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Gaisrų ir juose žuvusių žmonių
šiemet mažiau

Priešgaisrinės apsaugos ir gel-
bėjimo departamento duomeni-
mis, per dešimt šių metų mėnesių 
Lietuvoje kilo 7173 gaisrai. Paly-
ginti su praėjusių metų tuo pačiu 
laikotarpiu, jų buvo 6,3 proc. 
mažiau. Pernai kilo 7654 gaisrai. 
Tai mažiausias 10 mėnesių gaisrų 
skaičius per 18 metų. Per 10 šių 
metų mėnesių gaisruose žuvo 67 
žmonės, iš jų 3 vaikai (pernai per 
tą patį laikotarpį – 73 žmonės, 
iš jų 2 vaikai), o 146 gyventojai 
(120) patyrė traumų.

2016–2020 m. duomenimis, per 

dešimt mėnesių šalyje vidutiniškai 
kyla 9140 gaisrų, kuriuose žūsta 
73 gyventojai, šiemet gaisrų kilo 
21,5 proc. mažiau ir juose žuvo 6 
gyventojais, arba 8,2 proc., ma-
žiau.

Šiais metais vieno gaisro metu 
žuvo 4 žmonės, iš jų 3 vaikai, o 6 
gaisrai nusinešė po dvi žmonių gy-
vybes. Pernai per tą patį laikotarpį 
buvo kilę 6 gaisrai, kuriuose žuvo 
po du šalies gyventojus.

Priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo departamento

inform.

Nuo lapkričio 12 d. atidaroma
Rokiškio miesto pirtis

DĖMESIO! NUO LAPKRIČIO 12 DIENOS ATIDAROMA ROKIŠKIO 
MIESTO PIRTIS. 
DARBO GRAFIKAS:
2021-11-12 d  16:00-21:00 val. prausiasi moterys;
2021-11-13 d. 14:00- 21:00 val. prausiasi vyrai. 
Pirtis dirbs kiekvieno mėnesio penktadieniais ir šeštadieniais to-
kiu pat grafiku. 
Gero garo!Užs. 1523

Informacija apie COVID-19 situaciją rajone
Praėjusią savaitę mūsų ra-

jone patvirtinta 160 covid-19 
atvejų (lapkričio 2 d. - šešiolika, 
lapkričio 3 d. - trisdešimt aštuo-
ni, lapkričio 4 d. - šešiasdešimt 
trys, lapkričio 5 d. - keturiasde-
šimt vienas, lapkričio 6 ir 7 d. - 
po vieną naują atvejį).

 
Šiuo metu rajone serga 328 as-

menys.
Viso nuo epidemijos pradžios 

rajone fiksuoti 2 960 susirgimo 
atvejų, pasveiko 2449 rajono gy-
ventojai.

Viso nuo epidemijos pradžios 
mūsų rajone nuo covid-19 mirė 80 
žmonių. 

„Rokiškio Sirenos“
inform.

Senjorams – paskutinės dienos pasiskiepyti 
ir gauti 100 eurų išmoką

Vyriausybė ragina senjorus 
suskubti pasiskiepyti pirmąją 
„Pfizer“ ir „BioNTech“ sukurtos 
„Comirnaty“ vakcinos doze – 
antradienis yra paskutinė diena, 
kai galima tą padaryti, siekiant 
gauti 100 eurų išmoką.

„Būtina pasiskiepyti lapkričio 
8–9 dienomis, tada antrąjį skiepą 
pavyks gauti iki lapkričio 30-os-
ios“, – sako premjerės patarėja Ži-
vilė Gudlevičienė.

„Comirnaty“ – vienintelė dvie-
jų dozių vakcina, kuria šiuo metu 
galima pasiskiepyti, siekiant gauti 
išmoką. Pasiskiepijus „Moderna“ 
ar „AstraZeneca“ preparatais, an-
tra skiepo dozė anksčiausiai gali-
ma po keturių savaičių.

Norint gauti išmoką, „Janssen“ 

vakcina, kurios pakanka vienos 
dozės, skiepytis galima iki lapkri-
čio 30 dienos.

Taip pat Ž. Gudlevičienė tuos 
75-erių ir vyresnius senjorus, ku-
rie dviem dozėmis pasiskiepijo 
anksčiau, ragina iki kovo 31-osios 
ateiti stiprinamosios dozės.

100 eurų vienkartinė išmoka 
skiriama 75-erių ir vyresniems 
senjorams, nuo rugsėjo iki gruo-

džio pasiskiepijusiems dviem 
dozėmis, bei tiems, kurie iki kitų 
metų balandžio pasiskiepys susti-
prinančia doze.

Teikti prašymų gauti 100 eurų 
vienkartinę išmoką nereikės, ji bus 
paskirta automatiškai. Vienkarti-
nę išmoką senjorai gaus kartu su 
pensija ar kita „Sodros“ mokama 
išmoka.

BNS inform.
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„Daniele Morgana, mokyk mūsų vaikus“
BRYDĖS

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
„Daniele Morgana, mokyk 

mūsų vaikus. Daniele Morgana, 
mokyk mūsų vaikus. O jūs, vai-
kai, taip darykit, kaip Danielė 
daro“. Narkašinkitės, užsiimkit 
vandalizmu: juk turite puikų 
įkvepiantį pavyzdį. Seimo narę. 
Narkašinkitės kone visais įma-
nomais narkotikais, darykit 
nusikaltimus, bėkite nuo poli-
cijos, ir tapsite Seimo nariais? 
Juk Morganai pavyko. Ir jums 
„pavyks“? Tokią, kaip dabar 
priimta sakyti, žinutę siunčia 
Seimo narė. Neturėkit iliuzijų, 
jūs Seimo nariais netapsite. Jus 
nugiedos. Nuo perdozavimo, 
nuo lytiškai plintančių ligų, nuo 
išsekimo. Toks, o ne į Seimą, yra 
narkomano kelias. 

Jau atrodė, kad mūsų valdan-
tiesiems sunku žemiau nukristi. 
Bet mūsų šaunioji Laisvės partijos  
„mokslu grįsta politikė“  (bent jau 
taip pati  rašė savo lankstinuke) ei-
linį kartą parodė, kad  kai jau, atro-
dė, pasiektas dugnas, iš apačios vėl 
pabeldė. Šįkart Danielė Morgana.

Laisvės partija yra daug kuo 
laisvės nuo: nuo atsakomybės, 
nuo sveiko proto, nuo reputacijos. 
Yra daug profesijų, kur reputaci-
ja yra be galo svarbi, tai esminė 
profesijos dedamoji: karys, po-
licininkas, teisėjas, teisininkas, 
politikas, dvasininkas, žunalistas. 
Tai žmonės, kuriems yra keliami ir 
jie patys sau kelia aukštus mora-
lės reikalavimus. Kokią teisę rei-
kalauti laikytis įstatymų turi tas, 
kuris juos pažeidinėja? Ko verti 
Seimo nario priimti įstatymai, jei 
jis negerbia nei savo šalies, nei jos 

teisinės sistemos?
Būtent tokių, apsaugok Viešpa-

tie, politikų dėka dabartinių val-
dančiųjų „vertybėmis grįsta“ poli-
tika virsta farsu. Ir nereikia turėti 
iliuzijų. Danielė Morgana jauniems 
žmonėms siunčia aiškią žinią: ne-
klausyk tėvų, narkašinkis nuo 13-
os, išbandyk viską, ką galima gauti, 
įskaitant ir kokainą, heroiną, ir tau 
nieko nebus. Tapsi Seimo nare. 

Ką reiškia trylikos pradėti var-
toti, netgi daugelio jaunų žmonių 
naiviai „nekalta pramoga“ laiko-
mą „žolę“? Kaip suprantate, tai 
nėra dalykai, kuriais didžiuojama-
si. Tai kriminaliniai dalykai. Ku-
rie vartojami slapta ir nesaugioje 
aplinkoje. Joks save gerbiantis 
paauglys, jei jis perdozuos, bus 
užpultas, apiplėštas, sumuštas, ar 
„lūžęs“ išprievartautas, jokiu būdu 
nepasisakys tėvams ar policijai. 
Jei vaikui nutiks tokia nelaimė, 
tėvai net nežinos, kur jo ieškoti. 
Ar tamsta, Daniele Morgana, bent 
tiek suvoki? Suvoki, kuo tau pa-
čiai grėsė ir kitiems gresia tavo re-
klamuojami „nuotykiai“? Ir kitus 
skatini taip daryti?

Toliau, tiek žolė, tiek sunkesni 
narkotikai kainuoja. Ir nereikia 
svaigti, kad vyresnieji yra tokie 
„geradariai“, kad visada vaišina 
„mailių“, kurio vieninteliai finan-
siniai resursai: trys eurai pietums 
ir kiek sugebėjo ištraukti iš mamos 
piniginės jai nematant. To neuž-
tenka. Mažieji narkomanai-nuoty-
kių ieškotojai įveliami į įdomesnes 
schemas. Pavyzdžiui, prijunkyti 
prie narkotikų vagia arba vietos 
parduotuvėse, arba išvežami to 
daryti į užsienį. Anksčiau ar vėliau 

įklūva ir pradeda kelionę po įka-
linimo įstaigas. Yra dar kitas bū-
das prasimanyti pinigų: anksčiau 
dažniau išnaudodavo mergaites, 
bet visuomenė laisvėja ir liberalė-
ja, taigi, ir čia jau pasiektas lygia-
teisiškumas. Patys suprantate, ką 
tokie nuo narkotikų priklausantys 
jaunuoliai daro. Hepatitas ar sifilis 
čia dar ne pačios didžiausios bė-
dos. 

Ir pati Morgana pripažįsta, kad 
narkotikų ir laisvo gyvenimo ka-
ruselėje ir jos kompanijoje buvo 
maža laimingų loterijos bilietų: 
jos bičiuliai sėdi kalėjime, kai kas 
mirė nuo perdozavimo. Visi esame 
žmonės, žmonės klysta. Tačiau 
girtis ir didžiuotis tuo yra mažų 
mažiausia vaikiška. 

Sakoma, kad žmogaus asme-
nybės raida sustoja maždaug tada, 
kai jis ima vartoti svaigalus. Pa-
našu, kad mūsų Seimo narė taip 
ir neišaugo iš savo paauglystės. 
Vis dar tas pats į niekur nukreiptas 
maištas. Panašu, kad ji taip ir liks 
vienos kadencijos politikas, į isto-
riją įeisiantis ne darbais ir pasie-
kimais, o tuo, kad narkašinosi nuo 
trylikos. Didelis pasiekimas, škia.

Vartoti narkotikus Lietuvoje 
niekada nebuvo legalu. Vadinasi, 
būsimoji politikė darė nusikaltimus 
ir finansavo nusikaltėlius. O taip, 
nusikaltėlius finansuoja ne pragaro 
velniai ir kitos mistinės būtybės. 
Mafija gyvena iš tų „eilinių varto-
tojų“ suneštų „už kasiakus“, „take-
lius“, „čekius“, „ratus“ ir kitas pre-
kes kodiniais pavadinimais, pinigų. 
Būtent tie, kad ir, iš pažiūros, nedi-
deli pinigėliai, iš mažyčių šaltinėlių 
tvenkiasi į didžiules pinigų upes. 
Narkotikai, kol jie yra mafijos būs-
tinėje, pinigų neneša. Jie neša tada, 
kai juos nuperka eilinis, save vis 
dar nepriklausomu laikantis var-
totojas. Tada ir tik tada narkotikai 
virsta pelnu. Jei nebus perkančių, 
jie tebus niekam nereikalingas šie-
nas ir milteliai.

Dabar tos pinigų upės kiek nu-
sekę. Ką reiškia „baudžiakas už 
kasiaką?“ Tai reiškia, kad ir ne-
didelis kiekis narkotikų užtraukia 
baudžiamąją atsakomybę. Tokią 
atsakomybę savo neatsakingu 
elgesiu užsitraukęs ant galvos 
žmogus niekada netaps kariu, po-
licininku, teisėju, kad negalės pre-
tenduoti į jokias pareigas, kuriose 

reikalinga nepriekaištinga repu-
tacija. Norinčiam tapti politiku, 
kiekvienuose rinkimuose iki pat 
gyvenimo pabaigos ties pavarde 
bus nurodyta, kad asmuo yra nu-
sikaltęs visuomenei, ir pagal kokį 
Baudžiamojo kodekso straipsnį 
yra baustas. Ir jaunuolius ta rūsti 
atsakomybė baido. Ne tiek atsako-
mybė, kiek draugužių, kurie „su-
sigadino gyvenimą“, prikišamas ir 
apčiuopiamas pavyzdys. 

Kaip suprantate, naivus ir ne-
kritiškas „mailius“ yra svarbiau-
sias narkotikų prekeivių taikinys. 
Nes juk tas laisvas gyvenimas, 
kai tarp ausų dar vėjai švilpia, kai 
bėgimu iš namų į kompanijas ro-
doma neblėstanti „drąsa“ ir „sa-
varankiškumas“, kai išmauktais 
buteliais ir „kasiakais“ rodomas 
suaugimo laipsnis ir „kietumas“, 
pats puikiausias laikas prijunky-
ti prie narkotikų. Ir tai geriau-
si klientai. Patikėkit, narkotikų 
baronams niekam nereikalingas 
perdžiūvęs valkata, vagiantis iš 
parduotuvės. Ką iš tokio beatimsi? 
Naudingiausi šitie: kvaili, naivūs, 
laisvės ir aštrių pojūčių ištroškę, 
dar balansuojantys ant priklauso-
mybės ribos ir pakankamai gerai 
tėvelių finansuojami ar jau patys 
uždirbantys, kad galėtų sau leisti 
narkašintis. Baudžiakas daugeliui 
šiuolaikinio „auksinio jaunimo“ – 
nepageidaujama reputacijos dėmė. 
Kai kas, kas turi smegenų, nenori 
gadintis gyvenimo, palieka tokių 
vartotojų gretas. O tie, kurie netu-
ri, anksčiau ar vėliau įklius.

Tačiau „baudžiakas už kasiaką“ 
yra viena priemonių, kuri tvenkia 
mažų upeliukų, iš kurių ir susidaro 
į mafijos kišenes plūstanti srauni 
pinigų upė, srautą. Nemaitinama 
mažų šaltinių, upė ima pamažu sek-
ti. Reikia kažką daryti. Tai ir daro. 
Ir nėra geresnės agitacinės medžia-
gos, kaip „šauni“ Seimo narė, kuri 
demonstruoja: štai aš viską išban-
džiau, ir Seimo nare tapau.

Kalbant apie politiką ir „verty-
bes“, derėtų nepamiršti, kad pa-
klausa visada skatina pasiūlą. Ir 
kiekvienas, rūkantis žolę, šniaukš-
čiantis kokainą ar heroiną, kai kal-
bama apie terorizmo finansavimą, 
turi pasižiūrėti į save veidrodyje. 
Tai tu finansuoji ir kruvinus nar-
komafijos kartelius, ir islamistų 
tinklus. Kai kalbate apie Afganis-

tane persekiojamas moteris, apie 
islamistų terorizuojamas Afrikos 
mergaites, atminkite, kad tai jūsų 
pinigai už „kasiakus“, už heroi-
ną tiesioginiais srautais plaukia į 
Afganistano, Pakistano islamistų, 
kontroliuojančių narkotikų plan-
tacijas, kišenes. Tai jūs remiate 
kiekvieną kalašo šovinį, kuriuo 
nušaunamas už žmogaus teises 
darbais, o ne liežuviu, kovojantis 
žmogus. Tai jūs remiate kiekvieną 
metrą virvės, kuriais kariami isla-
mistams neįtikę žmonės. Tai jūsų 
pinigai finansuoja bombas savižu-
džiams. Nes būtent narkotikai su-
kūrė ir kuria šių baisių ideologijų 
finansinę bazę. Kai stovite su pla-
katais „Black Live Matters“, derė-
tų prisiminti, kad narkogaujų karai 
daug daugiau už policiją šienauja 
šių žmonių gyvybes.

Mūsų politikams yra mada ko-
voti su nusikalstamais Rusijos, 
Venesuelos, kitais diktatorių reži-
mais. Patogiai kovoti, nuo sofos. 
O iš kur atkeliauja kokainas, kuris, 
kaip pati prisipažino, buvo mūsų 
šauniosios politikės gyvenimo 
eksperimentų dalis. Ar tik ne Rusi-
jos laivas buvo sugautas su tokia, 
sakykim, labai nemaža, kokaino 
kontrabanda? Ar kaip toje dainoje: 
viena sakom, kitą darom? Į akis – 
„putin xuilo“, o už akių perkami to 
režimo platinami produktai? 

Žinoma, galima diskutuoti ir 
apie išimtis. Galima kalbėti apie tų 
pačių kanapių vartojimą medicini-
niais tikslais (pavyzdžiui, sergant 
onkologinėmis ligomis), galbūt 
galima diskutuoti apie dar kažko-
kias išimtis. Bet tai plačių ir rimtų 
visuomenės diskusijų klausimas.

O kol kas, atminkite: kiekviena 
narkotiko, lengvo ar sunkaus, dozė 
dabar yra kruvina. Ir jei mūsų poli-
tikai kalbate apie moralią politiką, 
gal pirma pradėkite nuo savęs? O 
rinkėjams irgi derėtų būti atsar-
gesniems: kai kas nors jums siūlo 
laisvės partiją, derėtų paklausti, 
kokia ir nuo ko ta laisvė. Ar tai 
laisvo, atsakingo, mąstančio žmo-
gaus, ar nuo lenciūgo nutrūkusio 
ir per kaimynų daržus raunančio 
veršio laisvė.

 Jūsų teisė rinktis. Kad paskui 
netektų klausytis iš draugelių va-
karėlio partempto paauglio aiš-
kinimų: „Seimo narė darė ir man 
galima“. 

VRM dėl padėties pasienyje su Baltarusija siūlo Lietuvoje 
įvesti nepaprastąją padėtį

Vidaus reikalų ministeri-
ja (VRM) pasiūlė įvesti Lie-
tuvoje nepaprastąją padėtį 
dėl didelio migrantų susi-
telkimo Baltarusijos ir Len-
kijos pasienyje bei grėsmės 
Lietuvai.

„Atsižvelgiant į šią tikrai 
rimtą situaciją Vidaus reikalų 
ministerijos siūlymas yra įves-
ti nepaprastąją padėtį. Šį siūly-
mą turėtų svarstyti Vyriausybė 
ir priimti sprendimus“, – pžur-
nalistams sakė vidaus reikalų 
ministrė Agnė Bilotaitė.

„Stebime tai, kas vyksta 
prie Lenkijos ir Baltarusijos 
sienos, ir, žinoma, tai reiškia, 
kad mes galime taip pat tikė-
tis panašių įsiveržimų ir atakų, 
todėl mūsų visos institucijos 
yra maksimaliai pasiruošusios, 
tai yra maksimalios mūsų pa-

reigūnų pajėgos, kariuomenės 
pajėgos šiuo metu yra perdis-
lokuotos, atsižvelgiant į tam 
tikrą specifiką. Mūsų institu-
cijos yra pasidėliojusios ga-
limus skirtingus scenarijus ir 
atitinkamai galimas taktikas“, 
– tvirtino ministrė.

Valstybės sienos apsaugos 
tarnybos (VSAT) vadas Rusta-
mas Liubajevas teigė, kad pa-
reigūnai turi informacijos, jog 
Lietuvoje esančiose neteisėtų 
migrantų stovyklose gali būti 
organizuojami neramumai.

BNS inform.
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Šv. Huberto diena Juodupės bažnyčioje: 
apie pagarbą Dievo kūrinijai ir tausojančią medžioklės kultūrą

Medžioklė Lietuvo-
je yra mitų taikinyje. 
Kalbėti apie šiandieninę 
medžioklės kultūrą: pa-
garbą žvėriui, kaip Die-
vo kūriniui ir dovanai, 
proga yra ir medžioto-
jų globėjo, šv. Huberto 
diena. Simboliška, kad 
ir pati šventojo istorija 
aktualiai atspindi šian-
dieninės medžioklės Lie-
tuvoje virsmą iš vartoto-
jiškosios, naikinančios į 
tausojančią. Apie tai šv. 
Mišiose, kuriose meldė-
si Juodupės ir Žiobiškio 
medžiotojų klubų nariai, 
kalbėjo Juodupės klebo-
nas Aivaras Kecoriu, ku-
ris pats yra medžiotojas, 
selekcininkas.

Šv. Huberto pavyzdys –
aktualus ir šiandien
Šv. Hubertas – VII ir 

VIII a sandūroje gyvenęs 
frankų šventasis, vysku-
pas. Jo atsivertimo istorija 
labai simboliškai tinka šių 
dienų požiūrio į medžioklę 
virsmu apibūdinti. Kaip 
pasakojama, būsimasis 
šventasis nuo pat jaunys-
tės labai mėgo medžioklę. 
Tik su Dievo kūrinija jis 
elgėsi nepagarbiai ir nede-
ramai – mėgo kraugeriškas, 
naikinančias medžiokles ir 
jas lydinčias puotas. Kartą 
šv. Kalėdų vakarą jis susi-
ruošė į medžioklę. Pamatė 
gražuolį elnią su didžiuliais 
ragais. Jaunuolis nusitai-
kė sviesti į žvėrį ietį, bet 
parklupo. Elnią nutvieskė 
ryški šviesa ir tarp jo ragų 
sužibo kryžius.

Po šio regėjimo šv Hu-
bertas tapo atsiskyrėliu. 
Vėliau jis kūrė vienuoly-
nus, rūpinosi gamtosauga, 
tapo vyskupu.

Šv. Huberto atsivertimo 
istorija itin aktuali Lietu-
vai. Pastaraisiais dešim-
tmečiais medžioklė patiria 
virsmą: iš vartotojiškosios 
tampa pagarbia, tausojan-
čia, atsikratančia sovieti-
nės nomenklatūrinės kul-
tūros reliktų. Pamažu, bet 
sėkmingai išgyvendinama 
pati didžiausia yda – bra-
konieriavimas. Medžioklė 
tampa gamtos pažinimo, 
jos resursų reguliavimo, o 
ne vartojimo įrankiu.

Dažnas, ypač mažai su 
gamta ką beturintis mies-
tietis, klausia: ar beaktua-
li medžioklė šiandien, kai 
parduotuvės pilnos mėsos, 
drabužių? Kai žvėris nebė-
ra vienintelis maisto, dra-
bužių, apavo, priemonių 

pastogei šaltinis? Tačiau 
kai ant kelio prieš pat auto-
mobilį iššoka stirna ar brie-
dis, kai vilkai išpjauna ūki-
ninkų avis ar galvijus, kai 
lapė per naktį sutvarko kai-
mo močiutės vištas, ar be-
brai patvenkia laukus, ver-
tingus miškų plotus, lygiai 
taip pat supykę klausiame: 
„kur žiūri medžiotojai“.

Atnaujinta tradicija
Kai į Juodupės parapiją 

buvo atkeltas kunigas Aiva-
ras Kecorius, susiformavo 
graži tradicija: Juodupės, 
Žiobiškio medžiotojai kas-
met šv. Huberto dieną mi-
nėdavo šv. Mišiomis. Deja, 
pernai dėl pandemijos, kai 
nevyko viešos pamaldos, 
medžiotojai negalėjo susi-
rinkti draugėn. Šiemet, vėl 
atsiradus galimybėms, tra-
dicija buvo atnaujinta.

Ši šventė rajono medžio-
tojams aktuali: į pamaldas 
jie rinkosi gausiai, pasida-
binę medžiotojų drabužiais, 
skrybėlėmis, kartu su savo 
šeimų nariais. Prieš šv. Mi-
šias iškilmingai atneštos 
Juodupės ir Žiobiškio me-
džiotojų klubų vėliavos. 
Melstasi ir Dievo palaimos 
prašyta dabartiniams me-
džiotojams, jų šeimų na-
riams, maldose prisiminti į 
Amžinybę išėję būrelių bi-
čiuliai.

Šv. Mišiose giedojo Vili-
ja Radvilė.

Apie medžioklės 
kultūrą ir 
šventojo pavyzdį
Šventiškai išpuoštoje 

Juodupės bažnyčioje prie 
altoriaus – įspūdingas trofė-
jus: elnio kaukolė su reto 
dydžio ir grožio ragais. Šis 
trofėjus – kunigo A. Keco-
riaus, sumedžiotas Juodu-
pės krašto miškuose. Tai 

kartu ir puiki iliustracija 
apie medžioklės kultūrą: 
tokie įspūdingi žvėrys, kaip 
sumedžiotasis elnias, auga 
tik ten, kur žvėrimis rūpi-
namasi, jie saugomi, o ne, 
kaip medžioklės kritikai įsi-
tikinę, kad pyškinama į visa, 
kas juda. Juodupės klebonas 
yra medžiotojas selekci-
ninkas, todėl ne kartą ir ne 
du jis kalbėjo apie tai, kad 
vertingais žvėrimis tikras 
medžiotojas rūpinasi metų 
metais, stebi jų gyvenimą, 
yra suinteresuotas ne tokius 
ypatingus žvėris naikinti, o 
leisti augti, bręsti, perduoti 
puikius genus ateinančioms 
kartoms. Būtent tokių ver-
tingų žvėrių gausa, įvairovė 
ir atspindi tausojančią me-
džioklės filosofiją.

Savo pamoksle kunigas 
A. Kecorius kalbėjo, kad 
šv. Huberto diena tradiciš-
kai minima lapkričio 3-ąją. 
Jis kalbėjo, kad šv. Huber-
tas iš pramogautojo, var-
totojo, tapo atsakingu, pa-
keitusiu požiūrį, mąstančiu 
apie Amžinybę, amžinąsias 
vertybes, gebančiu atsakin-
gai prisiliesti prie Kūrėjo 
tvarkos, prie gyvūnijos. 
Jis tapo pavyzdžiu ir užta-
rėju. „Dangiškojo globėjo 
prašome užtarimo, kad jis 
globotų medžiotojus, kad 
jis formuotų krikščionišką 
požiūrį. Kuris puoselėjan-
tis, kuris tausojantis, kuris 
saugantis, globojantis. Ir 
tik paskui – duodantis ir 
dalinantis: ir gėrybėmis, ir 
trofėjais, ir gražiomis aki-
mirkomis, ir laiku, praleistu 
tarp bendraminčių, turinčių 
tą patį hobį, užsiėmimą“, – 
akcentavo dvasininkas.

Kunigas A. Kecorius pri-
minė ir tai, kas rašoma Šv. 
Rašte, Pradžios knygoje, 
kur Dievas patikėjo žmogui 
visą pasaulį, kūriniją: au-

gmeniją, gyvūniją. „Ir sako, 
kad tai bus jums ir maistas, 
ir vaistas. Ir paveda viešpa-
tauti, paveda šeimininkau-
ti“, – pabrėžė dvasininkas. 
Jis akcentavo, kad medžio-
klė pirmiausiai suprantama 
kaip ūkio šaka, kaip ūkis, 
sukurtas gėris. „Kurį Vieš-
pats kviečia atsakingai nau-
doti: su protu, su išmintim, 
su žiniom Ir jei pirmaisiais 
amžiais, kaip mes žinome, 
tai buvo išgyvenimo šalti-
nis, maisto ir drabužių būti-
nybė. Dabar jau taip nebėra, 
ir, laikui bėgant, ir požiūris 
į medžioklę, ir pati medžio-
klė keitėsi“, – kalbėjo kuni-
gas A. Kecorius.

Dvasininkas priminė 
ir tai, kad istorijoje ne vi-
suomet požiūris į Dievo 
kūriniją buvo deramas. Me-
džioklei tapus aristokratų 
pramoga, kai kur žvėrys 
buvo tiesiog išmedžioti, 
sunaikinti, vėliau tekdavo 
jų populiacijas atkurti. Ku-
nigas pabrėžė, kad dabar 
požiūris į medžioklę yra 
pakitęs, pamažu kinta ir 
visuomenės nuomonė apie 
medžiotojus. 

Kad ji kistų sparčiau, 
dvasininkas patarė me-
džiotojams dar labiau 
įsižiūrėti į šv. Huberto 
pavyzdį: imtis didesnės 
atsakomybės, labiau puo-
selėti krikščionišką po-
žiūrį. Klaidų kaina didelė: 
šaukštas deguto sujuodina 
visą statinę, ir sudėtinga 
vėl atkurti gerą medžiotojų 
vardą visuomenės akyse. 
Dvasininkas ragino kie-
kvieną medžiotoją pradėti 
keisti visuomenės požiūrį 
savo pavyzdžiu.

Apdovanoti padėkomis
Po šv. Mišių kunigas A 

Kecorius įteikė keturias 
padėkas medžiotojams. 

Už krikščioniškų vertybių 
sklaidą, puoselėjimą gyve-
nime bei medžioklėje bei 
paramą Juodupės parapijai 
padėka pagerbtas Juodu-
pės medžiotojų klubo narys 
Egidijus Šnioka. Už krikš-
čioniškų vertybių sklaidą, 
puoselėjimą gyvenime bei 
medžioklėje bei taiklią, at-
sakingą medžioklę pagerb-
tas kitas šio klubo narys – 
Gintaras Čeičys.

 Už krikščioniškų ver-
tybių sklaidą, puoselėjimą 
gyvenime bei medžioklėje 
bei aktyvią, kūrybišką vei-
klą joje dėkota Žiobiškio 
medžiotojų visuomeninės 
organizacijos nariui Vi-
liui Pliuškiui. Tos pačios 
organizacijos medžiotojui 
Virgilijui Lasiui dėkota 
už krikščioniškų vertybių 
sklaidą, puoselėjimą gyve-
nime bei medžioklėje bei 
aktyvią veiklą.

Kiekvienas atėjęs į šv. 
Mišias taip pat gavo dova-
ną – paveikslėlį su šv. Hu-
berto atsivertimo atvaizdu 
ir malda.

Džiaugėsi 
kolegų pasiekimais
Vienas iš apdovanotųjų, 

ūkininkas ir Žiobiškio kraš-
to medžiotojas V. Pliuškis, 
paklaustas, kaip gi sekasi 
medžioti bene daugiausia 
eibių šio krašto žmonėms 
prikrėtusius vilkus (jų me-
džioklės sezonas prasidėjo 
spalio 15-ąją), sakė, kad 
dabar pilkiams medžioti dar 
nepalankus metas. Laukia-
ma pirmojo sniego, kuomet 
bus aiškiau matyti žvėrių 
pėdsakai. Tačiau ir be to 
šios visuomenės organizaci-
jos nariai turi kuo didžiuo-
tis. „Turėti didįjį Lietuvos 
trofėjų penketą – tuo gali 
didžiuotis retas būrelis ar 
klubas. O Žiobiškio visuo-
meninėje medžiotojų orga-
nizacijoje tokius penketus 
turi net trys medžiotojai“, 
– pasidžiaugė V. Pliuškis. 
Didysis Lietuvos penketas 
yra vilko, briedžio, stirnino, 
šerno ir elnio trofėjai, įver-
tinti medaliais.

Lina DŪDAITĖ-
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Mažų miestelių krepšinio lygos derbis: korektiška dvikova žavėjo žiūrovus

„Entuziastų“ komandos vienas lyderių – Karolis Kvedaravičius (balti marškinėliai) žaidė be keitimų.

Rungtynių naudingiausi žaidėjai (iš kairės): Egidijus Vilimas („Entuzi-
astai“) ir Nedas Valečka („Autodena“).           L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Krepšinio dosnų sa-
vaitgalį penktadienio va-
karą pradėjo Mažų mies-
telių lygos derbis Obelių 
„Entuziastai“ – Rokiškio 
„Autodena“. Rungtynės 
buvo intriguojančios dėl 
kelių priežasčių. Pirmiau-
sia, pirmajame lygos ture 
abi ekipos iškovojo per-
gales. Antra, buvo įdomu, 
kas laimės – „Entuziastų“ 
patirtis ar „Autodenos“ 
jaunystė ir ryžtas. Trečia 
– intrigos dar padaugėjo 
išvydus labai trumpą „En-
tuziastų“ suolelį, ant kurio 
nebuvo net kelių ekipos 
lyderių.

Ir kas sugalvojo 
rengti rungtynes, 
kai „Žalgiris“ žaidžia?
Mažų miestelių lygos 

rungtynes žiūrovai gali ste-
bėti. Tačiau norint patekti į 
žiūrovų balkoną, reikia tu-
rėti galimybų pasą ir kaukę. 
O varžybų šeimininkė ko-
manda turi būti atsakinga 
už galimybių pasų tikrinimą 
ir kitų karantino reiklavimų 
vykdymo užtikrinimą. Abi 
mūsų rajono komandos su-
teikia galimybę sirgaliams 
rungtynes žiūrėti ne tik 
tiesioginės „Rokiškio Sire-
nos“ transliacijos metu, bet 
ir gyvai.

Penktadienį rinkdamiesi 
stebėti rajono derbio, sirga-
liai kiek pamurmėjo. Prie-
žastis paprasta: maždaug 
tuo pat metu Eurolygos 
rungtynes žaidė ir Kauno 
„Žalgiris“. Paklausti, kodėl 
rinkosi stebėti savo rajono 
komandų dvikovą, sirgaliai 

juokavo, kad, viena vertus, 
„Žalgiris“ vis tiek pralaimės 
(taip ir įvyko), be to, Euro-
lygos rungtynių įvykius ga-
lima sekti ir išmaniajame te-
lefone. O savo krepšininkus 
ir komandas reikia palaiky-
ti. Juolab, kad jos sugrįžo po 
pusantrų metų pertraukos.

„Entuziastų“ sudėtis 
nustebino
Komandoms išbėgus į 

aikštelę, sirgaliai prognoza-
vo, kad kova bus atkakli. Juo-
lab, kad „Entuziastai“ žaisti 
atvyko be kelių savo lyderių. 
Sirgaliai pasigedo Renato 
Jegorovo, Tomo Trumpos. 
Kai kas svarstė, kad „Entu-
ziastai“, matyt, taupo jėgas 

„RRKL – Rokiškio Sirenos“ 
taurės rungtynėms. Tačiau  ši 
prielaida vargu ar teisinga: 
„Entuziastai“, skirtingai nuo  
„Autodenos“ (kurios daugu-
ma žaidėjų taurės varžybose 
atstovauja „Kamandą“) šeš-
tadienį nežaidė. „Autodenai“ 
papildomos motyvacijos su-
teikė ir naujutėlaitė apranga.

Visgi jau nuo rungtynių 
pirmųjų minučių viršų ėmė 
„Entuziastų“ žaidėjai. Pir-
mųjų dviejų kėlinių metu jie 
sukaupė ganėtinai solidžią 
15 taškų persvarą. Į priekį 
„Entuziastus“ vedė du ly-
deriai – be keitimų žaidęs 
Karolis Kvedaravičius, ku-
ris sau būdingu stiliumi ne 
tiek pats rinko taškus, kiek 

skirstė kamuolius koman-
dos draugams, kovojo dėl 
atšokusių kamuolių po sa-
vuoju ir varžovų krepšiu. 
Tačiau ir taip jis spėjo su-
rinkti 17 taškų ir rezultaty-
vumu nusileido tik Egidijui 
Vilimui.

 E. Vilimas irgi neturėjo 
galimybų ilsėtis, jis ant at-
sarginių žaidėjų suolelio tu-
rėjo tik kiek daugiau nei dvi 
minutes atokvėpio. Surinkęs 
24 taškus, varžovų gynybą 
ardęs tolimais metimais, ku-
rių pataikė 5 iš 8, E. Vilimas 
pripažintas naudingiausiu 
savo komandos žaidėju.

Ganėtinai permainingos 
ir įdomios rungtynės tapo 
dar įdomesnės, kai penkias 

pražangas surinko „Entu-
ziastų“ žaidėjas Ignas Juš-
kevičius. Ir „Entuziastams“ 
beliko vos vienas keitimas.

Jaunieji krepšininkai
žaidė puikiai, 
bet pritrūko patirties
Po to, kai pražangos iš-

retino „Entuziastų“ gretas, 
„Autodenos“ taktika buvo 
aiški kiekvienam sirgaliui: 
ilgą lygiaverčių atsarginių 
žaidėjų suolelį turinti eki-
pa galėjo ramiausiai rengti 
greitas atakas ir provokuoti 
varžovų pražangas. Juolab, 
kad „Entuziastų“ lyderiai 
neturėjo kada ilsėtis. Visgi 
labiau patyrę varžovai ne-
leido „Autodenai“ primes-
ti savojo žaidimo stiliaus. 
Nors ir nusileisdami, jau-
ni krepšininkai nenuleido 

rankų, kelis kartus ženkliai 
sumažino varžovų pranašu-
mą. O žiūrovus ši komanda 
žavi gražiu, technišku, grei-
tu krepšiniu. Iš to, kas buvo 
matyti aikštelėje, galima 
spręsti, kad matėme grupės 
lyderių dvikovą. Naudin-
giausiu „Autodenos“ žaidė-
ju pripažintas Nedas Vale-
čka. Jis pelnė 10 taškų. Po 
devynis į komandos sąskaitą 
pridėjo Domas Černiauskis 
ir Nedas Diržys.

Kitos Mažų miestelių 
lygos rungynės Rokiškyje 
vyks šeštadienį, lapkričio 
13-ąją, 14 val. „Autodena“ 
namuose priims Paįstrio 
„Kvietą“. O „Entuziastai“ 
vyks žaisti išvykos rungty-
nių į Visaginą. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Kūno kultūros ir sporto centro
auklėtiniai įveikė pandėliečius

Savaitgalį prasidėjo „Ro-
kiškio rajono krepšinio lygos 
– „Rokiškio Sirenos“ taurės 
turnyras. Jame dėl apdo-
vanojimų kovoja penkios 
komandos. Savaitgalį visas 
jas sirgaliai galėjo išvysti 
runtgynių tiesioginių trans-
liacijų „Rokiškio Sirenos“ 
feisbuko paskyroje metu 
(šios varžybos buvo žaidžia-
mos be žiūrovų).

Taurės varžybas pradėjo 
Kūno kultūros ir sporto centro 
(šviesi apranga) bei Pandėlio 
ekipos. Krepšinio entuziastas 
Martynas Karaliūnas, penkta-
dienį švilpęs Mažų miestelių 
lygos rungtynes „Entuziastai“ 
– „Autodena“, šeštadienį jau 
vilkėjo 11-uoju numeriu pažy-
mėtus Pandėlio ekipos marški-
nėlius ir buvo jos žaidžiantysis 
treneris.

Pirmasis kėlinys dar klos-
tėsi apylygiai, pandėliečiai 
jį laimėjo minimaliu skirtu-
mu 15:14. O toliau prasidėjo 

Kūno kultūros ir sporto centro 
komandos spurtas. Antrąjį kė-
linį jaunieji krepšininkai lai-
mėjo 28:6. Pandėlio komandos 
žaidimą dar labiau apsunkino 
vieno jos lyderių patirta trau-
ma. Šis nelinksmas epizodas 
puikiai atspindėjo aikštelėje 
tvyrančią bendrą korektiškumo 
ir pagarbos varžovams atmos-
ferą: KKSC komandos treneris 
Gvidonas Markevičius, išvydęs 
nelaimę, sušuko: „Gal reikia 
koją pašaldyti“ ir nubėgo į per-

sirengimo kambarį varžovų 
komandos žaidėjui atnešti spe-
cialiaus šaldančio purškalo.  

Patyrus traumą Pandėlio žai-
dėjui, tolesnė rungtynių eiga jau 
buvo nulemta. Pandėliečiams 
teliko tik vienas keitimas. O jų 
lyderiai pamažu rinko pražan-
gas. Ir ketvirtąjį kėlinį pandė-
liečiai jau baigė tik keturiese. 
Rungtynes 76:50 laimėjo Ro-
kiškio KKSC komanda.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

„Fazė“ gerokai nusileido „Kamandai“

Antroji intriguojanti šeš-
tadienio dvikova buvo tarp 
„Fazės“ (šviesi apranga) ir 
„Autodenos“ pagrindu suda-
rytos „Kamandos“. „Fazėje“ 
žaidė daug iš Mažų mieste-
lių lygos ankstesnių sezonų 
pažįstamų žaidėjų, kai ši 
komanda atstovavo Pane-
munėlio miestelį. Jos lyderis, 
be abejonės, buvo Karolis 
Kvedaravičius. „Kamandos“ 
žaidėjai į rungtynes rinkosi 
gausiai, tačiau jos lyderiai, 
kaip ir K. Kvedaravičius, 
tiesiog nespėjo pailsėti po 

vakarykščių Mažų miestelių 
lygos rungtynių.

Jei pirmajame kėlinyje 
„Fazė“ dar priešinosi varžo-
vams, tai antrajame „Kaman-
da“ užtikrintai atitrūko. Ši eki-
pa pranoko „Fazę“ viskuo: ir 
metimų taiklumu, ir atkovotais 
kamuoliais. Ir visa rungtynių 
intriga buvo tik tame, ar „Ka-
mandai“ pavyks įmesti šimtą 
taškų. Pavyko. „Kamandos“ 
lyderiu šiose rungtynėse buvo 
Domas Černiauskis, įmetęs 
net 26 taškus. Nedas Valečka 

įmetė 21, Kasparas Kavoliū-
nas – 20.

O „Fazės“ žaidimo našta 
iš esmės gulė ant K. Kvedara-
vičiaus pečių. O jis dar ir po 
Mažų miestelių lygos rung-
tynių nespėjo pailsėti. Ir tai 
buvo juntama. Nors ketvirta-
jame kėlinyje, kai skirtumas 
jau perkopė 50 taškų, „Fazės“ 
lyderis prisėdo kiek pailsėti. 
„Kamanda“ žaidė jau savo ma-
lonumui ir rungtynes laimėjo 
120:60.

Lina DŪDAITĖ-
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Ilgalaikio materialiojo turto pardavimas 
viešame prekių aukcione
Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla skelbia pripažinto ne-
reikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ilgalaikio materialiojo turto 
pardavimą viešame tiesioginiame prekių aukcione:
Eil. Nr. Pavadinimas Pagaminimo / 

įsigijimo  metai
Pradinė pardavi-
mo kaina

1. Automobilis lengvasis Mazda 6 
(2009 m., EGA894)

2009 2500

2. Automobilis lengvasis Toyota 
Corolla Verso (2008 m., HMV967

2008 3500

Aukcionas vyks adresu Melioratorių g.1A, Kavoliškio k., Rokiškio r., Rokiškio 
technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos patalpose, 1-ame aukšte, 
102 kabinete.  Aukciono pradžia – 2021 m. lapkričio 26 d. 11 val. aukciono 
dalyviams atvykus ir užsiregistravus. Dalyviai į aukcioną registruojami tuo 
pačiu adresu sekretorės kabinete nuo 9.00 iki 10.45 val. Aukciono dalyviai 
turi būti susipažinę su aukciono vykdymo tvarka ir sumokėję mokestį už 
bilietą.
Aukciono dalyvio bilieto kaina – 50 (penkiasdešimt) eurų, sumokant banko 
pavedimu į Rokiškio TVŽŪ mokyklos  sąskaitą Nr.LT724010041500030075, 
Luminor Bank AS banke iki registracijos į aukcioną pradžios. 
Neparduoto turto pakartotinis aukcionas vyks tuo pačiu adresu 2021 m. 
gruodžio 3 d. 11 val. 
Parduodamo turto apžiūra - 2021 m. lapkričio 23, 24, 25, 30 ir gruodžio 1, 
2 d. nuo 9 val. iki 15 val., iš anksto susitarus dėl tinkamo apžiūros laiko.
Minimalus kainos didinimo intervalas – 10 (dešimt) procentų pradinės 
pardavimo kainos.
Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma per 3 (tris) darbo dienas nuo aukcio-
no dienos banko pavedimu į Rokiškio TVŽŪ mokyklos nurodytą` sąskaitą. 
Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis  ne vėliau kaip 3 (tris) 
darbo dienas nuo atsiskaitymo. 
Išsamią informaciją teikia Rokiškio TVŽŪM dirbtuvių vedėjas tel. +370 614 
51129,  el. p. rtvzum.mokykla@rtvzum.lt
Daugiau informacijos skelbiama https://www.rtvzum.lt

Pandėliečiai taip ir neatrado savo žaidimo

Šeštadienį patyrusios 
skaudžius pralaimėjimus, 
„Fazės“ (šviesi apranga) ir 
Pandėlio komandos susi-
tiko tarpusavyje. Dvikova 
principinė: abiems buvo 
svarbu iškovoti pergalę ir 
pelnyti pirmuosius taškus 
„Rokiškio rajono krepšinio 
lygos – „Rokiškio Sirenos“ 
taurės turnyre.

Prognozuota, kad tai bus 
apylygių komandų dvikova. 
Vilčių teikė ir tai, kad pasi-
mokę iš šeštadienio nesė-
kmės, kai rungtynes baigė 
tik keturiese, pandėliečiai 
atvyko kur kas gausesnėmis 
pajėgomis. Deja, jau pirma-

sis kėlinys prognozes panei-
gė. Neįtikėtina, bet „Fazė“ 
iš karto šovė į priekį. Jau 
pirmajame kėlinyje įgijusi 
18-os taškų persvarą, ji ne-
beprisileido artyn varžovų. 
Kaip ir rungtynėse šeštadienį, 
„Fazės“ lyderiu buvo Karolis 
Kvedaravičius. Jis pelnė net 
26 taškus. Kaip jis sakė prieš 
rungtynes, turėjo daugiau lai-
ko pailsėti. Dar viena „Fazės“ 
pergalės dedamoji – į žaidimą 
aktyviau nei šeštadienį įsijun-
gė ir kiti žaidėjai, visų pirma, 
snaiperis Valentinas Pupšys, 
įmetęs 18 taškų. 

Pandėlio gretose koman-
dos lyderiu buvo jos kapi-
tonas Martynas Karaliūnas. 

Nors jis rezultatyvumu pats 
nepasižymėjo, atkovojęs 
net 14 kamuolių, suteikė 
daug šansų pelnyti taškus 
komandos draugams. Be 
to, esant ilgesniam žaidėjų 
suoleliui, komandos lyderis 
turėjo daugiau galimybių 
vadovauti jos žaidimui nuo 
atsarginių žaidėjų suolelio. 
Visgi pandėliečiai per dve-
jas rungtynes taip ir nerado 
savojo žaidimo. Daugiausia 
taškų jų gretose pelnė Klau-
dijus Kundelis – 14 ir Vidas 
Joneliūkštis – 12.

Galutinis rungtynių rezul-
tatas – 75:53 „Fazės“ naudai.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rajono krepšinio ateitis dar neprilygo senbuviams

Paskutiniąsias savait-
galio rungtynes taškus 
„Rokiškio rajono krepši-
nio lygos – „Rokiškio Sire-
nos“ taurės turnyre žaidė 
„Rokiškio KKSC“ (šviesi 
apranga) ir „Entuziastai“. 
Pastarieji prieš jas savo 
feisbuko paskyroje džiau-
gėsi, kad jau daugiau nei 
dešimt metų yra nuolatiniai 
rajono krepšinio turnyrų 
dalyviai. Ar prilygs jiems 
auganti perspektyvi jaunoji 
rajono krepšininkų karta?

Abi komandos žaisti rin-
kosi gausiai. O „Entuziastų“ 
gretas gerokai sustiprino ir 
neabejotinas lyderis Renatas 
Jegorovas. Dvikovą su juo 
po savuoju ir varžovų krep-

šiu garbingai atlaikė jaunasis 
krepšininkas Justas Lukošiū-
nas. 

Jaunieji krepšininkai, va-
dovaujami trenerio Gvidono 
Markevičiaus, žaidė greitą, 
technišką, įdomų krepšinį, 
rezgė derinius. Tačiau ilgiau 
nei pusę rungtynių priešintis 
„Entuziastų“ daugiau patir-
ties turintiems ir fiziškai sti-
presniems žaidėjams jiems 
buvo sunku. „Entuziastai“ 
atitrūko trečiajame kėlinyje 
ir ramiai išlaikė saugią, maž-
daug dviejų dešimčių taškų 
persvarą. Jaunieji žaidėjai 
nusipelnė pagyrų už tvirtą 
charakterį: net esant aiškiai 
rungtynių baigčiai, nenuleido 
rankų, kovojo dėl kiekvieno 
kamuolio.

Nuaidėjus finalinei rung-
tynių sirenai, švieslentėje 
degė rezultatas 78:52 „En-
tuziastų“ naudai. Jų gretose, 
kaip jau minėta, pasižymėjo 
Renatas Jegorovas, įmetęs 
20 taškų ir atkovojęs 17 ka-
muolų. Rezultatyviausiai šio-
je komandoje žaidė Karolis 
Varnas, kurio sąskaitoje – 21 
taškas. 

„Rokiškio KKSC“ gretose 
pasižymėjo 16 taškų įmetęs 
Gediminas Mikulėnas, dar 
12-ka pridėjo Ignas Jarušaus-
kas.

Įdomu tai, kad visoms 
rungtynėms teisėjavo kvies-
tinės arbitrų brigados iš Ute-
nos.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Apie 50 tūkst. mokesčių mokėtojų 
sulauks priminimų

Iki lapkričio vidurio 
48,5 tūkst. gyventojų ir 
įmonių sulauks primini-
mų apie nesumokėtus mo-
kesčius, praneša Valsty-
binė mokesčių inspekcija 
(VMI). 

Laiškai siunčiami dali-
mis – praėjusią savaitę jų 
jau sulaukė pirmosios 7,7 
tūkst. įmonių ir 8,8 tūkst. 
gyventojų. 

„Nedelsti ir sumokėti 
atidėtus mokesčius taip pat 
turėtų mokesčių mokėtojai, 
kuriems iki spalio 31 dienos 
buvo taikomos mokestinės 
pagalbos priemonės, nes 
nuo lapkričio 1 dienos ne-
sumokėtiems mokesčiams 
pradėti skaičiuoti delspini-
giai“, – pranešime sako VMI 
Nepriemokų administravimo 
departamento direktorė Irina 
Gavrilova.

Iš viso šiuo metu mo-
kesčių nepriemoką, kuriai 
buvo taikoma mokestinė 
pagalba ir tik nuo lapkričio 
1 dienos pradėti skaičiuoti 
delspinigiai, turi 7,5 tūkst. 
įmonių (27,6 mln. eurų), 
12,8 tūkst. savarankiškai 
dirbančių gyventojų (3,5 
mln. eurų) ir 78,7 tūkst. jo-
kios veiklos nevykdančių 
gyventojų (9,6 mln. eurų).

BNS inform.

Lietuvoje lankosi JAV kariuomenės 
kibernetinių operacijų komanda

Lietuvoje nuo mėnesio 
pradžios lankosi JAV Pen-
silvanijos nacionalinės gvar-
dijos (PANG) Kibernetinių 
operacijų padalinio koman-
da, pirmadienį pranešė 
Krašto apsaugos ministerija.

Ši komanda su Lietuvos 
Nacionalinio kibernetinio 
saugumo centro (NKSC) spe-
cialistais dalijosi patirtimi ki-
bernetinės gynybos ir grėsmių 
vertinimo srityje. 

„Lietuvą ir JAV Pensilvani-
jos nacionalinę gvardiją sieja 
ilgametis bendradarbiavimas. 

Per 28 bendradarbiavimo metus 
įvyko daug bendrų karinių ren-
ginių, pratybų“, – teigė krašto 
apsaugos viceministras Margi-
ris Abukevičius.

„Kibernetinėms grėsmėms 
augant, bendradarbiavimą su 
PANG taip pat sparčiai adap-
tuojame, todėl greta tradicinių 
karinių sričių natūraliai atsiran-
da ir bendri kibernetinio saugu-
mo projektai“, – pridūrė jis.

Vizito Lietuvoje metu 
PANG kibernetinio saugumo 
komanda lankėsi ir šią vasarą 
veiklą pradėjusiame Regioni-
niame kibernetinės gynybos 

centre (RKGC).
Centre jau dirba kiberne-

tinio saugumo specialistai iš 
Ukrainos ir Sakartvelo. Pla-
nuojama, kad jis taps pagrindi-
ne praktine bendradarbiavimo 
su PANG kibernetinės gyny-
bos srityje platforma. 

Ministerijos teigimu, gruo-
dį planuojamas RKGC atsto-
vų vizitas į JAV, kur kartu su 
Pensilvanijos nacionalinės 
gvardijos specialistais bus 
konsultuojamasi dėl kiberne-
tinio saugumo pratybų organi-
zavimo ir reikiamų specialistų 
rengimo.
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5G ryšys jau greitai ir Rokiškyje: ar turės įtakos žmonių sveikatai?
Australijos mokslinin-

kai Andew Wood ir Alire-
za Lajevardipour atlieka 
testus dėl 5G energijos 
absorbcijos skirtinguose 
kūno regionuose. Tyri-
mai buvo atliekami ant 
vienaląsčių organizmų, 
gyvūnų ir pasinaudojant 
kompiuterio simuliacijo-
mis.

Pagal Andrew Wood - 
„didėjant dažniams, rizika 
jiems prasiskverbti į bio-
loginius audinius mažėja, 
todėl akys ir oda tampa 
pagrindiniai organai, kurie 
galimai jautresni 5G daž-
niui.“

Išvados nėra galutinės, 
tačiau Aliera Lajevardipo-
ur teigimu, dėl kokrečių 
sveikatos grėsmių rūpintis 
nereikėtų.

JAV Maisto ir vaistų 
administracija (FDA), at-
sižvelgusi į žmonių baimes 
dėl išmaniojo telefono ra-
dijo bangų spinduliuotės 
potencialios grėsmės svei-
katai, 2020-ais metais ap-
žvelgė paskutiniųjų 11-os 
metų atliktus mokslinius 

tyrimus. Pateikdami išva-
das, kad per pastaruosius 
30 metų nebuvo jokios 
nepaaiškinamų susirgimų 
epidemijos, kurią būtų ga-
lima sieti su išmaniųjų te-
lefonų, veikiančių bet ko-
kiu mobiliojo ryšio dažniu, 
naudojimu. Žinant, kad 5G 
ryšys – ne visiškai nauja 
technologija, o ketvirtos 
kartos tinklo evoliucija, 

galima teigti, kad negali 
kilti didesnis pavojus.

5G technologija žada ne 
vien dešimt kartų didesnį 
tinklo greitį, lyginant su 
šiuo metu plačiai naudoja-
ma 4G technologija, tačiau 
ir didesnį energijos vartoji-
mo efektyvumą ir saugesnį 
duomenų šifravimą. Dėl 
technologijos galimybės 
siųsti tą patį informacijos 

kiekį, su mažiau įrangos, 
didesniam vartotojų skai-
čiui, yra tikimybė, kad ry-
šio planų kainos mažės.

Klausėme, ką mano ro-
kiškėnai apie šią naują - 5G 
ryšio technologiją.

Haroldas Šeškauskas:
„Manau, kad šių antenų 

Rokiškyje jau yra. Tokio 
tipo ryšiui palankiausia 
būtų aukšta vieta su geru 
matomumu, tad spėju, kad 
jos įrengtos ant kurio nors 
devynaukščio stogo arba 
kur nors bokštų viršūnėse, 
išrikiuotuose miesto pa-
kraščiuose.

Be abejo, didėjant vaiz-
do, garso failų kokybei - 
didėja ir failų apimtis, tad 
spartesnis ryšys pravers 
norint tokius failus persiųs-
ti kur kas greičiau.

Kas susiję su susirūpini-
mu dėl sveikatos - taip pat, 
kaip įtakos sveikatai netu-
rėjo 3G ir 4G ryšys, 5G, 
mano manymu, bus analo-
giškai saugi technologija.

Šiuo metu pats turiu 
įrangą palaikančią 5G ir la-
bai tuo džiaugiuosi.“

Žimantė Maluiškaitė:
„Iš to, kiek esu skai-

čiusi apie 5G, susidariau 
įspūdį, kad tai turėtų būti 
geriausios kokybės ryšys, 
paveikiantis tiek interneto 
greitį, tiek pokalbius bei 
SMS žinutes mobiliuosiuo-
se įrenginiuose ir interneto 
spartumą belaidžio interne-
to stotelėse.

Manyčiau, kad Rokišky-
je jau turėtų būti įrengtos 
bent kelios 5G ryšį galin-
čios skleisti antenos. Pa-
grinde, šalia esančių 4G 
palaikančių ryšio antenų ar 
bokštų.

Iš tiesų, didesnis interne-
to greitis praverstų, galbūt 
prijungti daugiau įrenginių 
prie vienos belaidžio inter-
neto stotelės, nepastebint 
duomenų siuntimo greičio 
kritimo.

Tačiau konspiracijos te-
orijomis netikiu ir tikrai 
nemanau, kad sveikatai 
šios technologijos gali tu-
rėti įtakos.“

Donatas Savickas:
„Šiomis technologijo-

mis nesidomiu, tačiau re-

miantis tuo, kiek informa-
cijos esu girdėjęs dėl plano 
įvesti naujas mobiliojo ry-
šio technologijas, susida-
riau įspūdį, kad pagrindinis 
tikslas, tai žymiai greites-
nis mobilus ryšys, lyginant 
su 4G. 

Žinau, kad šiuo metu 
Rokiškyje jau yra įrengtos 
bent kelios 5G ryšiui skir-
tos antenos, viena iš jų ant 
Panevėžio gatvėje stovin-
čio devynaukščio stogo, 
šiaurinėje dalyje. Tačiau 
turėtų jų būti ir daugiau, 
pačiame Rokiškyje arba ra-
jono teritorijoje.

Didesnis interneto grei-
tis tikrai praverstų, siun-
čiant bet kokio tipo di-
desnius failus internetu. 
Ir nemanau, kad 5G gali 
turėti bet kokios įtakos 
sveikatai. Be abejo, atei-
tyje visi nauji telefonų 
modeliai turės galimybę 
jungtis prie 5G. Šiuo metu 
mano turimas modelis turi 
tik 4G+ ryšio palaikymą, 
tačiau naujo telefono vien 
dėl greitesnio interneto kol 
kas nekeisiu.“

Audrius PAŠKONIS

Pilietinė akcija „Gėlių žiedai žuvusiems 
Lietuvos kariams savanoriams ir partizanams“

Iškentęs negandas, prara-
dimus,

Paženklintas kančių bai-
sybių...

Nors savo žemėje žmogus 
šviesus,

Bet randų atminties jis 
neištrynė

(Vida Papaurėlienė)

Kaip ir kasmet prieš Vė-
lines mūsų rajone ką tik 
nuvilnijo pilietinė akcija 
„Gėlių žiedai žuvusiems 
Lietuvos kariams savano-
riams ir partizanams". Mūsų 
visų uždegti žiburėliai, pa-
dėtos gėlės, sutvarkyti ka-
peliai tai atminties ženklai. 
Tai – vilties simbolis, reiš-
kiantis, kad jų pradėtas gy-
venimas šioje žemėje tęsia-
si. Manome, jog išsaugotas 
kovotojų už Lietuvos laisvę 
atminimas yra geriausios 
istorijos pamokos, pade-

dančios suprasti, kad laisvę 
reikia branginti, auginti ir 
puoselėti.

Šiais metais tarsi simbo-
linis startas akcijai „Gėlių 
žiedai žuvusiems Lietu-
vos kariams savanoriams 
ir partizanams" įvyko spa-
lio 18 dieną prie atstatyto 
Plunksnočių bunkerio kur į 
Gyvosios istorijos pamoką 
susirinko gausus pilietiškos 
bendruomenės būrys ne tik 
mūsų rajono, bet ir Zarasų, 
Biržų.

Čia buvo paminėtos poe-
tės partizanės Dianos Glem-
žaitės ir Algimanto apygar-
dos, Kunigaikščio Margirio 
rinktinės, Gedimino kuopos 
partizanų žūties 72-osios 
metinės. Po šio prasmingo 
susibūrimo vėl visi pasklidę 
po savo gyvenamas  vietoves 
aktyviai tvarkė žuvusiųjų ka-
pus, atminimo vietas, uždegė 

daugybę žvakučių, padėjo 
gėles, kalbėjo maldas, pa-
stovėjo susikaupime, skaitė 
eiles, ištarė prasmingus žo-
džius, prisiminė istoriją.

Dėkojame kariams sa-
vanoriams, šauliams, skau-
tams, ateitininkams, rajono 
mokyklų, darželių bendruo-
menėms, visuomeninėms 
organizacijoms, rajono sa-
vivaldybei, politinių partijų 
bendruomenėms ir kiekvie-
nam žmogui, kad buvome 
kartu, kad pagerbėm žuvu-
siuosius už mūsų Laisvę.

Pagarbius padėkos žo-
džius Jums taria Laisvės 
kovų istorijos Obeliuose 
muziejininkai ir 1919-1920 
metų Lietuvos savanorių 
karių kapų Rokiškio rajono 
bendrija.

Obelių Laisvės kovų 
istorijos muziejaus 

inform.

Vėlinių išvakarėse – pilietinė 
Senamiesčio progimnazijos iniciatyva

Artėjant Vėlinėms – rim-
ties ir susikaupimo metui 
– Rokiškio Senamiesčio 
progimnazijos 8b klasės 
mokiniai kartu su lietuvių 
kalbos ir literatūros moky-
toja Ž. Semaškiene vykdė 
pilietinę iniciatyvą – lankė 
1941 metų birželio 23-osios 
sukilimo dalyvių amžinojo 
poilsio vietas.  

Juodonių kaimo kapinėse 
mokiniai sutvarkė sukilėlių 
Juozo Jurgelionio ir Kazio 
Bražiūno kapą, padėjo gė-
lių, uždegė Vėlinių žvakeles. 
Pagerbę žuvusiųjų atminimą 
tylos minute, aštuntokai prisi-
minė 1941-ųjų metų įvykius, 
kuomet birželio 22 d. prasidė-
jus karui, organizuoto pogrin-

džio nariai, buvę parengtyje, 
perėjo prie atviros ginkluotos 
kovos prieš sovietų režimą.  
Prie kapo buvo perskaitytas 
nepriklausomybės atkūrimo 
deklaracijos tekstas, 1941 me-
tais išspausdintas pirmajame 
sukilėlių laikraščio „Į laisvę‘‘ 
numeryje. Nors sukilėliams ir 
nepavyko įtvirtinti nepriklau-
somybės, tačiau sukilimo metu 
buvo suformuota Laikinoji Vy-
riausybė ir per radiją paskelbta, 
kad atkuriama laisva ir nepri-
klausoma Lietuvos valstybė.

Mūsų rajono teritorijoje 
veikė ne vienas Birželio 23-os-
ios sukilėlių būrys, dalyvavęs 
vieninteliame suorganizuota-
me ir sėkmingai įvykusiame 
sukilime sovietų okupuotose 
valstybėse, kuriuo bandyta at-

kurti nepriklausomą Lietuvą. 
Iš viso šalyje būta apie 400 
partizanų sukilėlių būrių, tu-
rėjusių apie 20 tūkstančius 
narių.

Pilietinės iniciatyvos da-
lyviai aplankė ir Kamajų 
kapines, kuriose, anot 1941 
metų istorinių įvykių liudi-
ninkų, vyko Birželio 23-osios 
sukilėlių ir bolševikų susirė-
mimas. Šiose kapinėse žuvę 
nuo bolševikų yra palaidoti 
partizanai Mieliūnai (trys bro-
liai) ir Pročkys.   Senamiesčio 
progimnazijos mokinių pi-
lietinė iniciatyva – aplankyti 
mūsų rajono vietas, susijusias 
su Birželio 23-osios sukilimo, 
kurio 80-metis šįmet paminė-
tas, įvykiais, bus tęsiama.

Ž. Semaškienė
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Dujos gyventojams gali brangti 29-34 proc., elektra – 10 proc.
Dujos gyventojams  nuo 

sausio turėtų brangti 29-
34 proc., o elektros kaina 
reguliuojamiems vartoto-
jams, pasirinkusiems stan-
dartinį planą, – 10 proc., 
sako rinkos reguliuotojo 
vadovas, pateikęs prelimi-
narius skaičiavimus. 

Seimui ketvirtadienį pri-
ėmus įstatymų paketą, skirtą 
amortizuoti drastišką ener-
gijos išteklių brangimą var-
totojams, Valstybinės ener-
getikos reguliavimo tarybos 
(VERT) pirmininkas Rena-
tas Pocius teigia, kad galuti-
nės dujų kainos dabar didės 
beveik keturis kartus mažiau 
nei nepriėmus teisės aktų. 

„Šiandien priimti teisės 
aktai, įstatymai, kurie leidžia 
šiek tiek suvienodinti arba 
sustabdyti drastišką kainų 
augimą, leis, preliminariais 
skaičiavimais, gamtinių dujų 
tarifus padidinti pirmai var-
totojų grupei, kurie dujas 
naudoja maistui ruošti, apie 
29 proc., antrai vartotojų 
grupei, kurie šildosi namus, 
– apie 34 proc.“, – žurnalis-
tams ketvirtadienį kalbėjo R. 
Pocius. 

„Tai yra beveik keturis-
kart mažesnis augimas negu 
būtų, jeigu nebūtų šitų įsta-
tymų šiandien  patvirtinta“, 
– pridūrė jis. 

Pasak jo, nepriėmus įsta-
tymų pataisų, pirmai var-
totojų grupei dujos brangtų 

dukart – 98 proc., o antrai 
vartotojų grupei – beveik 1,4 
karto, palyginti su dabar ga-
liojančiu tarifu. 

Anksčiau skelbta, kad pri-
ėmus teisės aktus dujų kaina 
virykles turintiems žmonėms 
kils apie 20 proc. (nepriėmus 

pataisų ji didėtų 51 proc.), o 
dujomis šildantiems namus – 
apie 30 proc. (83 proc.).

Siekiant sušvelninti elek-
tros brangimą gyventojams, 
nustatytos mažesnės kainos 
dedamosios už infrastruktū-
ros paslaugas. 

„Bent jau preliminariai 
kol kas modeliuojama, kad 
vidutiniškai standartinio 
plano vartotojams elektros 
kaina galėtų pabrangti apie 
10 proc. nuo sausio. Tai yra 
tiems, kurie nebūtų pasirinkę 
nepriklausomo tiekėjo“, – 
sakė R. Pocius. 

Kaip skelbta, mažėja per-
davimo, skirstymo, sistemi-
nių paslaugų, viešuosius in-
teresus atitinkančių paslaugų 
(VIAP) kainos. Reguliuoja-
ma tarifo dalis sudaro apie 
pusę galutinio tarifo.

„Visos reguliuojamos 
dalys pakankamai ženkliai 
mažėja ir mūsų sprendimais 
vartotojai kitais metais su-
taupytų šiek tiek daugiau 
negu 30 mln. eurų. Ir būtent 
ta reguliuojama dalis leidžia 
sušvelninti elektros energi-
jos kainų augimą“, – kalbėjo 
VERT pirmininkas.

BNS inform.

Juodupės gimnazijos bendruomenė jungėsi 
prie kasmetinės iniciatyvos „Pyragų diena“

Spalio 27-28 d. Rokiškio 
rajono Juodupės gimnazi-
jos bendruomenė jungėsi 
prie kasmetinės iniciatyvos 
„Pyragų diena“. 5-8 klasių 
mokiniai kepė ir pardavi-
nėjo pyragus, kiti – noriai 
jais vaišinosi aukodami 
„Išsipildymo akcijai“.

 Viso akcijos metu buvo 
surinkti net 195 Eurai, kurie 
bus pervesti į „Išsipildymo 
akcijos“ fondą.

 Dėkojame prie akcijos 
įgyvendinimo gimnazijoje 
prisidėjusiems mokiniams, 
jų tėveliams, mokytojams ir 
kitiems Juodupės gimnazijos 
bendruomenės nariams.

Juodupės gimnazijos
inform.

Juozo Keliuočio viešoji biblioteka kviečia
PARODOS
Viešojoje bibliotekoje
Spaudinių paroda „Aukštaitijos žvaigždė – Elena 
Mezginaitė“, Informacijos ir kraštotyros skyriuje.
Spaudinių paroda „Šiurpios istorijos tamsoje“, 
Lankytojų skyriuje.
Skulptūros albumų paroda „Juozui Zikarui – 140“, 
Meno ir muzikos erdvėje. 
Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje:
Spaudinių paroda „Knygos jubiliatės“, 
Renginiai
Vaikų ir jaunimo skyriuje
Lapkričio 11 d.  17 val.  – kūrybinės dirbtuvėlės 
,,Rudeninės šilko spalvos": tapyba ant šilko su Ro-
kiškio krašto dailininku Vytautu Daščioru.
Lapkričio 15 d.  10 val. – skaitymo balsu valan-
dėlė „Auštant“, skirta Šiaurės šalių literatūros sa-
vaitei.

Dėl parengto Panevėžio apskrities
Rokiškio rajono (savivaldybės) 
Jūžintų seniūnijos
Laibgalių kadastro vietovės 
žemės reformos žemėtvarkos 
projekto viešo svarstymo
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio 
ministerijos Rokiškio skyrius (toliau ‒ Skyrius) 
informuoja, kad 2021 m. lapkričio 16 d. ‒ 2021 
m. lapkričio 29 d., darbo dienomis nuo 10.00 iki 
15.45 val., Skyriuje, P. Cvirkos g. 7, 42163 Rokiš-
kis, 214 kab., bus eksponuojamas ir viešai svars-
tomas parengtas Panevėžio apskrities Rokiškio 
rajono (savivaldybės) Jūžintų seniūnijos Laibga-
lių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvar-
kos projektas (toliau ‒ Projektas). 
Projekto autorius 2021 m. lapkričio 18 d. ir 2021 
m. lapkričio 25 d. nuo 10.00 iki 15.30 val. bus 
Skyriuje ir galės atsakyti į iškilusius klausimus.
Suinteresuoti asmenys iki 2021 m. lapkričio 25 d. 
savo pasiūlymus ir pretenzijas dėl Projekto Sky-
riui gali pateikti raštu. 
Projekto viešo svarstymo rezultatų aptarimas 
vyks 2021 m. gruodžio 2 d. 10.00 val., Skyriuje, P. 
Cvirkos g. 7, 42163 Rokiškio m., 214 kab

„Drive-in“ kinas Rokiškyje: liūtis nesumažino žiūrovų entuziazmo
Lapkričio 6-7 dienomis 

Rokiškyje vyko „Drive-in“ 
kino dienos. Antrus metus iš 
eilės Rokiškis Youth Fest ko-
mandos organizuotas lauko 
kinas, net ir per žvarbų ru-
deninį lietų pritraukė virtinę 
žiūrovų.

Lapkričio 6-tą dieną susi-
rinkusiųjų automobilių skai-
čius siekė net keturiasdešimt. 
Buvo rodomas filmas „Žalioji 
knyga“ (angl. Green book). 

Nors lapkričio 7-tą dieną 
žiūrovų skaičius buvo mažes-

nis, apytiksliai, apie 14 trans-
porto priemonių, nusiteikimas 
buvo pozityvus, nepaisant oro 
sąlygų. Sekmadienį buvo ro-
domas filmas „Dalaso klubas“ 
(angl. Dallas buyers club).

Automobilių vairuotojai 
demonstravo savo entuziazmą 
filmo pradžioje gavę prašymą 
pamirksėti avarinėmis šviesos 
signalizacijomis ir priekiniais 
žibintais, taip imituojant plo-
jimą, kas šių filmų peržiūrose 
jau tapo įprasta tradicija.

Audrius PAŠKONIS
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Eil. Nr. Maršrutas Važiavimo dienos Išvykimo 
laikas

Pastabos

1. Rokiškis–Aleksandravėlė K. Š. 6.00

2. Rokiškis–Aleksandravėlė K 14.45

3. Rokiškis–Aleksandravėlė Š. 12.00

4. Rokiškis–Obeliai P. A. T. Pn. 6.40

5. Rokiškis–Obeliai P. A. T. K. Pn. 12.00

6. Rokiškis–Obeliai  P.A.T.Pn. 14.45

7. Rokiškis–Obeliai per Lukštus K. 15.10

8. Rokiškis–Bučiūnai per Lukštus P. A. T. K. Pn. 6.20
9. Rokiškis–Bučiūnai per Lukštus P. A. T. Pn. 15.10

10. Rokiškis–Alksniai P. A. T. K. Pn. Š. S. 5.55 13.05

11. Rokiškis–Alksniai P. A. T. K. Pn. S. 16.30
12. Rokiškis–Onuškis Š 16.30

13. Rokiškis–Juodupė Š. 9.30
14. Rokiškis–Juodupė P. A. T. Pn. 11.20

15. Rokiškis–Juodupė P. A. T. K. Pn. 15.00

16. Rokiškis–Didsodė K. Š. 11.20
17. Rokiškis–Čedasai per Daliečius P. A. T. Pn. 6.10
18. Rokiškis–Čedasai per Daliečius P. A. T. Pn. 15.00
19. Rokiškis–Suvainiškis per Daliečius K. Š. 5.20

20. Rokiškis–Suvainiškis per Daliečius Š. 12.00

21. Rokiškis–Suvainiškis per Daliečius K. 15.00

22. Rokiškis–Augustinava K. 6.15 15.00

23. Rokiškis–Panemunėlio gel.st. P. A. T. Pn. 6.30 15.00

24. Rokiškis–Pakriauniai per Skemus S. (I ir III mėn. sav.) 10.30

25. Rokiškis–Skemų soc. gl. namai P. A. T. K. Pn. 6.35 14.55

26. Rokiškis–Jūžintai P. A. T. K. Pn. 6.00

27. Rokiškis–Jūžintai Š. 7.50

28. Rokiškis–Jūžintai P. A. T. K. Pn. 15.40

29. Rokiškis–Panemunis P. A. T. K. Pn. 5.45 15.40

30. Rokiškis–Salos K. 5.50

31. Rokiškis–Salos K. 14.00

32. Rokiškis–Kamajai P. A. T. Pn. 6.30

33. Rokiškis–Kamajai P. A. T. Pn. 14.00

34. Rokiškis-Kriaunos per Laibgalius M.M.D. 7.00

35. Rokiškis–Kriaunos per Laibgalius Š. 7.50 12.00

36. Rokiškis–Kriaunos per Laibgalius P. A. T. K. Pn. 14.00

37. Rokiškis–Kriaunos per Obelius, Zarinkiškį P. A. T. K. Pn. 6.45 iš Kriaunų

38. Rokiškis–Kazliškėlis M.M.D. 6.30

39. Jūžintai–Rokiškis per Aušrėnus K. 13.05 8.30 iš Jūžintų

40. Duokiškis–Rokiškis K. 12.40 8.50 iš Kamajų

Keleivių dėmesiui,
Iki 2021 m. lapkričio 12 d. važiuos autobusas reisu Rokiškis-Laibgaliai:
Iš Rokiškio AS išvyks 17.35 val.
Iš Laibgalių išvyks 17.50 val.
Nuo 2021 m. lapkričio 15 d. autobusas, važiuojantis maršrutu Geležinkelio stotis-Psichiatrijos ligon-
inė-Miškų urėdija nevažiuos iki Kalneliškio kapinių.
Nuo 2021 m. lapkričio 10 d. keičiasi vietinio susisiekimo (priemiesčio ir miesto) maršrutų tvarkaraščiai.

P- pirmadieniais, A-antradieniais, T-trečiadieniais, K-ketvirtadieniais, Pn-penktadieniais, Š-šeštadie-
niais, S-sekmadieniais, M.M.D.-mokslo metų dienomis.

Informacija tel. 52982 atba www.rokiskioap.lt

JK pirmoji pasaulyje patvirtino 
geriamąjį vaistą nuo COVID-19

Jungtinė Karalystė ke-
tvirtadienį davė leidimą 
naudoti JAV farmacijos 
bendrovės „Merck“ ga-
minamą geriamąjį anti-
virusinį vaistą pacientų, 
sergančių lengva ar vidu-
tinio sunkumo koronavi-
rusinės infekcijos forma, 
gydymui, paskelbė JK 
Vaistų ir sveikatos pro-
duktų priežiūros agentū-

ra (MHRA).

„Šiandien yra istori-
nė diena mūsų šaliai, nes 
JK tapo pirmąja pasaulio 
valstybe, patvirtinusia an-
tivirusinį vaistą, kurį ga-
lima vartoti namuose nuo 
Covid-19“, – sakė sveika-
tos apsaugos sekretorius 
Sajidas Javidas.

BNS inform.

Už didelių gabaritų atliekų 
nesutvarkymą – griežtesnės 
baudos gyventojams

Už prie šiukšlių kontei-
nerių paliekamas didelių 
gabaritų atliekas ar kitus 
panašius pažeidimus gy-
ventojai nuo šiol bus bau-
džiami griežčiau – pirmą 
kartą grės nuo 30 iki 140 
eurų bauda, o ne įspėji-
mas, kaip yra dabar.  

Seimas ketvirtadienį pri-
ėmė tokią Administracinių 
nusižengimų kodekso pa-
taisą: už balsavo 101  Sei-
mo narys, prieš buvo ketu-
ri, o susilaikė šeši.   

Konservatorius Andrius 
Petrošius aiškino, kad da-
bar skiriant įspėjimą pinigi-
nės baudos retai arba nieka-
da netaikomos.

„Nelieka vietos įspėji-
mui ir už atliekų šalinimą 
ne vietoje, čia kalbam apie 

atliekų taisyklių pažeidi-
mus, ne apie gumos nu-
metimą ant žemės, tai yra 
stambiagabaričių atliekų 
palikimą prie konteinerio 
–  nebebus galimybės skirti 
įspėjimo“, – kalbėjo parla-
mentaras. 

Pasak jo, pirmą kartą 
nusižengus paprastai ski-
riama tik pusė minimalios 
baudos, šiuo atveju tai būtų 
15 eurų.

„Atrodo gana neskaus-
mingas, bet neblogas būdas 
sudrausminti žmones, kad 
jie pagalvotų apie tai, ar 
verta šiukšlinti, ar vis dėlto 
galima pavažiuoti tuos kelis 
kilometrus iki artimiausios 
aikštelės, kur tas atliekas 
reikėtų šalinti“, – pridūrė 
jis.

BNS inform.

BUITINĖ TECHNIKA
• Veikiančią siuvimo mašiną 
Privileg. Kaina 55 Eur.  

Tel. 8 624 39 429.  
Rokiškis
• Centrinio šildymo katilą 
Kordi. 10 kW. Naudotas 

vieną sezoną. Kaina 200 
Eur. Tel. 8 678 02 072. 
Rokiškis
• Geros būklės šaldytuvą 

Beko.  
Aukštis 1,53 m.  
Tel. 8 676 02 458.  
Rokiškis

DOVANOJA
• Atiduodu kačiuką.  
Tel. 8 679 02 880. Rokiškis
• Dovanoju šuniuką.  
Tel. 8 624 68 527. Rokiškis
• Dovanoju 2 mėn. šuniukus. 
Daugiau informacijos 
telefonu. Tel. 8 646 02 038. 
Rokiškis
• Dovanojame apie 15 cm 
sveiką patelę žuvį.  
Tel. 8 693 82 442. Rokiškis
• Dovanoju šuniuką beveik 3 
mėn. Viską ėda pati, reikalus 
atlieka lauke.  
Tel. 8 607 14 241. Rokiškis
• Dovanoju aviganių 
mišrūnę kalytę.  
Tel. 8 682 93 054. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Sergio Tacchini vyriškus 
sportinius kostiumus. Pilkas 
su kapišonu XXL, juodas 
su kapišonu XXL, pilkas 
be kapišono L. Nemokamas 
pristatymas. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 656 39 125. Kaunas
• Vyrišką rankinį laikrodį 
Casio Edifice EFA 120L-
1A1. Du kartus užsisegtas, 
garantija dar metai. 
Saugomas dėžutėje, būklė 
kaip naujo. Kaina 49 Eur. 
Tel. 8 687 22 685. Rokiškis
• Vyriškus sportinius batus 

su aulu US Polo Assn  
Alwyn. Dydžiai: DKBL 42, 
44 WHI  44, 45 BLK 42, 43, 
44. Nemokamas pristatymas 
visoje Lietuvoje. Siunčiame 
paštu arba Omniva 
paštomatu. Kaina 55 Eur. 
Tel. 8 656 39 125. Rokiškis
• Tik kartą avėtus odinius 
batelius. Pirkti nauji. Dydis 
36. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 621 95 444. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Geros būklės CD grotuvą 
JVS KD-G722. CD-R, 
CD-RV, MP3, WMA, USB, 
4xS50 W, ekvalaizeris, 
iPod prijungimas, spalvotas 
displejus, RDS, MOS-
FET, linijiniai išėjimai. 
Žemųjų dažnių garsiakalbio 
valdymas. Nuimamas 
skydelis. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• CD grotuvą JVS KD-
LH911. AUX, CD, MP3. 
Subwoofer valdymas, 
ekvalaizeris, kortelių 
skaitytuvas, linijiniai 
išėjimai. Spalvotas ekranas. 
Grafika. 4x50 W. RDS. 
Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• CD grotuvą Blaupunkt 
Toronto 420BT. CD, MP3. 
Ekvalaizeris, 4x50 W, 
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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 Pagalbos 
šauksmas
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

23:00. Geri metai
23:45 Komisaras Reksas 
00:35 Erdvės menas 
01:05 Pasaulio puodai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Lietuva kalba
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Stilius
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Kūrybingumo mokykla
05:15 Ponių rojus

05:10 Moderni šeima 
06:15 Transformeriai. 
Kibernetinė Visata 
06:40 Didvyrių draugužiai 
07:05 Madagaskaro pingvinai 
07:35 Prieš srovę 
08:35 Meilės sūkuryje 
09:45 Meilė Romoje
11:45 Midsomerio 
žmogžudystės
12:40 Kenoloto 
12:42 Midsomerio 
žmogžudystės 

14:00 Gyvenimo išdaigos 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Gero vakaro šou 
20:30 Gaujų karai. 
Karveliai
21:30 TV3 vakaro žinios 
22:30 Paskutinį kartą 
Vegase
22:45 Vikinglotto 
22:50 Paskutinį kartą 
Vegase
23:15 Jėga ir Kenoloto 
23:18 Paskutinį kartą 
Vegase
00:50 Franklinas ir Bešas 
01:50 Havajai 5.0 
03:45 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai 
04:15 Tai – mes 
05:10 Moderni šeima

06:00 Balta - meilės 

spalva 
07:00 Nuo... Iki...
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
10:05 Rimti reikalai 3 
11:10 Keičiu žmoną
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius 
15:30 Stebuklas 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Šeškinės 20. 
Giedriaus ir Džiugo šou
21:00 Monikai reikia meilės 
21:30 Žinio
22:30 NSO
00:15 Juodasis sąrašas 
01:15 Audros sūkuryje
03:05 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:20 CSI. Majamis 
07:15 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Teisingumo agentai 

09:40 Pėdsakas 
10:35 Apuokas 
11:35 Jūrų pėstininkai 
12:35 CSI. Majamis 
13:30 Mano virtuvė 
geriausia 
14:50 Teisingumo agentai 
15:50 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Jūrų pėstininkai 
18:30 Apuokas 
19:30 Greitojo reagavimo 
būrys 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Mirtinos žaizdos
23:10 Ekstremalus greitis
00:55 Būk ekstremalas 
01:55 Greitojo reagavimo 
būrys

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
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
04.35 „Reali mistika“
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11 05:05 Kūrybingumo 

mokykla
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 Pasaulio puodai
13:00 (Ne)emigrantai. 
Socialinė dokumentika
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Pagalbos šauksmas 
17:15 Ponių rojus 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 Vartotojų kontrolė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Gimę tą pačią 
dieną

22:30 Dviračio žinios
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

05:10 Moderni šeima
06:15 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 
06:40 Didvyrių draugužiai 
07:05 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys 
07:35 Gero vakaro šou 
08:35 Meilės sūkuryje 
09:45 Meilės nenusipirksi
11:45 Midsomerio žmogžudystės 
12:40 Kenoloto 

12:42 Midsomerio žmogžudystės 
14:00 Gyvenimo išdaigos 
14:30 Šeimų karai 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios 
19:30 Farai 
20:30 Gaujų karai. Karveliai 
21:30 TV3 vakaro žinios 
22:30 Vaikštant tarp antkapių
22:45 Jėga ir Kenoloto 
22:48 Vaikštant tarp antkapių
00:55 Franklinas ir Bešas 
01:55 Havajai 5.0 
03:55 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai 
04:25 Tai – mes 
05:20 Moderni šeima

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

reindžeris 
10:05 Rimti reikalai 3 
11:10 Keičiu žmoną 
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius 
15:30 Stebuklas 
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bučiuoju. Rūta
21:00 Monikai reikia meilės 
21:30 Žinios
22:30 Išlikimo žaidimas
00:20 Juodasis sąrašas 
01:20 NSO
03:05 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
04:40 Alchemija
05:10 RETROSPEKTYVA

06:00 CSI. Majamis 
06:55 Mano virtuvė geriausia 
08:05 Teisingumo agentai 
09:05 Pėdsakas 
10:20 Apuokas 

11:20 Jūrų pėstininkai 
12:15 CSI. Majamis 
13:10 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai 
16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Jūrų pėstininkai 
18:30 Apuokas 
19:30 Greitojo reagavimo 
būrys 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Rokis 3
23:05 Mirtinos žaizdos
01:15 Būk ekstremalas 
02:15 Greitojo reagavimo 
būrys

05.15 Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
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“ 

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“

PE
N

K
TA

D
IE

N
IS

 1
1.

12 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 Stilius
13:00 Laisvės banga
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Pagalbos
 šauksmas
17:15 Ponių rojus 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Eurolygos 

krepšinio turnyras. Madrido 
„Real" – Kauno „Žalgiris". 
Tiesioginė 
transliacija iš Madrido
00:00 Gladiatorius 
02:30 Nepagaunamasis Čarlis 
Verikas
04:20 Išpažinimai
04:45 Šventadienio mintys
05:15 Ponių rojus

05:20 Moderni šeima 
06:15 Transformeriai. 
Maskuotės meistrai 
06:40 Didvyrių draugužiai
07:05 Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys 
07:35 Farai 
08:35 Meilės sūkuryje 
09:45 Žydroji sala
11:45 Midsomerio 
žmogžudystės 
12:40 Kenoloto 
12:42 Midsomerio 

žmogžudystės 
14:00 Šeimų karai 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Ledynmetis 3
21:20 Beždžionių planetos 
aušra
22:45 Jėga ir Kenoloto 
22:48 Beždžionių planetos 
aušra
00:00 Penkiasdešimt juodų 
atspalvių
01:50 Paskutinį kartą Vegase 
04:00 Havajai 5.0 
05:00 Moderni šeima

06:00 Balta - meilės 
spalva 
07:00 KK2
07:30 Monikai reikia 

meilės 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
10:05 Rimti reikalai 3 
11:10 Keičiu žmoną
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius 
15:30 Raudonas kambarys
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Ritmo grupė
23:15 Nuo sutemų iki aušros. 
Kruvini Teksaso pinigai
01:05 Išlikimo žaidimas
02:55 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:00 CSI. Majamis
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Teisingumo agentai 
09:40 Pėdsakas 
10:35 Apuokas 

11:35 Jūrų pėstininkai 
12:35 CSI. Majamis 
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai 
16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Jūrų pėstininkai 
18:30 Apuokas 
19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Snaiperis 3
23:20 Rokis 3
01:25 Būk ekstremalas

05.15 Nauja diena
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“ 
12.15 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 
istorija“ 
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
06.00 „Žiedas su rubinu“

iPod funkcijos palaikymas. 
SD kortelės, USB, AUX, 
Bluetooth palaikymas. 
Nuimamas skydelis. 
Linijiniai išėjimai. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis
• Automobilinį radijo imtuvą 
Bylin-207. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Radijo imtuvą VEF-214. 
Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI
• Mėsines mišrūnes 
sukergtas telyčias.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Ožkas Pandėlyje.  

Tel. 8 675 24 546. Rokiškis
• Pavalkus arkliui su 
priedais. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Baltmargę 1,5 m. telyčiatę. 
Kaina sutartinė.  
Tel. 8 654 70 983. Rokiškis
• 7 triušius. Kaina 6 Eur.  
Tel. 8 687 84 921. Rokiškis

IEŠKO DARBO
• Ieškau auklės darbo. 
Patirties su vaikučiais turiu 
daug. Tel. 8 630 82 877. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Turiu 
automobilį ir B 
kategorijos vairuotojo 
pažymėjimą. Galiu nuvežti 

į kitus miestus. Domina ir 
pagalbiniai darbai. Siūlyti 
įvairius variantus.  
Tel. 8 648 13 107. Rokiškis
• Jaunas vaikinas ieško 
darbo Rokiškyje. Domina 
įvairūs ilgalaikiai arba 
trumpalaikiai pagalbiniai 
darbai. Jei turite pasiūlymų, 
skambinkite.  
Tel. 8 625 05 409. Rokiškis
• Moteris ieško pardavėjos 
darbo. Tel. 8 636 35 260. 
Rokiškis
• Ieškau suvirintojo darbo. 
Tel. 8 616 07 557. Rokiškis
• 42 m, vyras ieško 
ilgalaikio darbo Rokiškyje. 
Tel. 8 608 28 256. Rokiškis

• Moteris gali prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmones ir 
vaikus. Turi patirties.  
Tel. 8 615 92 745. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Ieškau bendradarbio vykti 
kartu į Olandiją dirbti 
tinkavimo, trinkelių dėjimo 
darbus. Kalbančio angliškai. 
Įmonė apgyvendina, 
kelionės išlaidas apmoka. 
Olandiška sutartis. 17 Eur/
val. Tel. 8 648 13 107. 
Rokiškis
• Reikalingas savivarčio 
vairuotojas darbui Lietuvoje. 
Reikalinga patirtis. 
Išsamesnė informacija 

telefonu. Tel. 8 686 97 344. 
Rokiškis
• Reikalinga moteris 
nuravėti braškes.  
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• Skubiai reikalingas 
statybos darbų vykdytojas 
darbui Lietuvoje/pietinėje 
Švedijoje. Tel. 8 637 08 855. 
Rokiškis
• Ieškau meistro vidaus 
darbams. Gipso plokščų 
montavimas ir kiti darbai.  
Tel. 8 692 61 596. Rokiškis

KITA

• Spygliuočių atraižas. 
Vežame po 8 erdv. m. 
Supjautos. Kaina 150 Eur. 

Tel. 8 680 49 599. Rokiškis
• Mišrias iš miško malkas. 
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Metalo lakštą. 1,77 cm 
aukštis, 83,5 cm plotis, 6 
mm storio. Buvo durys. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 600 52 
867. Rokiškis
• 6 asmenų pietų servizą. 
Kam patinka klasika. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 674 40 810. 
Rokiškis
• Naudotus didmaišius.  
Tel. 8 627 70 580. Rokiškis
• Sausas malkas, atraižas. 
Atvežu. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• Įvairias skaldytas ir 
kaladėmis malkas. Kaina 
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STATYBOS NAMAI
GALIME NUO PRADŽIOS IKI PABAIGOS ĮRENGTI, AR ATNAUJINTI 
SENĄ JŪSŲ NAMO, BUTO AR KITŲ PATALPŲ, VONIOS KAMBARIŲ 
VIDAUS APDAILĄ.
• GIPSO KONSTRUKCIJŲ, LUBŲ, PERTVARŲ MONTAVIMAS.
• GLAISTYMAS, DAŽYMAS.
• PLYTELIŲ KLIJAVIMAS.
• ELEKTROS DARBAI.
• SANTECHNIKOS DARBAI.
DARBUS GALIME ATLIKTI SAVO MEDŽIAGOMIS BEI IŠRAŠYTI SĄSKAITĄ. 
Tel. +370 656 44449, statybnamai@gmail.com 

250 Eur. Tel. 8 606 07 881. 
Rokiškis
• Tvirtą automatikos skydo 
dėžę  50x50x26 cm. Kaina 
12 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Reaktyvinės elektros 
energijos skaitiklį. 380 V, 5 
A. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Du trifazius elektros 
kirtiklius 100 ir 250 A.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Lankstų varinį elektros 
kabelį 4x16. Ilgis 4 m. 
Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Naudotas buto duris. 
Rudos spalvos, 80x200 cm. 
Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Bokštinės vandens 
siurblinės valdymo skydą 
380 V iki 20 A. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Transformatorius 230/24 
V – 0,05 KVA ir 230/24 V – 
0,1 KVA. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Tarpines reles 24 ir 230 V. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Programines  laiko reles 
BЛ–34У4, BC–10–33 230 
V, 50 Hz. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Naudotus magnetinius 
paleidėjus PME-211 
380/230 V, 25 A, PME-121. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Trifazius elektros 
automatus: AE tipo 63 A - 1 
vnt., 25 A - 2 vnt. Kaina 
5 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Naujus čekiškus el. 
prietaisus nuo žiurkių, pelių, 
tarakonų, blakių. Siunčiu. 
Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus kraunamus klausos 
aparatus. Čekų, vokiečių 
gamybos. Siunčiu. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis
• Naujus įvairius žvejybos 
tinklus. Kaina 40 Eur.  

Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Skaldytas malkas beržines, 
alksnines arba maišytas. 
Sunkvežimis 8 m, kaina 
230 Eur. Tel. 8 615 83 220. 
Rokiškis
• Rankinį medsukį 80 Eur, 4 
avilius po 25 Eur.  
Tel. 8 674 40 810. Rokiškis
• Matematikos uždavinynus. 
Kaina 2 Eur.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA
• Stacionarųjį kompiuterį 
Intel Pentium G4400. 4GB 
RAM. Naujas SSD 120 GB. 
Galiu pridėti monitorių už 
15 Eur. Kaina 155 Eur.  
Tel. 8 675 00 301. Rokiškis
• Geros būklės naujo 
modelio nešiojamąjį 
kompiuterį Asus. Baterija 
laiko apie 6 val. Kaina 180 
Eur. Tel. 8 647 10 234. 
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Ėriukų skerdieną. 4 Eur/
kg. Jūžintai.  
Tel. 8 614 03 219. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI
• Naudotą geros būklės Sony 
Xperia XZ1. Yra dėkliukas, 
knygutė, nugarėlė. Kaina 
70 Eur. Tel. 8 601 92 760. 
Rokiškis
• Labai geros būklės 
Samsung Galaxy S8 64 
GB. Juodos spalvos. 
Dokumentai. Dėkliukai. 
Kroviklis. Pirktas Lietuvoje 
iš salono. Kaina 140 Eur. 
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Naudotą Huawei P9 Lite. 
Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• Geros būklės Samsung 
A70. Tel. 8 676 02 458. 
Rokiškis
• Labai geros būklės Apple 
iPhone 8 Plus 64 GB. Pilna 
komplektacija. Puikiai 
veikiantis. Kaina 220 Eur. 
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Labai geros būklės 

Samsung Galaxy S8, 64 
GB. Pilna komplektacija. 
Dokumentai. Pirktas naujas 
Lietuvoje. Domina keitimas. 
Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Geros būklės iPhone 
7, 128 GB. Spalva Rose 
Gold. Dokumentai, dėžutė, 
dėkliukas. Domina keitimas. 
Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
Huawei P2O 64 GB. Pirktas 
naujas iš salono. Dėžutė, 
dokumentai, kroviklis, 
ausinės. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• iPhone 7, 32 GB. Juodos 
spalvos. Domina keitimas. 
Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
iPhone 7, 256 GB. Spalva 
Rose Gold. Kroviklis, 
ausinės, dėkliukas. Domina 
keitimas. Kaina 170 Eur. 
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Labai geros būklės iPhone 
6S, 16 GB. Spalva sidabrinė. 
Kroviklis, dėkliukai. 
Domina keitimas. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis
• Labai geros būklės iPhone 
5S, 16 GB. Spalva auksinė. 
Yra dokumentai, dėžutė, 
dėkliukai. Domina keitimas. 
Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Labai geros būklės iPhone 
7, 32 GB. Spalva auksinė. 
Dokumentai, dėžutė, 
dėkliukai. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Geros būklės iPhone 
X, 64 GB. Dokumentai, 
dėžutė, kroviklis, ausinės, 
dėkliukas. Siunčiu. Domina 
keitimas. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
iPhone 7, 32 GB. Spalva 
Rose Gold. Dokumentai, 
dėžutė, dėkliukas. Domina 
keitimas. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Labai geros būklės iPhone 
6S, 16 GB. Spalva auksinė. 
Kroviklis. Domina keitimas. 

Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
iPhone 8, 64 GB. Spalva 
Gold. Dokumentai, dėžutė, 
dėkliukas, ausinės, uždėtas 
apsauginis stikliukas ant 
ekrano. Pirktas naujas 
Lietuvoje. Domina keitimas. 
Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Idealios būklės kaip naują 
iPhone 5S 16 GB Space 
Grey. Dėžutė, kroviklis. 
Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Labai geros būklės iPhone 
6S 16 GB Gold. Nauja 
baterija, likutis 100 proc. 
Ant ekrano apsauginis 
stikliukas. Peršviečiamas 
silikoninis dėkliukas. 
Kroviklis. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Naudotą telefoną Nokia 
1600. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Pedantiškai nešiotą saugotą 
ir mylėtą Samsung S9 Plus 
Dual Sim (2 kortelių ir 
dedama atminties kortelė). 
Labai graži perlamutriškai 
violetinė spalva. Pilnas 
komplektas su knygutėmis, 
adata, adapteriu dviejų 
rūšių, krovikliu, dėžute, 
plius dėklas dovanų. Kaina 
220 Eur. Tel. 8 604 01 912. 
Rokiškis
• Geros būklės puikiai 
veikiantį CAT S60. 
Komplekte dėžė, 
dokumentai, Usb laidas. 
Kaina galutinė. Kaina 120 
Eur. Tel. 8 694 02 141. 
Rokiškis
• Mažai naudotą Redmi Note 
8T. Yra garantinis. Kaina 
160 Eur. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Sodo sklypą 9 a. Patogi 
vieta namelio ar pirties 
statybai, laiko praleidimui 
ar gyvenimui. Yra drenažas, 
sukeltas sklypas, kraštinis 
pamiškėje su kadastriniais 
matavimais miesto ribose. 
Ribojasi faktiškai su 1 

kaimyninio sodo sklypu.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Sodybą su 1921 m. statytu 
mediniu namu, kuriam reikia 
remonto. Yra pirtis, klėtis 
ir kiti ūkiniai pastatai, kurie 
yra kritinės būklės. Sodyba 
randasi netoli Rokiškio 
esančiame Lašų kaime. 
Aplink sodyba yra 3,5 ha 
žemės. Kaina 12000 Eur. 
Tel. 8 608 14 158. Rokiškis
• Dviejų aukštų apie 100 
kv. m namą Sodų g., 
Rokiškis. Pradėtas remontas, 
išbetonuotos grindys. Miesto 
vandentiekis ir kanalizacija. 
Sklypas 4 a. Kaina 13000 
Eur. Tel. 8 629 09 283. 
Rokiškis
• Namą su ūkiniais pastatais, 
pirtimi Panemunėlio gelež. 
st. Medinis garažas, 28 a 
žemės, yra trifazė elektros 
instaliacija. Galima eiti ir 
gyventi. Tel. 8 614 19 157. 
Rokiškis
• Visai šalia Juodupės, 
Raišių kaime sodo sklypą 
6,7 a. Yra mobilus 12,5 

m namelis, rūsys, vanduo 
sezono metu. Kaina 3500 
Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• 3 kambarių butą Obeliuose. 
Kaina 9500 Eur.  
Tel. 8 616 31 713. Rokiškis
• 1 kambario butą Vilties g , 
Rokiškis. Pirmas aukštas, 37 
kv. m, erdvus kambarys su 
niša. Butas labai šiltas (be 
balkono). Kaina sutartinė. 
Tel. 8 673 10 835. Rokiškis
• Namą Strazdo g. 6, 
Kamajai. Didelis sklypas, 
sudarytas iš dviejų namų 
valdų 38 a (20 ir 18 a) su 
ūkiniais pastatais. Šildymas 
kietu kuru, vandentiekis 
miesto. Dokumentai 
tvarkingi, atlikti geodeziniai 
matavimai. Netoli 
poliklinika, bažnyčia, 
parduotuvė. Kaina 29999 
Eur. Tel. 8 618 41 652. 
Rokiškis
• Medinį apskardintą garažą. 
Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 603 77 107. Rokiškis
• Visai šalia Juodupės, 
Raišių kaime sodo sklypą 
6,7 a. Yra mobilus 12,5 
m namelis, rūsys, vanduo 
sezono metu. Kaina 3500 
Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• Medinį apskardintą garažą. 
Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 603 77 107. Rokiškis
• Erdvų 80 kv. m, 4 
kambarių butą 5 aukšte. 
Patogioje vietoje prie J. 
Tūbelio progimnazijos. Nėra 
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pereinamų kambarių, didelis 
balkonas, priklauso rūsys. 
Tel. 8 655 04 628. Rokiškis
• Įvairių dydžių namų 
valdos sklypus už miškų 
urėdijos. Graži vieta, geras 
susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė.  
Tel. 8 657 75 999. Rokiškis
• 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
• 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 
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. 
Išsamesnė informacija 
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, 
7 iš 9 aukštų. Rami 
tvarkinga laiptinė.  
Tel. 8 634 88 847. Rokiškis

NUOMA

• Išsinuomočiau žemę ūkio 
paskirties. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 629 23 449.  
Rokiškis

• Ieškau išsinuomoti ilgam 
laikui tvarkingą 1 kambario 
butą su visais patogumais ir 
buitine technika Rokiškio 
mieste. Nuo lapkričio 10 d. 
iki 100 Eur. Tel. 8 646 51 
495. Rokiškis
• Išnuomosiu vieno 
kambario butą. Kaina 120 
Eur. Tel. 8 618 71 775. 
Rokiškis
• Išsinuomotume 1 kambario 
butą . Tel. 8 636 35 260. 
Rokiškis
• Išsinuomočiau žemę ūkio 
paskirties geromis kainomis 

Kupiškio, Rokiškio, Biržų 
rajonuose.  
Tel. 8 658 47 497.  
Rokiškis

PASLAUGOS
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PERKA

• Perku įvairias plokštes, 
mikroschemas, tranzitorius, 
kondensatorius, rėles, 
magnetinius paleidėjus, 
skaičiavimo-matavimo, 
telekomunikacijų techniką, 
kompiuterius, jungtis, 
kontaktus, oscilografus, 
dažnometrius, savirasčius, 
racijas ir kt. Pasiimu iš 
namų. Tel. 8 606 84 377. 
Rokiškis
• Perka: elektros variklį 
11kW, 1500 aps/min. 
Gelžbetonines sąramas, 4 
vnt. (ilgis 6-8 m, aukštis 0,8 
m, plotis 0,5 m).  
Tel. 8 670 04 118. Rokiškis
• Perku garažą Pagojoje. 
Gali būti 2 sujungti, 1-as 
arba 2 šalia.  
Tel. 8 682 20 535. Rokiškis
• Skubiai ieškome pirkti 
2-3 kambarių butą Rokiškio 
mieste, mūriniame name. 
Pageidautina šildymas kietu 
kuru. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis

• Perku garažą Pagojėje. 
Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 8 612 89 582. Rokiškis
• Perku medieną biokurui. 
Tel. 8 698 79 856. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI
• Gal turite mergaitei 4 m. 
padovanoti drabužėlių, 
žaisliukų. Gal komodą 
drabužėliams sudėti. 
Siūlykite, ką galite 
padovanoti ar parduoti už 
simbolines kainas. Norisi 
pradžiuginti mergaitę ir jai 
kasdienybę pakeisti artėjant 
šventėms. Tel. 8 688 09 949. 
Rokiškis
• Gal kas turi nereikalingų 
mažų šiferio lapų. Reikia 
apie 100 vnt. Simbolinė 
kaina. Tel. 8 686 45 475. 
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Naudotą rožinę virtuvėlę. 
Yra defektų, kurie netrukdo 
žaisti. Atlieka savo funkciją. 
Pridedu žaislų. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 688 09 949. 
Rokiškis
• Sauskelnes 4 dydžio. 1 
pakuotėje yra 84 vnt. Yra 4 
pakuotės. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 607 14 241. Rokiškis
• Beveik nenaudotą vaikišką 
lovą. Integruota spintelė 
ir rašomasis stalas. Kaina 
150 Eur. Tel. 8 624 55 670. 
Rokiškis
• Naudotą vieno vaiko 
nesulūžusį vystymo 
medinį stalą kartu dvi 
vystymo lentas ir kūdikiui 
svarstykles. Kaina 35 Eur. 
Tel. 8 616 27 809. Rokiškis
• Puikios būklės sportinį 
vežimėlį. Visiškai 
uždaromas stogelis. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 670 54 703. 
Rokiškis
• Geros būklės pirkta iš 
naujų maitinimo kėdutę. 
Naudota vieno vaiko. 
Reguliuojasi aukštis, atlošas 
atsilenkia. Apačioje yra 
tinklelis susidėti daiktams. 
Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 621 95 444. Rokiškis

RASTA/PAMESTA
• Lapkričio 2 d. rytą prie 
Kalneliškių kapinių rasti 
raktai. Tel. 8 612 25 958. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA
• Tvarkingą sodo 
traktoriuką. Variklis 11,5 
hp, pavarų dėžė mechaninė, 
deka dviejų peiliu. 
Kosmetiniai trūkumai. 2012 
m. parvežtas iš Danijos. 
Yra ir daugiau traktoriukų. 
Kaina 980 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Labai geros būklės 
žoliapjovę Stiga Rider. 2 
cilindrai,  3peiliai, dekos 
plotis 107 cm. Naujas 
akumuliatorius. Nulinio 
apsisukimo pavaros, 
mechaninė. Kaina 1350 Eur. 
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis

SPORTO IR 
LAISVALAIKIO PREKĖS

• Riedučius 38-39 dydžio. 
Kaina 8 Eur.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Drenažo vamzdį su kokoso 
plaušu. 100 mm - 50 m.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Naujas baltas plytas. Yra 
apie 900-1000 vnt. Po 0,20 
Eur/vnt. Tel. 8 674 40 810. 
Rokiškis
• Ketaus šulinio dangtį 64 
cm ir žiedą 62 cm. Galima 
atskirai. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS
• Keturratį 110cc. Kaina 
derinama. Kaina 360 Eur. 
Tel. 8 607 10 412. Zarasai
• Tvarkingą Ford Galaxy. 
2002 m., 1,9 l, 85 kW. 
Išsamesnė informacija 
telefonu. Tel. 8 652 39 564. 
Rokiškis
• Audi A6 visą arba dalimis. 
1995 m., 2,5 l, TDI. Kaina 
500 Eur. Tel. 8 606 07 881. 
Rokiškis
• Audi A3. 2000 m., 1,9 l, 
TDI, 66 kW, TA iki 2023-11. 
Užsiveda, važiuoja gerai. 
Kaina 920 Eur.  
Tel. 8 695 80 146. Anykščiai
• Važiuojančią Audi 80. 
1990 m., 1,8 l, benzinas, 
66 kW, TA iki 2022-08-19. 
Cinkuotas dugnas, slenksčiai 
nesurūdiję, tvarkingas 
salonas. Kaina 380 Eur.  
Tel. 8 608 85 659. Rokiškis
• Puikios būklės dviratį. 
Ratai 26, stabdžiai 
hidrauliniai. Kaina 230 Eur. 
Tel. 8 659 64 181. Rokiškis
• Audi A6 C5. 1,9 l, 81 
kW. Įdėta hibridinė turbo ir 
purkštukai. Kaina 1800 Eur. 
Tel. 8 627 51 033. Rokiškis
• Geros būklės prižiūrėtą 
Peugeot 607. 2,2 l, dyzelis, 
mechaninė pavarų dėžė. 
Ekonomiškas, kuro sąnaudos 
apie 6 l. Xeonai, USB. 
Kaina 1600 Eur.  
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Opel Signum dalimis. 3 l, 
130 kW, automatinė greičių 
dėžė. Tel. 8 629 23 449. 
Rokiškis
• Naudotas dygliuotas 
Michelin padangas R15 
185/65. 4 vnt. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 623 03 533. 
Rokiškis
• Padangas R16 205/55 4 
vnt., R15 195/65 4 vnt. 
M+S, R15 195/70 C M+S 
2 vnt., R15 185/65 2 vnt., 
M+S, R15 185/60 2 vnt., 
M+S. Kaina 15 Eur.  

Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Geros būklės padangas 
R14 175/65 M+S. 
Protektorius 7 mm. 4 vnt. 
2019 m. Nedaug naudotos. 
Yra ir VW Polo lieti 
ratlankiai. Galima pirkti 
kartu 22 Eur/vnt.  
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Tvarkingas padangas R18 
245/45 M+S. Naudotos dvi 
žiemas, 2017 m., 25 sav. 
Protektorius 6-7 mm. Kaina 
180 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis
• Audi B4 sedano kėbulo 
dalis. Tel. 8 608 04 003. 
Rokiškis
• Žieminius ratlankius 
su padangomis R13. 2 
vnt., dygliuotos su 9 mm 
protektoriumi. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 608 04 003. Rokiškis
• Audi ratlankius R16 112/5. 
Tiesus. Yra 2 padangos jai 
reikia, likutis apie 6 mm. 
Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 626 75 848. Rokiškis
• Golf 4 ratus su padangomis 
R16. Likutis apie 6-7 mm. 
Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 626 75 848. Rokiškis
• VW Golf 4 dalimis. 2000 
m., 1,9 l, TDI, 66 kW, 
automatinė greičių dėžė. 
Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Skardinius ratlankius R16 
5/114,3. Tel. 8 678 10 002. 
Rokiškis
• Ratlankius R15. Kaina 
35 Eur. Tel. 8 603 77 107. 
Rokiškis
• Automobilinį kompresorių. 
Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Mercedes C klasės 203 
dalimis. 2,2 l, CDI, odinis 
salonas. Tel. 8 612 48 499. 
Kupiškis
• VAZ 2103 dalimis. 3 
variklį. Tel. 8 612 48 499. 
Kupiškis
• 2000 m. Renault Scenic 
dalimis. Galinį tiltą, galinį 
dangtį, žibintus, radiatorių ir 
kitas dalis.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Labai geros būklės 
žiemines padangas R15 
195/65 Continental su Opel 
lengvo lydinio ratlankiais. 
Kaina 210 Eur.  
Tel. 8 618 66 829. Rokiškis
• Žiemines Pirelli padangas 
R16 205/55. 2 vnt., po 25 
Eur. Tel. 8 686 98 456. 
Rokiškis
• Naudotas geros būklės 
žiemines padangas R16 
205/55 Good Year, Vienam 
sezonui. Dar yra padangos 
M+S R16 205/55. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 626 54 474. 
Rokiškis
• VW Golf 4 dalimis. Geras 
variklis, greičių dėžė. Yra 
daug smulkmenų. Kėbulo 
nebėra. Tel. 8 696 59 919. 
Rokiškis
• VW Golf 4 dalimis. 2002 
m., 1,9 l, TDI, 85 kW. Vairo 
kolonėlę su stiprintuvo 
siurbliuku, 6 pavarų dėžę. 
Detalės geros būklės. Kaina 

100 Eur. Tel. 8 624 39 429. 
Rokiškis
• Dygliuotas žiemines 
padangas su ratlankiais R15 
195/65. Tinka Passat, Audi, 
Sharan. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 679 14 253. Rokiškis
• Važiuojančią Audi A6 
dalimis. 1996 m., 2,5 l, 103 
kW, TDI. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• Audi A4 B6 dalimis. 2004 
m., 1,9 l, 96 kW, sedanas. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Visureigio padangas 
225/70 R16 4 vnt. Buvo 
uždėtos ant Toyota Rav 4. 
Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 647 22 902. Rokiškis
• Audi A3 dalimis. 1998 
m., 1,9 l, 81 kW. Galinį 
dangtį, galinius žibintus, 
vairo kolonėlę, greičių dėžę, 
sankabą ir kitas dalis.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Dalimis 2001 m. Opel 
Zafira, Astra. Turbiną, 
žibintus, sankabą, vairo 
kolonėlę ir kitas detales.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Naudotas vieną sezoną 
padangas 205/80 R16 
Bridgestone. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 618 88 502. Rokiškis
• VW Golf 3 universalą 
dalimis. Baltos spalvos.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Ratlankius su padangomis 
R13, R14, R15.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Dygliuotas padangas 
185/65 R15 Pirelli. Likutis 8 
mm. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 658 50 027. Rokiškis
• Geras žiemines padangas 
R13 155/70. 2 vnt. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 607 01 199. 
Rokiškis
• Naujas žiemines padangas 
R15 195/65. 4 vnt. Galima 
po 2 vnt. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 607 01 199. Rokiškis
• Motociklo ratlankius su 
padangomis 3,50-18. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Padangas aukšto slėgio 
225/65 R16 C. Protektorius 
9 mm . Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis
• Volkswagen Tauran 
originalius ratlankius su 
naujomis vasarinėmis 
padangomis R16 2021 
m. Barum. Galima pirkti 
atskirai. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Padangas 255/45 R18 
M+S. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Padangas 225/60 R17 
M+S. 2 vnt . Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Padangas 215 60 R17 
M+S. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Opel ratlankius R16 5/110. 
Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA
• Kineskopinį spalvotą 
televizorių Samsung. 
Įstrižainė 35 cm. Kaina 

20 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Grotuvą Sony DVD. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Juostinį fotoaparatą 
Zorkii-4. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Kilnojamą foto didintuvą 
UPA-5M ir du pakelius foto 
juostų ryškinimui. Kaina 
35 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Palydovinę anteną. 1,65 m 
diametro. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Masyvų dviejų korpusų 
vartomą plūgą.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Plūgą Kverneland. 3 
korpusų linginė apsauga. 
Kvadratinis rėmas, 
nevirintas. Reikia pasikeisti 
noragus. Yra dylančių 
atsarginių dalių. Kaina 1450 
Eur. Tel. 8 659 94 400. 
Rokiškis
• Pakrovėjo krautuvą be 
šakių ir plūgą.  
Tel. 8 647 32 700. Kupiškis
• UAZ galinio tilto korpusą 
su stebulėmis. Dantračių 
nėra. Tel. 8 616 35 640. 
Rokiškis
• Kampinį reduktorių ant 
MTZ darbinio veleno.  
Tel. 8 616 35 640. Rokiškis
• Naujas akėčias BZT-1,1 
vnt. Naudotų BZS-1, 2 vnt. 
Rusiškų plūgų dalis.  
Tel. 8 616 35 640.  
Rokiškis
• Tvarkingą tvirtą kablį 
traktoriui T-40 su naujais 
kaiščiais ir fiksatoriais.  
Tel. 8 616 35 640. Rokiškis
• Traktorių MTZ-50L, 
kultivatorių ir trifazį grūdų 
malūną. Tel. 8 612 11 715. 
Rokiškis
• Naudotus  skriemulius 22, 
20, 13 cm skersmens.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Veikiantį traktorių T-40 
varikliu. Tel. 8 630 53 487. 
Rokiškis

Mažmeninės 
prekybos 
augimas 
Lietuvoje - vienas 
didžiausių ES

Mažmeninės prekybos me-
tinis augimas rugsėjį Lietuvoje 
buvo vienas didesnių Europos 
Sąjungoje (ES), rodo Eurostato 
duomenys.

Per metus – rugsėjį, palyginti 
su 2020 metų rugsėju – mažme-
ninė prekyba Lietuvoje augo 11,3 
proc., visoje ES prekyba vidutiniš-
kai augo 3,2 proc., skelbia Euros-
tatas.

Latvijoje prekyba per metus 
augo 4 proc., o Estijoje – 16,8 pro-
cento.

Per mėnesį – rugsėjį, palyginti 
su rugpjūčiu – prekyba Lietuvo-
je augo 0,8 proc., Latvijoje – 0,4 
proc., Estijoje – 7,1 procento. Vi-
soje ES mažmeninė prekyba per 
mėnesį mažėjo 0,2 procento.

BNS inform.
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Lapkričio 9-oji, 
antradienis, 
46 savaitė

Iki Naujųjų liko 52 dienos
Saulė teka  7.35 val., 
leidžiasi 16.30 val. 

Dienos ilgumas 8.55 val. 
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Aurelijus, Dargintas, Estela, 

Skirtautė, Teodoras.
Rytoj:  Andrius, Dainius, Evelinas, 

Galvinas, Galvainė, Galvyda, 
Galvydas, Galvydė, Leonas, 
Vaišvilta, Vašviltas, Vaišviltė.
Poryt:  Anastazija (Nastė), 

Dagnė, Martinjonas, Martyna, 
Martynas, Martys, Menas, 

Milvydė, Vyginta, Vygintas, 
Vygintė, Vygirda, Vygirdas, 

Vygirdė.

Dienos citata
„Nepasitikėk žmogumi, 

kuris švaistosi pagyrimais" 
(Japonų išmintis).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1918 m. iš Vokietijos impe-
ratoriaus sosto atsistatydino Vil-
helmas II, o valdžią į savo rankas 
paėmė liaudies delegatų taryba.

1940 m. mirė Didžiosios 
Britanijos ministras pirmininkas 
Nevilas Čemberlenas, 1938 me-
tais su Vokietija pasirašęs Miun-
cheno susitarimą dėl Sudetų 
krašto atidavimo naciams. 

1963 m. 448 šachtininkai 
žuvo, o dar 470 buvo sužeisti per 
dujų sprogimą Japonijos Omu-
tos anglių kasykloje. Tą pačią 
dieną 161 žmogus žuvo Japoni-
joje keleiviniam traukiniui netoli 
Namamugio miesto susidūrus 
su krovininiu traukiniu.

1970 m., sulaukęs 79 metų, 
mirė prancūzų generolas ir vals-
tybės veikėjas Šarlis de Golis. Jis 
per Antrąjį pasaulinį karą vado-
vavo Prancūzijos Vyriausybei 
emigracijoje, taip pat vadovavo 
pirmajai Vyriausybei po šalies 
išlaisvinimo. Paskelbus Penktąją 
respubliką, jis 1958-1969 metais 
ėjo jos prezidento pareigas.

Šiandien 
Lietuvos 
istorijoje

1918 m. Augustinas Voldemaras 
sudarė pirmąją Lietuvos vyriausybę.

1990 m. Vilniaus Rotušės aikš-
tėje demontuotas Vinco Mickevi-
čiaus-Kapsuko paminklas.

Post scriptum
Būk darbštus kaip skruzdėlė, 

o tvarkingas kaip bitė.

Daržovių sultinys iš daržovių likučių
Ingredientai:
• šiek tiek svogūnų (+svogūnų 
lukštų, suvytusių gabalėlių)
• šiek tiek česnako
• šiek tiek česnakų laiškų
• šiek tiek morkų (nupjautų ga-
liukų, nutarkuotų odelių)
• šiek tiek petražolių
• šiek tiek krapų
• šiek tiek salierų stiebų (+nuvy-
tusių lapelių)
• šiek tiek salierų šaknų
• šiek tiek cukinijų (nupjautų 

galiukų)
• šiek tiek pievagrybių (+kotelių)
• šiek tiek brokolių (sumedėjusių stiebų)
• šiek tiek daržovių (likučių)

• šiek tiek žolelių (likučių)
• 3 lauro lapai
• šiek tiek pipirų

GAMINIMAS:
Kruopščiai išsaugokite įvairių daržovių, prieskoninių žolelių likučius (kaupkite juos 

indelyje ar maišelyje šaldiklyje, kad nesugestų).  Suberkite į puodą (geriausia naudoti 
storadugnį, storų sienelių puodą (pavyzdžiui, ketaus).  Užpilkite vandeniu tiek, kad 
daržovės imtų plūduriuoti. Papildomai pagadinkite keliais pipirų grūdeliais ir laurų 
lapeliais. Virkite virš kaitrios ugnies, kol užvirs. Tuomet sumažinkite iki vidutinės ir 
leiskite virti apie 30 minučių. Nukoškite sultinį per sietelį. Šaldytuve sandariai užsuk-
tame stiklainyje laikykite iki 3-4 dienų arba supilkite į šaldymui tinkamus indelius ir 
užšaldykite.

NT rinka per metus išaugo 
daugiau nei ketvirtadaliu

Lietuvoje per dešimt šių 
metų mėnesių įregistruota 
134,3 tūkst. nekilnojamojo 
turto (NT) pirkimo-parda-
vimo sandorių – 28 proc. 
daugiau nei 2020 metų 
sausį-spalį (104,8 tūkst.) ir 
ketvirtadaliu daugiau nei 
2019 metais tuo pat laiku 
(106,5 tūkst.), pranešė Re-
gistrų centras. 

Įmonės analitikai pro-
gnozuoja, kad NT sandorių 
rinka artėja prie rekordinio 
rezultato, pagerindama prieš 
dvejus metus fiksuotą iki tol 
didžiausią metinį sklypų, 
namų, butų ir kito NT sando-
rių skaičių.

Registrų centro duomenų 
analitikas Paulius Rudzkis 
teigia, kad kiekvienas mėnuo 
šiemet išsiskiria  gausiu san-
dorių skaičiumi. Atskirų NT 
objektų – žemės sklypų, butų 
ar gyvenamųjų namų – mė-
nesio vidurkis yra maždaug 
ketvirtadaliu didesnis nei 
pastaruosius dvejus metus.

„Likę paskutiniai du šių 
metų mėnesiai jau greičiau-
siai nepateiks jokių netikėtu-
mų, tad besibaigiant metams 
galėsime teigti – 2021-ieji 
NT sandorių rinkoje buvo re-
kordiniai“, – pranešime sakė 

P. Rudzkis. 
Vien spalio mėnesį įregis-

truota 14,1 tūkst. NT sandorių 
– 3 proc. mažiau nei pernai, bet 
2,5 proc. daugiau nei rugsėjį.

Šiemet visoje šalyje įre-
gistruota 32,8 tūkst. butų 
pardavimų – 22,5 proc. dau-
giau nei pernai (26,7 tūkst.), 
vien spalį – 3,5 tūkst. – 5 
proc. mažiau nei pernai spalį 
ir 9 proc. daugiau nei rugsėjį.

Vilniuje jų įregistruota 
apie 11,4 tūkst. – 21,5 proc. 
daugiau nei pernai, Kaune – 
4,6 tūkst., arba 15 proc. dau-
giau, Klaipėdoje – 3 tūkst., 
arba 39 proc. daugiau.

Šiais metais taip pat įre-
gistruota 13,4 tūkst. indivi-
dualių namų pardavimų – 29 
proc. daugiau (10,4 tūkst.), 
o vien spalį – 1,4 tūkst. (2,5 
proc. daugiau).

Pagal metinį šių sandorių 
skaičiaus augimą šiemet išsi-
skyrė Akmenės (metinis au-
gimas – 60 proc.), Jurbarko 
rajono (41 proc.), Kėdainių 
rajonai (43 proc.).

Šiemet taip pat įregistruo-
ta beveik 68 tūkst. žemės 
sklypų savininkų pasikeiti-
mų – 36 proc. daugiau  (51,8 
tūkst. sandorių)., vien spalį 
– 6,8 tūkst. (5 proc. mažiau).

BNS inform.

Daugėja pretendentų į valstybės tarnybą,
bet apie 40 proc. konkursų baigiasi nesėkmingai

Auga pretendentų 
skaičius į valstybės tar-
nautojų konkursus, bet 
apie 40 proc. konkursų 
baigiasi neatrinkus laimė-
tojo, teigia centralizuo-
tą valstybės tarnautojų 
atranką organizuojantis 
Valstybės tarnybos de-
partamentas.

Departamento pateikia-
mais duomenimis, per tris 
šių metų ketvirčius konkur-
suose į nevadovaujamąsias 
pareigas gauta 41,7 proc. 
daugiau prašymų nei pernai 
per tą patį laikotarpį.

Taip pat šiais metais 
iš valstybės ir savivaldy-
bių įstaigų gauta beveik 
30 proc. daugiau prašymų 
skelbti konkursus nei per-
nai tokiu pačiu laikotarpiu.

Valstybės tarnybos de-
partamento direktorius 

Gediminas Miškinis sako, 
jog faktas, kad vis daugiau 
žmonių mato prasmę rinktis 
karjerą valstybės tarnyboje, 
yra džiuginantis.

„Visgi turime tam tikrą 
paradoksą. Nors pretenden-
tų skaičius auga, konkursų, 
kurie baigiasi nesėkmingai, 
t. y., neatrinkus valstybės 
tarnautojo, dalis išlieka di-
delė – apie 40 procentų“, 
– pranešime cituojamas G. 
Miškinis.

Pasak pranešimo, per sa-
vaitę įstaigos Valstybės tar-
nybos departamentui viduti-
niškai pateikia 84 prašymus 
skelbti konkursus bei pakai-
tinių tarnautojų atrankas.

Šiuo metu vidutinis pre-
tendentų skaičius viename 
konkurse į nevadovaujamą-
sias pareigas yra 9,1, į pada-
linio vadovo – 7,7, į įstaigos 
vadovo 10,3. 

Departamento vadovo 
teigimu, būna konkursų, ku-
rie susilaukia itin didelio su-
sidomėjimo. Pavyzdžiui, iš 
daugiau nei 2 tūkst. šiemet 
organizuotų konkursų į 241 
buvo pateikta 20 ir daugiau 
prašymų. Pernai per visus 
metus tokių konkursų buvo 
kur kas mažiau – 108.

Šiais metais 223 konkur-
suose nebuvo nė vieno rei-
kalavimus atitinkančio pre-
tendento, o į 465 konkursus 
apskritai negauta nė vieno 
prašymo.

„Norinčiųjų dirbti vals-
tybės tarnyboje kaip ir ne-
trūksta, bet įstaigoms reikia 
labiau rūpintis pritrauki-
mu bei formuoti patrauklų 
darbdavio įvaizdį, kad pre-
tendentai ateitų būtent į jų 
konkursus“, – reziumuoja 
G. Miškinis.
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Įsigaliojo draudimas gaudyti šamus
Aplinkos apsaugos de-

partamentas primena, kad 
iki balandžio 1 d. drau-
džiama gaudyti šamus.

Šamai – didžiausios mūsų 
gėlųjų vandenų plėšriosios 
žuvys, svarbios ekosiste-
mai. Tarkim, šamukai, mai-
tindamiesi buožgalviais ir 
vabzdžių lervomis, neleidžia 
prisiveisti smulkioms never-
tingoms žuvims. Taip pat ša-
mas – puikus vandens sani-
taras, nes išgaudo sergančias 
žuvis.

„Draudimas keturis mė-
nesius gaudyti šamus buvo 
įvestas, kad aplinkos apsau-
gos valstybinės kontrolės 

pareigūnams pavyktų veiks-
mingiau kovoti su pažeidė-
jais, neleistinais žvejybos 
būdais gaudančiais šias žu-
vis“, – sako Aplinkos apsau-
gos departamento Gamtos 
išteklių apsaugos skyriaus 
vedėjas Kęstutis Motiekaitis.

Brakonieriai šaltuoju 
metų laiku labai vangiai be-
simaitinančius šamus ne vi-
lioja masalu, o kertamaisiais 
smūgiais mėgina užkabinti 
kabliais už bet kurios kūno 
vietos. Žinodami duobes, 
į kurias žiemoti susirenka 
šamai, brakonieriai taip su-
gauna daug šių žuvų ir dar 
daugiau sužaloja.

„Primename, kad už bet 

kokiu būdu iki balandžio 1 d. 
sugautus šamus bus baudžia-
ma iki 300 eurų bauda, kon-
fiskuojami žvejybos įrankiai, 
valtys ir kitos žvejybos prie-
monės. Be to, pažeidėjas tu-
rės atlyginti gamtai padarytą 
žalą – sumokėti po 480 eurų 
už kiekvieną sugautą šamą“, 
– priduria K. Motiekaitis.

Paprastai draudimas gau-
dyti šamus įsigalioja lapkri-
čio 1-ąją, bet kai pirmoji 
draudimo diena yra savait-
galis ar valstybinė šventė, 
draudimas įsigalioja kitą 
dieną po savaitgalio ar vals-
tybinės šventės.

Aplinkos apsaugos
departamento inform.

Ieškokite prekybos centruose!

Lietuvą pasiekė antroji 
rizikos grupėms skirtos 
gripo vakcinos siunta

Lietuvą pasiekė antroji Valsty-
binės ligonių kasos nupirkta vak-
cinos nuo gripo siunta – 123 tūkst. 
dozių, skirtų rizikos grupės asme-
nims nemokamai pasiskiepyti.

Kaip pranešė ligonių kasa, jos 
specialistai gyventojus ragina paisyti 
epidemiologų perspėjimų, jog šiemet 
gripas gali smogti gerokai stipriau 
nei pernai, kuomet dėl paskelbto ka-
rantino gyventojai buvo priversti likti 
namuose.

Pasak įstaigos, vakcina nuo gripo 
tampa ypač aktuali šiuo koronaviruso 
pandemijos laikotarpiu, nes sergant, 
pavyzdžiui, ir gripu, ir COVID-19 
infekcija gydymas yra sudėtingesnis, 
išauga sunkių komplikacijų tikimybė.

Gripo sezonas įprastai piką pasie-
kia sausio-vasario mėnesį, o baigiasi 

– kitų metų gegužę, todėl nuo gripo 
skiepytis reikėtų nieko nelaukiant. 
Kaip ir kasmet, ligonių kasų nupirk-
ta vakcina skiepijami rizikos grupių 
asmenys: 65 metų ir vyresni žmo-
nės, nėščiosios, socialinės globos ir 
slaugos įstaigų gyventojai, taip pat 
sergantieji lėtinėmis ligomis. Be 
to, Privalomojo sveikatos draudi-
mo fondo lėšomis kompensuojama 
vakcina skiepijami ir sveikatos prie-
žiūros įstaigų darbuotojai. Ligonių 
kasos primena, kad norintys pa-
siskiepyti rizikos grupėms priklau-
santys gyventojai, turėtų kreiptis į 
savo šeimos gydytoją. 2021-2022 
metų gripo sezonui Valstybinė ligo-
nių kasa nupirko vakcinų už beveik 
2 mln. eurų.

BNS inform.
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PRO MEMORIA
Kamajų seniūnija
JANINA SMELEDIENĖ 1955-01-07 - 2021-11-02
Kaimiškoji seniūnija
ONA VAIČĖNIENĖ 1939-10-05 - 2021-10-31

AVINAS. Pa-
lankus metas san-
dėriams, prane-
šimams skaityti, 
ypač nuotoliniu 

būdu. Savaitgalį pasiektą sta-
bilumą gali gerokai sugadinti 
noras išlaidauti. Tikėtina, kad 
daug lėšų reiks išleisti vai-
kams ir tai pakeis jūsų pla-
nus. Darbe būkite aktyvūs 
ir kūribingi, demonstruokite 
iniciatyvą. Pamirškite tingulį 
ir nuovargį, dirbkite, kiek ga-
lite. Ir jūsų darbas duos gausių 
vaisių. Ketvirtadienį labai len-
gvai išspręsite jus kamuojan-
čias problemas. Penktadienį 
žiūrėkite, ką kalbate, ypač su 
kolegomis. Šeštadienį nesėdė-
kite namie, eikite ilsėtis, ben-
draukite su draugais. Džiugins 
bendravimas su vaikais, tik 
nepaisykite jų užgaidų. 

J A U T I S . 
Jums reikš-
mingos dienos 
– antradienis ir 
ketvirtadienis. 

Pasirašykite kontraktus, su-
darykite sandėrius, pradėkite 
naujus projektus. Trečiadienį 
tikėtinos finansinės įplaukos. 
Sekmadienį tikėtinos nenu-
matytos išlaidos. Jums teks 
glaistyti aštrius kampus. Tik 
taip išvengsite sunkumų su 
vadovybe, pavaldiniais. An-
tradienis, nors ir reikšminga 
diena, visgi reiktų vengti svar-
biausių susitikimų bei didelių 
sandėrių. Ketvirtadienį būkite 
kantrūs, neatstumkite draugiš-
kai jums siūlomos pagalbos. 
Savaitgalį nežaiskite dvigubų 
žaidimų, nes visa slapta gali 
staiga paaiškėti, ir atsidursite 
nepatogioje padėtyje.

DVYNIAI. Turėsite daug 
galimybių ge-
rai uždirbti ir, 
žinoma, greitai 
viską išleisti. 
Nesijaudinkite: 

išleiste geriems, vertingiems 
pirkiniams. Dabar yra palan-
kus metas kopti karjeros laip-
tais, siekti asmeninių tikslų, 
tobulėjimo. Pastaruoju metu 
buvusios problemos išsispręs 
ir lauks labai geros perspekty-
vos. Jūsų planai pavyks, jūsų 
norai pildysis. Mylimas žmo-
gus apsups dėmesiu, džiugins 
draugų palaikymas, jų siūlo-
mos pramogos. Leiskite sau 
atsipalaiduoti, nueikite į sve-
čius, į koncertą, pasisemkite 
naujų įspūdžių. 

VĖŽYS. Fi-
nansinė situacija 
stabili. Jei išlaidos 
viršytų planuo-
tas, visada galima 

peržiūrėti verslo projektus ir 
juos koreguoti. Vadovybė bus 
jumis patenkinta. Galėsite re-
alizuoti daug kūrybinių idėjų, 
ypač jei surasite bendraminčių. 
Trečiadienį susikoncentruokite 

Astrologinė prognozė savaitei 
siekti užsibrėžtų tikslų, nes jei 
blaškysitės, paleisite sėkmę iš 
rankų. Šeštadienį, jei galite, su-
siorganizuokite poilsio dieną, 
o geriausia – smagią išvyką į 
gamtą. Nesiginčykite su namiš-
kiais. Pasidžiaukite vaikų pasie-
kimais.   

LIŪTAS. Sa-
vaitės pradžioje 
galimos solidžios 
finansinės įplau-
kos. Trečiadienį 

ir ketvirtadienį nepageidautina 
užsiimti nekilnojamojo turto 
reikalais, antraip įsivelsite į 
konfliktus. Šeštadienį teks in-
vestuoti į namus, šeimos rei-
kalus. Neatidėliokite reikalų ir 
problemų ateičiai. Niekas už 
jus jų neišspręs. Jei jūsų užsis-
pyrimas nebus pernelyg didelis 
ir įžūlus, jums seksis. Skirkite 
daugiau laiko sau. Galite sau 
leisti keisti įvaizdį, iš dalies ar 
visiškai pakeisti garderobą. Jei 
būsite išmintingi, diplomatiški 
ir apdairūs, galite pakilti karje-
ros laiptais.  

MERGELĖ.  
Finansine prasme 
savaitė pakanka-
mai stabili, netgi 
sėkminga. Išsky-

rus sekmadienį, kuomet nepa-
tartina įsigyti didelių pirkinių. 
Trečiadienį sulauksite įdomių 
pasiūlymų, tačiau jiems re-
alizuoti prireiks labai daug 
pastangų. Penktadienį galite 
sudaryti naudingų sandėrių. 
Teisingus sprendimus priimsite 
savo protu, žiniomis, intuicija, 
o ne naudojantis informacija 
iš šalies. Antradienį pagerin-
site santykius su artimaisiais. 
Tačiau teks susitaikyti su kai 
kuriais jų trūkumais. Turėsite 
daug idėjų, tačiau daugelis jų 
pernelyg fantastiškos, negaiš-
kite joms laiko. Sekmadienį, 
jei nusileiste, galite laimėti la-
bai daug.  

SVARSTY-
KLĖS. Laukia 
finansinė gerovė, 
nors tai ir nereiš-
kia, kad pinigai 

ims kristi iš dangaus. Rezul-
tatai priklausys nuo jūsų ak-
tyvumo ir ryžto. Nebandykite 
visų problemų spręsti iš karto. 
Nekurkite grandiozinių planų, 
ir nesiimkite jų įgyvendinti. 
Jūs tik išeikvosite jėgas, er-
zinsite aplinkinius, kuriuos 
įtrauksite į audringą, bet visiš-
kai nenaudingą veiklą. Verčiau 
išanalizuokite situaciją ir susi-
dėliokite prioritetus. Išsirinkite 
svarbiausius reikalus, ir tik 
juos spręsite. 

SKORPIO -
NAS. Laukia di-
džiulis pelnas ir 
nauji finansiniai 
horizontai. Jums 

pasiūlys svajonių darbą su 
svajonių alga. Jūsų autorite-
tas auga, vadovybė jumis pa-
tenkinta. Penktadienį gausite 

didelę pinigų sumą. Savaitė 
palanki pakeisti savo požiūrį 
į gyvenimą, pasiekti sėkmės 
darbe ir meilėje. Galite su-
laukti naujų darbo pasiūlymų, 
karjeros kilimo galimybių: 
jus vertina ir myli. Gera nuo-
taika lems produktyvų darbą 
ir leis susidoroti su sunkiau-
siomis užduotimis. O penkta-
dienį tikėtinas džiugus įvykis 
asmeniniame gyvenime. 

Š A U LY S . 
Savaitės pradžio-
je tikėtinos ne-
lauktos pajamos, 
neskubėkite jų 

išleisti. Naudingas bus verslo 
susitikimas trečiadienį. Pagerės 
santykiai su kolegomis. Ateina 
laikas priminti apie save ir savo 
interesus. Antradienį neverta 
imtis kardinalių permainų. Ke-
tvirtadienį atsiras svarbių reika-
lų, kurie reikalaus ir kantrybės, 
ir dėmesio smulkmenoms. Su-
derinę norus su galimybėmis, 
suplanavę veiksmus, pasieksite 
sėkmės. Savaitgalį geriau pra-
leisti patogioje aplinkoje, ge-
riausia būtų namie. 

O Ž I A R A -
GIS. Jūsų finan-
sinė padėtis bus 
sudėtinga. Gali 
padėti draugai, 

tačiau tai laikinas sprendimas, 
geriau mažinkite išlaidas. 
Trečiadienį ir ketvirtadienį 
neskirkite svarbių susitikimų, 
pasitarimų. Geriau dirbkite 
vienumoje. Panašu, kad kažkas 
jus erzina ir neramina. Supras-
kite, ką darote ne taip. Ketvir-
tadienį teks būti ryžtingiems, 
pasitikėti savo jėgomis. Darbo 
santykiai priklausys ir nuo jūsų 
ištvermės bei diplomatiškumo.    

V A N D E -
NIS. Pakanka-
mai įtemta savai-
tė. Sudarydami 
sutartis tikrinkite 

dokumentus iki paskutinio ka-
blelio, o dar geriau, iš anksto 
pasitarkite su teisininku. Savai-
tės pabaigoje seks jūsų lėšos, 
bet tai laikina. Teks daug dirbti, 
imtis naujų, neįprastų užduočių. 
Trečiadienį dėl jūsų palaido lie-
žuvio gali komplikuotis santy-
kiai su kolegomis. Ketvirtadienį 
apie save primins senos šeimy-
ninės problemos. Sekmadienio 
iškyla baigsis ne taip, kaip tikė-
jotės, tad gal geriau ją atidėti.

Ž U V Y S . 
Puikus metas ieš-
koti naujo darbo 
ar naujų verslo 
partnerių. Sa-

vaitgalis palankus pirkiniams. 
Tikėtinos karjeros galimybės. 
O čia, lyg tyčia, ir asmeni-
niam gyvenimui reiktų skirti 
daugiau dėmesio. Tikėtinos 
apgaulės, manipuliacjos. Jūsų 
nervingumas atsilieps santy-
kiams su artimaisiais, trukdys 
susikaupti darbams. 

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Lapkričio 9 d. Naktį -3

Dieną 3
PV,
1-5 m/s

Šalna

Lapkričio 10 d. Naktį -1
Dieną 6

PV,
6-12 m/s

Lapkričio 11 d. Naktį 5
Dieną 8

PV,
2-6 m/s

Orų prognozė lapkričio 9-11 d.

Kariuomenė tęsia kovą su dronais, 
pirks naujos įrangos

Lietuvos kariuomenės 
Specialiųjų operacijų pajėgų 
batalionas tęsia kovą su be-
piločiais orlaiviais. Naujam 
įrangos komplektui numato-
ma išleisti iki 40 tūkst. eurų 
(su PVM). 

Kariuomenė išsamiau ne-
komentavo būsimo pirkinio 
detalių motyvuodama noru 
apsaugoti techniką nuo kontr-
priemonių. Pasak jos, kovos su 
dronais pajėgumus ji vysto jau 
ne pirmus metus. 

„Pagrindinė priežastis – be-
piločių skraidyklių išpopulia-
rėjimas, prieinamumas bet ku-
riam žmogui ir iš to kylančios 
rizikos. Kariuomenė turi apsau-
goti savo infrastruktūrą, veiklą 
ir karius nuo neteisėto informa-

cijos rinkimo, objektų patekimo 
į draudžiamas teritorijas ir kitų 
rizikų“, – teigiama komentare 
BNS.

Pasak Lietuvos kariuomenės, 
dar prieš kelerius metus prasidė-
jo pirmieji svarstymai apie „an-
tidronines“ priemones, vertinti 
įvairūs variantai, o pasirinkti 
naudojami ir plėtojami toliau. 

„Priemonių specifikacijų, 
kurių nėra viešai, komentuoti 
negalime, siekdami apsaugoti 
savo įrangą nuo galimų „prieš-
nuodžių“, – teigia kariuomenės 
atstovai.  

Vytauto Didžiojo jėgerių bata-
lionas šią savaitę paskelbė įrangos 
pirkimo konkursą. Jo specifika-
cijoje skelbiama, kad komplektą 
sudaro bepiločių orlaivių (BO) 
radijo ryšio aptikimo įrenginys ir 

jų užkardymo sistemų priemonė. 
Aptikimo įrenginys apie ras-

tus dronus arba valdymo pulto 
signalus turėtų pranešti LED 
indikacija, vibracija ir garsiniu 
signalu. Tuo metu užkardymo 
sistemų priemonė iš esmės būtų 
signalo slopintuvas. „Priemonė 
skirta BO valdymo, vaizdo per-
davimo ir navigacijos signalų 
slopinimui sukeliant radijo trik-
džius šių technologijų naudoja-
muose dažniuose diapazonuo-
se“, – rašoma dokumente. 

Kariuomenė nurodo, kad 
batalionas yra vienas iš keturių 
Specialiųjų operacijų pajėgų 
(SOP) padalinių. Jo užduotys 
apima specialiąją žvalgybą, rei-
dus, pasalas, vietovės blokavi-
mą ir paramą ugnimi.

BNS inform.

Varšuva: baltarusių karys mėgino šauti į Lenkijos karius
Lenkijos gynybos ministeri-

ja penktadienį informavo apie 
naują pavojingą incidentą prie 
sienos su Baltarusija, kai šios ša-
lies karys esą mėgino šauti į pa-
sienyje patruliuojančius lenkų 
karius iš pistoleto signalinėms 
raketoms leisti.

„Tolesnės provokacijos prie 
sienos. Vakar vienas Baltarusijos 
karys mėgino šauti raketiniu pis-
toletu Lenkijos karių link. Laimei, 
ginklas neiššovė“, – sakoma mi-
nisterijos „Twitter“ pranešime.

Gynybos ministerija pridūrė, 
kad maždaug už 100 metrų nuo to 
incidento vietos įvyko kita konf-
rontacija.

„Penki ginkluoti baltarusiai 
mėgino naikinti [pasienio] tvorą, 
šaukdami, kad šaus į Lenkijos ka-
rius, – sakoma pranešime. – Kai 
buvo iškviestos papildomos sienos 
apsaugos ir kariuomenės pajėgos, 
baltarusiai atsitraukė.“

Pastaraisiais mėnesiais tūks-
tančiai migrantų iš Sirijos, Irako, 
Afganistano ir Afrikos šalių turistų 
vizomis buvo privilioti į Baltaru-
siją, skatinant juos bandyti pereiti 
Lenkijos, Lietuvos ir Latvijos – tri-
jų su Baltarusija besiribojančių ES 
valstybių – sienas. ES valstybės 
kaltina Baltarusijos autoritarinį 

režimą organizuojant šį migrantų 
srautą kaip atsaką į ES jam taiko-
mas sankcijas.

Lenkijos užsienio reikalų mi-
nisterija trečiadienį pranešė, kad 
išvietė Baltarusijos diplomatą 
dėl „uniformuotų ilgavamzdžiais 
šaunamaisiais ginklais ginkluotų 
asmenų įsiveržimo“ į Lenkijos te-
ritoriją“. 

Minskas kitą dieną atsakė ana-
logišku žingsniu – iškvietė į URM 
Lenkijos reikalų patikėtinį. Ketvir-
tadienį paskelbtame Baltarusijos 
užsienio reikalų ministerijos prane-
šime sakoma, kad ji išreiškė „griež-
tą protestą“ Lenkijos diplomatui 
dėl kaltinimų sienos pažeidimu, 
kuris, anot Varšuvos, įvyko naktį į 
lapkričio 2-ąją.

„Baltarusija niekada neprovo-
kavo ir neketina provokuoti jokių 
pasienio incidentų“, – pabrėžiama 
URM pareiškime. Baltarusijos 
valstybės sienos komiteto atstovas 
Antonas Byčkouskis savo ruožtu 
penktadienį kaltino Lenkiją kurs-
tant įtampą prie abiejų šalių sienos.

„Be Lenkijos gynybos ministe-
rijos žodinių pareiškimų jie nieko 
neturi – ir nieko negali būti. Kaimy-
ninė šalis toliau kursto padėtį prie 
sienos. Lenkijos gynybos minis-
terijos atstovai iš esmės patys yra 
provokatoriai. Jų pareiškimuose 

esama visokiausių fantazijų, bet 
nepateikiama jokios įrodymais 
pagrįstos informacijos. Visu tuo 
siekiama kurti neigiamą Baltaru-
sijos įvaizdį“, – naujienų agentū-
rai AFP sakė pareigūnas.

Lenkijos ir kitų ES valstybių 
lyderiai kaltina Maskvos palaiko-
mo autokratinio prezidento Aliak-
sandro Lukašenkos vyriausybę 
migrantų srautų organizavimu ir 
vadina tai hibridine ataka, atsaku 
į Briuselio įvestas sankcijas Mins-
kui dėl jo griežto susidorojimo su 
opozicija.

Migrantai ir pabėgėliai sako, 
kad Baltarusijos pajėgos daž-
nai varo juos per sieną, o lenkų 
pareigūnai stumia atgal, todėl 
šie žmonės yra įstrigę tarp dvie-
jų valstybių, kai orai darosi vis 
žiemiškesni. Kaip rašo Lenkijos 
laikraštis „Gazeta Wyborcza“, iki 
šiol šiame rajone jau žuvo ma-
žiausiai 10 migrantų, septyni iš jų 
– Lenkijos sienos pusėje.

Lenkija į pasienį pasiuntė 
tūkstančius karių, kad jie padėtų 
pasieniečiams stabdyti iš Baltaru-
sijos plūstančių migrantų srautą, 
įvedė nepaprastąją padėtį pasie-
nyje, stato pjaunančios vielos 
užvarą ir ruošiasi ilgalaikės tvoros 
statyboms.

BNS inform.

AUGALAI

• Didmeninė prekyba 
Daniškais Kėniais. Eglučių 

dydžiai: 125-150 cm, 
150-175 cm, 175-200 cm, 
200-225 cm, 225-250 cm. 
El. paštas: danijoskeniai@

gmail.com.  
Tel. 8 611 63 555. Rokiškis
• Mažas bulves, kviečius. 
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
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ANEKDOTAI

Sūnus pasakoja tėvui - 
suvalkiečiui:

– Aš šiandien susapnavau 
sapną, kuriame tu man 
nupirkai šokoladuką.

– O jei gerai elgsies, 
tai tau prisisapnuos, 
kad nupirkau tau didelį 
šokoladą.

***
Į policiją ateina vyrukas 

ir sako:
– Noriu pasimatyti su tuo 

vagimi, kuris vakar apvogė 
mano butą.

– Kam jums tai? – 
klausia pareigūnas. – Bus 
teismas, ten ir pasimatysite!

– Matote, – sako 
vyrukas, – aš norėčiau 
atsiimti pareiškimą dėl 
vagystės, jei jis man 
papasakos, kaip sugebėjo 
naktį įlįsti į miegamąjį ir 
nepažadinti mano žmonos.

***

Stovi 14 blondinių prie 
kavinės. Prie jų prieina 
vyriškis ir klausia:

– Kodėl neinate į vidų?
Viena blondinė atsako:
– Matai užrašą N-18? 

Laukiam dar 4.
***
Jonukas klausia tėčio:
– Tėti, kodėl vieni žmonės 

sako „taip“, o kiti „jo“?
Tėtis jam atsako:
- Na, išsilavinę žmonės 

sako „taip“, o neišsilavinę - 
„jo“.

- Tėti, o mes išsilavinę 
žmonės?

- Jo.
***
Jaunas literatas neblaivus 

važiuoja per miestą. Jį 
sustabdo policininkas ir sako:

– Jūs juk visiškai girtas.
– Taip, bet juk gėrė 

ir Dostojevskis, ir Po, ir 
Hemingvėjus, ir visi kiti.

Pareigūnas puola prie 
racijos:

– Užtverkite visą kvartalą, 
gatvėmis važinėja visas būrys 
neblaivių...

***
Kalbasi du studentai. 

Vienas sako:
– Gal neinam šiandien 

į paskaitas? Gal į barą 
nueinam?

– Ne, man išsimiegot 
reikia...

***
Policininko šeimoje gimė 

dvynukai. Jo klausia:
– Kaip tu juos atskiri?
– Pagal pirštų atspaudus!
***
Po naujojo ruso langais 

sniege kažkas išsisiojo užrašą 
„Žora ožys“. Tas susikviečia 
ekspertus ir sako:

– Va jum 5000 baksų, 
išsiaiškinkit, kas tai padarė.

Po savaitės skambina 

naujam rusui ekspertai ir sako:
– Išsiaiškinom, ko prašėt, 

ir turim dvi naujienas: blogą ir 
labai blogą.

– Nu, sakykit pirmiausia 
blogą.

– Šlapimas jūsų geriausio 
draugo Vasios...

– O labai blogą?
– Rašysena jūsų žmonos.
***
Vaikinas gatvėje užkalbina 

merginą:
– Panele, koks gražus jūsų 

megztinis!
– O, ačiū. Jis iš tikros 

kupranugario vilnos.
– Aš tai iš karto supratau iš 

tų dviejų kauburėlių.
***
Eina turistas per mišką. 

Susitinka mešką. Meška 
klausia:

– Kas tu?
– Turistas...
– Netiesa! Aš esu turistas, o 

tu – turisto pusryčiai...
***
Išėjo Mikė Pūkuotukas 

kartą pasivaikščioti. Sutiko 
Knysliuką.

– Labas, Knysliuk.
– Labas, Pūkuotuk.
– Kaip gyveni, Knysliuk?
– Gerai gyvenu, Pūkuotuk.
– Gražus oras, Knysliuk.
– Gražus, Pūkuotuk.
Ir taip, po truputį, žodis po 

žodžio, užsidirbo Knysliukas 
į snukį.

***
Ligoninės chirurgas šaukia 

valytojai:
– Marija, ar tvarkydamasi 

neišmetei inkstų?
***
Žmona siunčia 

programuotoją į parduotuvę, 
liepia nupirkti rūkytos dešros.

– Jei bus rudų kiaušinių, 
paimk dešimt, – priduria.

Programuotojas 
parduotuvėje:

– Rudų kiaušinių yra?
– Taip.
– Tai duokite man 10 

gabalų rūkytos dešros...
***
Prestižinė užmiesčio 

gyvenvietė. Vienas „naujasis 
lietuvis“ šaukia kitam iš 
balkono:

– Klausyk, bachure, tavo 
uošvienė įkrito į mano baseiną 
su krokodilais!

– Na ir kas? Tavo 
krokodilai, tu juos ir gelbėk...

***
Vyras pagavo žmonos 

meilužį ir pradėjo jį mušti. 
Žmona, puolusi į neviltį, sako 
jam:

– Paleisk jį, juk jis tavo 
vaikų tėvas!

***
Teisėjas po teismo guodžia 

pasmerktąjį:
– Nesijaudinkite, atsėdėsite 

iki gyvos galvos, o tada jau 
žiūrėsime...

***
Kalbasi gydytojai: 

vienas – išblaivintojas, 
kitas – patalogoanatomas. 
Išblaivintojas sako:

– Dažniausiai iš pacientų 
girdžiu klausimą: „kur aš“

– Kartą ir aš išgirdau 
savo darbe tokį klausimą, 
– atsako žilas kaip obelis 
patalogoanatomas.

***
– Kaip valdžia gali įveikti 

korupciją?
– Savižudybe.
***
– Ei, dėdule, atsargiai – 

laiptai slidūs!
– Tu man neaiškink, žioply-

ly-ly.
***
Studentų bendrabutis – tai 

kulinarų mokykla, kurioje 
mokoma pagaminti 40 
patiekalų iš makaronų.

***
Prancūzija atšaukė savo 

pasiuntinį iš Monako. Pietums.
***
Kai kurie vyriškiai – kaip 

pašto ženkliukai: kuo stipriau 
spjauni, tuo labiau klijuojasi.

***
Kalbasi du politologai:
– Kas kaltas dėl situacijos 

šalyje: valdžia ar opozicija?
– Moterys. Kurios šiuos 

kvailius pagimdė.
***
Jūreivis aiškina laivo kokui: 
– Tavo makaronai man jau 

skersai gerklės stovi!
– O kam tu makaronus 

stačius valgai? Aš juos išilgai 
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Užmokėk, arba grosiu

viriau.
***
Petras seniai negeria ir 

nerūko. Bet kapinėse tuo 
nieko nenustebinsi.

***
Alisa stebuklų šalyje 

nušliaužusi penkis kilometrus 
suprato, kad čia – ne triušio 
urvas, o atjungtas naftotiekis.

***
Mažame miestelyje sunku 

būti paslaptinga moterimi.
***
Ačiū lokdaunui, kad 

sužinojome, jog mūsų šalyje 
gyvena vieni aristokratai: 
negali be teatrų ir restoranų 
apsieiti.

***
Mėgstu rudenį: kai už 

lango toks siaubingas oras, 
kad nereikia ieškoti priežasčių 
blogai nuotaikai.

***
Jei būtų gyvas Dž. 

Orvelas, jis paaiškintų, 
kad savo „Gyvulių ūkį“ 
ir „1984-uosius“ rašė 
kaip įspėjimą, o ne kaip 
instrukciją.

***
Kas bendro tarp vilkiko 

vairuotojo ir šuns? Aploja 
mažas mašinas.

***
Mūsų šalyje kova su 

korupcija primena sportinę 
žūklę: pagavai – paleisk.

***
Cenzūra – kaip venerinė 

liga: užsikrėsti lengva, o 
išsigydyti sunku.

***
Kas ateis pas mus 

su kardu, tas atsiliko 
ginklavimosi varžybose.

***
Močiutė skambina 

klebonui:
– Ar negalėtumėt ateiti 

sutvarkyti man interneto?
– O kodėl aš?
– Matote, kunigėli, kai 

anąkart buvo toks berniukas 
buvo atėjęs tvarkyt, tai 
kažką paspyrė, peržegnojo 
ir pasakė: „Tepadeda tau 
Dievas“. Nežinau, gal jis 
melstis nemokėjo, bet Dievas 
nepadėjo ir interneto vėl 
nėra.

BALDAI

• Valgomojo stalą Homede 
Tebe. Juodas/ąžuolo, 
650x650x720 mm. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 621 88 950. 
Rokiškis
• Rašomąjį stalą be stalčių. 
Raudonmedžio spalvos. 
Kaina 35 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis

• Geros būklės mažai 
naudotą darbo kėdę. Pirkta 
2021-09. Medžiaga - 
audinys, atlošas - tinklelis. 
Reguliuojamos atramos 
galvai ir juosmeniui, 
pakeliami porankiai. Kaina 
49 Eur. Tel. 8 687 22 685. 
Rokiškis
• Geros būklės mažai 
naudotą rašomąjį - 
kompiuterio stalą. Kaina 40 Eur. Tel. 8 685 10 115. Rokiškis


