patirties vakarietiška 
technika. Tel. 8 685 12 728. 
Rokiškis
• Naujame automobilių 
servise siūlome darbą 
automechanikui - šaltkalviui. 
Bent su minimalia patirtimi. 
Puikios sąlygos, visa 
įranga, įrankiai nauji. Visos 
socialines garantijos. Darbo 
užmokestis nuo 1000 Eur. 
Tel. 8 628 12 097. Rokiškis
• Reikalingi armatūros 
rišėjai. Darbo pobūdis 
plieninių strypų lenkimo, 
kirpimo, montavimo darbai 
pagal brėžinius. Šalis 
Nyderlandai/Belgija. Skubus 
išvykimas. CV siųsti: 
Info@efecta.lt Išsamesnė  
informacija telefonu. 

Tel. 8 694 69 699. Rokiškis
• UAB Rokauta siūlo 
darbą vietinių pervežimų 
vairuotojui, darbas savivarte 
puspriekabe. Darbo 
užmokestis nuo 1060 Eur. 
ir priedai pagal darbo 
rezultatus.
Tel. 8 656 20 079. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 3 kambarių butą Dirbtuvių 
g., Obeliai. Kaina 11000 Eur. 
Tel. 8 678 23 171. Rokiškis
• Tvarkingą 2 kambarių 
butą Bajoruose. Yra žemės 
sklypai, garažai, ūkinis 
pastatas. Ateini ir gyveni. 
Išsamesnė informacija 
telefonu. Tel. 8 647 62 688. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Panevėžio 

g. 4 aukštas iš 9, butas šiltas, 
langai į abi puses. Namas 
dabar renovuojamas. 
Tel. 8 600 26 451. Rokiškis
• Namą su ūkiniais pastatais 
ir pirtimi Panemunėlio 
gelež. st. Yra trifazė elektros 
instaliacija, 28 a žemės. 
Galima eiti ir gyventi. 
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Namą Kavoliškyje. 
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Ramioje, tvarkingoje 
gatvėje. Reikalingas 
kapitalinis remontas. 
Išsamesnė informacija 
telefonu. Arba keičiu į 1-2 
kambarių butą Rokiškyje. 
Kaina 18000 Eur.  
Tel. 8 628 04 434. Rokiškis
• 2 kambarių butą 47,88 kv. 
m Juodupėje. 3 iš 4 aukštų. 
Statytas 1982 m., atlikta 
namo renovacija 2016 m. 
Kaina 9000 Eur.  
Tel. 8 604 18 595. Rokiškis
• 1 kambario butą Vilniaus 
g. Kaina 8000 Eur.  
Tel. 8 676 69 477. Rokiškis
• Sodo sklypą 9 a Rokiškio 
mieste. Sukeltas.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• 1,50 ha žemės sklypą 
Kalneliškių k. Išsamesnė 

informacija telefonu:  
8 652 04800.  
Tel. 8 699 94 898. 
Panevėžys
• 2 kambarių butą 30 kv. m 
be patogumų miesto centre. 
Tel. 8 687 97 970. Rokiškis
• Uljanavos kaime du vienas 
šalia kito sodus (bendras 
plotas 0,1520 ha).  Geras 
privažiavimas, elektra, 
trifazė elektros instaliacija, 
šulinys, vaismedžiai. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 620 48 878. 
Rokiškis
• Skubiai Raišių km., 
Pavasario bendrijoje sodą 
su namuku ir 6,5 a žemės. 
Namas karkasinis, pamatai 
mūriniai. Po namu didelis 
sausas rūsys. Vienas 
kambariukas su virtuve, yra 

palėpė, pirtelė, sandėliukas, 
šiltnamis, vanduo laistymui, 
elektra. Kaina 3300 Eur.  
Tel. 8 679 35 608. Rokiškis
• 8,73 ha miško žemės 
paskirties sklypus ir 10,95 
ha žemės ūkio paskirties 
sklypus Meikšų kadastro 
vietovėje Ignalinos raj.  
Tel. 8 629 19 468. Rokiškis
• 2-jų aukštų mūrinį namą 
Rokiškyje. Pakeistas 
stogas, langai. 6 a sklypas. 
Reikalingas vidaus 
remontas. Kaina derinama. 
Kaina 60000 Eur.  
Tel. 8 627 44 516. Vilnius
• Namo dalį 18 kv. m 
Respublikos gatvėje su 
daliniais patogumais. 
Remontas darytas prieš 7 
m. Kaina derinama. Kaina 

5000 Eur. Tel. 8 622 08 941. 
Rokiškis
• 3 kambarių butą Juodupėje. 
Trečias aukštas, namas 
renovuotas. Kaina 10600 
Eur. Tel. 8 647 26 442. 
Rokiškis
• Namų ūkio valdą 
Bulvėniškio 1-oji g. nr. 
2. Unikalus nr. 7313-
0003-0237, kadastrinis 
nr.7313/0003:237 Bajorų 
k. v. Žemės sklypo plotas 
0,1587 ha. Našumo balas 
52,0. Vidutinė rinkos 
vertė 4040 Eur. Kadastro 
duomenų nustatymo data 
2014-05-14.  
Tel. 8 676 08 775. Rokiškis
• 2 kambarių butą 
Nepriklausomybės a., 
Rokiškio centre. Pirmas 

aukštas, 39 kv. m, su 
daliniais patogumais. 
Šildymas kietuoju kuru. 
Kaina 20000 Eur.  
Tel. 8 622 37 821. Rokiškis
• Dviejų kambarių butą, 
49,83 kv. m, su rūsiu. 
Rokiškio mieste, P. Širvio g, 
trečiame aukšte iš penkių. 
Kaina 30000 Eur.  
Tel. 8 650 67 651. Rokiškis
• 2 sodus, vieną šalia kito, 
už ligoninės. Yra elektra, 
šulinys, vaismedžiai, 
vaiskrūmiai. Namelis po 
gaisro. Kaina 5000 Eur.  
Tel. 8 678 87 437. Rokiškis
• Namo dalį su 8 a žemės 
sklypu Respublikos g., 
Rokiškis. Priklauso ½ dalis 
gyvenamojo namo ir ½ 
ūkinio pastato. Bendras 

namo dalies plotas 39,04 kv. 
m. Šildomas malkomis, yra 
vandentiekis, WC. Kaina 
16000 Eur.  
Tel. 8 611 58 264. Rokiškis

NUOMA

• Išsinuomosiu 1 kambario 
butą . Tel. 8 609 04 904. 
Rokiškis
• Jauna pora ieško 
išsinuomoti 1 kambario 
butą. Tel. +37062547238 . 
Tel. 8 672 01 325. Rokiškis
• Ieškomas garažas 
nuomai. Kuo didesnis, tuo 
geriau. Dėl kainos tikrai 
susitartumėme.  
Tel. 8 696 38 718. Rokiškis
• Gal kas išnuomoja - 
prižiūrėti namą Panemunėlio 
gelež. st.. Tel. 8 625 48 995. 
Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti 1-2 
kambarių butą. Gerai būtų 
su baldais. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 668 63 618. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS
• Žemu rėmu lengvą 
moterišką dviratį. Bėgiai 
vidui. Vokiškas. Kaina 150 
Eur. Tel. 8 659 64 181. 
Rokiškis
• Audi A4 B5. 1997 m., 1,9 
l, TDI, 66 kW, TA 2022-12. 
Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 623 68 686. Rokiškis
• Ford Galaxy dalimis. 1999 
m., 2 l, benzinas.  
Tel. 8 600 65 011. Rokiškis
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• Prižiūrėtą Nissan Primera. 
Nėra TA. Važiuojanti. Kaina 
450 Eur. Tel. 8 621 00 486. 
Rokiškis
• VW Touran. 2004 m., 1,6 
l, benzinas, TA 2 m. Domina 
keitimas. Kaina 1900 Eur. 
Tel. 8 647 10 234. Rokiškis
• Važiuojančią Audi 80. 
1990 m., 1,8 l, benzinas, 
66 kW, TA iki 2022-08-19. 
Cinkuotas dugnas, slenksčiai 
nesurūdiję, tvarkingas 
salonas, eksploatuota tik 
dviejų savininkų. Kaina 
450 Eur. Tel. 8 608 85 659. 
Rokiškis
• Moterišką dviratį. Žemas 
rėmas, kojiniai stabdžiai, 
šviesos, 3 bėgiai. Kaina 
120 Eur. Tel. 8 659 64 181. 
Rokiškis
• Peugeot 307. 2003 m., 2 l, 
66 kW, Hečbekas. Galiojanti 
TA. Kaina 1200 Eur.  
Tel. 8 686 93 986. Rokiškis
• Skoda Fabia. 2004 m., 1,2 
l, benzinas, TA iki 2023-10. 
Kaina 900 Eur.  
Tel. 8 610 19 607. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Renault Master sėdynę. 
Kaina sutartinė.  
Tel. 8 618 36 757. Rokiškis
• Opel Zafira dalimis. 2004 
m., DTI komplektacija OPC. 
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• Passat B5 B5+ dalimis. 1,9 
l, 81 kW, 85 kW, 96 kW.  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Peugeot 307 universalą 
dalimis. 2003 m., 2,0 l, DCI, 
79 kW. Variklis, pavarų 

dėžė, turbina.  
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Žieminius ratus Opel 
Vectra C R16 205/55. 
Komplektas 80 Eur.  
Tel. 8 623 41 177. Rokiškis
• Originalius Opel Vectra C 
R17 ratlankius. Padangos 
dar sezonui. Kaina 140 Eur. 
Tel. 8 623 41 177. Rokiškis
• Labai geros būklės 
dygliuotas padangas Nokian 
R15 195/65 su skardiniais 
ratlankiais.  
Tel. 8 605 03 052. Rokiškis
• Padangas mikroautobusui 
225/70/R15C 2 vnt., 195/70/
R15C 2 vnt.  
Tel. 8 605 03 052. Rokiškis
• Lietus ratus R16. Tinka 
Audi A 4B, 6B, 7, VW 
Passat B5, B6. Dvi padangos 
žieminės, dvi išmesti. Kaina 
120 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• Ratus nuo VW Passat B4, 
Golf 3. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Nuo Opel Astra beveik 
naujas padangas. Nuvažiuota 
apie 200 km. Dusetos.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Gerus originalius BMW 
ratlankius R16 5/120. Kaina 
130 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Dalimis 1995 m. VW 
Passat, 1,9 l, TDI, 66 kW ir 
1997 m. Audi A4, 1,9 l, TDI, 
66 kW. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• Kuro purkštuką, tinkantį 
Hyundai-Santa Fe 2 l, D, 
Kia-Sportage 2 l, D. Kodas 
0445110126. Restauruotas. 

Naujas išpurškėjas. Atitinka 
visus parametrus. Analogai 
0445110290, 0445110729, 
0986435174, F00TE0126X, 
F00TE0126Y, F00TE0126Z. 
Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Skardinius ratlankius 
R16 4/108. Yra originalus 
gaubtai Citroen. Kartu 80 
Eur. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• R16, R15 originalius 
ratų gaubtus VW ir Audi 
automobiliams.  
Tel. 8 682 41 823. Rokiškis
• Originalius BMW 
skardinius R16 ratlankius su 
205/55 M+S padangomis. 
Ratlankius galiu parduoti 
atskirai. Tel. 8 682 41 823. 
Rokiškis
• Originalius Volvo 
ratlankius R16. Geros 
būklės. Tel. 8 682 41 823. 
Rokiškis
• Naują elektros laidų 
komplektą Moskvich 407 . 
Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• Tvarkingą VW vairą.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Naujas VAZ dalis.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Audi A6 dalimis. 2,5 l, 
TDI, 103 kW. Dusetos.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Audi tvarkingą vairą.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• 4 tvarkingus Opel R16 
ratlankius. Tinka Vectra, 
Astra, Zafira. Padangų būklė 
sąlyginai prasta. Kaina už 
visus 50 Eur.  
Tel. 8 620 11 203. Rokiškis
• Beveik naujas padangas 
R14 175/65 M+S. 
Protektoriaus likutis 7-8 
mm, 19 m. 4 vnt., yra du 
komplektai. Kaina 23 Eur. 
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Plieninius ratlankius R15, 
5/112. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 671 07 360. Rokiškis
• Skardinius ratlankius 
R16, R15 5/112 5/100. Yra 
Citroen R16 skardiniai 
ratlankiai su originaliais 
diskais. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Ratlankius R17, R16, R15. 
Audi, Mercedes 5/112. Tel. 
8 685 75 884. Rokiškis

• Padangas R16 215/60 
M+S. 8 mm, kaip naujos 
2017 m., Firestone 
-Prancūzija. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Padangas R17 225/60, 
M+S. 2 vnt. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Padangas R17 215/60, 
M+S. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Nisan Almera naują 
atsarginį ratą R14x4. 
Reno Senic 4 R15 diskus, 
nedažyti, kaip nauji. 
Naują žieminę dygliuotą 
padangąR14 185/65. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 698 72 751. 
Rokiškis
• Opel Vectra C Caravan 
dalimis. 2007 m., 1,9 l, 
110 kW, Afl Xenon, Navi. 
Ddinis salonas, el. kablys, 
el. bagažinė, ratai R17, 
originalūs.  
Tel. 8 623 41 177. Rokiškis
• Ratlankius Cromodora R16 
5x100. Tinka VW Golf 4, 
Audi A3, Octavia, Subaru. 
Tiesūs, nevirinti. Nėra vieno 
dangtelio, yra kosmetinių 
defektų. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 626 93 439. Rokiškis
• Dalimis Audi A6. 1999 m., 
1,9 l, TDI, 81 kW.  
Tel. 8 623 03 533. Rokiškis
• Dalimis Opel Zafira. 2004 
m., 2,2 l, 92 kW, dyzelinas. 
Tel. 8 623 03 533. Rokiškis
• Padangas M+S 215/70, 
4 vnt., 4-5 m. Komplekto 
kaina 40 Eur.  
Tel. 8 682 38 705. Rokiškis
• VW Sharan dalimis. 1999 
m., 1,9 l, TDI. Gera greičių 
dėžė, nesupuvusios skardos, 
yra kablys.  
Tel. 8 612 48 499. Rokiškis
• Plieninius ratlankius R15. 
Centrinė skylė 57,1,  tarpai 
tarp skylių 5x112 47. Tinka 
Audi, VW, Skoda, Seat. 8 
Eur/vnt.  Visi 4 vnt. už 30 
Eur . Tel. 8 610 26 465. 
Rokiškis
• Naudotas žiemines 
dygliuotas padangas 
Michelin R14 185/65. 2 vnt. 
Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• VW Passat 2007 m. 
ratlankius. Už visus 20 Eur. 
Tel. 8 606 14 217. Rokiškis

• Dalimis 2005 m. Opel 
Meriva. 1,3 l, 55 kW, CDTI. 
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA
• Kilnojamą foto didintuvą 
UPA-5M ir dvi talpas foto 
juostų ryškinimui. Kaina 
35 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• 80 cm įstrižainės 
televizorių Thomson. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 614 35 197. 
Rokiškis
• Namų kino sistemą. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 605 98 819. 
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Tvarkingą japonišką 
traktoriuką Hinomoto E25. 
2 wd, 25 ag, dviejų cilindrų, 
dyzelis. Parduodamas be 
padargų. Domina keitimas 
į ekonomišką automobilį. 
Kaina derinama. Kaina 
2800 Eur. Tel. 8 631 25 562. 
Rokiškis
• Sėjamąją su įdirbimo 
funkcija, 10000 Eur. 
Giluminį skutiką, 3500 Eur. 
6 korpusų plūgą, 2700 Eur. 
Kombainą New Holland 
8080, 12000 Eur.  
Tel. 8 699 43 192. Rokiškis
• Javų kombainą 
Droningboorg 1200. Naujos 
padangos. Kaina 3000 Eur. 
Tel. 8 686 93 420. Rokiškis
• Ašį priekabai su ratais.  
Tel. 8 682 60 986. Rokiškis
• Traktorių T40AM. Kaina 
1800 Eur. Tel. 8 658 96 268. 
Rokiškis
• Traktorių MTZ-82. Kaina 
2800 Eur. Tel. 8 658 96 268. 
Rokiškis
• Yanmar F16D. 2 cilindrų, 
dyzelinis variklis, 16 AG, 
4 WD, hidraulinė sistema, 
palėtintos pavaros, darbinis 
velenas, blokiruotė, žemės 
dirbimo freza. Kaina 4200 
Eur. Tel. 8 620 53 630. 
Rokiškis
• Trivagį rusišką plūgą. 
Galima dalimis. Kaina 120 
Eur. Tel. 8 610 19 607. 
Rokiškis

KITA
• Naujus kraunamus klausos 
aparatus. Pagaminta 

Čekijoje ir Vokietijoje. 
Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus įvairius žvejybos 
tinklus. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujas vietines 
signalizacijas pastatams. 
Siunčiu. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus čekiškus el. 
prietaisus nuo žiurkių, pelių, 
tarakonų, blakių. Siunčiu. 
Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Jonava
• Sausas malkas. Atvežu. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Medienos atraižas. Atvežu. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Naudotą pusę metų Iqos. 
Kaina sutartinė.  
Tel. 8 676 02 458. Rokiškis
• Nerūdijančio plieno talpą 
300 l. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• Tarybinį deguonies 
angliarūgštės balioną. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 600 52 867. 
Rokiškis
• Nerūdijančio plieno talpą 
30 l. Tinka laikyti sultims, 
sulai, alui. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• 4 kasečių medsukį. 
Vartomas, rankinis, 
nerūdijantis. Pagamintas 
1968 m. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 624 04 391. Rokiškis
• Dujų balioną. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• Mišrias malkas.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Lapuočių malkas 
kaladėmis arba skaldytas. 
Turime ir rąstų.  
Tel. 8 680 49 599. Rokiškis
• Mišrias lapuočių malkas. 
Pristatome, 8 m 250 Eur. 
Rokiškyje 25 Eur nuolaida. 
Tel. 8 627 49 715. Rokiškis
• Kalėdinius žaisliukus, 
eglutę, žvakutes.  
Tel. 8 673 38 271. Rokiškis
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Spalio 22-oji, 
penktadienis, 

43 savaitė
Iki Naujųjų liko 70 dienų
Tarptautinė mikčiojimo 

supratimo diena
Saulė teka 7.59 val., 
leidžiasi 18.07 val. 

Dienos ilgumas 10.08 val. 
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Aliodija, Alodija, Danguolė, 
Donata, Donatas, Kordula, 

Mingeda, Mingedas, Mingėlas, 
Severa, Severas, Severina, 

Severinas, Viltaras.
Rytoj:  Doloresa, Lolita, Odilija, 
Ramvyda, Ramvydas, Ramvydė, 

Sanginas.
Poryt:  Audra, Daubara, 

Daubaras, Daubarė, Dauga, 
Daugailas, Daugė, Gilbertas, 

Rapolas, Švitrigailė.

Dienos citata
„Nelaimės mums siunčiamos, 

kad atidžiau pažvelgtume
 į savo gyvenimą“ 

(N. Gogolis).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1797 m. Paryžiuje pirmą kartą 
sėkmingai išbandytas parašiutas. 
Prancūzas Andrė Žakas Garnerenas 
su parašiutu iššoko iš oro baliono, 
pakilusio į 680 metrų aukštį.

1883 m. Šarlio Guno operos 
„Faustas“ premjera Niujorke ati-
daryti garsieji „Metropolitan“ 
operos rūmai.

1964 m. prancūzų rašytojas 
Žanas Polis Sartras atsisakė pri-
imti Nobelio literatūros premiją, 
pareiškęs, jog tai sumažintų jo 
kūrybos poveikį.

Šiandien 
Lietuvos 
istorijoje

1920 m. Lietuvos Steigiamasis 
Seimas sudarė Mažąjį Seimą, o pats 
dėl Lenkijos agresijos prieš Lietuvą 
laikinai nutraukė darbą.

1988 m. Vilniuje prasidėjo Lietu-
vos Persitvarkymo Sąjūdžio steigia-
masis suvažiavimas.

1988 m. tikintiesiems grąžinta 
Vilniaus arkikatedra ir Šv. Kazimiero 
bažnyčia.

1998 m. priimtas Karo policijos 
įstatymas, pavedęs karo policijai vyk-
dyti nusikaltimų prevenciją, palaikyti 
tvarką ir drausmę šalies kariuome-
nėje.

Post scriptum
Glostyk gaidį kiek nori –

 vis tiek kiaušinio nesudės.

Moliūgų blyneliai su obuoliais
Ingredientai:
• 500 gramų moliūgo (nulupto, be 
sėklų)
• 1 stiklinė miltų
• 2 obuoliai
• 100 mililitrų pieno
• 50 gramų cukraus (arba pagal 
skonį)
• žiupsnelis druskos
• šaukštelis kepimo miltelių
• šiek tiek aliejaus (kepimui)

Gaminimas:
Sutarkuoti moliūgus ir obuolius. 

Jei tarkuosite smulkesne tarka, gali reikėti daugiau miltų, jei burokine - mažiau. 
Man labiausiai patinka konsistencija, kuri būna, kai moliūgus tarkuoju labai smul-
kia tarka, o obuolius - šiek tiek stambesne (vadinama burokine). Į moliūgo-obuolių 
masę suberti druską, cukrų, supilti pieną, kruopščiai išmaišyti. Dėti miltus, sumai-
šytus su kepimo milteliais. Miltų dėkite tiek, kad tešla gautųsi daugmaž riebios 
grietinės tirštumo. Priklausomai nuo moliūgo bei obuolių sultingumo ir tarkavimo 
stambumo, miltų gali reikėti daugiau arba mažiau. Keptuvėje įkaitinti aliejų ir kepti 
blynelius, gražiai apkepant iš abiejų pusių. Šiuos blynukus labai skanu valgyti su 
grietine arba jogurtu.

www.rokiskiosirena.lt

• Pigiai suaugusiems 
sauskelnes - kelnaites ir 
pleistrus nuo pragulų. Kaina 
3 Eur. Tel. 8 683 98 771. 
Rokiškis
• Naudotą kieto kuro katilą 
Viadrus 22. Kaina 300 Eur. 
Tel. 8 604 54 740. Rokiškis
• Nedaug naudotą 
dokumentų smulkintuvą. 
Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Juodalksnio malkas. 
Galima kaladėmis. Pagal 
jūsų pageidaujamą ilgį su 
pristatymu.  
Tel. 8 626 38 881. Rokiškis
• Duris su stakta. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 604 91 575. 
Rokiškis
• Skaldytas beržines malkas. 
Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 670 37 379. Rokiškis
• Ramundas GM kokybiški, 
be žievės ir kitų priemaišų 
medienos pjuvenų briketus 
RUF. Viename padėkle 
supakuota 960 kg. Kaina 1 
padėklo 200 Eur įskaitant 
9 proc. PVM. Atsiėmimas 
Miškininkų 10, Rokiškis. 
Už papildomą mokestį 
galime pristatyti iki pirkėjo 
sandėlio. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Geros būklės Samsung Tab 
4. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 630 47 345. Rokiškis
• HP Pavilion DV-7 visą 
arba dalimis. Neįsijungia. 
Ekranas 17,3 colių. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• Geros būklės nešiojamąjį 
kompiuterį Asus. Plonas, 
baterija laiko apie 8 val. 
Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 647 10 234. Rokiškis
• Veikiantį planšetinį 
kompiuterį Lenovo. Kaina 
45 Eur. Tel. 8 623 05 235. 
Rokiškis
• Idealios būklės Samsung 
Galaxy Tab 4. Dedama SIM. 
Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 600 52 867.  
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Redmi Note 9S, 6/128 GB. 
Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 601 14 335. Rokiškis
• Naudotą mėnesį Redmi 
Note 8. Garantija dar 22 
mėn. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 630 47 345. Rokiškis
• Puikios būklės kaip naują 
iPhone 8 64 GB.  Atsakau 
tik į SMS. Kaina 160 Eur. 
Tel. 8 609 87 756. Rokiškis
• Gerai veikiantį telefoną 
Samsung Galaxy S5. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 674 83 416. 
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Valgomas bulves Vineta. 
Didesnį kiekį galiu atvežti 
į namus. Tel. 8 698 87 312. 
Rokiškis

• Gitarą 35 Eur, gitaros 
įgarsintoją 25 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI
• Gal kas galėtų padovanoti 
sekciją tik geros būklės, 
kadangi šeima su mažais 
vaikais kurie mėgsta 
paliesti, atidaryti. Taip 
pat kilimą ar kelis, į 
kambarius. Komodą rūbams 
vaikų sudėti ir stalą vaikų 
kambariui. Ar kitokių baldų 
ir kūdikio lovytę. Ačiū.  
Tel. 8 616 27 809. Rokiškis
• Ieškau kas padovanotų 
didesnį kiekį knygų.  
Tel. 8 625 32 533. Pasvalys
• Gal kas dovanoja pašarines 
bulves karvei.  
Tel. 8 646 51 495. Rokiškis
• Gal pas ką nors atsirastų 
veikianti skalbimo mašina. 
Skubiai ieškoma.  
Tel. 8 692 91 243. Rokiškis
• Gal kas gali padovanoti 
arba nebrangiai parduoti 
nedidelį sodo traktoriuką. 
Tel. 8 678 81 317. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

STATYBINĖ ĮRANGA

• Naudotas grindines ir 
apdailos lentas.  

Tel. 8 610 27 380. Rokiškis
• Puikios būklės naudotas 
medines vidaus duris su 
stakta ir apvadais. Staktos 
išoriniai matmenys 211x86 
cm. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 677 08 977. Rokiškis
• Mažai naudotus galingus 
50J betono atskėlimo 
plaktukus. 2 vnt.  
Tel. 8 605 03 052. Rokiškis
• Kibirą vandeninių rožinės 
spalvos dažų.  
Tel. 8 645 24 819. Rokiškis
• Naują suvirintojo šalmą 
Hamelijonas. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• Gelžbetonines tiltų sijas. 
Ilgis 12 m, aukštis 0,80, 
plotis 0,28, 5 vnt.  
Tel. 8 612 67 388. Rokiškis
• Medžio tekinimo stakles. 
Tel. 8 655 08 291. Rokiškis
• Trifazį diskinį pjūklą su 
obliavimo velenu. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 600 52 867. 
Rokiškis
• Statybinę radiją Dewalt. 
Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 674 54 495. Rokiškis
• Trifazį diskinį pjūklą. 
Išilginis ir skersinis 
pjovimas su 30 cm 
obliavimu.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Naudotą šiferinę 
beasbestinę stogo dangą. 
Rudos spalvos. 100 vnt. 
lapų. 5 Eur/vnt. Išmatavimai 
1,15x1,85. Tel. 8 623 03 
533. Rokiškis
• Perdengimo plokštes. 

 Tel. 8 670 37 379. Rokiškis
• Naują pagamintą 
gamykloje pjovimo staklių 
veleną. Ilgis 70 cm., du 
siauri skriemuliai ir disko 
tvirtinimo detalės. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 679 95 266. 
Rokiškis

• Tvarkinga sodo traktoriuką 
Stiga SD98. Variklis 7,1 kW. 

Dekos plotis 95 cm, dviejų 
peilių su šoniniu išmetimu 
2012 m. Pavarų dėžė 
mechaninė. Kaina 1100 Eur. 
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Tvarkingą sodo traktoriuką 
Muray Techas. Variklis 
12,5 Brikss. Dekos plotis 1 
m, dviejų peiliu su šoniniu 
išmetimu, pavarų dėžė 
mechaninė. Kaina 870 Eur. 
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Tvarkingą sodo traktoriuką  
su 15,5 hp varikliu. Dekos 
plotis 107, pavarų dėžė 
mechaninė. Kaina 950 Eur. 
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Antikvarinį pjūklą Ural. 
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Mažai naudotą savaeigę 
žoliapjovę. Išpjauti tik 7 
bakeliai. Yra garantinis. 
Pardavimo esmė reikia labai 
pinigų. Yra ir surinkimo 
krepšys. Pernai mokėjau už 
ją 450 Eur. Kaina 170 Eur. 
Tel. 8 626 26 251. Rokiškis

Lietuvos kariuomenei 
perduoti dar 42 nauji vokiški 
sunkvežimiai „Unimog“

Spalio 20 d. Lietuvos kariuo-
menei perduoti papildomai įsigyti 
42 penkių tonų keliamosios galios 
sunkvežimiai „Unimog“ U5000. 
Šios Vokietijos įmonės „Daimler 
Trucks AG“ pagamintos karinės 
transporto priemonės Lietuvos 
kariuomenei nupirktos tęsiant 
Lietuvos kariuomenės moderniza-
ciją ir siekiant atnaujinti Lietuvos 
kariuomenės sunkvežimių parką.

 Sunkvežimiai „Unimog“ Lie-
tuvos kariuomenei perduoti tęsiant 
sėkmingą dar 2015 m. Lietuvos 
kariuomenės ir Vokietijos gamin-
tojo „Daimler Trucks AG“ kartu su 
NATO paramos ir pirkimų agentūra 
pasirašytą sutartį. NATO agentūra, 

surinkdama poreikį iš visų NATO 
valstybių, gali vykdyti didesnio kie-
kio įsigijimus, o tai leido gerokai 
sumažinti vieno sunkvežimio kainą. 
Įgyvendinant sutartį Lietuvos ka-
riams jau perduota 340 sunkvežimių 
„Unimog“ U5000. Šiandien gauti 
42 sunkvežimiai yra papildomas 
sutarties su „Daimler Trucks AG“ 
užsakymas. Sutartyje numatyta ir 
logistinė parama 15-ai pirmųjų eks-
ploatacijos metų, taip pat suteikiami 
specializuoti įrankiai ir testavimo 
įranga bei kitos garantijos. Bendra 
sandorio vertė – apie 80 mln. eurų.

Naujieji sunkvežimiai bus skir-
ti Lietuvos kariuomenės sausumos 
pajėgoms.

KAM inform.
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Spalio 22 d. Naktį 7

Dieną 9
V, 
8-16 m/s

Vėjuota

Spalio 23 d. Naktį 4
Dieną 8

V,
5-10 m/s

Spalio 24 d. Naktį 2
Dieną 6

ŠV,
4-9 m/s

Šalna

Spalio 25 d. Naktį -1
Dieną 8

P,
4-9 m/s

Šalna

Orų prognozė spalio 22-25 d.

Spalio 15-osios kryžiažodžio atsakymai:
Vertikaliai: Šatrija. Taro. Mona. Bravo. Mina. Tarp. Va. Goda. Kruta. Oda. Šūkis. Dyža. 
Ar. Krūtinė. Los. Ligi. Kora. Mažametis. Kaino. Vys. Tuja. Salieras. Karai.
Horizontaliai: „Cl. Dar. Otava. Ūkis. Kava. Tona. „Aro“. „Dirol“. Do. Žyna. La. Gūžė. 
Re. Moka. Midi. Lava. Šonas. Ožys. Gana. Asas. Ta. Tru. Leta. Žinau. Kitur. RTL. Gija. 
Talpa. Visai.
Pažymėtuose langeliuose: PLUNGĖ

Galimybių pasas apie 15 proc. sumažino 
srautus į prekybos centrus

Nuo rugsėjo vidurio 
įvesti apribojimai patekti 
į didesnius prekybos cen-
trus galimybių paso netu-
rintiems žmonėms viduti-
niškai 15 proc. sumažino 
jų srautus, rodo „Google“ 
renkami gyventojų mobi-
lumo duomenys.

Nuo rugsėjo 19 iki spa-
lio 12 dienos, palyginti su 
baziniu laikotarpiu iki pan-
demijos pradžios (2020-ųjų 
sausio 3 – vasario 6 dieno-
mis) gyventojų, užsukančių 
į prekybos centrus, sumažėjo 
13,5–16,5 procento. 

Pasak ekonomisto Alek-
sandro Izgorodino, toks ryš-
kus galimybių paso poveikis 
neabejotinai reikš praradi-
mus vartojimo rinkai.

„Jau rugsėjo mėnesį gali-
me turėti kuklesnį nei tikė-
tasi mažmeninės prekybos 
apyvartos rezultatą. Gali-

mybių pasas ir bus tas vie-
nintelis veiksnys, kuris nuo 
rugsėjo reikšmingai blogins 
Lietuvos vartojimo apsukas, 
kadangi kiti vartojimo pa-
matai yra stiprūs – vartotojų 
lūkesčiai yra stabilūs, atly-
ginimai auga, nedarbo lygis 
traukiasi“, – BNS teigė A. 
Izgorodinas.

Pasak ekonomisto, statis-
tika rodo, kad iki pat galimy-
bių paso įvedimo į prekybos 
centrus nebuvo gyventojų 
antplūdžio, nors taip tikino 
kai kurie prekybininkai. 

„Nuo pat liepos pabaigos 
gyventojų srautas į prekybos 
centrus buvo toks pats, kaip 
ir iki pandemijos, o rugsėjo 
12 dieną net 2 proc. mažes-
nis nei baziniu laikotarpiu 
– prieš pat galimybių paso 
įvedimą gyventojai nepuolė 
pirkti prekių avansu, o iš-
laikė normalų vartojimo rit-
mą“, – sakė A. Izgorodinas.

Ekonomisto teigimu, įsi-
vedusi galimybių pasą Lietu-
va eina Prancūzijos ir Italijos 
keliu.

„Italija ir Prancūzija pra-
dėjo taikyti Covid pasų sis-
temą rugpjūtį, kas iš karto 
atsispindėjo ir vartojimo sta-
tistikoje: mažmeninės preky-
bos augimo tempas Italijoje 
sulėtėjo nuo 7,9 proc. liepą 
iki 2,1 proc. rugpjūtį. Pran-
cūzijoje prekybos apyvarta 
liepą augo 6 proc., o rugpjūtį 
nukrito 2,1 proc.“, – pabrėžė 
analitikas. 

Vyriausybės sprendimu 
nuo rugsėjo 13 dienos dau-
gelis paslaugų bei prekybos 
vietų apribotos galimybių 
paso neturintiems žmonėms. 

Galimybių pasą gauti gali 
visiškai pasiskiepiję, persir-
gę koronavirusu ar regulia-
riai už savo lėšas besitestuo-
jantys žmonės.

BNS inform.

Metinė infliacija Lietuvoje rugsėjį – 
tarp didžiausių ES

Suderinta metinė inflia-
cija Lietuvoje rugsėjį buvo 
tarp didžiausių Europos 
Sąjungos (ES) šalyse, skel-
bia Eurostatas.

Lietuvoje ir Estijoje inf-
liacija rugsėjį siekė po 6,4 

proc. ir buvo didžiausia ES. 
Tuo metu Latvijoje infliacija 
siekė 4,7 procento.

Visoje ES kainos per me-
tus padidėjo vidutiniškai 3,6 
proc., o vien euro zonoje – 
3,4 procento.

BNS inform.

Premjerė: judėjimo ribojimų per Vėlines nebus
Artėjantis keturių dienų 

ilgasis Vėlinių savaitgalis 
kelia nerimą dėl galimo 
dar didesnio naujų koro-
naviruso atvejų augimo, 
tačiau judėjimo ribojimų 
nebus, patvirtino premjerė 
Ingrida Šimonytė.

„Aš neslepiu, kad tam 
tikrą susirūpinimą kelia 
Vėlinės, todėl, kad gerai at-
simename, kad po Vėlinių 

turėjome atvejų augimo pa-
spartėjimą. Todėl labai ra-
ginčiau, kadangi šiais metais 
Vėlinės yra keturių dienų, 
žmones, kurie ketina vykti, 
labai gerai apgalvoti, kur yra 
vykstama“, – žurnalistams 
Seime sakė I. Šimonytė.

Ji taip pat sakė, kad ju-
dėjimo ribojimų per ilgąjį 
savaitgalį neplanuojama, tik 
prašoma žmonių sąmonin-
gumo: prieš susitikimus su 

giminėmis įvertinti riziką 
užkrėsti artimuosius.

„Tol, kol turim dalį nepa-
skiepytų vyresnio amžiaus 
žmonių, riziką pirmiausia 
keliame mes patys, tai reik-
tų įvertinti ir giminių susiti-
kimus, kurie tokiais atvejais 
įprasti, apriboti tiek, kad 
nekeltų grėsmės mūsų bran-
giausiems žmonėms“, – pa-
žymėjo Vyriausybės vadovė.

BNS inform.

SAM įteisino revakcinaciją nuo koronaviruso 
visiems pilnamečiams gyventojams

Sveikatos apsaugos mi-
nisterija įteisino revakci-
naciją nuo koronaviruso 
visiems pilnamečiams gy-
ventojams.

Nuo antradienio įsigaliojo 
tą numatantis ministro Arū-
no Dulkio įsakymas.

„Toks sprendimas priim-
tas atsižvelgus į vakcinų su-
formuoto imuniteto trukmės 
tyrimus, Europos vaistų 
agentūros ir Lietuvos eks-
pertų rekomendacijas“, – ra-
šoma SAM pranešime.

Įsakyme numatoma, kad 
visi 18 metų ir vyresni žmo-
nės sustiprinančiąja doze 
galės skiepytis „ne anksčiau 
kaip po 180 dienų nuo pir-
mosios arba antrosios CO-
VID-19 vakcinos dozės su-
leidimo dienos“.

Remiantis dokumentu, 
skiepijimas būtų vykdomas 
tik „Pfizer“ ir „BioNTech“ 
sukurta „Comirnaty“  arba 
„Janssen“ vakcinomis, ta-
čiau pastaruoju preparatu 
skiepytis galėtų tik tie, kurie 
ir pirmąjį kartą gavo „Jans-
sen“ vakcinos dozę.

Nors iki šiol revakcina-
cijai specifinėms grupėms 
buvo naudojama ir „Moder-
na“ sukurta „Spikevax“ vak-
cina, jos pasirinkti nebebus 
galima. Praėjusią savaitę 
posėdžiavusi Vyriausybės 
nepriklausomų ekspertų ta-
ryba rekomendavo neskubėti 
dėl revakcinacijos šiuo pre-
paratu, nes „Moderna“ su-
stiprinančiam skiepui siekia 
naudoti dvigubai mažesnę 
vakcinos dozę.

Be kita ko, pasirodžius 

pranešimams, kad kai kurios 
šalys nutraukė Spikevax“ 
skyrimą berniukams ir jau-
niems vyrams, ekspertai dėl 
tolesnio šios vakcinos nau-
dojimo kol kas nusprendė 
palaukti daugiau duomenų 
apie šalutinius jos poveikius 
bei Europos vaistų agentūros 
sprendimo.

Įsakyme taip pat numaty-
ta, kad sustiprinančią „Co-
mirnaty“ dozę galės gauti 
12 metų ir vyresni pacientai, 
sergantys lėtinėmis imuni-
tetą silpninančiomis ligo-
mis arba kuriems taikomas 
gydymas imuninę sistemą 
slopinančiais vaistiniais pre-
paratais, praėjus „ne mažiau 
kaip 28 dienoms nuo antro-
sios COVID-19 vakcinos 
dozės suleidimo dienos“.

BNS inform.

BALDAI

• Geros būklės stalą 
kompiuteriui. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 694 01 027.  
Rokiškis

• Geros būklės nedidelę 
sekciją 1,8x1,8 m. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 623 71 135. 
Rokiškis
• Kaip naują sekciją. Kaina 
169 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Dvigulę lovą su čiužiniu, 

be dėžės. Plokštė kokybiška. 
Kaina 169 Eur.  
Tel. 8 685 42 153.  
Rokiškis
• Dvigulę lovą 160 cm su 
dėže patalynei. Kaina 175 
Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis

• Tvarkingą spintą. Kaina 
148 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Stalą - knygą. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 625 81 278. 
Rokiškis
• Naują nenaudotą biuro 
kėdę. Kaina 65 Eur.  
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ANEKDOTAI

Šventosios katino 
taisyklės:

Jei kambaryje yra svečių, 
derėtų užšokti ant kelių 
tam, kieno drabužių spalva 
labiausiai konstrastuoja su 
tamstos kailiuku.

Jei savo dėžutėje 
sušlapote letenėles, jas 
galima nusausinti į kilimą, 
antklodę, sofos kampą galų 
gale.

Jei jus pykina, kuo 
skubiau šokite ant sofos, 
fotelio, kilimo.

Žmogaus stalas turi būti 
tuščias. Visi jo daiktai turi 
atsidurti ant grindų.

Kai miegate šeimininko 
lovoje, stenkitės, kad 
patogu būtų tamstai, o ne 
dviaukojui.

Jei dviaukojis patinas 
rėkia: „Jokių kačių 
namuose!“, padarykite 
viską, kad jis suprastų savo 
esminę klaidą. Labiausiai 

tam tinka batai arba šlepetės.
Tikras katinas nepakenčia 

uždarytų durų. Šeimoje neturi 
būti paslapčių, ypač nuo 
katino.

Išsimiegokite dieną, kad 
naktį būtumėte geriausios 
sportinės formos.

Tik silpnuoliai laka iš 
indelio. Lakti derėtų iš unitazo, 
vazos, akvariumo, žmonių 
puodelių.

Katinas turi lavinti žmnių 
estetinį skonį. Jei jums 
nepatinka batai, sofa ar tapetai, 
mandagiai užsminkite apie tai.

Ignoravimas – geriausias 
dviaukojo auklėjimo būdas.

Kai jus šaukia dviaukojis, 
galvokite apie ką nors 
svarbaus, didingo, katiniško. 
Arba tiesiog apsimeskite, kad 
negirdite.

Dėžutė – katino šventovė.
***
– Ponia, man jūsų biustas 

kažką primena...

– Tikiuosi, ne Leniną?
***
– Gal galim telefonų 

numeriais apsikeisti?
– O kam? Maniškis mane 

visai tenkina.
***
Man dažnai priekaištauja, 

kad gyvenu savo malonumui. 
O, atleiskite, kieno malonumui 
aš turiu gyventi?

***
Jie mano, kad daro jums 

didelę paslaugą, kai jus 
savaitgalį žadina ne 6, o 8 
val.ryto. Čia viskas, ką jums 
reikia žinoti apie žmones - 
vyturius.

***
Miestelis pas mus nedidelis 

- vieni kitus pažįsta, todėl 
žodį „ anoniminių“ mes iš 
mūsų susirinkimų pavadinimo 
išmetėm.

***
Žvaigždės – tai mažos 

skylutės Rojaus grindyse.

***
Kai aplink vieni 

humanitarai ir, kai norėdami 
padalinti  20 iš 5 įsijungia 
kalkuliatorių ,tai tu žmogau 
supranti ką reiškia frazė 
„humanitarinė katastrofa“.

***
Vyras žmonai :
– Brangioji, aš galiu sutikti 

su tavimi, bet tada mes abu 
būsim neteisūs!

***
Šoviniai brangūs. 

Įspėjamojo šūvio nebus!
***
Pas psichologą:
– Daktare, ką man daryti ? 

Man 23 metai, pas mane jau 4 
vaikai ir aš vieniša mama...

–Pabandykite prieš eidama 
gulti suvalgyti 3-4 skilteles 
česnako ir dubenėlį pupelių.

***
– O jūs padedate žmonai 

namų ruošoje?
– Taip. Aš užsiimu jos 

nuodugniu planavimu!
***
Politinis stabilumas: kai 

valdininkai keičiasi, o jų 
portretai ant sienos lieka tie 
patys.

***
Putinas savo valdininkams:
– Naujo asmenybės kulto 

nebus!
Balsas iš salės galo:
– O kiek dar bus senasis?
***
Jis taip dažnai mindė 

grėblius, kad jam padovanojo 
vardinį.

***
Žmogus mano, kad jis – 

katės šeimininkas. Katė mano, 
kad jis – automatinis durų 
atidarytojas.

***
Iš pradžių baiminausi, 

kad mums nebus apie ką 
kalbėti. Dabar galvoju, kaip ją 
užčiaupti.

***
Rusijos-Ukrainos pasienyje 

Rusjos pasieniečiai sustabdo 
tuščią vilkiką-šaldytuvą. 
Vairuotojo klausia:

– Ką vežate?
– Nieko.
– O iš Ukrainos ką 

ruošiatės vežti?
– Idiotus. 
***
Sveikuose santykiuose 

vyras turi primti sprendimus, 
o žmona jam sakyti, kokius.

***
Žiūrėdamas į mūsų Seimą 

vis dar stebiuosi, kodėl jis 
negastroliuoja po kultūros 
namus.

***
Blogų išminuotojų 

nebūna.
***
– Ką jūsų ranka daro 

mano kišenėje?!
– Degtukų ieško.
– O paprašyt?
– Pasikuklinau.
***
Suvalkiečio klausia:
– Kuo tavo Petriukas 

žada būti užaugęs.
– Petriukas tvirtai 

nusprendė praturtėti. Ir jau 
dabar žengia pirmuosius 
žingsnius svajonės link.

– Ir kokie tai žingsniai?
– Jis jau dabar į mane 

žiūri kaip į vargšą giminaitį.
***
– Tetule pardavėja, jūs 

man vakar neteisingai grąžą 
atidavėt...

– Tai vakar ir reikėjo 
ateiti, vaikeli.

– Kaip suprantu, tuos 50 
Eur galima pasilikti sau?

***
Vyras grįžta iš kazino 

paryčiais ir sako žmonai. 
– Viskas, renkis, aš 

tave vienam tokiam tipui 
pralošiau.

– Kaip tu galėjai?!
– Tiesą pasakius, sunkiai, 

teko pasuoti turint keturis 
tūzus.

DIENOS 
KETUREILIS
GAUK „SIRENĄ“ 
Į NAMUS!
Iš senos dėželės pašto
Jonas linksmas kažką krapšto.
„Sirena“ – dėdulė šaukia.
Ir skaityt į trobą traukia.

Pradžiai skelbimus pražiūri
Ką parduot kraštiečiai turi.
Verčia noriai kožną lapą:
Kas gi naujo? Kas ką šneka?

Nuotraukos (dabar spalvotos!)
Visos būna apdabotos.
Dirba Jonas visą dieną,
Gera gaut namo „Sireną“.

Jei tingus esi žmogus
Gauk ir Tu ją į namus!
Lyja, sninga ar pūga?
Bus rami dėl to galva.

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”

Ne, ji daugiau neišeis pažaisti.

Tel. 8 659 64 181. 
Rokiškis
• Geros būklės komodą. 
Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 621 88 950. 
Rokiškis

DOVANOJA
• Dovanoju mašininę 
priekabą malkų. 
Tel. 8 608 96 388. Rokiškis
• Dovanoju beveik naują 

treniruoklį. Pasiimti patiems 
Jaunystės g., Rokiškis. 
Tel. 8 682 38 706. Rokiškis
• Bus dovanojami šuniukai 

gimę rugsėjo mėnesį. 
Tel. 8 654 34 282. Rokiškis
• Dovanojame mažą katytę 
1 mėn. Rasta lauke, tad 
ieškomi šilti namučiai ir 
mylintys šeimininkai. Jau 
moka pati ėsti bei naudotis 
kraiko dėžute. Geriausias 
žaidimų draugas žmogus, 
bet puikiai pabūna viena. 
Gal kam reikia mielo, mažo 
šeimos nario. 
Tel. 8 604 93 297. Rokiškis
• Dovanojame apšiltintą 
šuniui būdą su langeliu ir 
prieangiu. Laikėme vokiečių 
aviganį. Tel. 8 612 11 715. 
Rokiškis
• Dovanoju gražius mielus 
šuniukus. Tel. 8 675 32 104. 
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• 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


