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dienos laikraščio „Rokiškio Sirena“ nebus.
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„Rokiškio sūris“ produkciją į Kiniją siunčia per Lenkiją
Pablogėjus Vilniaus ir
Pekino santykiams bei Kinijos partneriams nutraukiant bendradarbiavimą
su Lietuvos įmonėmis,
vienai didžiausių pieno
perdirbimo
bendrovių
„Rokiškio sūris“ eksportą
į šią šalį pavyko atnaujinti
pakeitus laktozės pristatymo būdą – siunčiant ją per
Lenkiją.
Tuo metu kitos pieno perdirbimo grupės – „Vilvi group“ vadovas sako, jog prekyba su Kinija sustojo, o jai
skirtą produkcijos dalį įmonė veža į kitas savo rinkas.
„Rokiškio sūrio“ vadovas Dalius Trumpa teigia,
kad eksportą pavyko atnaujinti nesumažinus apimčių.
„Mūsų partneriai (Kinijoje – BNS) užsisako mūsų
produkciją keliavimui per
Lenkijos geležinkelių terminalą, kad kuo mažiau
šviestųsi Lietuvos vardas ir
tokiu būdu produkciją toliau pardavinėjame“, – BNS

teigė D. Trumpa.
„Yra daug iškeliavusių
(siuntų – BNS), yra keliaujančių dar pagal seną
kontraktą – buvo baimė,
kad sustos. Dalyvaujame ir
naujose galimuose pardavimuose, konkursuose. (...)
Jei jiems buvo naudinga
pirkti iš mūsų produkciją ir

tai darė keletą metų, tai ieško kelių, kaip tą dalyką tęsti
toliau“, – kalbėjo jis.
Pasak D. Trumpos, prekes
siunčiant per Lenkiją, kaštai
išaugo labai nežymiai, be to,
įmonė ir anksčiau yra vežusi jas tokiu keliu. Anot D.
Trumpos, pastaruoju metu
vyksta ir naujos derybos,

Užimtumo tarnyboje vyko mero
ir Rokiškio verslininkų susitikimas

tačiau pardavimo kaina gali
būti mažesnė.
„Mūsų partneriai įgijo
papildomą argumentą, kodėl gali būti mažesnė kaina.
Jie tiesiogiai nesako, bet
suprantame, kad yra papildomos rizikos“, – sakė D.
Trumpa.
Tuo metu „Vilvi group“

vadovas Gintaras Bertašius
teigė, jog šiuo metu prekyba su Kinija yra sustojusi,
tačiau įmonė turi vilčių, kad
ji bus atnaujinta. Pasak jo,
Kinijai skirtą produkcijos
dalį ji nukreipė į kitas savo
rinkas.
„Kadangi pas mus labai
stipriai prekyba diversifikuota, o Kinijos rinka sudarė nedidelę dalį, tai mes
nukreipėme į kitas rinkas ir
tiek. Pati Kinijos rinka, be
abejo, svarbi, ir iš kitos pusės, aišku, mes dar nelaidojame tų santykių, bent mūsų
partneriai kalba, kad tai nėra
pabaiga“, – BNS sakė G.
Bertašius.
Jo teigimu, įmonė nesvarstė galimybių produkciją pristatyti kitais būdais,
pavyzdžiui, per Lenkiją.
„Tai nėra mums išgyvenimo klausimas, tikrai yra
nedidelis kiekis, bet rinka
yra įdomi, didžiulė, gal kiek
pelningesnė nei kai kurios
rinkos, tai tik čia tas žavesys“, – sakė G. Bertašius.

Anot jo, su partneriais
Kinijoje ir toliau bendraujama.
„Bendravimas yra, bet
nėra prekybos. Bendravimas yra apie tai, kaip toliau
tęsti prekybinius santykius
ir kada pradėti ir taip toliau.
Aišku, kinų kultūra yra visiškai kitokia nei mūsų (...)
– jie nesako, kad jiems galbūt didesnė rizika importuoti iš Lietuvos nei iš kitų“, –
teigė G. Bertašius.
Lietuvos santykiai su Kinija ypač suprastėjo Lietuvai nutarus atidaryti Taivano prekybos atstovybę.
Kinija pastaruoju metu
sustabdė krovininius traukinius į Lietuvą, maisto eksporto leidimų išdavimą, sumažino Lietuvos įmonėms
kredito limitus ir pakėlė
kainas.
Ryšių su Kinija turi aukštųjų technologijų, žemės
ūkio ir maisto perdirbimo,
medienos, tekstilės ir logistikos bendrovės.
BNS inform.

Sekmadienį vėl grįšime
prie žiemos laiko

Paskutinį spalio sekmadienį vėl grįšime prie žiemos
laiko ir laikrodžius suksime atgal. Tai reiškia, kad galėsime valanda ilgiau pamiegoti, tačiau vakarai bus
ilgesni ir tamsesni.
Žiemos laikas vedamas kiekvienų metų paskutinį spalio sekmadienį, kai 4 valandą nakties laikrodžio rodyklės
persukamos valanda atgal. Žiemos laikas galioja iki paskutinio kovo sekmadienio, tuomet grįžtama prie vasaros
laiko.
Šiais metais laikrodžių rodykles suksime naktį iš šeštadienio į sekmadienį, spalio 31 d.
„Rokiškio Sirenos“ inform.
Trečiadienį
Rokiškio
rajono savivaldybės mero
Ramūno Godeliausko iniciatyva Užimtumo tarnyboje įvyko susitikimas su
rajono verslininkais.
Susitikime dalyvavo mero
patarėja Vita Mykolaitienė,
Užimtumo tarnybos klientų
aptarnavimo departamento
Rokiškio skyriaus vedėja
Dalia Starkuvienė, paslaugų darbdaviams konsultantė
Algirda Žemaitienė, UAB
„Lašų duona“ generalinė direktorė Iveta Aukštuoliene,
UAB „Daivida“ generalinis
direktorius Justinas Kanopa
ir UAB „Rokiškio apdaila“
direktorius Virginijus Rim-

Rastas miręs

ša. Buvo aptartos nedarbo
problemos rajone, ieškota
sprendimo būdų, kaip mažinti bedarbystę, skatinti
žmones būti labiau socialiniai atsakingais. Diskutuota
kaip mažinti nelegalų darbą, gerinti susisiekimą tarp
rajono miestelių, glaudžiau
bendradarbiauti su sveikatos įstaigomis dėl greitesnio
darbuotojų sveikatos patikrinimų.
Visų susitikimo dalyvių
netenkina šiuo metu rajone
esanti situacija. Nedarbo lygis nuo metų pradžios sumažėjo net 7,5 procento (nuo
21,8 proc. iki 14,4 proc). Tačiau laisvų darbo vietų yra, o
pasak verslo atstovų norin-

Spalio 25 d. 08:33 val. gautas pranešimas, kad Skeirių k. (Jūžintų
sen.) socialinė darbuotoja negali susisiekti su prižiūrimu asmeniu.
Atvykus ugniagesiams gelbėtojams, pro langą buvo patekta į vidų.
Namuose rastas miręs vyras (g. 1968 m.). Įtariama savižudybė.
Panevėžio VPK inform.

čių ir galinčių realiai įsidarbinti vienetai. Dalyvavusieji
iš susitikimo išvyko susitarę
dėl „namų darbų“, kuriuos
turi atlikti po išgirstų/išsakytų siūlymų, pastebėjimų
iki kito susitikimo, kuris planuojamas po mėnesio.
Kaip sakė savivaldybės
meras R. Godeliauskas, tiek
savivaldybės, tiek verslo,
tiek Užimtumo tarnybos atstovai šią problemą turime
spręsti visi kartu. „Negalime
ridenti akmenų vieniems ant
kitų. Turime padaryti viską,
kad nebūtų toleruojamas nelegalus darbas, mažėtų piktnaudžiavimas pašalpomis,
nedarbingumo pažymomis.
Taip pat turi būti gerinamos

darbo sąlygos dirbantiesiems, daugiau dėmesio skiriama socialinių problemų
sprendimui“, - kalbėjo rajono vadovas.
Kadangi tai ne tik Rokiškio rajono, o visos Lietuvos
problema, sutarta kreiptis
į LR Seimo narį Vidmantą Kanopą tarpininkauti ir
į kitą susitikimą pakviesti
LR Socialinės apsaugos ir
darbo ministrę Moniką Navickienę, ministerijos atstovus, daugiau verslo atstovų,
darbo inspekcijos atstovus,
policijos atstovus, seniūnus
ir socialinių darbuotojų atstovus.
Rajono savivaldybės
inform.

Padėjo patekti į butą

Spalio 25 d. 15:15 val. gautas pranešimas, kad Aukštaičių g., Rokiškyje,
reikalinga pagalba atidaryti buto duris. Jame gyvenanti moteris neatidaro
durų, į telefono skambučius neatsiliepia. Atvykus ugniagesiams gelbėtojams, panaudojus ištraukiamas kopėčias pro balkoną buvo patekta į butą,
pilietė perduota medikams.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inform.
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Po rokiškėno pranešimo
„Facebook“ –
skubiai imtasi saugumo
priemonių

„Rokiškio Sirenos“ administruojamoje „Facebook“
grupėje „Rokiškio skelbimai“ vienas grupės narių pasidalino pranešimu, jog Nepriklausomybės aikšėje esantis vienas iš daugelio apšvietimo stulpų yra nesaugus.
Rokiškietis paragino miesto gyventojus būti atsargiais
vedžiojant šunis ar vaikštant su vaikais. Pasak jo, vienas
iš stulpų gyvas ir jau ne pirmą kartą šuniui „žabtelėjo“ per
nosį ar kitas vietas.
Netrukus po skelbimu pasipylė miestiečių komentarai,
buvo prašoma skubios mero Ramūno Godeliausko pagalbos. Taip pat netrūko ir pajuokavimų, jog prie nesaugių
šviestuvų miestiečiai kviečiami pasikrauti telefonus ar
energijos kitos dienos darbams.
Meras komentaruose gyventojams pažadėjo, jog problema bus skubiai išspręsta.
Jau kitą dieną Nepriklausomybės aikštėje darbuotojai
patikrino bei sutvarkė visus apšvietimo stulpus.
„Rokiškio Sirenos“ nuotr.
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Gyvieji vaiduokliai ir žiurkių lenktynių finišas

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
Žmogaus gyvenimas – nuolatinis bėgimas tarp tikrų ir
įsikalbėtų tikslų. Nuolatinis laiko trūkumas. Kuo labiau skubama, lekiama, tuo labiau jo...
nėra. Kol nepasiekiamas finišas. Šis savaitgalis ir bus apie...
gyvenimo finišą.
Bet pirmiausia bus, jau yra
Helovinas. Daug ginčų dėl jo yra.
O man tai puiki šventė. Atskleidžianti mūsų visuomenės tikrąją
esmę. Kai karpomos paklodės ir
nusipaišomi veidai, įskaitant ir
„pandos“ akis. Gyvieji numirėliai, zombiai ir raganos. Tik ar
tai kaukės? Gal kaip tik tą siautulingą naktį žmonės parodo savo
tikrąją esmę – gyvenimo vaiduokliai. Visur prisivaidelenę ir niekur neprigiję. Dūšios be vietos.
Tik ne kaukių vakarėlyje. Gyvenime. Ir išskaptuoti moliūgai ne
visuomet yra dekoracijos. Neretai jie – autoportretai.
Per gyvenimą lekiame šuoliais. Kai žmogus jaunas, to laiko
– visa amžinybė. Atrodo, kad viskas visada bus. Ir laikas, ir energija, ir žmonės. Neišsenkami ištekliai. Priemonės. Taip jau save
auklėjame, kad žmogus mums ne
vertybių matas. Priemonė. Kuri
turi padaryti laimingu.
Moliūgagalvio gyvenimas paprastas. Kaip moliūgo. Pavasarį
pasėjama sėkla į žemę. Kur sodinami moliūgai? Juk ne pačioje
garbingiausioje daržo vietoje, ten
daug garbingesnių daržovių lysvės. Nukišami kur į kampą, ant
komposto krūvos, kad užmaskuotų žaluma gyvenimo šiukšlyną.
Vasarą žaliuoja, žydi ir rudeniop
duoda gausų derlių. Kuris iš tiesų
niekam nereikalingas. Prisipažinkite sąžiningai, kiek moliūgų per
metus suvalgote? Na, vieną-du.
Žinote, kaip sužinoti, ar esate tikrai vienišas? Jei joks giminaitis
rudeniop nepasiūlė cukinijos, tai
jau tada tikrai vienišas. Su moliūgais irgi panašiai. Ir belieka juos
skaptuoti Helovino vakarėliui.
Vienadienėms žibinto imitacijoms.
Lygiai ir žmogus. Dabartiniai
keturiasdešimtmečiai ir vyresni

– vaikų su rakteliais ant kaklo
karta. Ir mums dar pasisekė. Tik
rakteliai. O juk sovietinės visuomenės idealas buvo žmogus,
neapsunkintas šeimos ir vaikų
našta. Šeimoms – bendrabučiai
ir obšepito valgyklos, vaikams
– vaikų namai ir savaitiniai darželiai. Valstybė pasirūpins...
Daug kalbėta apie meilę partijai
ir tėvynei, ir mažai – apie meilę
žmogui.
O žmonės mylėjo. Kaip mokėjo. Dažniausiai destruktyviai.
Psichologai teigia, kad Rytų
Europoje 75 proc. šeimų – disfunkcinės. Šalyje, kurioje nebuvo sekso, nėriniuotų apatinių
ir prezervatyvus... skalbdavo, o
abortas laikytas normalia nėštumo planavimo priemone. Sekso
nebuvo, tačiau buvo vedybos „iš
reikalo“. Ne iš meilės. Gal ir tos
meilės pradžioje kažkiek būdavo. Kol jos nepribaigdavo rutina ir amžinas deficitas. Skurdo
ir vargo žmonės, kurie namuose
atidirbdavo antrą darbo dieną:
daržuose, garažuose, virtuvėje, dar chaltūrindavo šiek tiek
(kas siuvo, kas tortus kepė, kas
mezgė, kas mašinas remontavo).
Daugelis svajojo apie butą. Drąsesni – apie namą.
Lietuviškasis tipinis sovietinis nuosavas namas – puiki
disfunkcinės šeimos strategijos
iliustracija. Daug tokių namų
stovi kiekviename mieste. Didelių gargarų, skirtų kelioms
kartoms. Tokie šeimyniniai bendrabučiai. Sakysite, tada kitaip
nebuvo, kur gi tiems jauniems
dėtis, jei ne po rūpestingu tėvų
sparnu. Dar baisesnė situacija,
kai dvi-trys kartos tilpdavo viename nedideliame bute. Skurdo
filosofija: kaip tos kartos sugyvena tarpusavyje, niekas negalvojo. Taip ir gimdavo anekdotai
apie nepakenčiamas uošvienes.
Pažiūrėkite dabar – ar bereikalingi, ar bepaklausūs tie didieji,
kelioms kartoms statyti namai?
Ar vertėjo šiandieniniams septyniasdešimtmečiams-aštuoniasdešimtmečiams dėl jų aukoti
sveikatą? Gūdžiais sovietiniais
laikais tempti po plytą savo sva-

jonių piliai? Kurioje tie, kuriems
ji statyta, nebenori gyventi...
Tai puiki iliustracija, kaip
tėvų karta kūrė savo vaikams gyvenimo modelius. Kaip viename
sovietiniame anekdote: „Jaša,
kiek tavo vaikams metų? Advokatui – penkeri, o gydytojui –
septyneri“. Tėvų karta, žinoma,
gero norėdama, engė ir laužė.
Užaugs, bus gydytoja. Kas, kad
puikiai piešia. Nerimta čia, nerimta. Štai, žiūrėk, koks šaunus
Petras vyras: kolūkio vairuotojas, tekėk, ponia būsi. Kas, kad
Joną myli, o Petras nuo kamščio
nenulipa. Kokią čia mergiotę
parvedei? Juk sakiau, kad noriu
marčios daktarės?! Ir kartus nusivylimas: „ne to iš tavęs, vaikeli, tikėjimės“… Tai mano tėvų
kartos gyvenimo scenarijai.
O jaunimas maištavo. Nes dar
Šventajame rašte parašyta: „ir
paliks tėvą ir motiną“. Prieš kelis
tūkstančius metų žmonės suvokė,
kad sveikas šeimos modelis yra
monogaminė šeima: tėvai ir jų nesuaugę vaikai. O čia ištisos kartos, atleiskite, badėsi užpakaliais
viename name. Vienintelė viltis pabėgti – chaltūros ir nauji...
namai-mastodontai. Keli darbai,
chaltūros. Dėl to ilgesnio rublio,
vėliau lito, euro, dėl savo namų.
Kartodamas tuos pačius tėvų gyvenimų scenarijus. Ir neužduoda
klausimo: o kodėl tie dideli namai
dabar tušti. Kodėl tie senelių, tėvų
scenarijai taip ir netapo realybe.
Nes tame bėgime už trasos
darbas-namas ribų likdavo daug
dalykų. Pirmiausia, žmonių tarpusavio ryšiai. Kai dvi sužalotos
sielos kuria šeimą, gero nelauk.
Ypač, jei iš reikalo. Kurį laiką dar
vienija bendras tikslas – namas ir
vaikai. O tarpusavio santykiai?
O kam? Juk, kaip dabar rašo populiarios knygos, meilė tetrunka
trejus metus. Kaip lengva ir paprasta: ne patys sujojo savo gyvenimus, o meilė išėjo iš galiojimo.
Išgaravo. Juk niekas nerašo eilėraščių ir dainų apie laimingą meilę. Kažin kodėl?
O visas likęs amželis šeimoje
be meilės – kas? Santuoka – ne
džiaugsmas ir tarpusavio palaikymas, o pareiga kaip arklio
pavalkai? Kaip dresūra bandant
iš įsikalbėto stuobrio nulipdyti
vyrą-idealą? Žmona – ne kaip
mylimoji, artimiausias žmogus,
o kaip didysis žmonijos priešas,
arba tiesiog piela, nuo kurios reikia sprukti į garažą, žvejybą ar
alubarį. Santuoka iš serijos „visi
ir visos – tokie ir tokios“? Ir tada
darbas, daržas, sodas, garažas
tampa patogiu išsigelbėjimu nuo
vienas kito. Kaip ir kartu (dėl
žmonų, dėl visuomenės nuomonės), lyg ir atskirai, vienas kitam
netrukdydami, per daug neprisirišdami. Taip šeima tampa ne
artimiausių žmonių sąjunga, o
kankinančia katorga ir anekdotų

objektu. Ir nuoširdžia aplinkinių
nuostaba: kaip tu savojo nepielavoji? Tarsi santuoka ir meilė
būtų nuolatinis pielavojimas. Ir
kaip visada, niekam į galvą nešauna pasitikrinti rezultatų: ar
po dešimties, dvidešimties metų
pielavojimo taviškis jau idealu
tapo? Ar per tuos metus daug tas
pielavojimas pakeitė? Tai kodėl,
po perkūnais, tam gaištamas laikas, aukojama meilė, santarvė
ir nuosavi nervai? Nes močiutės pielavojo, mamos pielavojo,
dabar mes pielavojam, ir vaikai
pielavos.
Ir kai šeima, santuoka asocijuojasi tu nuolatiniu pielavojimu,
nenuostabu, kad nuo jų bėgama.
Kas yra jums siūlomas influenserių ir žvaigždelių gyvenimas?
Koks yra šiandieninio žmogaus
idealas? Daug uždirbantis, turintis prabangius namus su baseinu,
jachtą, automobilį, daug keliaujantis (bet niekas nerodo iš tiesų
gerai apmokamą darbą dirbančio
žmogaus, kiek iš tiesų trunka jo
darbo diena, kokia yra atsakomybė, savijauta, nuotaika, kiek kartų per savaitę jis plaukioja savo
baseine). Gerai atrodantis (sporto
klubai, kirpyklos ir t.t.), dosnus
(švaistantis savo sunkiai uždirbtus pinigus į kairę ir dešinę. Kaip
tai dera su namu ir jachta, čia jau
kitas klausimas), nuolatos besitobulinantis, įdomus. Tik ar pielavotojai neužduoda sau klausimo,
o kurioje šio scenarijaus vietoje
yra jų vieta? Ar šitam idealiam
žmogui reikalingas nuolatos piktas, susiraukęs ir pielavojantis
partneris?
O dabar paimkite baltą lapą
ir paskaičiuokite: para turi 24
valandas. Mažiausiai aštuonias
dirbate, dar pusantros valandos
skirkite pasiruošimui darbui ir
kelionei į jį bei iš jo. Ką turite?
Jau devynios su puse valandos.
Po darbo save prisižiūrintis žmogus turėtų rauti į sporto klubą.
Ten dar pora valandų. Jau vienuolika su puse valandos. Miegui pridėkime dar aštuonias. Gauname
beveik dvidešimt valandų. Lieka
keturos varganos valanos. Atmeskite laiką draugams ir draugėms,
vakarienės ruošimui, sėdėjimui
socialiniuose tinkluose, savitobulėjimui, šuns pavedžiojimui.
Ir ką turite? Kiek laiko jūs turite
šeimai? Kaip vaiduoklis, atėjęs
pasivaidenti?
Suvokiate, kad tame idealiame gyvenime nėra vietos šeimai
ir santykiams. Kodėl, po perkūnais, tos žvaigždelės ištisai skiriasi? Nes tai yra jų gyvenimo
būdo, kurį uoliai perša jums, natūrali pasekmė. Jų gyvenimuose
nėra vietos niekam kitam, išskyrus juos pačius. Visi likę – priemonės, įrankiai ir instrumentai.
Įskaitant žioplius, kurie seka ir
tiki tais išgalvotais laimingais
gyvenimais. Ir tai puikiai sutam-
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pa su mūsų senelių, tėvų kurtais
„laimingo gyvenimo“ scenarijais,
juos papildo.
O Šėtonas gundo. Tu nusipelnei, visi tau privalo ir skolingi.
Nusipelnei gėlių, kelionių, gyvenimo iš žurnalo viršelio. Tuo
lengva patikėti. Ir visą gyvenimą
kankintis, kad kiti nenori tavo
svajonių įgyvendinti. Ir aplinkinius dėl to ėsti. Ir kas gi drįsta
užduoti tą klausimą: o kuo tu kažko nusipelnei? Tuo, kad tiesiog
gimei?
Kodėl karantinas tapo didžiuliu iššūkiu mūsų visuomenei, o
konkrečiai – šeimoms? Todėl, kad
buvo užraukti faktiškai visi pabėgimo kanalai. Todėl, kad vaikais
pagaliau teko rūpintis tėvams, o
ne grūsti juos į nesuskaičiuojamus būrelius. Ir sutuoktiniams
pagaliau būti kartu. O kaip būti
kartu, jei iki tol iš šeimos buvo
bėgama į kirpyklas, sporto klubus, pas draugus, drauges, į virtualią realybę? Apie ką kalbėti su
tuo žmogumi daugiau nei 15 min,
kurias iki tol jam skirdavote?
Nes su gyvu žmogumi sunku.
Ypač, kai jį matai kaip priemonę savo tikslams pasiekti. Nuo
pirmosios draugystės dienos iki
paskutinio atodūsio. O žmogus
nėra priemonė. Jis ne tarnas tavo
susiplanuotam scenarijui įgyvendinti. Jis žmogus, su savo tikslais, su savo svajonėmis. Kada
šalia esančių žmonių paklausėme, o ko jis nori? Ar stumdome
juos kaip šachmatų figūrėles
savo sukurtame spektaklyje vardu „Šeima ir gyvenimas“. O kas
būna, kai žmogus nenori būti
aktoriumi kito sugalvotame scenarijuje? Teisingai. Pabėgimas.
Skyrybos arba priklausomybės.
Nes kiekviena priklausomybė
yra bėgimas. Bėgimas iš gyvenimo į susigalvotą svajų planetą.
Ir koks skirtumas, kokia raketa
– alkoholis, narkotikai, lošimai,
pirkimai, virtuali realybė į tą planetą neša? Svarbu, kad tolyn nuo
to, kas vadinama namais ir gyvenimu. Į aną pasaulį.
Todėl ir ėdame, dresiruojame
gyvenime žmones, kurie yra šalia.
Pakeisim, perlaušim, patobulinsim. O kur gi jie dėsis? Ir verkiame, kai visgi išeina. Gerai, kad su
lagaminais. Blogiau, jei medinėje dėžėje. Nors, kita vertus, kiek
daug yra tokių, kurie gyvą ėdė,
o mirusį myli. Mirusį mylėt lengviau. Miręs patogus: jis gyvena prisiminimuose ir svajonėse,
kur galima lipdyti iš jo svajonių
idealą, o žmogus toms metamorfozėms nesipriešina. Nebegali
pasipriešinti. Ir didžiąja meilės
išraiška tampa kapo puošyba. Nes
ten gyvena svajonių ir prisiminimų vaiduokliai. Ten gyvena mūsų
neišsipildžiusios viltys ir iliuzijos. Nes gyviems jiems nebuvo
nei noro, nei laiko... Ir patiems
nebuvo laiko gyventi.
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Jolita Sidabrienė iš Rokiškio turės galimybę savo žinias išbandyti
televizijos žaidime „Kas ir kodėl?“
Šiais metais jau devintą kartą Lietuvoje buvo
organizuotas Atviros psichiatrijos mėnuo (APM)
–laikotarpis tarp dviejų
psichikos sveikatai svarbių tarptautinių dienų –
Pasaulinės savižudybių
prevencijos dienos rugsėjo 10-ąją ir Pasaulinės
psichikos sveikatos dienos, minimos spalio 10ąją. Kaip ir kasmet, vyko
daug renginių, kuriuos
organizavo psichiatrijos
ligoninės, psichikos sveikatos centrai, miestų ir
rajonų visuomenės sveikatos biurai ir nevyriausybinės organizacijos.
Psichikos sveikatos vadybos asociacija kartu su
partneriais – Valstybiniu
psichikos sveikatos centru,
Sveikatos apsaugos ministerija ir LRT laida „Kas ir kodėl?“ – pakvietė visuomenę
į Psichikos sveikatos žinių
olimpiadą.
Organizatorių
tikslas buvo kuo didesnis

visuomenės švietimas šioje srityje, gebėjimas įgytas
žinias pritaikyti savo aplinkoje. Psichikos sveikatos
olimpiada buvo populiari
įvairiose amžiaus grupėse.
Šios olimpiados dalyviams
teko gilintis į specifinę, įvairių mitų gaubiamą psichikos
sveikatos sritį.
Psichikos sveikatos vadybos asociacijos vadovas
psichiatras Martynas Marcinkevičius
pasidžiaugė,
kad pasirinktas formatas
– olimpiada – pasiteisino

ir net pranoko lūkesčius:
„Ruošėmės jau nuo vasaros pradžios, pasinaudojome ir interneto siūlomomis
galimybėmis,
konkrečiai
įrankiu „Kahoot‘u“, jame
paskelbėme dalį klausimų, siekdami kuo aktyviau
įtraukti jaunimą. Įvyko 57
seansai, kuriuose dalyvavo
473 dalyviai. Kitą medžiagą
išsiuntėme organizatoriams,
jie renginius vedė gyvai. Paraiškų dalyvauti olimpiadoje sulaukėme iš visos šalies:
tai ir vyresnių klasių moks-

leivių, ir senjorų, ir darbo
kolektyvuose susibūrusios
komandos. Viso – gyvai ir
„Kahoot‘o“
programėlės
pagalba – olimpiadoje dalyvavo daugiau nei 1000
dalyvių“.
Pasibaigus olimpiados
renginiams šalies regionuose, patys aktyviausi ir geriausias žinias pademonstravę dalyviai spalio 22 dieną
susirinko į finalinį renginį
Vilniuje. Ne taip paprasta
buvo atsakyti į specialistų
parengtus klausimus, tad ša-

lia pergalingų džiaugsmo
šūksnių netrūko ir nusivylimo atodūsių. Visi finalo dalyviai pademonstravo geras
psichikos sveikatos žinias,
o svarbiausia – visus lydėjo
puiki nuotaika.
Keturios finalininkės Vitalija Mockienė ir Gražina
Vinciūnė iš Kauno, Aurelija
Vuicik iš Garliavos ir Jolita
Sidabrienė iš Rokiškio turės
galimybę savo žinias išbandyti televizijos žaidime
„Kas ir kodėl?“. Tarp moksleivių šauniausiai pasirodė

Klaipėdos licėjaus gimnazistas Aleksej Petrakov.
Visi finalo dalyviai ir
juos atlydėję asmenys
buvo apdovanoti vertingais prizais ir specialiai
olimpiadai sukurtais marškinėliais su Atviros psichiatrijos mėnesio simboliais
ir užrašu „Draugaukim“ –
jis nusako tęstinumą, ryšį
ir bendrystę.
Nuoširdus ačiū kolegoms, padėjusiems sugalvoti net 100 įdomių klausimų
ir atsakymų – jie dalyviams
suteikė galimybę praplėsti
žinias, geriau pažinti psichiatrijos mokslo sritį. Kuo
daugiau žinosime apie psichikos sveikatą, psichikos
sutrikimus ir jų priežastis,
psichikos ligas, jų prevenciją ir įveikimo būdus bei
pagalbą susirgus, tuo visų
mūsų gyvenimas bus saugesnis, sveikesnis, neliks
vietos mitams ir juos lydinčioms baimėms.
„Rokiškio Sirenos“
inform.

Rokiškio krašto muziejus pagal projektą įsigijo 11 istorinių drabužių komplektų
Rokiškio krašto muziejus pagal projektą įsigijo
11 istorinių drabužių komplektų, skirtų gidams ir
edukatoriams.
Septynis kostiumus pasiuvo Rokiškio tautodailininkė Alė Gegelevičienė, sertifikuotų tautinio
paveldo produktų tradicinė amatininkė.
Kostiumai pasiūti įgyvendinant @LatviaLithuaniaBelarus programos projektą „Atraskime regionų šaknis iš naujo!“ #LatviaLithuaniaBelarus
#lvltby #EUinmyRegion taip pat Rokiškio rajono
savivaldybės lėšomis.
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Lietuviai stebina būdais prikelti daiktus antram gyvenimui
Kalbėdami apie ekologiją ir ką kiekvienas iš
mūsų gali dėl jos padaryti, dažnai galime išgirsti
apie 3R taisyklę – Reduce,
Reuse, Recyle (angl. mažinti vartojimą, panaudoti antrą kartą, rūšiuoti).
Vedami antrinio panaudojimo idėjos žmonės Lietuvoje kuria inovatyvius,
kūrybiškus verslus ir kitas
veiklas.

Kornelija Šernaitė
ir jos projektas
Sherniote
Viena iš labiausiai gamtą teršiančių industrijų yra
greitai besikeičiantis ir vartotojiškas mados pasaulis.
Teigiama, kad vos vieniems
marškinėliams pagaminti
yra sunaudojama apie 2700
litrų vandens, o dėl to, kad
mūsų perkami drabužiai
dažniausiai yra gaminami tolimuose kraštuose, jų
transportavimas lemia didelį kiekį CO2 išskyrimo. Rokiškietė Kornelija Šernaitė
sugalvojo, kaip savo meninius gebėjimus panaudoti
šiai problemai spręsti. Štai
ji pasakoja apie savo projektą „Sherniote“:

„Tai inovatyvus būdas
atnaujinti savo spintą, tuo
pačiu tausojant aplinką. Juk
iš ties daug mūsų išleidžia
nemažai pinigų drabužiams,
kurių beveik nenešiojame
arba jie yra pabodę, atrodo
nebepatrauklūs, o jų likimas
taip ir baigiasi šiukšliadėžėje. Taigi, čia kelią pastoja
mano veikla. Aš gaunu užsakymus iš žmonių, kurie
nori suteikti savo rūbams
antrą šansą: mano darbas
- ant jų tapyti, rašyti bet

ką, ką tik nori su tekstilei
skirtais dažais. Tai puikus
antrinio panaudojimo pavyzdys. Žmogus, žinodamas kad gaus konkrečiai,
tai ko nori, bus motyvuotas
tą drabužį nešioti vėl ir vėl
, nes jis bus ne tik originalus, vienetinis, bet ir tokiu
būdu saugos gamtą išvengęs
sąvartyno. Be to, naudojami
dažai garantuoja ilgaamžiškumą, taigi drabužis tarnaus
ilgai. Džiaugiuosi tokiu
būdu galėdama ne tik padė-

ti žmonėms, bet taip pat ir
gamtai.“

galį dalyvavo pratybose. Jos
– ne kasdienės: šių pratybų
metu tikrinta, kaip mūsų
kariai per metus įsisavino
žinias, įgijo įgūdžių. Deja,
ne visi galėjo pademonstruoti savo žinias: nemažai
rokiškėnų karių jau keletą
mėnesių atlieka Taikos meto
užduotis: talkina Valstybinės sienos apsaugos pareigūnams saugoti valstybinę
sieną su Baltarusija.
Šiemet, kaip „Rokiškio
Sirenai“ pasakojo Krašto
apsaugos savanorių pajėgų
Vyčio apygardos 5-osios

rinktinės kuopos vadas kapitonas Sergejus Afanasjevas, karių užduotys buvo
siejamos su Patrulio bazės
kūrimu, maskavimosi, slapto judėjimo įgūdžių ugdymu. Visos keltos užduotys
įgyvendintos, tikslai – pasiekti.
Sekmadienio rytą, grįžę
po sudėtingų užduočių, rokiškėnai kariai neskubėjo
ilsėtis. Jie prisijungė prie
kasmetinio bėgimo „In Memoriam“, skirto pagerbti
šiemet į Amžinybę išėjusiems Lietuvos kariams. Jų

šiemet yra 14-ka. Bėgimo
metu surinktos lėšos bus
skirtos šių karių šeimoms.
Skaudžios netektys mūsų
kuopą aplenkė. Tačiau Vyčio apygardos 5-oji rinktinė,
kuriai priklauso 506-oji pėstininkų kuopa, neteko dviejų karių: jaunesniųjų eilinių Andriaus Liutkevičiaus
bei Sauliaus Paklovanskio.
Jiems ir visiems kariams
atminti, rokiškėnai kariai
rikiavosi prie kuopavietės
Laisvės gatvėje, bėgo miesto gatvėmis pro Krašto muziejų, trumpam stabtelėjo

Skate4create
Vilniuje riedlenčių entuziastai sumąstė unikalų
būdą panaudoti senas ar
sulūžusias riedlentes. Iš jų
jie gamina įvairius aksesuarus: telefonų dėklus, žiedus,
apyrankes ar net auskarus.
Savo puslapyje www.skate4create.com jie rašo: „Our
mission is to reduce waste
and reuse&recycle skate-

boards.“ (angl. vert. „Mūsų
misija yra sumažinti atliekų
bei perdirbti riedlentes.“)
ReplastiCO2
Jaunimo diskusijų festivalio „Rokiškis Youth
Fest 2021” metu festivalio
dalyviai gaminosi pinigines iš perdirbto plastiko.
Kiekvieną sekundę visame
pasaulyje suvartojama 160
000 vienkartinių maišelių,
o perdirbama tik 1%. Tokia
statistika stebina ir ragina

imtis veiksmų! ReplastiCO2 dirbtuvių pagrindinis
tikslas - edukacija, kurios
metu vis daugiau žmonių
sužino apie plastiko tipus
bei pabando praktišku būdu
transformuoti šiukšles į produktą su pridėtine verte.
Dirbtuvių metu plastikinių
maišelių šiukšlės virto į
unikalius rankų darbo produktus. Proceso metu buvo
naudojamas presas plastiko
lydymui, o vėliau dalyviai
kartu gaminosi pinigines.
Rokiškis
Youth Fest 2021
ir tinklalaidė
„Kaip suorganizuoti
tvarų festivalį?“
Jau minėto festivalio metu
buvo filmuojama tinklalaidė
su Greta Ašmantaite - Zero
Waste Fest organizatore. Kas
dar nematėte kviečiame jį
pažiūrėti!
Straipsnis finansuojamas
Rokiškio rajono savivaldybės finansuojamo projekto
„Ekologiška erdvė“ bei Europos solidarumo korpuso
programos
finansuojamo
projekto „Jaunimas keičia“.
Augustinas
SIMONAITIS

Atminties bėgimas – į Amžinybę išėjusiems kariams pagerbti

Savaitgalį Krašto apsaugos savanorių pajėgų
Vyčio apygardos 5-osios
rinktinės 506-oji pėstininkų kuopos kariai demonstravo per metus įgytus įgūdžius ir žinias. Jie į
pratybas rinkosi gausiai,
o sėkmingai atlikę suplanuotas užduotis, prisijungė prie Lietuvos kariuomenės daliniuose vykusio
Atminties bėgimo, skirto
šiemet į Amžinybę išėjusiems kariams pagerbti.
Rokiškėnai kariai savait-
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Nepriklausomybės aikštėje.
Dėl epidemijos „In Memoriam“ bėgimas yra virtualus: kariuomenės daliniai,
geros valios žmonės bėga
pasirinktą distanciją, pateikia nuotraukas ar vaizdo įrašus su specialia grotažyme.
Rokiškėnų karių bėgimą
vaizdo siužete ir nuotraukose įamžino karys savanoris
Dovydas Trumpa.
Bėgimas, kurį organizuoja LDK Birutės karininkų
šeimų moterų sąjunga, vyko
visoje Lietuvoje ir netgi už
jos ribų – ir tolimajame Ma-

lyje, ir Belgijoje, ir Ukrainoje, ir Sakartvele, ir Lenkijoje, JAV, Kanadoje ir kitose
šalyse. Į bėgimą įsijungė
ir Lietuvoje tarnaujantys
NATO sąjungininkų kariai.
Pirmą kartą toks bėgimas
surengtas 2015-aisiais.
Lėšos mirusių karių šeimoms renkamos iki spalio
31 d. Vien tik per savaitgalį trumposiomis žinutėmis
buvo surinkta per 7,5 tūkst.
Eur.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ,
D. Trumpos nuotr.
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Kviečiame teikti kandidatūras
į Rokiškio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių
apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisiją

Nuo 2021 m. lapkričio 1 d. įsigalioja naujos Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo nuostatos.
Įgyvendindama naujos redakcijos Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 13 straipsnio
10 dalies ir 25 straipsnio bei Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų,
šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 „Dėl Saugotinų
medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems
darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatas, Rokiškio
rajono savivaldybės administracija rengia Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Rokiškio
rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos patvirtinimo“ projektą
ir kviečia teikti kandidatūras į Rokiškio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisiją (toliau – Komisija).
Komisija atlieka šias funkcijas:
• teikia išvadas Rokiškio rajono savivaldybės administracijai dėl leidimo saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams išdavimo;
• teikia pasiūlymus, susijusius su Rokiškio rajono savivaldybės atskirųjų ir priklausomųjų želdynų ir želdinių apsauga, priežiūra ir tvarkymu;
• teikia pasiūlymus Rokiškio rajono savivaldybės tarybai dėl želdinių, augančių privačioje žemėje, paskelbimo saugotinais;
• teikia pasiūlymus Rokiškio rajono savivaldybės administracijai dėl naujų želdinių įveisimo vietos, kiekio,
laiko, nagrinėja želdinių atkūrimo, pertvarkymo ir kitus planus bei schemas.
Komisijos nariais gali būti savivaldybės tarybos nariai, gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai: seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, bendruomeninių organizacijų ir asociacijų ar
kitų viešųjų juridinių asmenų (išskyrus valstybės ar savivaldybės, jų institucijų įsteigtus juridinius asmenis),
kurie įsteigti teisės aktų nustatyta tvarka ir skatina aplinkos apsaugą, atstovai, savivaldybės gyventojai,
raštu išreiškę iniciatyvą dalyvauti Komisijos veikloje.
Atrenkant narius prioritetas teikiamas jų žinioms ir kvalifikacijai. Pageidautina, kad komisijos narys turėtų
biologijos, miškotvarkos, aplinkos inžinerijos, architektūros, geografijos, visuomenės sveikatos, aplinkosaugos, želdynų priežiūros srities profesinį ar aukštesnį išsilavinimą ar ne mažesnę kaip 3 metų patirtį
dirbant želdynų srityje.
Prašome suinteresuotus asmenis iki 2021-11-10 teikti pasiūlymus dėl Komisijos sudėties (teikiamas siūlymas bei raštiškas kandidato sutikimas (jei kandidatą siūlo kiti asmenys) dalyvauti Komisijos veikloje ir
pageidaujamą kompetenciją patvirtinanti informaciją (jei tokia yra)), Rokiškio rajono savivaldybės administracijai, adresu: Respublikos g. 94, Rokiškis, el. paštu savivaldybe@post.rokiskis.lt.

Kodėl šviesoforus
vėjas nupučia?

Po audros visą savaitgalį neveikė šviesoforas Respublikos ir Perkūno gatvėje. Nuotraukoje – paaiškinimas, kodėl
taip nutinka. Nuotraukoje pėstiesiems skirtas šviesoforas
minėtoje sankryžoje.
L. DŪDAITĖS-KRALIKIENĖS nuotr.

Aleksandravėlės
kaimo bendruomenė
organizavo rudeninę talką

Užs. 1508

Juodupės gimnazijoje viešėjo profesorius Liudas Mažylis

Aleksandravėlės kaimo bendruomenė organizavo rudeninę gyvenvietės viešųjų erdvių tvarkymo talką.
Gyventojai su puikia nuotaika tvarkėsi gyvenvietės centre.
Bendruomenės inform. ir nuotr.

Rokiškio KKSC
sunkiaatlečiai
dalyvavo varžybose
Anykščiuose
Spalio 26 dieną Rokiškio
rajono Juodupės gimnazijoje viešėjo Europos parlamento narys, profesorius,
politologas Liudas Mažylis ir jo patarėjas Vitalijus
Satkevičius.
Į susitikimą susirinko
Ig - IVg klasių mokiniai,
mokytojai, gimnazijos darbuotojai. Istorijos mokytoja
susirinkusius supažindino
su įdomia profesoriaus gyvenimo istorija: nuo žavesio
muzikai, susidomėjimo chemija, mokslinės veiklos iki
įsitraukimo į Lietuvos Per-

sitvarkymo Sąjūdžio veiklą,
savęs realizavimo žurnalistikoje ir didžiojoje politikoje.
Pristatydamas savo veiklą Europos parlamente,
prof. Liudas Mažylis papasakojo, kad dirba Aplinkos, visuomenės sveikatos
ir maisto saugos komitete.
Jame kuria strategiją, kuri
skirta metano kiekio mažinimui ES, paaiškino jos svarbą
ir reikšmę. Metanas - stiprų
šiltnamio efektą sukeliančios
dujos, kurių sumažinimas
lemtų lėtėjančią klimato kaitą, geresnę oro kokybę, kartu
ir žmonių sveikatą. Profeso-

rius paaiškino, kad reikėtų
dėti visas pastangas, kad išmetamo metano kiekis kuo
greičiau mažėtų, Akivaizdu,
kad metano koncentracija
atmosferoje pavojingai didėja, prie to iš dalies prisideda
ir žmogaus veikla. Tai dar
labiau sustiprino mokinių
požiūrį gamtos apsaugą.
Na ir žinoma, susitikime
neišvengiamai buvo kalbama apie istoriją. „Aš radau
Vasario 16-osios aktą“, tai
žodžiai, kurie neatsiejami
nuo profesoriaus asmenybės.
Jo žinios, istorinių aplinkybių suvokimas, gebėjimas

derinti žinias ir asmeninę
patirtį, analizuoti politinę
situaciją, žavėjo visus susirinkusius.
Mokinius domino ir atrasto dokumento istoriniai
akcentai, ir atradimo finansinė išraiška, ir darbo užsienio archyvuose sąlygos.
Mokiniai pasidžiaugė, kad
gimnazija startuoja su projektu „Mokyklos – Europos
Parlamento ambasadorės“, o
europarlamentaras palinkėjo
būti aktyviems ir sėkmingiems bet kokiose veiklose.
Juodupės gimnazijos
inform.

Nepriklausomas rajono laikraštis

Spalio 22 dieną Anykščiuose vyko Anykščių rajono
atvirosios sunkiosios atletikos pirmenybės ir Lietuvos
atskirų veiksmų čempionato zoninės atrankos varžybos, kuriose dalyvavo ir Rokiškio KKSC sportininkai
(treneris Jonas Aleksiejus).
Sėkmingiausiai pasirodė Svajūnas Aleksiejus (svorio
kategorija iki 67 kg). Jo rezultatas dvikovėje 170 kg pelnė
jam pirmąją vietą. Nedas Beinoris (svorio kategorija iki
56 kg) iškėlė 80 kg ir iškovojo trečiąją vietą, o toje pačioje svorio kategorijoje Titas Tubelis su 59 kg ir užėmė
ketvirtąją vietą.
Pagal Sinklerio lentelę absolučiai trečias liko Svajūnas
Aleksiejus.
KKSC inform.

www.rokiskiosirena.lt
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Praėjusios mugės atgarsiai: COVID-19 situacija pakeitė žmonių pirkimo įpročius

Kesylių šeimos prekystalis.

Spalio 26-27 dienomis Rokiškio centre vyko
mugė.
Prekybininkai
kvietė rinktis iš įvairių
maisto, aprangos ir namų
apyvokos prekių. Iš pirmo
žvilgsnio, pirkėjų buvo
apstu.
Susidomėjusių
žmonių būriai, apsupdami stendus, teiravosi informacijos apie produktų
kokybę, santykinę vertę
su siūlomomis kainomis,
produkto kilmę, naudą
sveikatai ir imunitetui.
Apie šios mugės įspūdžius pakalbinome jos pre-

Petras Bakėjus siūlė įsigyti vilnos gaminių.

kybininkus Petrą Bakėjų,
Ingridą Varšukienę ir Vytautą Cibulskį. Teiravomės
apie jų parduodamą produkciją, pardavimų lūkesčius ir strateginius tikslus,
pavyzdžiui, kaip dalyvavimas mugėje padeda siekiant
tikslo reklamuoti internetinę
parduotuvę.
Petro Bakėjaus manymu,
geriausia reklama – klientų rekomendacijos. Mugės
veikia kaip katalizatorius
tolimesniems pardavimams
ir užsakymams internetu.
„Kai žmonės žino, kad
pats esi ir gamintojas, ir

pardavėjas, jie drąsiau perka mūsų produkciją. Mūsų
visi gaminiai iš avies, šuns
arba lamos vilnos. Reikia
kovoti dėl savo prekės, bet
žmonėms reikia paaiškinti,
kad yra ne vien perpardavinėtojai tačiau ir gamintojai,
ir padėti išsirinkti tikrai kokybišką produkciją.“ - pasakojo prekybininkas.
Ingrida Varžukienė pasidalino, kad tai jau trečias
jos apsilankymas Rokiškio
mugėje šiais metais. Ši prekybininkė atvyksta net iš
Klaipėdos, tačiau pasak jos,
prekyba elekroninėje par-

Rokiškio rajono savivaldybės administracija
organizuoja gaminių atliekų surinkimą
iš įmonių, įstaigų ir organizacijų
Rokiškio rajono savivaldybės administracija
organizuoja gaminių atliekų surinkimą iš įmonių,
įstaigų ir organizacijų.

Gaminių atliekų surinkimas vyks 2021 m. lapkričio
16 d., kurio metu iš užsiregistravusių įmonių, įstaigų
ir organizacijų:
Nemokamai bus surenkamos:
Elektros ir elektroninės
įrangos atliekos;
Nešiojamųjų baterijų ir
akumuliatorių atliekos;
Vidaus degimo variklių
tepalo, kuro ir oro filtrų
atliekos;
Sumokant atliekų turėtojui bus surenkamos:
Automobilių hidraulinių
(tepalinių)
amortizatorių
atliekos (yra išimčių);
Automobilinių ir pramoninių akumuliatorių atliekos;
BALDAI

• Mažai naudotą vidutinio
kietumo čiužinį 90x200
cm, 17 cm aukščio. Kaina
60 Eur. Tel. 8 625 34 274.

Taip pat gaminių atliekų
surinkimo akcijos metu, iš
transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą vykdančių asmenų, palankiomis
sąlygomis (sumokant atliekų
tvarkytojui) bus galima priduoti alyvų atliekas.
Pranešame, kad šiuo metu
vyksta įmonėms, įstaigoms
ir organizacijoms skirtas
projektas „Mes rūšiuojam“,
prie kurio vis dar galite prisijungti, rinkti taškus ir iškeisti juos į prizus! Informaciją
apie projektą, prizus, dalyvių registraciją rasite www.
mesrusiuojam.lt
Jeigu Jūsų įmonė, įstaiga ar organizacija bei Jūsų
įmonės, įstaigos ar organizacijos darbuotojai turi
aukščiau minėtų atliekų prašome iki 2021 m. lapkričio
11 d. registruotis e-paštu
atliekos@atc.lt arba tel. 8
5 206 09 01, ir mes organi-

zuosime jų surinkimą.
Norintys priduoti savo
nebenaudojamą automobilį
ir gauti eksploatuoti netinkamos transporto priemonės
sunaikinimo pažymėjimą
siūlome užpildyti formą
http://autotvarkymas.lt/
entp-turetojams/ arba rašyti
e-paštu info@autotvarkymas.lt, arba skambinti tel.
Nr. 8 663 66341.
Norintys pateikti informaciją apie kiemuose be
priežiūros paliktus nebenaudojamus automobilius
ar nelegalius transporto
priemonių ardytojus, galite užpildyti formą http://
autotvarkymas.lt/pranesimas-del-neeksploatuojamu-transporto-priemoniu/
arba e-paštu info@autotvarkymas.lt, arba skambinti telefonu 8 600 900 30.
Rajono savivaldybės
inform.

Rokiškis
• Geros būklės viengulę
metalinę lovą su čiužiniu 70
Eur, be čiužinio 50 Eur.
Tel. 8 682 38 705. Rokiškis
• Geros būklės komodą.
Kaina 80 Eur.
Tel. 8 672 36 083. Rokiškis
• Geros būklės pagal
užsakymą pagamintą spintą.
Matmenys: apie 222x60x204
cm. Jau išrinkta. Išsinešti

patiems. Kaina 200 Eur.
Tel. 8 672 36 083. Rokiškis
• Medinę viengulę lovą su
čiužiniu ant grotelių. Galai
su pakėlimo mechanizmu.
Kaina 60 Eur.
Tel. 8 618 33 846. Rokiškis
• Geros būklės čiužinius
Dormeo 2 vnt., 80x190x15.
Kaina 150 Eur.
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis
• Geros būklės spintą.

duotuvėje atneša daugiau
pardavimų, nei prekyba mugėse.
„Populiariausios
prekės, be abejo, prancūziški
kvepalai, nors daug susidomėjimo sulaukia ir papuošalai. Natūralių akmenukų
apyrankės taip pat traukia
pirkėjus, nes žmonės jaučia
kokybę. Niekad nevežame
prekių iš Kinijos tiekėjų.“ –
pasisakė I. Varžukienė.
Vytautas Cibulskis „Rokiškio Sirenai“ pasakojo,
jog rokiškėnai šiuo metu
ypač rūpinasi savo sveikata.
„Džiaugiamės rokiškėnų

Ingrida Varšukienė teigė, kad rokiškėnai mielai perka papuošalus.

intelektu, daugelis tikrai labai domisi savo ir artimųjų
sveikata. Rokiškio pirkėjai
puikiai supranta, kas yra
šalto spaudimo aliejai - nerafinuoti ir nekaitinti. Čia
žmonės labai žingeidūs ir
labai malonūs.“
Paprašius prekybininkų
apibūdinti standartinį pirkėją, dažnas atsakymas būdavo,
jog tai 30-60 amžiaus žmonės. „Dažniausiai perka vidutinio amžiaus žmonės, kurie
daugiau domisi internetu ir
yra daugiau apsiskaitę“ – komentavo V. Cibulskis.
Paklausus, ar Rokiškyje

žmonių lankomumas būna
didesnis nei kitų miestų,
panašaus tipo mugėse, gavome tik teigiamus atsakymus. V. Cibulskio teigimu
„lankomumas tikrai pateisina lūkesčius. Rokiškyje
COVID-19 situacija pakeitė
tik žmonių pirkimo įpročius, bet nesumažino pardavimų kiekio. Dabar žmonės,
siekdami apsisaugoti, perka
vis stipresnius aliejus, naudojamus imunitetui ir priešuždegiminėms reakcijoms
mažinti“.
Audrius PAŠKONIS,
autoriaus nuotr.

Keleivių dėmesiui!

Informuojame, kad nuo 2021 m. lapkričio 1 d. stabdomas maršrutas Rokiškio AS – Sodai.
2021 m. spalio 31 d. (sekmadienį) tolimojo susisiekimo autobusai nevažiuos
šiais reisais:
Rokiškis-Vilnius – 16.45 val.;
Vilnius-Rokiškis – 12.50 val.
2021 m. lapkričio 1 d. (pirmadienį) tolimojo susisiekimo autobusai nevažiuos
šiais reisais:
Rokiškis-Panevėžys – 8.00 val.;
Panevėžys-Rokiškis – 15.00 val.
2021 m. lapkričio 2 d. (antradienį) tolimojo susisiekimo autobusai važiuos
šiais papildomais reisais:
Rokiškis-Vilnius – 16.45 val.;
Vilnius-Rokiškis – 12.50 val.
2021 m. lapkričio 1-2 d. vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo autobusai važiuos sekmadienio tvarkaraščiu.
Nuo 2021 m. lapkričio 1 d. šeštadieniais ir sekmadieniais miesto autobusai
nevažiuos reisu, išvykstančiu iš geležinkelio stoties 14.30 val.
2021 m. lapkričio 1 d. papildomai iš Rokiškio AS (iš pirmos aikštelės)
autobusas išvyks:
Į Kalneliškio kapines:
9.45; 10.35; 12.00; 12.45; 13.30; 14.15; 15.15; 16.00 val.
Iš Kalneliškio kapinių į Rokiškio AS autobusas išvyks:
10.10; 11.00; 12.25; 13.10; 13.55; 14.40; 15.40; 16.25 val.
Informacija telefonu: 8-458-52982
Tel. 8 600 26 451.
Rokiškis
• Naudotas laminuotas
standartines kambario
duris 80x2000x38 mm su
5 kvadratiniais stikliukais.
Varstymo kryptis dešininė.
Alksnio spalva. Varčia,
stakta, rankena, spyna. Nėra
apvadų. Kaina 40 Eur.
Tel. 8 674 44 147.
Rokiškis

Nepriklausomas rajono laikraštis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ
• Beveik nenešiotą šiltą M
dydžio striukę D&G. Kaina
80 Eur. Tel. 8 651 45 165.
Rokiškis

GARSO TECHNIKA
• Koloneles S-30A su
defektu. Kaina 20 Eur.
Tel. 8 675 00 301. Vilnius
• CD grotuvą Blaupunkt

Toronto 420BT. CD, MP3.
Ekvalaizeris, 4x50 W, iPod
funkcijos palaikymas.
SD kortelės, USB, AUX,
Bluetooth palaikymas.
Nuimamas skydelis.
Linijiniai išėjimai. Kaina
30 Eur. Tel. 8 602 16 269.
Rokiškis
• CD grotuvą JVS KDLH911. AUX, CD, MP3.
Subwoofer valdymas,

ANTRADIENIS 11.02

PIRMADIENIS 11.01

SEKMADIENIS 10.31

ŠEŠTADIENIS 10.30

2021-10-29

05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Vartotojų kontrolė
06:55 Svajoja vaikai
07:25 Riubecalio lobis
09:00 Labas rytas,
Lietuva
12:00 Komodo vandens
pasaulis
12:50. Didžiosios
pasaulio upės
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
20:52 Sportas

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
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21:00 Šok su žvaigžde
23:10 Visko teorija
01:10 Robinas Hudas
01:55 Visko teorija
03:25 Kelionių atvirukai
03:40 Lietuvos šimtmečio dainų
šventė „Vardan tos...”
03:55 Euromaxx
04:25 Puaro
04:30 Hadsonas ir Reksas

05:25 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 Laukinis Tailandas
12:30 Barbė. Princesės nuotykis

detektyvai
16:30 Duokim garo!
18:00 Savaitė su „Dviračio
žiniomis”
18:30 Žinios
19:00 Keliai
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Premjera. Pasikėsinimas
Solsberyje
21:50 Premjera. Sielų pūga
23:55 Ak, jau tie tėvai
01:55 Visko teorija
03:55 Euromaxx
04:25 Puaro

06:35 Madagaskaro pingvinai
07:00 Žmogus voras
07:30 Keista šeimynėlė
08:00 Madagaskaro pingvinai
08:30 Simpsonai
09:00 Svajonių ūkis
09:30 La Maistas
10:00 Pasaulis pagal moteris
11:00 Svajonių sodai

06:00 Himnas
06:02 Istorijos
detektyvai
06:50 Komodo
vandens
pasaulis
07:35 Didžiosios
pasaulio upės
08:30 Bitė Maja.
Filmas
10:00 Simarono
žirgas
11:25 Nepaprasta
Remio kelionė
13:15 Paryžiaus
Dievo Motinos katedra.
Statytojų paslaptys.
15:00 Visų Šventųjų
diena. Šv. Mišių
tiesioginė transliacija
iš Antakalnio kapinių
16:10 Mano tėviškė.
Maironis

16:30 Kalnų daktaras
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Žinios
19:00 Visų šventųjų diena.
Ir šventieji vaikščiojo
žeme
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Auksinis protas
22:15 Dviračio žinios
22:45 Premjera. Geri metai
23:35 Ir šventieji vaikščiojo
žeme.
00:05 Paryžiaus Dievo
Motinos katedra. Statytojų
paslaptys
01:00 Daiktų istorijos
01:55 Auksinis protas
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

06:00 Himnas
06:02 Ir šventieji
vaikščiojo žeme
06:30 Vytautas
Mačernis. Būtis.
Skaito aktorius
Matas Dirginčius
06:40 Įspūdingiausios
pasaulio salos
07:30 Okavangas –
svajonių upė
08:30 Bitė Maja.
Medaus žaidynės
10:00 Egipto princas
11:40 Viena nuostabi
Žemės diena
13:15 Dainuojančių
mėsininkų klubas
16:15 Kelionių
atvirukai
16:30 Kalnų daktaras
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Žinios

19:00 Visų mirusiųjų diena. Kaip
prisijaukinti
mirtį?
19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Nacionalinė ekspedicija
22:00 Dviračio žinios
22:30 Premjera. Geri metai
23:15 Kaip prisijaukinti
mirtį?
23:45 Paryžiaus Dievo
Motinos katedra.
Statytojų paslaptys
00:35 Erdvės menas
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 Šoka Lietuva
05:15 Ponių rojus

12:40 Kenoloto
12:42 Barbė. Princesės nuotykis
14:00 Greitis 2: laivo užgrobimas
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 Skandalas
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Skandalas
23:45 Megė
01:35 Tūnąs tamsoje. Trečia dalis
03:25 Žudymo grandinė
04:15 Moderni šeima

06:40 Zigis ir Ryklys
07:00 Šaunusis Skūbis-Dū
07:30 Moko nuotykiai
08:00 Kikumba. Kovos dėl
karūnos
08:30 Sveikas!

12:00 Laukinis Tailandas 2
12:40 Kenoloto
12:42 Laukinis Tailandas 2
13:10 Nevykėlio dienoraštis: Ilga
kelionė
15:00 Narnijos kronikos: Aušros
užkariautojo kelionė
17:15 Kobra 11
17:20 Kenoloto
17:22 Kobra 11
18:30 TV3 žinios
19:30 X Faktorius
22:00 Kol dar neatėjo audra
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Kol dar neatėjo audra
00:00 Audrų karas
01:50 Žemė - nauja pradžia
03:50 Žmogus be praeities

05:40 Zigis ir Ryklys
06:00 Šaunusis Skūbis-Dū
06:30 Moko nuotykiai
07:00 Kikumba.
Kovos dėl karūnos
07:30 Tomas ir Džeris

06:00 Transformeriai.
Kibernetinė Visata
06:25 Didvyrių draugužiai
06:50 Madagaskaro pingvinai
07:20 Princesė gulbė.
Karališkosios šeimos pasaka
08:55 Ledynmetis
10:35 Asteriksas.
Stebuklingojo gėrimo paslaptis
12:20 Pabėgę monstrai
12:40 Kenoloto
12:42 Pabėgę monstrai
14:15 Vakaro pasakojimai
16:15 Pito drakonas
17:20 Kenoloto
17:22 Pito drakonas
18:30 TV3 žinios
19:30 Koko
21:45 Tarp pilkų debesų
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Tarp pilkų debesų
23:50 Kol dar neatėjo audra
01:40 Havajai 5.0

09:00 Mes pačios
10:00 Alvinas ir burundukai
11:50 Tavo, mano ir mūsų
13:40 Jaunavedžiai
15:30 Indiana Džounsas ir
krištolo kaukolės karalystė
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Šiurpuliukai 2. Prakeiktas
Helovinas
21:20 Kaip diena ir naktis
23:35 Afigiena mokytoja
01:25 Slaptas keleivis
03:25 Programos pabaiga
05:40 Zigis ir Ryklys

06:10 Info komentarai su Arnu
Mazėčiu
06:40 Lenktynės aplink pasaulį
08:00 Pričiupom!
09:00 Sveikatos kodas
10:05 Tropinės Žemės salos
11:15 Lenktynės aplink pasaulį
12:35 Spec. būrys. Išlieka

05:20 Laisvės TV valanda
06:00 „Žiedas su rubinu“
08:00 Nematomos gijos
08:30 Eko virusas
09:00 „Zoologijos sodas“
10:00 Vantos lapas
10:30 Mano vieta

08:00 Beprotiškos melodijos
08:30 Ogis ir tarakonai
08:40 Leo da Vinčis. Misija
Mona Liza
10:25 Pokštas arba saldainis
12:15 Mis Slaptoji agentė
14:30 Keistuolis Deivas
16:20 Teleloto
17:30 Žinios
18:30 Kaukės
21:10 Džekas Ryčeris
23:50 Pabėgimas iš
Los Andželo
01:55 Kaip diena ir naktis

11:35 Spec. būrys. Išlieka
stipriausi
12:45 Ekstrasensai tiria
14:55 Gordonas Ramzis.
Nepažintos teritorijos
16:00 Betsafe–LKL čempionatas.
Neptūnas - Šiauliai-7bet
18:30 Mirtinas ginklas
19:30 Atsarginis prezidentas
21:30 Kondoras
22:35 Narkotikų prekeiviai
23:35 Šioje šalyje nėra vietos
senukams
02:00 Kaip žaibo trenksmas

05:30 Info komentarai su Arnu
Mazėčiu
06:00 Tarptautinis galiūnų
turnyras „Pasaulio taurė 2021“
07:00 Miško atspalviai
07:30 Tauro ragas
08:00 Lietuvos galiūnų
komandinis čempionatas
09:05 Tropinės Žemės salos
10:15 Lenktynės aplink pasaulį

05:10 Mažos Mūsų
Pergalės
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

03:40 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai
04:10 Tai – mes
05:10 Moderni šeima

pasaulį
08:30 Tropinės Žemės salos
09:40 Miesto paslaptys
10:55 40-asis Pasaulinis
rytojaus cirkas
12:50 Provincialai Niujorke
14:40 Aeroplanas 2. Tęsinys
16:25 Girtas meistras 2
18:35 Tutsi
21:00 Diunkerkas
23:10 Mirtinas ginklas
00:10 Kondoras
01:15 Narkotikų prekeiviai
02:15 Atsarginis prezidentas

06:20 Lego Ninjago filmas
08:25 Meškiukas Padingtonas
10:15 Selma ir užburtas
miestas
12:00 Monstrų medžioklė
14:20 Hačiko. Šuns
istorija
16:15 Gyvenimo kelionė
18:30 Žinios
19:30 Adamsų šeimynėlė
21:15 Ad Astra
23:40 Anabelė 2
02:00 Džekas Ryčeris

06:05 Gordonas Ramzis.
Nepažintos teritorijos
07:10 Lenktynės aplink

01:05 Palaidūnas
02:00 Havajai 5.0
06:10 Transformeriai.
Kibernetinė Visata
06:35 Didvyrių draugužiai
07:00 Madagaskaro
pingvinai
07:30 Simpsonai
08:30 Koko
10:40 Magijos akademija
12:20 Šuo vampyras
12:40 Kenoloto
12:42 Šuo vampyras
14:15 Aukštyn
16:10 Namo su laikrodžiais
paslaptis
17:20 Kenoloto
17:22 Namo su laikrodžiais
paslaptis
18:30 TV3 žinios
19:30 Vaiduoklių medžiotojai
22:00 Egzodas. Dievai
ir karaliai
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Egzodas. Dievai
ir karaliai

stipriausi
13:45 Ekstrasensai tiria
15:55 Gordonas Ramzis.
Nepažintos teritorijos
17:00 Betsafe–LKL čempionatas.
Lietkabelis - Pieno žvaigždės
19:30 Protas ir jėga
21:30 Muilodrama
22:00 Šioje šalyje nėra vietos
senukams
00:25 Kaip žaibo trenksmas
02:45 Jūrų pėstininkas 6. Atkakli
kova
03:15 Programos pabaiga
05:00 Info komentarai su Arnu
Mazėčiu

06:25 Lego Betmenas.
Filmas
08:35 Smurfai. Smurfyno
legenda
09:05 Ogis ir tarakonai.
Filmas
10:50 Mažasis vampyras
12:35 Užburtoji Ela
14:30 Rojaus kalvos
16:25 Užslėptas grožis
18:30 Žinios
19:30 Alfa
21:25 Rocketman
23:50 Ad Astra
02:15 Anabelė 2

06:35 Gordonas Ramzis.
Nepažintos teritorijos
07:40 Tropinės Žemės
salos

Nepriklausomas rajono laikraštis

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

08:50 Miesto paslaptys
10:05 40-asis Tarptautinis
Monte Karlo cirko
festivalis
12:35 Staiga trisdešimties
14:40 Keista porelė 2
16:35 Drakonai dvyniai
18:50 Tango ir Kešas
21:00 Gelbstint eilinį
Rajaną
00:30 Diunkerkas
02:40 Būk ekstremalas

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 „Putino rūmai.
Didžiausio kyšio istorija.”
12.15 TV parduotuvė
12.30 Filmas apie Kazimierą
Motieką
13.00 Nauja diena

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 „Rysas Darbis Japonijoje“
22:30 Žinios
23:00 „Teisingumo agentai“
00:00 „Teisingumo agentai“
01:00 „Vieno nusikaltimo
istorija“
02:50 „Gyvenimo linija“
03:35 24/7
04:00 Švyturių žmonės
04:20 „Zoologijos sodas“
05:10 Mažos Mūsų Pergalės
05:35 Vantos lapas

11:30 Bušido ringas. Tarptautinis
turnyras „BUSHIDO KOK 2021”
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
21:00 “Kauno rajonas – Žaliasis
Pakaunės smaragdas”
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
05:15 Vantos lapas
05:45 Bušido ringas. Tarptautinis
turnyras „BUSHIDO KOK 2021”

08.30 Atliekų kultūra
09.00 „24/7“
10.05 „Paprastas prezidentas“
11.10 V. Noreikos koncertas
„Ačiū už meilę”
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 „Tūkstantmečio Žinios”
20.00 Reporteris
20.30 „A.Lukašenka
Auksinis dugnas”
22.30 Reporteris
23.00 „Tūkstantmečio Žinios”
00.30 „Pėdsakas“
01.30 „A.Lukašenka Auksinis
dugnas”
03.00 Nauja diena
03.40 Mokslo ritmu
03.55 „24/7“
04.35 „Reali mistika“

14.00 „Pėdsakas“
15.00 „Reali mistika“
16.00 Reporteris
16.30 „Nemarusis prancūzų
šansonas. Scenos ir užkulisių
istorijos iš Kauno muzikinio
teatro“ . 17.30 „Zoologijos
sodas“
18.00 Reporteris
18.25 Rubrika “Europa tai aš”
18.30 „Tūkstantmečio Žinios”
20.00 Reporteris
20.30 „Brolių legionas“
22.30 Reporteris
22.55 Rubrika “Europa tai aš”
23.00 „Tūkstantmečio Žinios”
00.30 „Pėdsakas“
01.30 „Brolių legionas“
03.00 Nauja diena
03.40 Mokslo ritmu
03.55 „Nemarusis prancūzų
šansonas. Scenos ir užkulisių
istorijos iš Kauno muzikinio
teatro“ .
04.35 „Reali mistika“

PENKTADIENIS 11.05

KETVIRTADIENIS 11.04

TREČIADIENIS 11.03

9 psl.

05:05 Šoka Lietuva
05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas,
Lietuva
08:55 Įstatymas ir tvarka
09:40 Komisaras Reksas
10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Nacionalinė
ekspedicija
13:00 Daiktų istorijos
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 Pasaulio puodai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Lietuva kalba
22:30 Dviračio žinios

05:05 Kūrybingumo
mokykla
05:15 Ponių rojus
06:00 Lietuvos
Respublikos himnas
06:02 Labas rytas,
Lietuva
08:55 Įstatymas
ir tvarka
09:40 Komisaras Reksas
10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Pasaulio puodai
13:00 (Ne)emigrantai.
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 Vartotojų kontrolė.
20:30 Panorama
21:30 Gimę tą pačią
dieną.
22:30 Dviračio žinios

06:00 Lietuvos
Respublikos himnas
06:02 Labas rytas,
Lietuva
08:55 Įstatymas
ir tvarka
09:40 Komisaras Reksas
10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Stilius.
13:00 Gyventi
13:30 Keliai. Mašinos.
Žmonės.
14:00 Žinios
14:20 Laba diena,
Lietuva
16:00 Žinios.
16:30 Kalnų daktaras
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda
19:30 Eurolyga per LRT.
19:45 Eurolygos
krepšinio turnyras.

ekvalaizeris, kortelių
skaitytuvas, linijiniai
išėjimai. Spalvotas ekranas.
Grafika. 4x50 W. RDS.
Kaina 25 Eur.
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Geros būklės CD grotuvą
JVS KD-G722. CD-R,
CD-RV, MP3, WMA, USB,
4xS50 W, ekvalaizeris,
iPod prijungimas, spalvotas
displejus, RDS, MOSFET, linijiniai išėjimai.
Žemųjų dažnių garsiakalbio
valdymas. Nuimamas
skydelis. Kaina 30 Eur.
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Stiprintuvą Radiotechnika.
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Naują Vonyx 75 Eur.,

2021-10-29
23:00
23:45
00:35
01:05
02:00
02:05
03:00
03:05
03:35
04:05
05:00
05:05
05:15

Premjera. Geri metai
Komisaras Reksas
Erdvės menas
Pasaulio puodai
LRT radijo žinios
Lietuva kalba
LRT radijo žinios
Kas ir kodėl?
Dviračio žinios
Stilius
LRT radijo žinios
Kūrybingumo mokykla
Ponių rojus

05:20 Moderni šeima
06:15 Transformeriai.
Kibernetinė Visata
06:40 Didvyrių draugužiai
07:05 Madagaskaro pingvinai
07:35 Svajonių sodai
08:35 Meilės sūkuryje
09:45 Pavogta širdis
11:45 Midsomerio žmogžudystės
12:40 Kenoloto
12:42 Midsomerio žmogžudystės
23:00 Geri metai
23:45 Komisaras Reksas
00:35 Erdvės menas
01:05 Vartotojų kontrolė.
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Gimę tą pačią dieną.
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios.
04:05 Klauskite daktaro.
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Šoka Lietuva
05:15 Ponių rojus

05:25 Moderni šeima
06:15 Transformeriai.
Kibernetinė Visata
06:40 Didvyrių draugužiai
07:05 Madagaskaro pingvinai
07:35 Gero vakaro šou
08:35 Meilės sūkuryje
09:45 Meilės natos
11:45 Midsomerio žmogžudystės
12:40 Kenoloto
12:42 Midsomerio žmogžudystės
14:00 Gyvenimo išdaigos
15:00 Simpsonai
Kauno „Žalgiris” – Berlyno
„Alba”
21:45 Auksinis protas
23:10 Paryžiaus imperatorius
01:10 Prisikėlimas
02:50 Vytautas Mačernis.
Būtis. Skaito aktorius
Matas Dirginčius.
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Mūsų gyvūnai.
04:05 Išpažinimai.
04:30 Šventadienio mintys.
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 Farai
08:35 Meilės sūkuryje
09:45 Meilė, ruduo ir dalybos
11:45 Midsomerio žmogžudystės

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

GYVULIAI, GYVŪNAI
• Pavasarinius avinukus arba
skerdieną.
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• Veislines vištas
kiaušiniams ir mėsai.
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Ožką. Tel. 8 614 20 695.
Rokiškis

14:00 Gyvenimo išdaigos
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
18:30 TV3 žinios
19:30 Gero vakaro šou
20:30 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Muštinė trauma
22:45 Vikinglotto
22:50 Muštinė trauma
23:15 Jėga ir Kenoloto
23:18 Muštinė trauma
00:25 Palaidūnas
01:30 Havajai 5.0
03:30 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai
04:00 Tai – mes
05:00 Moderni šeima
05:25 Moderni šeima

05:30 Balta - meilės spalva
06:00 Nuo... Iki...
07:00 Volkeris, Teksaso
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Farai
20:30 Moterys meluoja
geriau
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Jūrų pėstininkas 4.
Judantis taikinys
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Jūrų pėstininkas 4.
Judantis taikinys
00:15 Palaidūnas
01:20 Havajai 5.0
03:20 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai
03:50 Tai – mes
04:50 Moderni šeima

05:30 Balta - meilės spalva
06:00 KK2
06:30 Monikai reikia
meilės
07:00 Volkeris, Teksaso
reindžeris

reindžeris
09:05 Rimti reikalai 3
10:10 Keičiu žmoną
11:10 Būrėja
12:20 Turtuolė varguolė
13:30 Uždraustas vaisius
14:30 Stebuklas
15:35 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Žinios
18:30 KK2
19:00 Šeškinės 20. Giedriaus ir
Džiugo šou
20:00 Monikai reikia meilės
20:30 Žinios
21:30 Pražūtingos gelmės
23:45 Juodasis sąrašas
00:45 Rocketman
03:00 Volkeris, Teksaso
reindžeris

06:00 Mano virtuvė geriausia
07:35 Teisingumo agentai
08:40 Pėdsakas
09:35 Apuokas
10:35 Jūrų pėstininkai
09:05 Rimti reikalai
10:10 Keičiu žmoną
11:10 Būrėja
12:20 Turtuolė varguolė
13:30 Uždraustas vaisius
14:30 Stebuklas
15:35 Labas vakaras,
Lietuva
17:30 Žinios
18:30 KK2
19:00 Bučiuoju. Rūta
20:00 Monikai reikia
meilės
20:30 Žinios
21:30 Ekvilibriumas.
Pusiausvyra
23:40 Juodasis sąrašas
00:40 Pražūtingos gelmės
02:55 Volkeris, Teksaso
reindžeris
03:50 Alchemija
04:20 RETROSPEKTYVA
05:00 Balta - meilės spalva

05:20 CSI. Majamis
06:15 Mano virtuvė
geriausia

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 822
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Ledynmetis 2. Eros
pabaiga
21:20 Beždžionių planetos
sukilimas
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Beždžionių planetos
sukilimas
23:35 Nepageidaujami genai
01:40 Egzodas. Dievai
ir karaliai
04:40 Moderni šeima

reindžeris
09:05 Rimti reikalai
10:10 Keičiu žmoną
11:10 Būrėja
12:20 Turtuolė varguolė
13:30 Uždraustas vaisius
14:30 Stebuklas
15:35 Labas vakaras,
Lietuva
17:30 Žinios
18:30 KK2 penktadienis
20:00 Kapų plėšikė
Lara Kroft
22:20 Nuo sutemų
iki aušros
00:30 Ekvilibriumas.
Pusiausvyra
02:35 Volkeris, Teksaso
reindžeris
05:40 Zigis ir Ryklys

06:00 KK2
06:30 Monikai reikia
meilės
07:00 Volkeris, Teksaso

06:15 Mano virtuvė
geriausia
07:35 Teisingumo agentai
08:40 Pėdsakas

• 5 metų tigrinį prancūzų
buldogą. Paskiepytas,
nesergantis, mylintis
žmones. Kaina 150 Eur.
Tel. 8 648 49 430. Rokiškis
• Kalifornijos veislės
triušius. Yra įvairaus
amžiaus: nuo suaugusių
iki mažų. Taip pat ir jų
skerdieną. Užsisakius
iš anksto. Auginami
ekologiškai.
Tel. 8 604 61 511. Rokiškis

Siūlyti įvairius variantus.
Savo automobilio kol kas
neturiu. Tel. 8 695 70 337.
Rokiškis
• Ieškau pardavėjos darbo.
Tel. 8 636 35 260. 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
• Moteris, turinti aukštąjį
išsilavinimą ir slaugytojos
pažymėjimą bei patirties,
ieško darbo.
Tel. 8 615 92 745. Rokiškis
• Ieškau B kategorijos
vairuotojo darbo. Galiu vežti
prekes, pakrauti, iškrauti.

IEŠKO DARBO
• Ieškau nuolatinio darbo,
susijusio su technika,
automobiliais. Turiu B, B1,
AM, A, TR1, TR2 kategorijų
vairuotojo pažymėjimą.

11:35 CSI. Majamis
12:30 Mano virtuvė geriausia
13:50 Teisingumo agentai
15:00 Pėdsakas
16:00 Info diena
16:30 Jūrų pėstininkai
17:30 Apuokas
18:30 Snaiperis
19:30 Pričiupom!
20:00 Grėsminga žemė
22:10 Gelbstint eilinį Rajaną
01:30 Būk ekstremalas
02:30 Snaiperis

05:15 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė
06:30 Nematomos gijos
07:00 Švyturių žmonės
07:30 Lietuvos dvarai
08:00 „Žiedas su rubinu“
09:00 „Teisingumo agentai“
10:05 „Vieno nusikaltimo
istorija“
11:10 „Juvelyrų klanas“
12:15 TV parduotuvė
07:35 Teisingumo agentai
08:40 Pėdsakas
09:35 Apuokas
10:35 Jūrų pėstininkai
11:35 CSI. Majamis
12:30 Mano virtuvė geriausia
13:50 Teisingumo agentai
15:00 Pėdsakas
16:00 Info diena
16:30 Jūrų pėstininkai
17:30 Apuokas
18:30 Greitojo reagavimo
būrys
19:30 Pričiupom!
20:00 Rokis 2
22:25 Grėsminga žemė
00:35 Būk ekstremalas
01:35 Greitojo reagavimo būrys
05:20 CSI. Majamis

06:30 Mano vieta
07:00 „Rysas Darbis Japonijoje“
08:00 „Žiedas su rubinu“
09:00 „Teisingumo agentai“
10:05 „Vieno nusikaltimo
istorija“
11:10 „Juvelyrų klanas“
09:35 Apuokas
10:35 Jūrų pėstininkai
11:35 CSI. Majamis
12:30 Mano virtuvė geriausia
13:50 Teisingumo agentai
15:00 Pėdsakas
16:00 Info diena
16:30 Jūrų pėstininkai
17:30 Apuokas
18:30 Amerikietiškos imtynės
20:30 Įkaitų krizė
22:20 Rokis 2
00:45 Būk ekstremalas
05:40 Lenktynės aplink
pasaulį

06:15 TV parduotuvė
06:30 Negaliu tylėti
07:00 „Rysas Darbis
Japonijoje“
08:00 „Žiedas su rubinu“
09:00 „Teisingumo agentai“
10:05 „Vieno nusikaltimo
istorija“
11:10 „Juvelyrų klanas“

12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena
14:00 „Pėdsakas“
15:00 „Reali mistika“
16:00 Reporteris
16:30 Laikykitės ten
17:30 „Zoologijos sodas“
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 Laikykitės ten
00:30 „Pėdsakas“
01:30 „Vieno nusikaltimo
istorija“
02:30 TV parduotuvė
02:45 „Juvelyrų klanas“
03:35 Alfa taškas
03:55 Laikykitės ten.
intelektualios politinės satyros
šou
04:35 „Reali mistika“
12:15 TV parduotuvė
12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena
14:00 „Pėdsakas“
15:00 „Reali mistika“
16:00 Reporteris
16:30 Oponentai
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 Oponentai.
00:30 „Pėdsakas“
01:30 „Vieno nusikaltimo
istorija“
02:30 TV parduotuvė
02:45 „Juvelyrų klanas“
03:35 Alfa taškas
03:55 Oponentai
04:35 „Reali mistika“
05:15 Nauja diena
12:15 TV parduotuvė
12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena
14:00 „Pėdsakas“
15:00 „Reali mistika“
16:00 Reporteris
16:30 Laisvės TV valanda
17:30 „Zoologijos sodas“
18:00 Reporteris
18:30 Alfa taškas
19:00 „Vieno nusikaltimo i
storija
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“
21:30 „Juvelyrų klanas“
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 Laisvės TV valanda.
00:30 „Pėdsakas“
01:30 „Vieno nusikaltimo
istorija“
02:30 TV parduotuvė
02:45 „Juvelyrų klanas“
03:35 Alfa taškas
03:55 Laisvės TV valanda
04:35 „Reali mistika“
05:20 Laisvės TV valanda

Tel. 8 648 13 107. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Siūlau darbą. Reikia
sutvarkyti kiemą.
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Ramundas GM,
reikalingas(-a) padėklų
linijos operatorius(-ė)
Panemunėlio gelež. st.
Darbas pamainomis
nuo 06:00-14:30 val.
ir nuo 14:30 iki 23:00
val. Iš Rokiškio vežami
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įmonės transportu. Darbo
užmokestis neatskaičius
mokesčių 864-960 Eur.
Tel. 865620131.
Tel. 8 610 03 980.
Rokiškis
• Reikalingas pagalbinis
darbuotojas. Be žalingų
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skersmuo 1 m.
Tel. 8 611 20 331. Rokiškis
• Pirkčiau mėsinį veršelį ir
pašarinius kviečius.
Tel. 8 652 91 336. Rokiškis

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.

KITA
• Gerai veikiantį mažai
naudotą orinį šautuvą 4,5
mm. Kaina 80 Eur.
Tel. 8 648 13 107. Rokiškis
• Ilgo plauko kilimą
2300x1600. Kaina 16 Eur.
Tel. 8 682 38 705.
Rokiškis
• Metalinį šulinio dangtį.
Tel. 8 698 16 495. Rokiškis
• 50 išardomą jungtį ir
alkūnes. Kaina 17 Eur.
Tel. 8 624 62 178. Rokiškis
• Naują IQOS 2,4 P kišeninį
įkroviklį. 3 Duo laikiklį.
Tel. 8 617 55 566. Rokiškis
• Šulinio ritinius geriamam
vandeniui. Aukštis 70 cm,
vidaus diametras 100 cm,
sienelė 8 cm. Su špuntu,
gamykliniai, suvibruoti.
15 vnt. Tel. 8 650 33 769.
Rokiškis
• Varstomus plastikinius
langus su palangėmis
140x156 2 vnt., 140x180 1
vnt. Kaina 60 Eur.
Tel. 8 686 02 301. Rokiškis
• Statinę nuotekoms. Apie
10 kub. m 4,70x2,02.
Tel. 8 678 10 002. Rokiškis
• Jaunojo ūkininko verslo
planą. Tel. 8 605 26 260.
Rokiškis
• Skaldytas arba kaladėmis
beržines malkas.
Tel. 8 670 37 379. Rokiškis
• Naują lino audinį. Ilgis
12 m, plotis 1,80 m. Kaina
5 Eur. Tel. 8 610 49 507.
Rokiškis
• Nerūdijančio plieno lakštą
1,25×2,0×4 m.
Tel. 8 689 12 726. Rokiškis
• Naudotą kilimą 2,20x4,50
m. Kaina 120 Eur.
Tel. 8 636 41 089. Rokiškis

Tel. +370 656 44449, statybnamai@gmail.com
įpročių. Tel. 8 650 55 417.
Rokiškis
• UAB Lašų duona siūlo
darbą kepykloje šakočių
kepėjai. Išsamesnė
informacija telefonu.
Tel. 8 682 47 852. Rokiškis
• Reikalingas meistras
apkalti namą lentelėmis iš
lauko. Tel. 8 650 97 726.
Rokiškis
• Reikalingi meistrai namo
vėtrinei apkalti.
Tel. 8 674 32 900. Rokiškis

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

PERKA

• Mūsų saugos įmonės

teikiamos paslaugos:
Darbų sauga, gaisrinė
sauga, gaisrinės saugos
instrukcijos, saugos
dokumentai įmonei,
gaisrinės saugos
pažymėjimas, aukštalipio
pažymėjimas, darbų saugos
pažymėjimas, darbų saugos
instrukcijos bei kitos
paslaugos.
Tel. 8 613 28 322. Vilnius
• Atliekame apdailos
darbus. Plytelių klijavimas,
glaistymo ir dažymo darbai,
gipskartonio montavimas
ir kiti darbai. Išsamesnė
informacija telefonu.
Tel. 8 626 99 150. Rokiškis
• Parketo, medinių grindų,

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA
• Pirkčiau sodą su
namuku Uljanavos k. arba
Velniakalnyje.

Tel. 8 637 04 291. Rokiškis
• Perku 2 šulinio ritinius,
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• Monitorių. Kaina 20 Eur.
Tel. 8 606 74 172. Rokiškis
• Asus nešiojamąjį
kompiuterį. 15,6 ekranas,
256 GB, SSD diskas, 4 GB
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Laisvės g.13

Ram. Baterija laiko gerai.
Kaina 150 Eur.
Tel. 8 623 10 388. Rokiškis

pradedančiam muzikuoti.
Kaina 15 Eur.
Tel. 8 620 52 625. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Obuolių sūrius su
natūraliais priedais (imbieru,
svarainiais, cinamonu).
Tel. 8 651 61 993. Rokiškis
• Naminių kalakutų
skerdieną. Atvežu.
Tel. 8 665 88 999. Rokiškis
• Obelėlių ūkyje švarioje
gamtoje užaugintą veršieną.
Ką domina, prašome
kreiptis. Kaina skani. Su
pristatymu į namus.
Tel. 8 699 03 637. Rokiškis
• Medų. Atvežu.
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI
• Samsung S5. Skilęs
stiklas, netrukdo naudotis.
Kaina 50 Eur.
Tel. 8 659 64 181. Rokiškis
• Mažai naudotą Samsung
A70. Dokumentai, viskas
yra. Kaina 149 Eur.
Tel. 8 676 02 458. Rokiškis
• Tvarkingą Samsung J5.
Kaina 45 Eur.
Tel. 8 659 64 181. Rokiškis
• Puikios būklės Apple
iPhone 11 Pro. Pilnas
komplektas. Su garantija.
Tel. 8 647 10 234.
Rokiškis
• 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
• Puikio 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

MUZIKOS INSTRUMENTAI
• Pilnai veikiančią
elektroninę klaviatūrą
- pianiną. Puikiai tiks

Informuojame žemės sklypų Nr.7301/0002:365
ir Nr.7301/0002:75 esančių Aleksandravėlės k.,
Obelių sen., Rokiškio r., savininką, kad R.Barono žemėtvarkos darbų įmonės matininkas Eugenijus Mikulėnas (kvalifikacijos pažymėjimo
Nr.2M-M-328) 2021-11-15 d. 11.40 val. vykdys
žemės sklypo Nr.367-2 esančio Aleksandravėlės 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.7301/0002:344
esančio Raudėnų k., Obelių sen., Rokiškio r., savininką, kad R.Barono žemėtvarkos darbų įmonės
matininkas Eugenijus Mikulėnas (kvalifikacijos
pažymėjimo Nr.2M-M-328) 2021-11-15 d. 13
val. vykdys žemės sklypo Nr.286/2 esančio Raudėnų 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 sklypų Nr.7301/0002:280
ir Nr.7301/0002:87 esančių Raudėnų k., Obelių sen., Rokiškio r., savininkus, kad R.Barono
žemėtvarkos darbų įmonės matininkas Eugenijus Mikulėnas (kvalifikacijos pažymėjimo
Nr.2M-M-328) 2021-11-15 d. 13.30 val. vykdys
žemės sklypo Nr.285/2 esančio Raudėnų 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
• Sodą Uljanavos k.
Yra nedidelis namelis,
šiltnamis. Sklypo plotas
0,069 ha. Yra vaismedžių.
Netoli autobusų stotelė,
asfaltuotas privažiavimas.

Galimybė įsigyti apie 3 a
besiribojančios valstybinės
žemės. Bus įvesta elektra,
trifazis įvadas, 9 kW. Kaina
3700 Eur. Tel. 8 697 41 092.
Rokiškis

Informuojame žemės sklypo Nr.7325/0003:102
esančio Mataučiznos k., Obelių sen., Rokiškio r.,
savininkus ir paveldėtojus, kad R.Barono žemėtvarkos darbų įmonės matininkas Eugenijus Mikulėnas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-328)
2021-11-19 d. 10 val. vykdys žemės sklypo
Nr.7325/0003:85 esančio Mataučiznos 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.7347/0004:35
esančio Rudelių k., Jūžintų sen., Rokiškio r., savininkus ir paveldėtojus, kad R.Barono žemėtvarkos darbų įmonės matininkas Eugenijus Mikulėnas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-328)
2021-11-19 d. 11 val. vykdys žemės sklypo
Nr.7347/0004:5 esančio Rudelių 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.
• Namą Rokiškio r. sav.,
Kazliškio sen., Pažąselių k.
2. Įrengti 2 kambariai. 1 ha
sklypas. Šildymas: kietas
kuras, centrinis. Yra elektra.
Geras pasirinkimas tiems,
kurie nori gyventi arčiau
gamtos. Kaina 17000 Eur.
Tel. 8 659 12 691. Rokiškis
• Mūrinį namą Kamajuose su
20 a žemės šalia Šetekšnos
upelio. Kaina 8999 Eur.
Tel. 8 629 48 859. Rokiškis
• Erdvų 16 a sklypą tik
įvažiavus į Kavoliškį.
Komunikacijos šalia. Kaina
8500 Eur. Tel. 8 600 98 909.
Rokiškis
• Pigiai 10 a žemės sklypą
aukštaičių kvartale su
namuku ir ūkiniu pastatu.
Tel. 8 687 97 914. Rokiškis
• Tris žemės ūkio paskirties
sklypus su sena sodyba
Juodupės seniūnijoje,
Aleknų kaime. Dalis žemės
yra ariama, dalis - ganyklos.
Sodybą supa brandus
pušynas. 7363/0005:96
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5,38 ha. 7363/0005:50 3,20
ha. 7363/0005:10 2,63 ha.
Kaina 43000 Eur.
Tel. 8 629 38 855. Rokiškis
• 3 kambarių butą Pandėlio
centre. Kaina 6000 Eur.
Tel. 8 614 80 188. Rokiškis
• Sodybą. 6 km nuo
Rokiškio, link Žiobiškio,
Buteikių kaime. Ūkiniai
pastatai, pirtis, rūsys. Graži
aplinka, šalia miško ir
upelio. Nuolatos gyventi ar
vasaroti. Kaina 7000 Eur.
Tel. 8 605 70 336. Rokiškis
• 2 kambarių (apie 44 kv.
m) butą Bajorų k., Rokiškio
r. Butas paremontuotas,
šildymas centrinis, visos
komunikacijos, plastikiniai
langai, šarvo durys. Yra
ūkinis pastatas, žemės.
Plačiau telefonu. Kaina
18000 Eur.
Tel. 8 686 97 199. Rokiškis
• Tvarkingą šiltą 2 kambarių
butą Panevėžio g. Ne
kampinis, langai per abi
puses. Namas renovuojamas,
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Dėl išmokų senjorams,
pasiskiepijusiems nuo Covid-19!
Sveikatos apsaugos ministerija informuoja, kad siekiant paskatinti labiausiai
pažeidžiamus visuomenės narius skiepytis ir pagerinti epidemiologinę situaciją
šalyje, LR Seimas nusprendė jiems skirti vienkartines išmokas. Nuo šių metų
rugsėjo 1 d. iki lapkričio 30 d.
75 metų ir vyresniems asmenims, kurie anksčiau nebuvo pasiskiepiję nuo
COVID-19 (koronaviruso infekcijos) ir pilnai pasiskiepijusiems nuo COVID-19,
arba iki ateinančių metų kovo 31 d. pasiskiepijusiems sustiprinančiąją vakcinos
doze, bus mokamos 100 eurų dydžio vienkartinės išmokos. Vienkartinę išmoką
senjorai gaus kartu su pensija ar kita išmoka, kurią moka „Sodra“.
Vienkartinė išmoka asmenį pasieks kitą mėnesį kartu su pensija ar kita „Sodros“ mokama išmoka pavedimu į banko sąskaitą arba bus pristatyta į namus.
Užs. 1499

Tel. 8 655 08 291. Rokiškis
• Du dirbantys asmenys
ieško išsinuomoti 2
kambarių butą.
Tel. 8 607 08 239. Rokiškis
• Išsinuomočiau žemę ūkio
paskirties. Kaina pagal
susitarimą.
Tel. 8 629 23 449. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

7 iš 9 aukštų. Rami
tvarkinga laiptinė.
Tel. 8 634 88 847. Rokiškis

NUOMA

• Ieškau išsinuomoti 1
kambario butą ilgam
laikui su baldais ir buitine
technika. Nuo lapkričio 10
d. Iki 100 Eur.

Tel. 8 646 51 495. Rokiškis
• Išsinuomosiu žemę
aplink Obelius palankiomis
sutartinėmis kainomis.
Tel. 8 662 59 237. Rokiškis
• Ieškau 1 arba 2 kambarių
buto ilgalaikei nuomai.
Esu dirbantis, tvarkingas.
Būtų geriau butas su visais

baldais. Kaina 100 Eur.
Tel. 8 640 43 004. Rokiškis
• Nuo lapkričio 15 d. bus
išnuomojamas 2 kambarių
butas. Su baldais, buitine
technika, ilgalaikei nuomai.
200 Eur/mėn.+ depozitas už
2 mėn. Tel. 8 645 24 819.
Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti 1
kambario butą mikrorajone.
Esu dirbantis. Kaina 150
Eur. Tel. 8 674 99 634.
Rokiškis
• Išnuomosiu namą
Rokiškyje.

• Labai prašau, gal kas
keičiat baldus ar taip
turit nenaudojamus sofą,
pusantrinę lovą ar miegamą
fotelį, ir galit mums
pagelbėti, būtume labai
dėkingi. Tel. 8 683 62 601.
Rokiškis
• Ieškau kas padovanotų
didesnį kiekį knygų.
Tel. 8 619 20 517. Pasvalys
• Gal kas turi padovanoti
prieškambario baldus.
Tel. 8 606 86 828. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA
• Savaeigę žoliapjovę su
surinkimo krepšiu. Dekos
plotis 51 cm. Vedami
priekiniai ratai. Kaina 130

Eur. Tel. 8 674 53 910.
Kupiškis
• Elektrinę žoliapjovę. Kaina
45 Eur. Tel. 8 682 31 964.
Rokiškis
• Krūmapjovę Partner BA
477, 1,8 kW. Kaina 180 Eur.
Tel. 8 615 37 326. Rokiškis
• Tvarkingą sodo traktoriuką
su 14,5 hp varikliu.
Automatinė pavarų dėžė.
Tepalai pakeisti, peiliai
nauji. Dekos plotis 107.
Kaina 870 Eur.
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Husqwarna 2 kW.
Užsiveda, dirba gerai.
Kompresija labai gera.
Kaina kažkiek derinama.
Galiu siusti paštu ir
paštomatu. Kaina 140 Eur.
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• Sodo traktoriuką MTD
B-135. 13,5 AG, mechaninė
dėžė. Kaina 700 Eur.
Tel. 8 610 26 465. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA
• Šamotines plytas.
Tel. 8 698 16 495. Rokiškis
• Armatūrą 10 mm.
Tel. 8 698 16 495. Rokiškis
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• Tvarkingą trifazį diskinį
pjūklą malkoms pjauti.
Kaina 150 Eur.
Tel. 8 621 29 003. Rokiškis
• Įvairaus pjovimo statybinę
medieną. Tel. 8 699 33 786.
Rokiškis
• Trifazį diskinį pjūklą
malkoms pjauti ir trifazį
parketo šlifavimo aparatą.
Tel. 8 654 89 478. Rokiškis
• Medžio tekinimo stakles.
Tel. 8 655 08 291. Rokiškis
• Perdengimo plokštes.
Tel. 8 670 37 379. Rokiškis
• Naujus du diskinius
pjūklus medienai pjauti.
Diametras 50 cm. 45 Eur/
vnt. Tel. 8 610 06 145.
Rokiškis
• Pjovimo staklių veleną 70
cm ilgio su dviem siaurais
skriemuliais ir disko
tvirtinimo detalėmis. Kaina
15 Eur. Tel. 8 679 95 266.
Rokiškis
• Nenaudotus du kampinius
šlifuoklius Selekta 900 W. Į
Rokiškį galėčiau pristatyti.
Kaina už abu 66 Eur.
Tel. 8 625 50 918. Rokiškis
SPORTO IR
LAISVALAIKIO PREKĖS

• Geros būklės medžioklinę
optiką Diamond 3-12X56.
Kaina 110 Eur.
Tel. 8 650 86 836. Rokiškis
• Jodinėjimo balną iš
Belgijos. Tel. 8 623 03 533.
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Savivartę traktoriaus
priekabą 2 PST-4. Yra TA.
Kaina sutartinė.
Tel. 8 627 62 955. Rokiškis
• Prižiūrėtą Audi A3. 1997
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Juozo Keliuočio viešoji biblioteka kviečia
PARODOS
Viešojoje bibliotekoje
Spaudinių paroda „Aukštaitijos žvaigždė – Elena Mezginaitė“, Informacijos ir kraštotyros skyriuje.
Spaudinių paroda „Rudens šventės“, Informacijos ir
kraštotyros skyriuje.
Spaudinių paroda „Šiurpios istorijos tamsoje“, Lankytojų skyriuje.
Paroda „Vinilo viršelių menas „Menas ir vinilas/ Art &
Vinyl“ Įjunk old school‘inį vinilą“ , Meno ir muzikos erdvėje.
Spaudinių paroda „Teatras albumuose“, Meno ir muzikos erdvėje.
Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje:
Spaudinių paroda „Knygos jubiliatės“, Vaikų ir jaunimo
skyriuje.
Renginiai
Viešojoje bibliotekoje:
Lapkričio 4 d. 16 val. – Liudo Dovydėno premijos teikimo iškilmės, Renginių salėje.
Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje:
Lapkričio 15 d. 10 val. – skaitymo balsu valandėlė „Auštant“, skirta Šiaurės šalių literatūros savaitei.

m., 1,8 l, 92 kW, benzinas,
TA iki 2022-06. Kaina
550 Eur. Tel. 8 687 19 529.
Rokiškis
• Priekabėlę - traliuką. Kaina
100 Eur. Tel. 8 625 81 278.
Rokiškis
• Škoda Fabia. 2004 m., 1,2
l, benzinas, TA iki 2023-10.
Kaina 900 Eur.
Tel. 8 610 19 607. Rokiškis
• Lengvojo automobilio
priekabą 2,15x1,15 m. Kaina
600 Eur. Tel. 8 698 34 071.
Rokiškis
• Opel Vectra. 2002 m., 2,2
l, 92 kW, TA iki 2022-01-25.
Yra kablys. Kaina derinama.
Kaina 800 Eur.
Tel. 8 621 99 872. Rokiškis
• Žemu rėmu dviratį.
Ratai 28. Bėgiai stebulėje.
Vokiškas. Kaina 150 Eur.
Tel. 8 659 64 181. Rokiškis
• Subaru Forester. 2001
m., 2 l, 92 kW, benzinas,
sidabrinės spalvos, TA iki
2023-07. Yra draudimas.
Lieti ratai 215/65 R16,
kondicionierius, 4 el.
langai, stoglangis, pusiau
odinis salonas, tamsinti

langai, signalizacija, lankas,
slenksčiai. Kaina 2000 Eur.
Tel. 8 612 91 771. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ
DALYS
• Žiemines padangas Haida
225/55 R16 99T XL.
Naudotos vieną sezoną.
Kaina 120 Eur.
Tel. 8 641 32 166. Rokiškis
• VW, Audi skardinius
ratlankius R15 5/112. 4 vnt.
Kaina 40 Eur.
Tel. 8 622 04 798. Rokiškis
• Skardinius ratus penkių
skylių su padangomis
195/65 R15. Kaina 65 Eur.
Tel. 8 615 55 734. Rokiškis
• Audi A3 dalimis. 2001 m.,
1,9 l, TDI. 4 durų.
Tel. 8 629 45 390. Rokiškis
• Kuro purkštukus tinkančius
Hyundai-Accent 1,5 l, D,
60 kW, Elantra 2,0 l, D,
83 kW, Matrix 1,5 l, D, 60
kW, SantaFee 2,0 l, D, 83
kW, Trajet 2,0 l, D, 83 kW,
Kia-Carens 2,0 l, D, 83 kW.
Kodas 0445110064. Yra 3
vnt. Vienas restauruotas.
Kaina 40 Eur.

Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Ratus nuo BMW 11.
Padangos žieminės 225/55
R17 Nokian. Kaina 300 Eur.

Tel. 8 622 17 832. Rokiškis
• Ratlankius R15 Opel.
Kaina 40 Eur.
Tel. 8 603 77 107. Rokiškis

• Padangas su ratlankiais.
2 vnt., 8 mm, kitos 7 mm .
Kaina 80 Eur.
Tel. 8 615 58 902. Rokiškis

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

• Passat B5 B5+ dalimis. 1,9
l, 81 kW, 85 kW, 96 kW.
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Lietus ratus R17 5/112.
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Sotus perlinių kruopų troškinys su mėsa

Spalio 29-oji,
penktadienis,
44 savaitė

Iki Naujųjų liko 63 dienos
Pasaulinė žvynelinės diena
Saulė teka 8.13 val.,
leidžiasi 17.52 val.
Dienos ilgumas 9.39 val.
Mėnulis – delčia.

Savo vardadienius
šiandien švenčia:

Gelbutas, Gelgauda, Gelgaudas,
Narcius, Narcizas, Narcys,
Tolvydas, Violeta, Violė,
Žeimanta, Žeimantas, Žeimantė,
Žemvaldas.
Rytoj: Darata, Edmundas,
Skira, Skiras, Skirgaila, Skirgailė,
Skiriotas, Skriotė, Skirvyda,
Skirvydas.
Poryt: Alfonsas, Jundilas,
Jundilė, Liucilė, Mąstvilas,
Tanbutas, Tangėlas, Tanmantas,
Tanmantė, Tanvilas, Tanvilė,
Vygandas.

Dienos citata
„Žodis priklauso laikui,
tyla - amžinybei“
(M. Meterlinkas).

Šiandien pasaulio
istorijoje

1787 m. Prahos nacionaliniame teatre pirmą kartą atlikta Volfgango Amadėjaus Mocarto opera
„Don Žuanas“.
1814 m. prie Niujorko į vandenį nuleistas pirmasis garo
jėga varomas karo laivas „USS
Fulton“.
1923 m. Turkija tapo respublika, o jos pirmuoju prezidentu
išrinktas Kemalis Atatiurkas.
1929 m. Niujorko biržoje
Volstrite krito kainos. Vėliau
didžiąją depresiją sukėlusiai
dienai prigijo „juodojo antradienio“ pavadinimas.
1964 m. Jungtinė Tanganikos, Zanzibaro ir Pembos Respublika pakeitė savo pavadinimą į Tanzaniją.
2004 m. Europos Sąjungos
lyderiai iškilmingos ceremonijos
metu pasirašė pirmosios Konstitucijos sutartį. Konstitucija, dėl
kurios ES valstybių narių vadovai tartis baigė liepos mėnesį,
turėtų užtikrinti Bendrijos funkcionavimą po plėtros.

Šiandien Lietuvos
istorijoje

1941 m. Kauno IX forte hitlerininkai
surengė pirmąsias masines žydų žudynes - nužudyta 12 tūkstančių žmonių.

Post scriptum
Žmogus senyn –
nagai aštryn.

• Ketvirtadalis šaukštelio maltų juodųjų pipirų

Padangos prastos. Kaina
120 Eur. Tel. 8 606 74 172.
Rokiškis
• VW Touran visas 4 duris.
Variklio dangtį. Kainos
nedidelės, sutartinės.
Tel. 8 606 74 172. Rokiškis
• VW Passat B5 televizorių,
žibintus, radiatorius, dangtį.
Kainos nedidelės, sutarinės.
Tel. 8 606 74 172. Rokiškis
• Duslintuvo galinį Sport
bakelį. Kaina 30 Eur.
Tel. 8 606 74 172. Rokiškis
• VW Touran 2003 m.
elektrinę vairo kolonėlę.
Kaina 40 Eur.
Tel. 8 606 74 272. Rokiškis
• Gražius lietus ratus R17
5/112, be padangų. Kaina
150 Eur. Tel. 8 606 74 172.
Rokiškis
• Audi A6 C5 dalimis. 1,9
l, TDI, 81 kW, universalas.
Variklis geras. Greičių dėžė,
važiuoklės dalys, kablys,
vairo stiprintuvas, kalonelė,
galiniai buferiai, galinis
dangtis be rudžių. Kainos
nedidelės, sutartinės.
Tel. 8 606 74 172. Rokiškis
• Lietus ratus R15 5/112
M+S, 7 mm. Viena padanga
pažeista, reikia pakeisti.
Kaina 80 Eur.
Tel. 8 606 74 172. Rokiškis
• Originalius lietus ratus R16
5/112 M+S su dangteliais.
Viena padanga kitokia.
Kaina 120 Eur.
Tel. 8 606 74 172. Rokiškis
• Vectra C dalimis. 2007 m.,
1.9 l, 110 kW. Variklis dar
visas - 300 Eur. Sankabos
komplektas - 60 Eur.
Mechaninė dėžė - 140 Eur.
Ratai R17 - 130 Eur. Yra
kitų įvairių dalių.
Tel. 8 623 41 177. Rokiškis
• Naujas padangas.
Matmenys 7,35-14, 185-355.
Tinka Volga. Kaina 25 Eur.
Tel. 8 625 17 722. Kupiškis
• Originalius skardinius
Volvo ratlankius R16/65. 1
su gaubtais.
Tel. 8 623 43 539. Rokiškis
• 4 padangas su ratlankiais
R14. Dovanų pridedamas
papildomas ratlankis. Rašto

gylis 3 mm. VW Passat.
Kaina 15 Eur.
Tel. 8 629 70 306. Rokiškis
• 1998 m. Audi A3 dalimis.
Turbiną, greičių dėžę, vairo
kolonėlę, variklį ir kitas
dalis. Tel. 8 614 87 836.
Rokiškis
• Opel skardinius ratlankius.
Tinka iki 2009 m. Opel.
Kaina 50 Eur.
Tel. 8 609 24 316. Rokiškis
• Škoda Fabia padangas
R14. Kaina sutartinė.
Tel. 8 699 33 087. Rokiškis
• Žiemines Pirelli padangas
R16 205/55.
Tel. 8 670 33 765. Rokiškis
• Ford Galaxy dalimis. 2002
m., 1,9 l, dyzelis, 85 kW.
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Naujas 4 vienodas
padangas R14.
Tel. 8 612 48 499. Kupiškis
• Vasarines padangas R16
205/55 Pirelli. 4 vnt. Kaina
60 Eur. Tel. 8 623 02 929.
Rokiškis
• Motociklo stiklą. Kokio
tiksliai nežinau, senelio
palikimas. Yra ir laikikliai.
Kaina 30 Eur.
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• Lietus ratus R16 5x112
su padangomis. Už visą
komplektą 120 Eur.
Tel. 8 606 74 172. Rokiškis
• Žiemines padangas Dunlop
Winter Sport 5 235/65 R17,
2017 m. 6 mm likutis. 4
vnt., 35 Eur/vnt.
Tel. 8 687 30 638. Rokiškis
• Audi R17 ratlankius su
padangomis 240 Eur, be
padangų 220 Eur.
Tel. 8 699 15 812. 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

Ingredientai:
• 200 gramų perlinių kruopų (užmerktų iš vakaro)
• 300 gramų kiaulienos sprandinės
(ar kitos mėsos)
• 400 mililitrų vandens (arba sultinio)
• 2 morkos
• svogūnas
• 4 šaukštai aliejaus
• 3 skiltelės česnako
• Šaukštelis prieskonių mėsai
• Pusė aitriojo pipiro (nebūtina)
• Ketvirtadalis šaukštelio druskos

Gaminimas:
Puode, kuriame gaminsite troškinį, įkaitinti aliejų, apkepinti nedideliais gabalėliais
pjaustytą kiaulieną. Išimti ir atidėti. Pabarstyti druska, pipirais ir prieskoniais mėsai. Į tą patį puodą dėti smulkintą svogūną, kepinti, kol svogūnas suminkštės. Dėti
smulkintą česnaką, tarkuotas morkas, smulkintą aitrųjį pipirą ir kepinti apie 5 - 10
minučių, kol morkos „susileis“. Kol kepa morkos, kelis kartus praplauti per naktį
išmirkytas perlines kruopas, kol vanduo bus skaidrus. Nupilti vandenį. Kruopas
ir mėsą sudėti į puodą su pakepintomis daržovėmis, užpilti apie 400 ml vandens
(arba sultinio), uždengti puodą ir kaitinti ant nedidelės kaitros apie 40 minučių - 1
valandą, iki kol kruopos bus minkštos. Jei verdant kruopos sugers visą vandenį,
įpilkite dar šiek tiek. Išsitroškinus paragaukite, ar patinka skonis, ar pakanka druskos, pipirų. Jeigu kažko norisi daugiau, pridėkite ir gerai išmaišykite. Patiekiant
galima pabarstyti smulkintais krapais arba kitais žalumynais. Skanaus!

Vyriausybė: pasienyje su Baltarusija sumontuoti
pirmieji tvoros segmentai
Pasienyje su Baltarusija
netoli Druskininkų sumontuoti pirmieji keturių metrų aukščio tvoros segmentai, pranešė Vyriausybė.

Sieną statanti grupės „EPSO-G“ bendrovė „Tetas“ segmentus pirmiausia pradėjo
montuoti svarbiausiuose ruožuose, kur jau nutiesta pjaunanti viela, koncertina.
Pasienyje vykdomų darbų eigą „EPSO-G“ grupės
atstovai trečiadienį pristatė
premjerės Ingridos Šimonytės vadovaujamai projekto
priežiūros komisijai, nurodoma pranešime.
Pagal Valstybės sienos
apsaugos tarnybos (VSAT)
techninius
reikalavimus
Lenkijoje ir Nyderlanduose
gaminami tvoros segmentai
ir koncertina į maždaug 100
kilometrų ilgio pasienio ruožus bus vežami lapkričio ir
gruodžio mėnesiais.
Šią savaitę koncertinos
piramidė pradedama tiesti ir
kituose projekto pirmojo etapo ruožuose – netoli A. Barausko ir Adutiškio pasienio
ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Veikiančią traktorinę
šienapjovę KRN 2,1. Kaina
200 Eur. Tel. 8 612 11 715.
Rokiškis
• Savadarbį traktorių su
dokumentais. Kaina 1800
Eur. Tel. 8 675 13 781.

užkardų. Koncertiną visuose
trijuose labiausiai pažeidžiamuose pirmojo etapo ruožuose „Tetas“ planuoja įrengti iki
šių metų pabaigos, o tvoros
segmentus – iki kitų metų balandžio pabaigos.
Pranešama, kad rengiantis
projekto antrojo etapo, maždaug 400 kilometrų fizinio
barjero įrengimo darbams,
„EPSO-G“ įpusėjo pirkimo procedūras. Pasiūlymus
įrengti fizinį barjerą antrajame etape pateikė 12 tiekėjų.
Antrojo etapo statybos
darbai yra suskaidyti į keturias dalis, o kiekvieną jų
įgyvendinti pretenduoja nuo
7 iki 10 tiekėjų. Šiuo metu
vertinami tiekėjų pasiūlymai,
atrinktos bendrovės bus kviečiamos derybų, o pirkimo
procedūras planuojama baigti
lapkričio pabaigoje.
Įrengiant fizinį barjerą prie
pat valstybės sienos su Baltarusija ribos, pirmiausia tiesiama koncertinos piramidė iš 5
arba 6 spiralių, šalia koncertinos iš Lietuvos valstybės
pusės montuojami tvoros segmentai.

Pasak pranešimo, nepalankioms oro sąlygoms ir dirvožemio poveikiui atsparūs tvoros segmentai tvirtinami prie
įleistų į žemę stulpų. Tvoros
viršuje tvirtinama koncertinos
spiralė, o bendras tvoros su
spirale aukštis siekia 4 metrus.
Pirmojo etapo – maždaug
100 km dviejų dalių fizinio
barjero – koncertinos piramidės ir tvoros su koncertinos
spirale viršuje įrengimo darbus „Tetas“ planuoja baigti
iki 2022 metų balandžio 30
dienos. Visas fizinis barjeras
Lietuvos pasienyje su Baltarusija bus įrengtas iki kitų
metų rugsėjo 1 dienos.
Šiemet iš Baltarusijos į
Lietuvą neteisėtai pateko beveik 4,2 tūkst. migrantų. Nuo
rugpjūčio 2-osios, kai imta
taikyti apgręžimo taktika, neįleista apie 5 tūkst. užsieniečių. Vilnius kaltina Minsko
režimą migrantų srautų organizavimu ir vadina tai hibridine agresija. Dėl to Lietuvoje
paskelbta ekstremali situacija, pasienyje su Baltarusija
statomas fizinis barjeras.
BNS inform.

Kupiškis
• Traktorių GAZ 69
varikliu. Yra sugreitintojas,
palėtintojas, darbinis. Sėdi ir
važiuoji. Tel. 8 630 53 487.
Rokiškis
• Labai geros būklės
traktorių MTZ-82. Kaina
4000 Eur. Tel. 8 622 66 743.

Rokiškis
• Beveik naują motobloko
ravėtuvą su ratukais 35 Eur.,
ir MTZ 05 motobloko pilną
variklį visą arba dalimis.
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• MTZ-50 dalimis, MTZ-80
variklį. Tel. 8 663 86 615.
Rokiškis

www.rokiskiosirena.lt
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Orų prognozė spalio 29-lapkričio 4 d.
Diena
Spalio 29 d.

Debesuotumas

Temperatūra
Naktį 8
Dieną 15

Vėjas
P,
4-9 m/s

Spalio 30 d.

Naktį 8
Dieną 14

P,
5-10 m/s

Spalio 31 d.

Naktį 5
Dieną 14

P,
4-9 m/s

Lapkričio 1 d.

Naktį 6
Dieną 13

PR,
6-12 m/s

Lapkričio 2 d.

Naktį 7
Dieną 10

P,
4-9 m/s

Lapkričio 3 d.

Naktį 5
Dieną 11

PR,
5-10 m/s

Lapkričio 4 d.

Naktį 7
Dieną 10

P,
5-10 m/s

Pastabos

Darbas švenčių dienomis – nepamirškime savo teisių

Spalio 22-osios kryžiažodžio atsakymai:

Vertikaliai: „Trafic“. Be. Vo. Hokus. Namo. Kine. Tūta. Rumunai. Gal. Mileto. MIG.
Numirė. Ne. Pelesa. Sedis. Namas. Ketera. Riešutas. Šilelin. Gana. Abot. Kina. Einu.
Kokosas..
Horizontaliai: Gaisras. Vonia. Negu. Tomo. Paša. Nemune. Aš. Mulatai. Rimesa. Kulis. Sau. Chimera. Onutė. Šok. Keno. Kito. „Sel“. Ėsti. Neteko. Medelis. Batai. Irina.
Gusanas.
Pažymėtuose langeliuose: INDĖNAS

Šildymo katilams, siurbliams, saulės jėgainėms –
dar 24,5 mln. eurų paramos
Smarkiai išaugus gamtinių dujų kainai, Aplinkos ministerija siūlo skirti
dar 21,5 mln. eurų gyventojams būstui atnaujinti,
įsigyti modernius šildymo
katilus, darželiams, mokykloms, ligoninėms ir
kitiems visuomeniniams
pastatams – įrengti šilumos siurblius ar saulės
jėgaines.
„Valstybės parama gyventojams gali ir suminkštinti energijos kainų šuolį, ir
kartu pagreitinti tvarius pokyčius. Todėl tarp Klimato
kaitos programos kvietimų
likus lėšų siūlome jas operatyviai perskirstyti, kad žmonės galėtų atnaujinti savo

būstą arba šildymo katilus ir
nebebūti tokie pažeidžiami
dėl gamtinių dujų kainos svyravimų“, – pranešime sakė
aplinkos ministras Simonas
Gentvilas.
Be to, numatoma nauja
priemonė – teikti subsidijas
nepasiturintiems
gyventojams, įsigijusiems mažiau
taršius automobilius (1 mln.
eurų), utilizavusiems taršų
automobilį ir įsigijusiems
paspirtukų, dviračių ar pradėjusių naudotis viešuoju transportu (2 mln. eurų). Ministerija siūlo perskirstyti 24,55
mln. eurų šių metų Klimato
kaitos programos lėšų likutį.
Vienbučiams ir dvibučiams namams atnaujinti nu-

matoma papildomai skirti
4,2 mln. eurų, o individulių
namų ir daugiabučių perėjimui prie atsinaujinančios
energijos – 7,3 mln. eurų.
Atsinaujinančios energijos naudojimui įmonėse ir
įstaigose siūloma skirti 2,75
mln. eurų. Be to, papildomai
0,3 mln. eurų numatyta taršioms technologijoms keisti
„žalesnėmis“. Ši parama atitektų atrinktiems ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių
įmonių projektams, kuriems
finansuoti pritrūko lėšų.
Kvietimas teikti prašymus paramai turėtų būti pratęstas iki 2022 metų birželio.
BNS inform.

Šventinės ir minėjimo
dienos yra laukiamos, nes
suteikia galimybę rimtyje
ir susikaupime paminėti
išėjusiuosius, praleisti daugiau laiko su artimaisiais
ir draugais, pailsėti. Tačiau
yra tokių gamybos ir aptarnavimo sektorių, kur
darbas negali sustoti net ir
šventinėmis dienomis. Todėl
Valstybinė darbo inspekcija
(VDI) primena, kad:
– švenčių dieną dirbama
tik su darbuotojo sutikimu,
išskyrus atvejus, kai dirbama pagal suminę darbo laiko apskaitą ar kolektyvinėje
sutartyje nustatytais atvejais
(DK 123 str. 2 dalis);
– nėščios, neseniai pagimdžiusios ir krūtimi maitinančios darbuotojos gali būti
skiriamos budėti, dirbti naktį,
poilsio ir švenčių dienomis ir

siunčiamos į komandiruotes
tik su jų sutikimu. Pagal šią
DSSĮ nuostatą taikoma išimtis, t. y. net ir dirbant pagal
suminę darbo laiko apskaitą
(t. y. pamaininis darbas) reikalingas nėščios, neseniai
pagimdžiusios ir krūtimi
maitinančios darbuotojos sutikimas dirbti šventinę dieną.
(DSSĮ 37 str. 8 dalis);
– už darbą švenčių dieną
mokamas ne mažesnis kaip
dvigubas darbuotojo darbo
užmokestis (DK 144 str. 2
dalis);
– už viršvalandinį darbą
švenčių dieną – mokamas ne
mažesnis kaip du su puse darbuotojo darbo užmokesčio
dydžio užmokestis (DK 144
str. 4 dalis);
– darbuotojo prašymu,
darbo poilsio ar švenčių dienomis laikas ar viršvalandi-

nio darbo laikas, padaugintas
iš DK 144 str. 1–4 dalyse
nustatyto atitinkamo dydžio,
gali būti pridedami prie kasmetinių atostogų laiko (DK
144 str. 5 dalis);
– darbuotojo ir darbdavio
vienų kitiems perduodami
dokumentai (pranešimai, prašymai, sutikimai, prieštaravimai ir kita) ir kita informacija
turi būti pateikiami raštu.
Sutikimo forma konkrečiai
neapibrėžta, todėl sutikimas
gali būti išreiškiamas laisvos
formos dokumente.
Susidūrus su pažeidimais
dėl darbo švenčių dienomis
raginame kreiptis į VDI:
Konsultacijų tel.: (8 5) 213
9772
Facebook paskyroje: Valstybinė darbo inspekcija
El.paštu: info@vdi.lt.
VDI inform.

Pastaraisiais mėnesiais išpilamų vakcinų
nuo koronaviruso kiekiai auga
Pastaraisiais mėnesiais
išpilamų vakcinų nuo koronaviruso kiekiai auga, tai
siejama su mažėjančiomis
skiepijimo apimtimis, vakcinaciją vykdančių įstaigų
plėtra, nurodo Sveikatos apsaugos ministerija (SAM).

Pasak ministerijos Elektroninės sveikatos sistemos
ir informacinių išteklių skyriaus patarėjo Luko Galkaus,
rugpjūtį išpilta 4 tūkst., rugsėjį – 4,4 tūkst., o spalį – jau
5,6 tūkst. vakcinos dozių.
„Tai susiję su mažėjančio-

mis skiepijimo apimtimis ir
plečiamu skiepijančių įstaigų
tinklu. Kuo daugiau įstaigų
skiepija, tuo labiau didėja utilizuojamų vakcinų kiekiai“, –
BNS teigė L. Galkus.
SAM atstovo teigimu, dalis vakcinų yra išpilamos, nes
preparatai tampa netinkami
naudoti juos atšildžius ir užsiregistravusiems žmonėms
neatvykus pasiskiepyti.
Taip pat mažesnė dalis
skiepų utilizuojama, pasibaigus jų galiojimo laikui.
Ministerijos duomenimis,
nuo vakcinacijos pradžios

Lietuvoje utilizuota 37,3
tūkst. skiepų nuo koronaviruso dozių – tai sudaro 1,1 proc.
nuo visų vakcinacijai panaudotų vakcinos dozių.
„Vadovaujantis Pasaulio
sveikatos organizacijos rekomendacijoms, naudojant
daugiadozius vakcinų flakonus, 10–15 proc. siekiantis vakcinų utilizavimas yra
normali praktika“, – kalbėjo
L. Galkus. Iš viso Lietuva
yra sulaukusi apie 5,28 mln.
skiepų dozių, iš jų sunaudota
daugiau nei 3,32 mln. dozių.
BNS inform.

Valstybės biudžetas ir savivaldybių biudžetai sausio-rugsėjo mėnesiais pajamų gavo
773,4 mln. eurų (8,7 proc.)
daugiau negu prognozuota ir
2,014 mlrd. eurų (26,3 proc.)
daugiau nei 2020 metais tuo
pačiu laikotarpiu.

Faktinės bendros minėtų biudžetų šių metų devynių mėnesių
pajamos – 9,686 mlrd. eurų (prognozuotos – 8,912 mlrd. eurų),
pranešė Finansų ministerija.
Į valstybės biudžetą sausį-rugsėjį gauta apie 7,947 mlrd.
eurų – 1,718 mlrd. eurų (27,6

proc.) daugiau nei praėjusių
metų tuo pačiu laikotarpiu. Pajamų iš mokesčių į valstybės
biudžetą gauta 7,443 mlrd. eurų
– 1,654 mlrd. eurų (28,6 proc.)
daugiau nei 2020 metų sausio-rugsėjo mėnesiais.
BNS inform.

Valstybė ir savivaldybės šiemet gavo 773 mln. eurų
neplanuotų pajamų
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AUGALAI
• Kukurūzus, miežius,
kviečius, avižas, žirnius,
įvairius miltus. Atvežu.

Tel. 8 682 36 692. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA
• Šaldytuvą Ardo. Pasiimti
patiems. Kaina 50 Eur.

Tel. 8 673 38 507. Rokiškis
• Naują forminę keptuvę
Kalorik. Lengva naudotis.
Greita ir paprasta pasilepinti

ANEKDOTAI

Kai pridirbo darbe,
tai „į tavo vietą dešimtys
norinčiųjų“, o kai norėjo
išeiti iš darbo, tai liepė
atidirbti dvi savaites, nes
pakeisti nėra kuo.
***
Užsienietį pavaišino
naminukės taurele. Jis
klausia:
– Kiek laipsnių turi šis
gėrimas?
Šeimininkas:
– Tiksliai nežinau, bet
anąkart litro užteko dvylikai
muštynių ir žmogžudystei.
***
Girtas vyrukas sliūkina
per kambarius, kad
nepažadintų miegančios
žmonos. Ir netyčia numina
katiną. Šis, žinoma, ima
garsiai kniaukti. Girtuoklis:
– Tylėk, Raini, ir kaip

tau negėda. Kur tu valkiojaisi,
kad iki paryčių tavęs ieškoti
reikėjo!
***
Kodėl žvejys žvejį iš toli
pažįsta? Sunku neatpažinti
vyruko su guminiais batais ir
meškere.
***
Kiek valstybę
neapgaudinėtum, vis tiek savo
nesusigrąžinsi.
***
Kad ir kiek bezdėtum
baseine, sūkurinės vonios
nepadarysi.
***
Mama su mergaite stovi
prie Milo Veneros statulos.
Mama moko:
– Vat taip būna visiems,
kurie graužia nagus.
***
Pikti šunys skirti geriems

žmonėms baidyti.
***
– Va jei tu taptum žinomas,
turtingas, turėtum namą,
mašiną, prašmatnią draugę, ko
labiausiai bijotum?
– Atsibusti.
***
Kuo daugiau draugų, tuo
daugiau tarp jų priešų.
***
Profesorius medikas skaito
paskaitą studentams:
– Praktika rodo,
kad žmogaus gyvybei
pavojingiausios būna kelios
pirmosios valandos.
Balsas iš auditorijos galo:
– Praktika rodo, kad ir
kelios paskutinės valandos toli
gražu nesaugios.
***
Jaunas šuo klausia seno:
– Klausyk, kaip čia išeina?

Mes seniausiai nešiojam
antsnukius, o žmonės tai tik
dabar pradėjo?
– Mes ir į kosmosą pirma
jų nuskridom.
***
Viengungio klausia:
– Ar tavo katinas bijo
dulkių siurblio?
– Nežinau, aš tik tris
mėnesius tą katiną turiu.
***
Suvalkietis emigrantas
rašo žmonai: „Uždirbau
padoriai. Norėjau pinigų dalį
tau išsiųsti, bet jau užklijavau
voką“.
***
Daktaras sako pacientui:
– Dabar nekvėpuokite.
– O ką, jūs orą pagadinote?
***
– Kieno šitas euras?
– Mano.
– Žiūrėk tu man. O taip į
mano panašus.
***
Ateina Buratinas į bokso
būrelį. Treneris griežtai
atsisako jį priimti. Pasimetęs
Buratinas klausia:
– Ar čia dėl mano nosies
nenorit priimt?
– Dėl nosies.
– O bijot, kad ją sulaužys?
– Kad sulaužys, tai abejoju.
Bet tu varžovams savo nosim
pirštines tiksliai pradursi.
***
Blondinė skundžiasi
brunetei:
– Nemėgstu skaityti knygų.
Ten per daug veikėjų.
– O tu „Robinzoną Kruzą“
paskaityk.
***
Ušu pasaulio čempionate
laisvosios programos su
įrankiu rungtį laimėjo Petraitis.
Jis dvidešimt metų treniravosi
stiliumi „Girtas santechnikas“
su veržlėrakčiu.
***
Teisėjas:
– Petraiti, o jūs vogdamaas

galvojote apie savo seną
bejėgį tėvą?
– Tikrai taip, tik bute
neradau jokio daikto, kuris
jam galėtų patikti.
***
Serga kovidu
programuotojo žmona:
nuolat kosi, kartais dūsta.
Ji užmigo, paskambino
draugė. Nenorėdamas žadinti
žmonos, atsiliepė vyras:
– Kaip tavo žmona
laikosi?
– Vaizdas neblogas, garsas
nekoks.
***
Ankstyvas rytas, saulė
dar nepatekėjusi. Iš lovos
tyliai tyliai atsikelia žmona,
pasižiūri į savo miegantį
vyrą, nusišypso. Nueina
prie balkono durų, tyliai
praveria ir įsliūkina pro jas.
Įkvepia tyro rytmečio oro,
nužvelgia balkone gulinčius
daiktus ir giliai atsidūsta...
Vėl nusišypso... Tyliai paima
meškerykotį ir sulaužo jį,
griebia kitą ir vėl triokšt.
Supainioja visus valus,
išmeta visas rites, pamato tą
„prakeiktą dvokiančią dėžę“
ir, perverčia ją per balkono
kraštą. Tada tyliai tyliai
nusėlina į virtuvę, ištraukia
iš šaldytuvo pakuotę alaus,
supila ją visą į kriauklę. Jos
veide palaiminga šypsena...
Tyliai tyliai ant pirštų galų
ji grįžta į lovą, palenda po
anklode, prisiglaudžia prie
vyro... Gyventi jai liko lygiai
pusvalandis...
***
– Iš karto po vestuvių
mano žmona pradėjo svaidyti
į mane visokiausius daiktus, pasakoja sutuoktinis teismui.
– Kiek laiko jūs vedę?
- Penkiolika metų.
– Tačiau jūs skundžiatės
tik dabar?
– Taip, nes tik praėjusią
savaitę ji pirmą kartą pataikė.
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patiems ar svečiams. Kaina
10 Eur. Tel. 8 608 47 310.
Rokiškis
• Geros būklės mikrobangų
krosnelę Clatronic.
Pagaminta Vokietijoje.
Kaina 40 Eur.
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis

DOVANOJA
• Dovanojame mielus
1,5 mėn. kačiukus. Yra 3
katinukai ir katytė. Visi jau
savarankiški, ėda patys, eina
į smėliuką.
Tel. 8 614 21 909. Rokiškis
• Dovanoju kačiukus.
Tel. 8 679 02 880. Rokiškis
• Dovanoju vienerių
metų kalytę vardu Lola.
Žaisminga, labai myli mažus
vaikus. Augs nedidelė.
Tel. 8 683 30 327. Rokiškis
• Dovanoju aviganių
mišrūnus šuniukus. Augs
dideli. Tel. 8 682 93 054.
Rokiškis

DIENOS
KETUREILIS
ILGOJO
SAVAITGALIO
PLANAS

Kai artėja dienos laisvos,
Širdyje užverda gaisras.
Keturias dienas turėsim:
Ką gi veiksim? Kur skubėsim?
Jeigu švęsit – jauskit saiką!
Nors… poryt gi suksim laiką.
Valandėlę dar išlošit –
Pailsėsit, pamiegosit…
O dienoj visų šventųjų
Pilnos gatvės bus gyvųjų.
Kamščiuose užstrigę lauks
Į Kalneliškį jie trauks.
Vieną dieną per metus
Reikia juk lankyt savus!
Jei seniau nebuvo laiko
Šiandien žvakių degs be saiko.
Greta Paliulionytė
Leidžiamas antradieniais ir
penktadieniais
Laikraščio tiražas – 1000 egz.
Laikraščio elektroninės versijos
tiražas – 1989 egz.
Redakcija už skelbimų, reklamos
ir užsakomųjų straipsnių turinį
neatsako

