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Naikinamas autobuso maršrutas 
Rokiškis- Laibgaliai- Rokiškis

Vos mėnesį gyvavęs 
autobuso maršrutas iš 
Rokiškio į Laibgalius ir 
atgal naikinamas kaip 
nepasiteisinęs, nes per 
mėnesį šiuo maršrutu 
važiavo vos 4 keleiviai. 
Bilietas jiems kainavo po 
1,1 eur, tad nesunku su-

skaičiuoti kiek pajamų iš 
šio maršruto gavo Rokiš-
kio autobusų parkas. 

Įdomu tai, kad patys laib-
galiečiai iniciavo šį maršru-
tą įteikdami merui surinktus 
gyventojų parašus dėl to-
kio maršruto reikalingumo. 
Valdžia buvo tikinama, kad 

važiuojančių tikrai bus, ta-
čiau eksperimentas parodė 
visai kitokius rezultatus.

Rokiškio autobusų par-
kas patyrė 400 eur nuos-
tolį, kurį padengs rajono 
savivaldybė.

„Rokiškio Sirenos
inform.

Skemų socialinės globos namuose 
pagamintas net 6,3 metro ilgio pyragas

Lapkričio 5 d. Skemų socialinės globos namuose vyko didelis sujudimas. Nuo pačio 
ryto į valgyklos salę iš visų skyrių keliavo pyragai.

 
Bendromis jėgomis buvo sutepta ir papuošta įstaigos 85-čiui paminėti skirtas ilgiausias 

pyragas. 6,30 metrų ilgio pyragas pats ilgiausias per visą spalvingą įstaigos gyvavimą.
 Ne tik gražų ir labai skanų pyragą globos namų bendruomenės nariai draugiškai ragavo 

skambant gyvai atliekamoms dainoms. O kur dar viktorina ir kitokios linksmybės... Tikrai 
graži šventė. Šventėje svečiavosi Aleksandravėlės kepėjos su šakočio edukacine programa, 
kurioje labai noriai sudalyvavo kiekvienas norintis.

Skemų socialinės globos namų inform.

Jau žinoma, kada bus įžiebta 
Kalėdų eglutė Rokiškyje

Rokiškio Kalėdų eglu-
tė bus įžieba jau gruodžio 
3 dieną! Sekite naujie-
nas „Rokiškio Sirenoje“ 
ir greitu metu sužinosite 
daugiau!

Informuosime, kada ir 
iš kur į Nepriklausomybės 
aikštę atkeliaus žaliaskarė, 
kokia bus jos įžiebimo pro-
grama.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

Antrąkart įvyko akcija „Neišmesk moliūgo“
Akcija „Neišmesk moliūgo“ 

įvyko jau antrąkart.
 Moliūgais ir rudenėlio šventės 

gėrybėmis, kurios atkeliavo iš Ro-
kiškio lopšelio-darželio „Varpe-
lis“, iš Tyzenhauzų alėjos, kuriuos 
atidavė miesto seniūnija, džiaugėsi 
ir gardžiai šlamštė Zanapolio dvaro 
taurieji elniai.

 Šiuo metų ūkyje jų apie 160. 
Taip pat Zanapolio dvare ganosi 
gauruotos hailendų veislės kar-
vės, kurios itin mėgsta duoną. Tad 
ir gauruotosioms atvežė šiek tiek 
duonos.

 O Jūs jau apsilankėte Zanapoly-
je? Nežinote kur rasti?

Nuorodos čia – https://www.ro-
kiskiotic.lt/objektai/zanapolio-ukis

Rokiškio turizmo 
ir tradicinių amatų 

informacijos 
ir koordinavimo 

centro inform.

Savaitės policijos įvykių apžvalga
Lapkričio 1 – 7 dieno-

mis Panevėžio apskrities 
policija pradėjo 45 ikiteis-
minius tyrimus.

Per savaitę buvo pradėti 
9 ikiteisminiai tyrimai dėl 
vagysčių (1 – iš negyvena-
mų patalpų, 1 – iš gyvena-
mojo namo ar buto, 1 – iš 
automobilio, 1 – iš dega-
linės, 2 – iš parduotuvių, 
2 – automobilių vagystės, 
1 – kita). Keturios vagystės 
įvykdytos Panevėžio mies-
te, 3 – Panevėžio rajone, 1 
– Biržų rajone, 1 – Pasvalio 
rajone. Vagysčių šią savaitę 
neregistruota Kupiškio, Ro-
kiškio rajonuose.

Pradėtas vienas ikiteis-
minis tyrimas dėl turto su-
naikinimo ar sugadinimo, 1 
– dėl neteisėto disponavimo 
narkotinėmis ar psichotropi-
nėmis medžiagomis, 1 – dėl 
pasipriešinimo valstybės 
tarnautojui.

Lapkričio 1 – 7 dienomis 
apskrities keliuose buvo re-
gistruoti du įskaitiniai (kai 

nukentėjo žmonės) eismo 
įvykiai. Jų metu sužeisti du 
automobilio keleiviai ir pės-
čioji. Policijos pareigūnai 
sustabdė 2 neblaivius vai-
ruotojus, kuriems nustatyta, 
kad kraujyje yra daugiau nei 
1,5 promilės alkoholio, to-
dėl taikoma baudžiamoji at-
sakomybė. Vienas neblaivus 
vairuotojas prie automobilio 
vairo sėdo Panevėžio rajo-
ne, 1 – Pasvalio rajone.

Primename!
Nuo lapkričio 1 d. iki 

kovo 31 d. lengvaisiais au-
tomobiliais, motociklais 
automagistralėse leidžiama 
važiuoti ne didesniu kaip 
110 kilometrų per valandą 
greičiu. Vasaros sezonu lei-
džiamas 130 kilometrų per 

valandą greitis. 110 kilome-
trų per valandą greičio ribo-
jimas įsigalioja ir greitke-
liuose (vasaros sezonu buvo 
leidžiamas 120 kilometrų 
per valandą greitis). Kituose 
keliuose maksimalus leis-
tinas greitis nekinta, tačiau 
esant sudėtingesnėms eismo 
sąlygoms, vairuotojai turi 
patys pasirinkti saugų grei-
tį, laikytis didesnio atstumo, 
vengti staigių manevrų.

Nuo lapkričio 1 dienos 
taip pat leidžiama naudo-
ti dygliuotas padangas. 
Naudojant tokias padangas 
būtina prisiklijuoti skiria-
mąjį ženklą. Nuo lapkričio 
10-osios draudžiama eks-
ploatuoti automobilius su 
vasarinėmis padangomis.

Panevėžio VPK inform.

„BMW“ automobilyje - 
galimai narkotinės 
medžiagos

Lapkričio 9 d. 14 val. Rokiškyje, Vytauto g., 
atliekant dalinę automobilio „BMW“ apžiūrą, 
daiktadėžėje rastas plastikinis, peršviečiamas 
paketėlis, kuriame baltos spalvos milteliai, 
įtariama narkotinė medžiaga. Įtariamasis (g. 
1973 m.) sulaikytas.

Panevėžio VPK inform.

Kėsinosi pavogti 
daiktus

Lapkričio 10 d. apie 3 val. Rokiškio r., Pan-
dėlyje, sugadinus prekybinio vagonėlio duris, 
pasikėsinta pavogti daiktus. Nuostolis tiksli-
namas.

Panevėžio VPK inform.

wwwrokiskiosirena.lt

Spalį – 3 proc. 
vidutinė metinė 
infliacija

Vidutinė metinė infliacija Lietuvoje, 
apskaičiuota pagal su kitomis Europos 
Sąjungos šalimis suderintą vartotojų kai-
nų indeksą (SVKI), spalio mėnesį buvo 3 
procentai.

Statistikos departamento duomenimis, 
pagal SVKI apskaičiuota vidutinė meti-
nė infliacija buvo 0,1 punkto mažesnė, nei 
apskaičiuota pagal vartotojų kainų indeksą 
(VKI).

Suderinta metinė (spalį, palyginti su 
2020-ųjų spalio mėnesiu) infliacija buvo 8,2 
procento. Pagal VKI apskaičiuota metinė 
infliacija siekė 8 procentus. Suderintas mė-
nesio (spalį, palyginti su rugsėju) vartojimo 
prekių ir paslaugų kainų pokytis, kaip ir ap-
skaičiuotas pagal VKI, sudarė 1,7 procento.

BNS inform.
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Hibridinio karo grimasos: kas yra tikrasis šio karo taikinys
BRYDĖS

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
Su terminu „hibridinis ka-

ras“ iš esmės susipažinome 
prieš gerus septynerius metus, 
kai Rusija užpuolė Ukrainą, 
atplėšė ir aneksavo Krymą bei 
įplieskė negęstančius ginkluo-
tus konfliktus Dombabvėje ir 
Lugandoje (Dombaso ir Lu-
gansko liaudies respublikomis 
šitas nusikaltėlių chuntas va-
dinti nekyla ranka). Baikščiai 
tylint pasaulio lyderiams. Da-
bar hibridinio karo taikiniu 
esame mes patys. Ir pasau-
lis, užuot reikalavęs stabdyti 
agresiją, stabdo... mus: šiame 
laikrašyje yra naujienų agen-
tūros BNS pranešimas apie 
tai, kaip Briuselio kiauragal-
viai ruošiasi raginti Lenkiją 
bei Lietuvą keisti įstatymus, 
įteisinusius nelegalių migrantų 
atstūmimą.

Mes, žurnalistai, ir visuome-
nė buvome mokomi: hibridinis 
karas turi daug šakų, atšakų ir 
stadijų. Tačiau mes iš esmės ne-
suvokdami šito karo baisumų ir 
galimybių, koncentravomės tik 
į keletą. Viena jų – informacinis 
karas. Mes buvome mokomi būti 
budriais, skirti netikrus straips-
nius, informacijos įmetimus, 
trolių komentaruose ir socia-
liniuose tinkluose veiklą. Mes 
mintinai žinome taikinius, į ku-
riuos taikosi priešiškų valstybių 
propaganda: Lietuvos istorija, 
Lietuvos kariuomenė, Lietuvos 
narystė NATO, Lietuvos narystė 
Europos Sąjungoje. Į pirmuo-
sius tris taikinius troliai ir juos 
diriguojantys lėlininkai seniai 
atsikando dantis. O štai Lietuvos 
narystė Europos Sąjungoje...

Kad visiems ir viskas būtų 
aišku ir paprasta, reikia suprasti 
viena: Lietuva turi du saugumo 
garantus. Karinė gynybinė są-
junga yra NATO. O antroji, ne 
mažiau reikšminga ir svarbi, yra 
narystė Europos Sąjungoje. Tai 
yra esminis akcentas – Lietuva 
yra Vakarų demokratijos, o ne 
Rusijos imperijos (ji toli gražu 
nėra buvusi, ir net nebeslepia 
savo imperinių kėsų) arealas. 
Kalbėti apie Rusiją, kaip apie ga-

limą imperiją, be Ukrainos, Bal-
tijos šalių ir Lenkijos iš esmės 
negalima. Su Lenkija ir Baltijos 
šalimis lyg ir buvo viskas aišku. 
Kol nebuvo įjungtas hibridinio 
karo mechanizmas. Jo taikinyje 
yra ne pabėgėliai – jo taikinyje 
yra Rytų Europos šalių narystė 
Europos Sąjungoje. Ir nereikia 
dėl to turėti jokių iliuzijų.

Esminė mums priešiškų vals-
tybių veiklos kryptis – takosky-
ra tarp senųjų, deja, bet gerokai 
išgverusių, nupušusių ir utopijo-
mis klimato kaitos bei žmogaus 
teisių srityse gyvenančių senųjų 
Europos valstybių ir Rytų Euro-
pos šalių, kurios dėl savo isto-
rinių ypatumų kur kas tvirčiau 
stovi ant žemės, ir galvoja kol 
kas dar galva, o ne, atleiskite, sė-
dyne, ar dar blogiau – pinigine. 
Vakarų Europa jau 70 metų ne-
gyveno jokio išgyvenimo karo, 
nežino, kas yra okupanto batai 
jų šalių teritorijose. Jei lyginti 
Vakarų ir Rytų Europą su katinu, 
tai mes būtume drąsūs kiemo rai-
niai, mokantys ir peles gaudyti, 
ir peštynėse nagus bei dantis pa-
leisti. Ir stebėti aplinką visomis 
juslėmis, kad nepražiopsotume 
teritorijoje svetimo katino ar 
šuns. Vakarų Europa seniai tapo 
persų katinu, ėdančiu tik pašte-
tą iš skardinėlės, tokiu visiškai 
teisingu, padoriu, kastruotu, nie-
kada nedalyvavusiu peštynėse ir 
dėl anatomijos subtilumų (suplo-
to snukiuko) negalinčiu ir visiš-
kai nenorinčiu gaudyti pelių. 

Šie skirtumai lemia Rytų ir 
Vakarų Europos požiūrių skir-
tumą į daugelį dalykų. Mums 
atpažinti pavojų iš mažiausių jo 
signalų – išgyvenimo klausimas. 
O nupenėtas persų katinas plėšrų 
šunį atpažins tik tada, kai šis dan-
timis įsisegs į iššukuotą minkštą 
kailiuką. Ir kai ant savo kailiuko 
pajus šuns iltis, ir gintis, ir bėgti 
bus jau vėlu. Todėl Rytų europie-
čiai – mes, broliai latviai, broliai 
lenkai – nelegalių migrantų kri-
zėje matome kur kas daugiau, 
nei nori matyti sotūs europiečiai. 
Todėl mes, skirtingai nuo kelių 
jaunų durnelių, įvardijančių save 
„krikščionimis“, bet nemokančių 

„Tėve mūsų“, skirtingai nuo iš-
gverusios Europos komisijos su 
visais jos komisarais ir dangorai-
žiais, pirma statome sienas, o tik 
po to tiltus. Nes kol kas ant sie-
nos nėra tvirtesnių tvirtovių, už 
lietuvių plačias krūtines. Įskai-
tant ir mūsų, rokiškėnų vyrų, 
kiekvieną savaitę vykstančių 
saugoti sienos. Štai dabar, mie-
li rokiškėnai, ir sužinojote, kam 
reikalingi kariai savanoriai. 

Ką reiškia neturėti didesnių 
tvirtovių, nei mūsų pasieniečių, 
karių, policininkų krūtinės, mes 
matome Lenkijoje. Kuri, kaip ir 
mes, Briuselio nukvakėlių buvo 
įtikinta ir dabar tebetikinama 
apie jų svajonių pasaulėlį su til-
tais, bet be sienų. Ir vos prieš ke-
lias savaites Vokietijos! Užsienio 
reikalų ministras apskrtai kalbė-
jo apie mūsų teisę turėti sieną... 
nuo ne tik Lietuvai, ne tik Lenki-
jai, nuo visam pasauliui nedrau-
giškų režimų.

Taigi, įvardinkime aiškų šio 
hibridinio karo tikslą: Rytų Eu-
ropos, ypač Baltijos šalių ir Len-
kijos atskyrimas nuo Europos 
Sąjungos. Štai ko iš tiesų siekia 
du konflikto lėlininkai – batka ir 
putleris.

Kaip to tikslo pasiekti? Jei jūs 
manote, kad šio tikslo siekimo 
priemonės – keli pusdurniai va-
tagalviai su plakatais ir keliasde-
šimt feisbuko grupių su keliomis 
dešimtimis tūkstančių nukvakė-
lių, tikinčių, kad „prie ruso buvo 
geriau“, tai esate labai naivūs. 

Hibridinis karas yra save 
maitinantis Europos  Sąjungos 
vėžys, kurio dėka sąjunga save 
naikina iš vidaus, faktiškai ne-
sikišant nedraugiškų valstybių 
lėlininkams. Vėžys yra tada, kai 
organizmas pats prieš save kovo-
ja, ir pats save naikina.

Kaip tai veikia? Pirmiausia, 
reikia skatinti visuomenės nu-
sivylimą Europos Sąjunga. Ir to 
vien tik rašiniais apie sovietinio 
plombyro privalumus ar kelių 
pasakorių kanalais „Lietuvis rė-
žia motiną teisybę“ neprasisuksi. 
Lygis ne tas. Kaip ir tų kelių pa-
jacų, renkačių parašus Mordorui 
naudingam referendumui. 

Tačiau kur kas efektyvesnė 
bus paties Briuselio strategija, 
pavyzdžiui, su nelegalių migran-
tų antplūdžiu kovojančioms ša-
lims drausti vienintelę efektyvią 
migrantų išstūmimo techniką. 
Iš esmės migrantų krizė ir buvo 
apvaldyta, nes jie buvo išstumti. 
Tuo buvo pasiekta keli Mordorui 
nepageidaujami rezultatai: pir-
ma, migrantai tapo Batkos, o ne 
mūsų problema, antra – nurimo 
pati visuomenė, nes jai kasden 
nepateikiami nauji trigeriai ir 
naujos istorijos apie prikako-
tus termosus ir nusiaubtas pa-
talpas, trečia – ne dienomis, o 
valandomis auga pasitikėjimas 
mūsų pasieniečiais ir kariais, 

kurie parodė, kad yra ne kermo-
šių pramoga, ne košės virėjai, o 
gynėjai, kurie sugeba efektyviai 
įveikti visuomenei kylančius iš-
šūkius ir pavojus. Ketvirta, nuri-
mo nevyriausybinių organizacijų 
ir maitlesių iš užsienio šalių (ką 
gi kito Lietuvoje veikė žmogaus 
teisių „gynėjai“ iš, pavyzdžiui, 
Škotijos) pypavimai apie vargšus 
kenčiančius migrantus, keliantys 
įtampą ir supriešinimą. 

Kaip jau minėjau, nelegalūs 
migrantai tapo riebia Batkos 
problema. Kol jie Baltarusijoje, 
tuos žmones reikia nors kažkaip 
maitinti. Ir jei jie ima ir numiršta 
iš šalčio bei išsekimo Baltarusi-
joje, nors pasaulio žiniasklaida 
ir skalbia „niekšus“ lenkus, bet 
fakto, kad jie mirė Baltarusijos 
pusėje, kad Baltarusijos pusėje 
jiems nebuvo suteikta pagalba, 
visgi nepaneigsi. Kitaip sakant, 
kol jie yra Baltarusijos pusėje, 
tol jie yra Batkos dantų skaus-
mas. Kai pateks į mūsų, iš karto 
taps mūsų galvos skausmu. 

Ir čia, o stebukle, ima ir įsikiša 
mūsų šaunieji Briuselio korido-
rių žiurkinai. Užuot padėję Lie-
tuvai ir Lenkijai spręsti šią labai 
sudėtingą problemą darbais (Ma-
rianų gylio susirūpinimo įdubų 
kasimas, zvanijimas telefonais 
Irako užsienio reikalų ministrui 
ir kitos parodomosios priemo-
nės nesiskaito), jie ima rimtai 
trukdyti. Hibridinio karo esmė ir 
yra – toje pačije pusėje esančios 
pajėgos kovoja viena prieš kitą, 
dideliam priešo džiaugsmui. 
Užuot žnybę Baltarusiją (nes ją 
prižnybti reikia ir proto, ir stubu-
rą turėti, o ne sėdėti apsižergus 
NordStream vamzdį), Europos 
gudručiai ima žnybti Lenkiją. 
Mums dėl to džiaugtis nereikėtų 
– kitą smūgį iš Briuselio gaus ne 
Batka, o mes. Taigi, Lietuvos ir 
Lenkijos visuomenės iš Europos 
Sąjungos gavo kelis labai aiškius 
naratyvus. Pirma, kas jums benu-
tiktų, jūs galite kliautis tik savimi 
pačiais, viskas, ką gali Briuselis, 
tai išreikšti giliausią susirūpini-
mą. Antra – jūs net neturite teisės 
gintis: jūs negalite turėti sienų, 
negalite patys spręsti, ką įsileis-
ti į savo šalis, o ką – ne. Trečia 
– jūsų įstatymai mūsų norams ir 
įgeidžiams yra ne rodiklis. Ke-
tvirta – mes matome, kaip jūsų 
pasieniečiai ir kariai išstumia 
pabėgėles moteris ir vaikus, bet 
demonstratyviai užsimerkiame, 
kad Baltarusijos kariai juos stu-
mia. Ir visa tai transliuoja ne ke-
lių tūkstančių auditoriją turintys 
pusiau pogrindiniai vatagalvių 
kanalai. Apie tai, kad Bruseliui 
„nepatinka“ pabėgėlių išstūmi-
mo taktika, kalba oficialūs ka-
nalai. Kad Europos komisijos 
pirmininkė atsisakė finansuoti 
fizinės sienos statybą – taip pat 
oficialu. Ir ar ne tokio nepasiti-
kėjimo, ne tokio nusivylimo ir 

siekia mūsų Rytų kaimynai?
Kita hibridinio karo šaka: 

Lietuvos institucijų veikla vie-
na prieš kitą. Žmogaus teisių 
kontrolierius prieš pasieniečius, 
žurnalistai prieš pasieniečius. 
Kuriama totalinė nepasitikėjimo 
vieni kitais atmosfera. „Baisūs“ 
reportažai žiniasklaidoje apie 
migrantus kuria ką? Kaip jūs 
manote, ar labai gerai jaučiasi 
dvi su puse paros šaltyje, drė-
gmėje sieną saugojęs pareigū-
nas, sužinojęs, kad jis yra vaikus 
skriaudžiantis barbaras? Kokia 
jo motyvacija? Primenu, kad mes 
neturime tvirtesnių sienų ir tvir-
tovių už mūsų pasieniečių ir ka-
rių krūtines. Kaip jie jaučiasi, kai 
visą naktį atstovėję prieš baltaru-
sų pasieniečių ginklų vamzdžius, 
į akis švitinami jų automobilių? 
Sušalę lietuje, atokvėpio minutę 
jie skaito straipsnius apie save, 
kaip apie tuos, kurie išvijo varg-
šų afganų šeimyną? Galbūt ne 
vienas pagalvoja, ką jis čia daro, 
jei žiniasklaida iš jo daro vals-
tybės priešą? Ne svetima propa-
ganda, o savi žurnalistai. Kurie 
išmoko atskirti grubų propagan-
dinį feikinio straipsnio įmetimą, 
bet nesuvokia, kad jų rašiniai, 
verčiami į tas pačias baltarusių, 
rusų kalbas ir tarnauja tai pačiai 
propagandai. O išversti į anglų, 
prancūzų ar vokiečių kalbas eu-
ropiečiams įrodinėja, kad esame 
baisūs žvėrys, neverti būti jų ci-
vilizuotų šalių bendrijoje.

O tereikia vieno: paklausti 
į šaltį ir naktį vaikus atgrūdu-
sių migrantų: kas jus čia atne-
šė? Kodėl jūs pastatėte į pavojų 
save ir vaikus? Ir teneapgauna 
jūsų suklaidintų avelių įvaizdis: 
suklaidinti buvo galima liepą ar 
rugpjūtį. Dabar jau visi žino, kad 
Lietuva ir Lenkija migrantų neį-
sileidžia. Bet vis tiek į Baltarusi-
ją skrenda dešimtys lėktuvų „tu-
ristų“. Ne nuo karo jie bėga, ne 
nuo skurdo: lenkų, ukrainiečių 
aktyvistai iš nuotraukų internete 
paskaičiavo, kad kai kurių mi-
grantų striukės kainuoja ir 500, 
ir 1000 Eur. O kiek kainuoja jūsų 
striukė?

Su didžiuliu sienos pažeidė-
jų antplūdžiu kovojanti Lenkija, 
jos visuomenė jaučia didžiulę 
natūralią nuoskaudą. Tokią pat 
nuoskaudą ima jausti ir Lietu-
vos visuomenė. Štai ji ir yra pats 
baisiausias to hibridinio karo 
nuodas. Nepasitikėjimas Euro-
pos Sąjunga, euroskepticizmo 
augimas. Jau vis atviriau kalba-
ma apie polexitą. Kam to reikia? 
Faktiškai pačiomis pigiausiomis 
priemonėmis, neįdėdami perne-
lyg daug pastangų, Batka ir pu-
tleris sėkmingai skaldo Vakarų 
visuomenes. Skaldyk ir valdyk 
– sena kaip pasaulis, labai sė-
kminga politika, atliekama pa-
čių Europos Sąjungos institucijų 
rankomis. 
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Alkoholio įstatymo pakeitimai jau ne už kalnų – 
ką apie tai mano rokiškėnai

Vyriausybė pritarė Seime 
svarstomiems siūlymams 
leisti įsigyti silpno alkoholio 
nuo 18 metų bei nebedrausti 
įsigyti ir vartoti stiprų alko-
holį.

Svarstomi pakeitimai, ku-
riais nuo 18 m. asmenims būtų 
leista vartoti silpną, ne dau-
giau kaip 15 proc. alkoholio 
turinčius gėrimus. Taip pat 
leisti prekiauti iki 15 proc. na-
tūralios fermentacijos alkoho-
liu mugėse ir parodose (šiuo 
metu mugėse – 7,5 proc., par-
odose – 13 proc.).

Numatoma ilginti alkoho-
lio pardavimo laiką sekmadie-
niais iki 20-os valandos ir li-
beralizuoti alkoholio reklamą.  
Pataisose numatyta leisti alko-
holio gamintojams pristatyti 
savo produktus socialiniuose 
tinkluose, leisti „objektyvią 
pažintinę, mokslinę, istorinę 
informacijos apie alkoholinių 
gėrimų vartojimo būdus, ga-
mybą, tradicijas, pelnytus ap-
dovanojimus sklaidą“.

Pasaulio sveikatos orga-
nizacijos (PSO) atstovai ap-
gailestauja, kad siūlymais li-
beralizuoti alkoholio prekybą 
ir vartojimą šalyje bandoma 
silpninti kontrolę.  

Naujausi PSO duomenys 
rodo, kad Lietuva patenka į 
penketuką šalių, kurios per 
penkerius metus labiausiai su-
mažino alkoholio vartojimą. 
Be to, PSO ragina valstybes 
labiau reguliuoti socialinių 
tinklų ir interneto žiniasklai-
dos rinkodarą, susijusią su al-
koholiu.  

Apie planuojamus įstaty-
mo pakeitimus pakalbinome 
Rokiškio Visuomenės svei-
katos biuro direktorę Agnę 
Šapokaitę, Rokiškio rajono 
savivaldybės tarybos narį, 
Velykalnio bendruomenės 
pirmininką Stasio Mėkšėno, 
Rokiškio rajono savivaldybės 
tarybos narę Gretą Giriūnaitę 
ir Rokiškio kūno kultūros ir 
sporto centro direktorių Tadą 
Stakėną.

 Agnė Šapokaitė, Rokiš-
kio Visuomenės sveikatos 
biuro direktorė:

„Asmeniškai nenorėčiau, 
kad šis įstatymas būtų keičia-
mas. Vieni žmonės jau pri-
prato prie pakeitimų, o kiti 
laukia pokyčių. Penkių metų 
laikotarpis nuo šio įstatymo 
priėmimo yra dar trumpas lai-
kas pamatyti rezultatus. Nors 
Lietuva, pagal statistiką, pa-
tenka į penketuką šalių, kurios 
per penkerius metus labiausiai 
sumažino alkoholio vartojimą, 
dar yra kur stengtis.

Neigiamai vertinu siūlymą 
18-os metų asmenims suteikti 
galimybę įsigyti alkoholinius 
gėrimus tik iki 15 proc., o nuo 
20-ies metų – visus alkoholi-
nius gėrimus. Bet koks alko-

holis, turintis mažą ar didelį 
procentą laipsnių, kelia riziką 
atsirasti priklausomybei.

Kai buvo priimtas įstaty-
mas dėl alkoholio vartojimo 
tik nuo 20-ties, žmonėms buvo 
labai keista ir jiems tai kėlė 
pyktį, kad 18-os metų sulau-
kęs asmuo gali ir privalo tar-
nauti kariuomenėje, dalyvauti 
politiniame gyvenime, sukurti 
šeimą ir turėti vaikus, tačiau 
alkoholio nusipirkti negali. 
Nenoriu pasakyti, kad 18-os 
metų sulaukę žmonės yra ne-
atsakingi, bet, kuo anksčiau 
pradedama vartoti, tuo didesnė 
tikimybė įgyti priklausomybę. 
Juk sulaukus pilnametystės, 
negali tapti Lietuvoje seimo 
nariu, amžiaus cenzas yra 
25 metai. O apie šio amžiaus 
cenzo, dėl patekimą į seimą, 
niekas nediskutuoja? Taip pat 
daug diskusijų kelia prekybos 
laikas alkoholiu nuo 10 iki 20 
val. ir savaitgaliais iki 15 val., 
remiantis kitų šalių pavyzdžiu, 
ten prekyba vyksta iki 18 val., 
o savaitgaliais visai nėra gali-
mybės nusipirkti alkoholio.

Tikrai labai džiaugiuosi, 
kad alkoholio reklamos jau 
nebėra, visiškai jos nepasigen-
du, galėtų jos ir nebūti. Anks-
čiau kiekviena TV reklaminė 
pertraukėlė ir dažnas interne-
tinės svetainės puslapis turėjo 

bent vieną ar kelias alkoho-
linių gėrimų reklamas. Šiuo 
metu, pasiliko tik nealkoho-
linių gėrimų reklamos. Be to, 
manau nealkoholinių gėrimų 
gamyba gamintojams išėjo į 
naudą. Tapo pelninga verslo 
sritimi, nes nealkoholiniams 
gėrimams akcizai netaikomi, 
tačiau gėrimų kaina nėra ma-
žesnė. Tai yra marketingas 
– kita medalio pusė, kuri yra 
suinteresuota užverbuoti jau-
ną žmogų, reklamose demons-
truojamų gėrimų paragauti.

Planuojami pakeitimai, 
manau, prisidės prie alkoho-
linių gėrimų prieinamumo ir 
jų vartojimo skaičių augimo. 
Iš tikrųjų yra liūdna, kad nėra 
pastovumo. Keičiantis seimo 
narių kadencijoms, vėl siūlomi 
nauji įstatymų pakeitimai ir vėl 
viskas keičiasi iš pagrindų.“

 Stasys Mekšėnas, Vely-
kalnio bendruomenės pir-
mininkas, Rokiškio rajono 
savivaldybės tarybos narys

„Galvokim apie tai, kaip 
apie paprastą dalyką. Anks-
čiau būdavo sporto varžybos, 
kurias remdavo alaus gamin-
tojai. Jose būdavo pritraukia-
ma daug žmonių ir verslas, 
aišku, suinteresuotas.

Ateina į sporto varžybas 
maži vaikai, seneliai, anū-

kai, tėtis, mama. Tegul šios 
sporto šventės būna gražesnis 
pavyzdys, o ne reklama, kad 
pritraukti daugiau žiūrovų al-
koholio pardavimams.

Jeigu į viską žiūrėtumėme 
plačiau, kaip pavyzdys – Ro-
kiškio rajono savivaldybės 
aikštėje būdavo sustatyta daug 
palapinių. Geltonos, mėlynos, 
žalios. Išstatyti stalai, alaus 
statinės. Bėgiodavo maži vai-
kai. Seneliai ir tėvai, visi sėdi 
ir geria alų. Tai šventė didžiu-
lė, o po viso to, prisimenu la-
bai puikiai – greitosios medi-
cinos pagalbos automobiliai, 
policija, sirenos, muštynės ir 
taip toliau.

Tai jau praeitis. Bet ji rodė 
būtent tai. Aš nesu prieš alko-
holį ir visad sakiau, kad alko-
holis irgi yra kultūros dalis, bet 
aš skatinu sveiką gyvenseną.

Manau, kad klausimas, ko-
dėl šie pakeitimai yra svars-
tomi yra labai paprastas – tai 
verslo magnatai, kurie nori kuo 
daugiau. Jiems nerūpi žmonių 
sveikata, jiems rūpi pelnas.

Kas susiję su alkoholio tūrio 
klausimu, visad galima remtis 
praktika. Jei, sakykime, 18 
metų jaunuolis išgertų degti-
nės, kas galėtų nustatyti ar jis 
gėrė 40 ar 15 laipsnių alkoholį?

Jeigu ši pataisa įsigalios, 
žiūrint į ateitį, tačiau žinant 

dabartinį jaunimą, nebus to, 
kas buvo pries 30-imt metų. 
Jaunimas jau žymiai mažiau 
vartoja alkoholio. Žmonės 
darosi vis labiau sąmoningi. 
Tačiau manau, jeigu bus šis 
pakeitimas priimtas, jis gali 
pakeisti rodiklius į blogąją 
pusę. Jei Lietuvoje bus at-
likta ir paskelbta statistika, 
kiek kilo ar krito avaringumo, 
smurto šeimoje ar neblaivių 
vairuotojų kelyje skaičiai ma-
tysime kaip šie pakeitimai iš 
tiesų įtakojo šiuos rodiklius 
aiškiau.“

 Greta Giriūnaitė, rajono 
tarybos narė:

„Žiūrėjau tiek ministerijos, 
tiek vyriausybės diskusijas, jų 
argumentus, bet pati, katego-
riškos nuomonės neturiu šiuo 
klausimu. Vienas dalykas aiš-
kus, kad kuo vėlesniame am-
žiuje jaunimas vartos alkoholį 
– tuo yra geriau. Bet dėl argu-
mento kitos pusės, aš labiau 
linkčiau sutikti, kad kuo dau-
giau yra draudžiama, tuo dides-
nis noras yra pasiekti ir gauti.

Tikrai susiduriu su labai 
daug jaunimo, kurie alkoholio 
visai nevartoja, turi sveikus 
laisvalaikio praleidimo bū-
dus, pozityvius ir nekenkian-
čius sveikatai. Žaidžia stalo 
žaidimus, nemažai sportuoja. 
Žinau, nes kartu sportuoju ir 
pati. Užimtumas taip pat yra 
labai svarbu.

Pati esu jaunas žmogus ir 
su jaunimu bendrauju. Tikrai 
tie, kurie nori, susiranda, 
gauna iš kažkur nusipirkti 
alkoholio, nors yra aštuo-
niolikmečiai. Ar po įstatymo 
pakeitimo dėl alkoholinių gė-
rimų pirkimo tik nuo 20-ies 
seimas sumažino vartojimą 
tarp 18-os metų jaunimo? Aš 
tos statistikos nežinau, bet la-
bai tikrai abejočiau. Manau, 
kad labai liberaliai pasižiūrė-
siu į šį klausimą, tačiau, kuo 
daugiau šviesim visuomenę 
ir nuo kuo mažesnio amžiaus 
kalbėsim apie atsakomybę, 
alkoholio žalą, mokysime 
apie šiuos dalykus, nuo mo-
kyklos iki šeimos - tuo bus 
geriau ir tik tada keisis para-
digma. 

Daugelis dabar sako - ka-
dangi jaunesniems kaip 20 
m. buvo uždraustas alkoholio 
vartojimas, tai dabar įstatymui 
pasikeičiant, tai tampa aktyvus 
skatinimas jaunimui, kad var-
totų alkoholį nuo ankstesnio 
amžiaus. Tačiau vartoja ir jau-
nesni. Visi šitą, manau, žino.

Aš labiau palaikau spren-
dimą, kad nereikėtų šių drau-
dimų. Bet yra kaip yra. Ir šie 
draudimai tikrai neneša to 
užkardymo alkoholio vartoji-
mui. Na, kaip sakau, skaičių 
neturiu, tai mano asmeninė 
nuomonė, kiek domiuosi šiuo 
klausimu.“

Tadas Stakėnas, Rokiškio 

kūno kultūros ir sporto cen-
tro direktorius:

„Jei 18 m. žmogus yra lai-
komas pilnamečiu, įgyja visas 
teises, atsako už savo veiks-
mus ir t. t., jis pilnai atsako už 
viską. Manau, kad asmenys 
nuo 18 m. galėtų ir patys pa-
sirinkti ar vartoti alkoholį. Šis 
20-ies metų limitas, manau, 
yra perteklinis suvaržymas. 
Aišku, pritariu tam, ką A. Ve-
ryga minėjo, priiminėdamas 
šį įstatymą, kad kuo vėliau 
žmonės pradeda vartoti alko-
holį tuo būna mažesnė žala 
organizmui. Iš dalies pritar-
čiau tam, bet iš kitos pusės, 
žmogus įgyja visas teises tap-
damas 18-os ir tikrai gali pasi-
rinkti už save. Ar jam vartot, 
kiek vartot ir ką vartot. Ma-
nau, turėtų būti grįžtama prie 
to, kad alkoholį būtų galima 
vartoti nuo 18-os. 

Aš labai abejoju ar drau-
dimas įsigyti ir vartoto alko-
holį jaunesniems nei 20 m. 
asmenims labiausiai įtakoja 
mažėjančius alkoholio var-
tojimo rodiklius Lietuvoje. 
Turbūt kiti pakeitimai turėjo 
didesnį poveikį, o jų buvo vi-
sas spektras. Ribojimų buvo 
įvesta daugiau ir jie su laiku 
kažkiek prisidėjo, prie alko-
holio vartojimo mažėjimo. 
Pavyzdžiui, plačiau vystoma 
prevencinė veikla. Ir patys 
žmonės tampa sąmoningesni, 
pradeda rinktis, kaip, kiek, ar 
iš viso vartoti alkoholį, visas 
paketas tam tikrų veiksmų ir 
lėmė šį alkoholio vartojimo 
sumažėjimą.

Kas susiję su alkoholio re-
klama, tai pastebėjau, kad kai 
uždraudė alkoholio reklamą, 
tie patys gamintojai pradėjo 
tuo pačiu vardu reklamuoti 
savo produkciją tik su prierašu 
„nealkoholinis“. Nealkoholi-
nis alus reklamuojamas su ta 
pačia etikete. Manau, versli-
ninkai net ir su reklamos drau-
dimais atranda sprendimus, 
kaip toliau reklamuoti savo 
produkciją.

Daugiausiai nepasitenki-
nimo iš žmonių yra dėl įvai-
rių tam tikrų suvaržymų pa-
keitimų. Vos ne kas pusę ar 
kiekvienais metais sugalvoja 
įvarius varžymus įdieginėti, 
keisti ir t. t.

Kiekvienam žmogui pasi-
keitimas yra šioks toks iššū-
kis. Jei, pavyzdžiui, žmonės 
jau priprato prie tam tikrų 
ribojimų, dabar jau juos vėl 
bando šiek tiek liberalizuoti, 
sumažinti. Kita valdžia ateis 
– ir sugalvos, kad reikia vėl 
ribojimus sugriežtinti.

Aš labiau neigiamai ver-
tinčiau dažną šitų įstatymų ir 
ribojimų kaitaliojimą. O kiek 
gali keistis alkoholio vartoji-
mas, tai sudėtinga prognozuo-
ti. Tiesiog aš palikčiau taip, 
kaip šiuo metu yra.“

Audrius PAŠKONIS
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TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Opel Combo. 1,6 l, 
benzinas, galiojanti 
lietuviška TA, yra Sdk. 
Vokiški dokumentai. Kaina 
1000 Eur. Tel. 8 619 32 390. 
Rokiškis
• Prižiūrėtą geros techninės 
būklės Renualt Scenic. 2000 
m., 1,9 l, 72 kW,  DTI, TA 
iki 2022-09. Diržai, vandens 
pompa, tepalai ir filtrai ką 
tik pakeisti. Variklis labai 
geras. Spalva raudona. 
Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 676 43 327. Rokiškis
• Opel Astra. 2000 m., 
1,7 l, 55 kW, dyzelis, TA  
iki 2023-06. Užsiveda, 
važiuoja. Daugailių k. Kaina 
550 Eur. Tel. 8 647 81 397. 
Rokiškis
• Tvarkingą BMW 530 
D E61. 3 l, d, 160 kW, 
TA metams. Geros 
komplektacijos. El. 
šildomas vairas, el. Memory 

šildomos/ventiliuojamos 
sėdynės. Kaina su žieminiais 
ratais. Vasariniai +500 
Eur. Derybos tik prie 
automobilio. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 
3200 Eur. Tel. 8 696 38 718. 
Rokiškis
• Motorolerį Pegasus 
Corona Sport 125 kub. cm. 
Lietuvoje neregistruotas. 
Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 605 22 152. Rokiškis
• VW Passat.  1998 m., 
1,9 l, 66 kW, TA daugiau 
nei metams. Užsiveda 
puse raktelio pasukimo. 
Geros M+S padangos, 
akumuliatorius. Kėbulas 
vargo matęs, darbinė 
mašina. Kaina derinama 
vietoje. Kaina 560 Eur.  
Tel. 8 622 36 853.  
Anykščiai
• Peugeot 407. 2005 m., 2 
l,100 kW, TA iki 2022-08. 
6 pavaros, panoraminis 
liukas, Webasto. Pridedu 

4 geras vienodas žiemines 
padangas. Užsiveda, 
važiuoja be problemų. 
Pakeistas pagrindinis diržas 
su guoliais, vandens pompa. 
Geros vasarines padangos. 
Kaina 970 Eur.  
Tel. 8 611 68 404.  
Anykščiai
• Opel Zafira, 2002 m., 
dyzelis, TA iki 2023 m. 
Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 621 72 973. Rokiškis
• Geros būklės Ford Galaxy. 
2000 m., 110 kW, TA iki 
2023 m. Tel. 8 686 23 294. 
Rokiškis
• Fiat Idea. 2004 m., 1,3 
l, 51 kW, dyzelis, TA iki 
2022-05. Opel ekonomiškas 
variklis. Kėbule yra defektų, 
vietomis nusilupęs lakas. 
Lieti ratai, kablys. Kaina 
850 Eur. Tel. 8 646 20 914. 
Rokiškis
• Opel Zafira. 2003 m., 2,0 
l, 74 kW, dyzelis, TA iki 
2022-08. Webasta (nėra 

kuro padavimo pompelės), 
šildomos sėdynės, šildomi 
veidrodėliai, kablys, lieti 
ratlankiai. Yra kėbulo 
defektų. Kaina 750 Eur.  
Tel. 8 646 20 914.  
Rokiškis
• Opel Vectra C. Dyzelinas, 
TA iki 2022-09-10. Yra 
trūkumų. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 
800 Eur. Tel. 8 628 47 947. 
Kupiškis
• Volvo S80. 2002 m., 
2,4 l, dyzelis, 120 kW, 
TA iki 2023 m. Smulkus 
kėbulo defektai. Pakeistas 
variklio diržas, tepalai. 
Lieti ratlankiai R17. Kaina 
1300 Eur. Tel. 8 682 13 637. 
Visaginas
• Opel Zafira. 2,2 l, dyzelis, 
92 kW, neseniai praeita 
TA. Užsiveda, važiuoja. 
Tvarkinga, smulkūs kėbulo 
pabraižymai.  Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 
derinama prie automobilio. 

Kaina 1200 Eur.  
Tel. 8 641 59 294. Rokiškis
• Audi. 2000 m., 1,9 l, 
TDI, 85 kW. Variklis dirba 
idealiai, sankaba gera. S-line 
recaro elektrinis salonas. Iš 
Vokietijos.  
Tel. 8 629 04 406. Rokiškis
• Dviratį. Žemas rėmas, 
kojiniai stabdžiai, bėgiai 
stebulėje. Yra šviesos. Kaina 
150 Eur. Tel. 8 659 64 181. 
Rokiškis
• Opel Meriva. 2005 m., 
1,7 l, dyzelis, 74 kW. 
Užsiveda ir važiuoja. 
Variklis, sankaba, važiuoklė 
tvarkinga. Yra rūdžių, 
slenksčiai neišpuvę. Nėra 
TA. Reikia išvalyti saloną. 
Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 629 04 406. Rokiškis
• VW Golf 4. 2003 m., 1,4 
l, benzinas. Techniškai 
tvarkingas. Važiuoklė 
nebarška, sankaba ir variklis 
tvarkingi. Slenksčiai 
neišpuvę. Nėra taršos 

mokesčio. Kaina 1400 Eur. 
Tel. 8 629 04 406. Rokiškis
• Patikimą VW Passat B5+. 
2004 m., 1,9 l, TDI, 96 kW, 
6 bėgiai, mechaninė greičių 
dėžė. Variklis ir sankaba 
idealios būklės. Važiuoklė 
tvarkinga, jokių pašalinių 
garsų. Kėbule yra rūdelių, 
įskilęs priekinis stiklas. 
Kaina 1300 Eur.  
Tel. 8 629 04 406. Rokiškis
• Tvarkingą 2004-12 Toyota 
Avensis. TA iki 2023-09-20. 
Kaina 2000 Eur.  
Tel. 8 612 21 367. Rokiškis
• Dviratį. Ratai 28. 
Šviesos priekyje ir gale. 
Amortizatorius, atraminė 
kojelė. Aliuminis rėmas. 
Lengvas minti. Kaina 
derinama. Kaina 160 Eur. 
Tel. 8 659 64 181.  
Rokiškis
• Keturratį 110cc. Kaina 
derinama. Kaina 360 Eur. 
Tel. 8 607 10 412.  
Zarasai

Rokiškis vėl tapo lietuvių literatūros sostine
Rokiškis vėl tapo lietuvių 

literatūros sostine. Juozo 
Keliuočio viešojoje bibliote-
koje iškilmingai įteikta pres-
tižiškiausia Lietuvoje Liudo 
Dovydėno premija. Gaila, 
kad dėl covid-19 epidemijos 
iš JAV negalėjo atvykti šios 
premijos mecenatas, rašy-
tojo Liudo Dovydėno sūnus, 
Rokiškio krašto garbės pi-
lietis Jonas Dovydėnas. Jis 
premijos laureatę, romano 
„Vojago“ autorę žurnalistę 
ir rašytoją Rugilę Audėnie-
nę pasveikino atsiųsta įspū-
dinga gėlių puokšte. Tačiau 
garbės pilietis galėjo bent 
nuotoliniu būdu pasidžiaugti 
savo įkurtos premijos įtei-
kimo jaukia ceremonija: J. 
Dovydėnas stebėjo jos tiesio-
ginę transliaciją „Rokiškio 
Sirenos“ feisbuko paskyroje.

Apie armoniką 
ir nuosavą... velnią
Iškilmingą ceremoniją pra-

dėjo Rokiškio liaudies teatro 
aktorius ir režisierius Eligijus 
Daugnora bei aktorius Vale-
rijus Rancevas Jų trumpame 
meniniame etiude buvo at-
skleisti rašytojo Liudo Dovy-
dėno pirmieji žingsniai į lie-
tuvių literatūrą: jaunas Kauno 
husarų pulko bibliotekininkas 
radiofone perskaitė skelbimą 
apie konkursą rašytojams. Jo 
prizai, šių laikų akimis buvo, 
švelniai tariant, labai įdomūs. 
Paskatinamieji prizai: mė-
sos malimo mašinėlė ir galva 
olandiško sūrio, o pagrindi-
nis, kuris ir domino jauną, 
nuo Čedasų krašto kilusį karį 
– armonika. Apie ją būsima-
sis rašytojas svajojo tiek, kad 
pats ėmėsi plunksnos ir... lai-
mėjo konkursą. O toliau sekė 
didžiulis pripažinimas dar 
Nepriklausomoje Lietuvoje. 
Didžiausiu jo šedevru tapo 
„Broliai Domeikos“, apdova-
notas Lietuvos valstybine pre-
mija. Viso Lietuvoje išleido 

devynias knygas. 1944-aisiais 
pasitraukė į Vakarus. Ir ten tur-
tino išeivijos literatūros fondą 
apsakymais, romanais. 

Tradiciškai L. Dovydėno 
premija neįsivaizduojama be 
paties rašytojo skaitymų. Šį-
syk E. Daugnora ir V Rancevas 
perskaitė nuotaikingą, šelmiš-
ką novelę „Nuosavas velnias“. 
Joje, lengvu šmaikščiu rašytojo 
stiliumi buvo papasakota Čeda-
sų krašto kaimo jaunuolių mei-
lės, pavydo, išdaigų istorija. 

Šįkart pretendavo 
penki rašytojai
Apie Liudo Dovydėno pre-

miją, jos svarbą šiandieninei 
lietuvių literatūrai kalbėjo 
Juozo Keliuočio viešosios 
bibliotekos direktorė Alicija 
Matiukienė. Apie puoselėja-
mą rašytojo atminimą, apie 
Čedasų bibliotekoje saugomą 

Liudo Dovydėno premijos 
laureatų medį, kuriame kie-
kvieną laimėtoją ir jo romaną 
simbolizuoja medinis, šepkiš-
kų motyvų paukštelis. Šįkart 
jis iškilmingai įteiktas Čedasų 
bibliotekininkei kartu su kny-
ga-nugalėtoja „Vojago“. Šis 
kelionių magija ir burtais dvel-
kiantis pavadinimas – esperan-
to kalbos, kuri, beje, gimė Lie-
tuvoje, žodis.

Rašytojas Alvydas Šlepikas 
pristatė penkis romanus, pre-
tendavusius į šią 5000 Eur ver-
tės premiją. Juos parašė Rugilė 
Audenienė – „Vojago“ (Aukso 
žuvys, 2020); Liutauras Degė-
sys už romaną „Lengva nebus“ 
(LRS leidykla, 2020); Riman-
tas Kmita už romaną „Remy-
ga“ (Tyto alba, 2020); Dovy-
das Pancerovas už romaną 
„Medžiojant tėvą“ (Alma litte-
ra, 2020), Undinė Radzevičiū-

tė už romaną „Grožio ir blogio 
biblioteka“ (LRS leidykla, 
2020). Kandidatų knygas ver-
tino premijos mecenatas, rašy-
tojo sūnus Jonas Dovydėnas, 
jo deleguoti atstovai – Kristina 
Sabaliauskaitė, Arūnas Gelū-
nas ir Audrius Ožalas, Lietu-
vos rašytojų sąjungos atstovai 

– Danielius Mušinskas ir Al-
vydas Šlepikas, Lietuvių lite-
ratūros ir tautosakos instituto 
atstovė Solveiga Daugirdaitė. 
A. Šlepikas paskelbė kiekvie-
no iš šių romanų anotaciją. Jis 
prasitarė, kad romano autorės 
romanas dvelkia ir mistika, 
ir kelionėmis, ir šeimos ryšių 

ieškojimo temomis. Jį labai 
aukštai įvertino rašytoja K. 
Sabaliauskaitė bei mecenatas 
J. Dovydėnas.

Įdomu tai, kad porą kartų 
L. Dovydėno premija nebuvo 
įteikta: ji teikiama už einamųjų 
metų geriausią lietuvišką roma-
ną, ir dvejus metus tokių neat-
sirado. Romanų, žinoma, buvo 
išleistas ne vienas, tačiau komi-
sija nesutiko nuleisti vertinimo 
kartelės ir nusprendė verčiau 
premijos neskirti, nei ją skirti ne 
visai vykusiam kūriniui. 

Taigi, R. Audėnienė gali 
pagrįstai didžiuotis savo debiu-
tiniu romanu, pirmuoju bandy-
mu pelniusi prestižinę premiją. 
Autorė, beje, kilusi iš kaimyni-
nio Biržų rajono, kalbėjo apie 
savo kalbos, tarmės vertę. O 
susirinkusieji linkėjo, kad au-
torė nepadėtų plunksnos į šalį 
ir džugintų naujais kūriniais.

O Rokiškis po metų per-
traukos (pernai kaip tik ir buvo 
tušti premijos metai) gali vėl 
pasidžiaugti tapęs šalies litera-
tūros sostine.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Verslininkams – kvietimas teikti
paraiškas paramai gauti

2021 m. lapkričio 15 
d. startuoja kvietimas 
Rokiškio rajono versli-
ninkams teikti paraiškas 
paramai gauti pagal Ro-
kiškio rajono smulkaus 
ir vidutinio verslo plė-
tros programą (toliau – 
Programa), ši priemonė 
skirta finansiškai remti 
rajono smulkaus ir vi-
dutinio verslo įsitvirti-
nimą, naujų darbo vietų 
sukūrimą, vykdyti įmo-
nių plėtrą, darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimą bei 
kitas verslumą skatinan-
čias priemones. 

Primename, kad rajono 
verslininkai gali susigrą-
žinti dalį lėšų už sumo-
kėtas palūkanas, žemės, 
žemės nuomos ar nekil-
nojamojo turto mokesčio 
dalį, dalyvavimo verslo 
parodose išlaidas, už savo 
ar darbuotojų kursus, at-
gauti įmonės, bendrijos 
registravimo išlaidas, in-
formacinių reprezentaci-
nių leidinių rajono mastu 
leidybos išlaidas ar išlai-
das už įdarbintą asmenį, 
registruotą Užimtumo tar-
nybos Rokiškio skyriuje 
ir kt. Lėšos gali būti nau-
dojamos Programos nuos-
tatuose nurodytoms para-

mos kryptims, paremiant 
rajono verslo subjektus, 
atitinkančius LR smulkaus 
ir vidutinio verslo įstatymą 
bei SVVPP nuostatų reika-
lavimus. 

Rajono smulkūs ir vidu-
tiniai verslininkai kviečia-
mi nuo 2021 m. lapkričio 
15 d. 8 val. teikti paraiškas 
Programos paramai gauti. 
Paraiškos priimamos nuo 
kvietimo pradžios iki kol 
pakanka lėšų, skirtų Progra-
mai einamosioms lėšoms, 
bet ne vėliau kaip iki 2021 
m. lapkričio 30 d. 18 val. 

Taip pat nuo 2021 m. 
lapkričio 15 d. 8 val. skel-
biamas konkursas gauti 
subsidijai, turintiems vers-
lo idėją, tačiau stokojan-
tiems finansinių galimybių 
ją įgyvendinti. Iki 2021 m. 
lapkričio 30 d. 18 val. lau-
kiami paraiškų projektai 
dėl subsidijos verslo idėjai 
įgyvendinti. Šio konkurso 
tikslas – skatinti kurtis nau-
jus verslus. Pagal nusta-
tytus kriterijus Programos 
vertinimo komisija atrinks 
geriausią verslo idėjos 
projektą, už kurį numatyta 
skirti 3000 Eur paramą. Jei 
turite gerą, inovatyvią vers-
lo idėją - pildykite paraišką 
ir dalyvaukite  subsidijos 
verslo idėjai konkurse bei 

laimėkite piniginę paramą 
verslo idėjos pradžiai!

Užpildytas paraiškas 
su visais reikalingais do-
kumentais, prašome siųsti 
paštu arba palikti Savi-
valdybės administracijos 
(Respublikos g. 94, Ro-
kiškis) „viename langely-
je“ (popierinius variantus) 
arba, jei paraiškos ir priva-
lomi pateikti dokumentai 
teikiami pasirašyti kvali-
fikuotu el. parašu, – siųsti  
juos el. paštu  savivaldy-
be@post.rokiskis.lt,  adre-
suojant Rokiškio rajono 
savivaldybės Strateginio 
planavimo, investicijų ir 
viešųjų pirkimų skyriui.

Detalesnę informaciją 
apie Rokiškio rajono sa-
vivaldybės smulkaus ir 
vidutinio verslo plėtros 
programą ir Subsidijos 
verslo idėjai konkursą, 
paraiškų formas ir kitus 
dokumentus galite rasti 
rajono internetinėje sve-
tainėje www.rokiskis.lt 
skyrelyje Verslininkams/
Parama-verslui arba krei-
piantis į Rokiškio rajono 
savivaldybės administra-
cijos Strateginio planavi-
mo, investicijų ir viešųjų 
pirkimų skyrių (mob. tel. 
8 659 34153, el.p. r.ruze-
liene@post.rokiskis.lt).              

Užs. 1526

CERAGEM – masažinė lova – 
stuburo problemų profilaktikai

Masažas – vienas iš gydymo metodų. Tai manualinių procedūrų rinkinys, veikiantis ląs-
teles ir kūno organus. Masažas mažina nervų įtampą, atpalaiduoja sąnarius, raumenis, gydo 
galvos skausmus, suaktyvina limfos ir kraujo apytaką. Taip pat veikia medžiagų apykaitą, 
nervus, raumenis, sąnarius ir odą.

Akupresūra – taškinis masažas. Tai natūralus gydimo metodas. Naudojant meridianuo-
se esančių energetinių taškų masažą ir paspaudimus stimuliuojama organizmo energetinė 
sistema, gerinama kraujo apytaka, mažinama nervinė įtampa. Ji veiksminga alergijoms, 
migrenai, visokeriopiems skausmams, infekcijoms, uždegimams, bei nervų ligoms gydyti.

Termopunktūra (moksa) – terminės akupunktūros rūšis kai, naudojant šilumą, vei-
kiamos svarbios kūno vietos. Moksos procedūros rekomenduojamos žarnyno veiklos su-
trikimams šalinti, esant skrandžio, sąnarių skausmams, nemigai. Jos pagerina medžiagų 
apykaitą, malšiną skausmą, šildo, didina organizmo gynybines jėgas.

Infraraudonasis spinduliavimas. Šis spinduliavimas sudaro 40 proc. saulės spindu-
liavimo ir skatina kiekvieno žemės organizmo augimą, vystymąsi ir funkcionavimą. Da-
bartinis technologijos išsivystymas leidžia naudotis dirbtiniais saulės infraraudonaisiais 
spinduliais, jų teikiama nauda. Infraraudonasis spinduliavimas gerina medžiagų apykaitą, 
mažina raumenų įtampą, malšina skausmą, greitina gijimą, šalina toksinus iš organizmo.

Ceragem V3 Master termo masažo metu taikomi sveikatinimo metodai, kurie rei-
kalingi kiekvienam Jūsų: gydomoji automatinė termo masažinė lova jungia masažą 
su šiluminiu infraraudonuoju spinduliavimu per nefritą ir anglies pluošto plokštes 
bendram organizmo sveikatingumui.

Ceragem Master V3 skenuoja kiekvieno vartotojo stuburą ir tą informaciją panau-
doja beprecedentiniam, personalizuotam terminiam masažui su akupresūra atlikti.

Ceragem procedūrą atliekame Respublikos g.86 (įėjimas iš kiemo pusės), Rokiš-
kyje.

Registracija tel. +370 620 14179. Margarita
Užs. 1515

Biblioteka – visiems
Rokiškio rajono savi-

valdybės Juozo Keliuočio 
viešosios bibliotekos vaikų 
ir jaunimo skyriaus duris 
puošia išskirtinis ženklas 
– spalvota dėlionė „Bibli-
oteka visiems“. Skirtingos 
elementų spalvos ir jų su-
sijungimas rodo gebėjimą 
priimti vieniems kitus, 
nepaisant mūsų skirtumų 
ir įvairumo bei simboli-
zuoja bibliotekų ketinimą 
didinti savo paslaugų pri-
einamumą įvairią nega-
lią turintiems žmonėms, 
skatinti visuomenės infor-
muotumą ir ugdyti tole-
ranciją.

Vaikų ir jaunimo skyriu-
je yra parengtos ir įdiegtos 
priemonės, palengvinančios 
vaikų, su autizmo spek-
tro sutrikimais, lankymąsi 
bibliotekoje. „Sensorinio 
gesintuvo“ rinkinį sudaro 
palapinė bei taktilinės, gar-

sinės ir vizualinės priemo-
nės, padedančios autistiš-
kiems asmenims suvaldyti 
kilusį nerimą, nusiraminti ir 
atsipalaiduoti.

Biblioteka turi vizualinę 
socialinę istoriją ir plaka-
tą, kurie padeda pasiruošti 
vizitui: dar prieš atvykstant 
susipažinti su bibliotekos 
erdvėmis, taisyklėmis, pa-

matyti, kaip atrodo darbuo-
tojai, kurie čia dirba. Juos 
lankytojai ras bibliotekos 
interneto svetainėje www.
rokiskis.rvb.lt

Biblioteka nuo šiol tampa 
dar labiau atviresnė ir labiau 
draugiška vieta visiems, 
nepaisant mūsų skirtumų ir 
įvairumo.

Kviečiame apsilankyti

Juodupės gimnazijoje vyko 
mišraus vaikų futbolo varžybos

Lapkričio 9 d. Rokiškio rajono Juodupės gimnazijos sporto salėje vyko mišraus 
vaikų futbolo varžybos - viena iš tarptautinio projekto „Play this Game - Mixed 
Football Children“ veiklų.

 
Varžybose dalyvavo vaikai, kurie buvo atrinkti po specialių fizinių veiklų testų.
 Draugiškose mišraus (mergaitės + berniukai) futbolo varžybose su svečiais iš Kauno 

buvo siekta atliepti pagrindinį projekto tikslą - lyčių lygybės skatinimą.
 Mokiniai džiaugėsi gausiomis projekto dovanomis.

Juodupės gimnazijos inform.

Ieškokite prekybos centruose!



Nepriklausomas rajono laikraštis

 2021-11-127 psl.

Vyriausybė sutarė: nuo pirmadienio – tik medicininės kaukės, laukia kiti griežtinimai
Vyriausybė trečiadienio 

sutarė leisti nuo pirmadie-
nio dėvėti tik medicinines 
veido kaukes ar respirato-
rius ten, kur jos privalo-
mos, kaukių nuo gruodžio 
reikės ir pradinukams mo-
kyklose.

Premjerė Ingrida Šimony-
tė sako, kad dalį planuojamų 
sugriežtinimų Vyriausybė 
turėtų priimti pirmadienį, o 
operacijų vadovo kompeten-
cijos sprendimai paliekami 
sveikatos apsaugos minis-
trui.

Tarp planuojamų sugriež-
tinimų – galimybių paso rei-
kalavimas jau iš 12-mečių, 
izoliacija po kontakto su ser-
gančiaisiais COVID-19 net 
ir kai kuriems skiepytiems 
asmenims. Planuojama, jog 
galimybių pasui nuo gruo-
džio nebebus priimami grei-
tieji antigeno testai, o pats 
dokumentas galiotų ne ilgiau 
nei septynis mėnesius. 

Kartu numatoma leisti 
skiepytis sustiprinančiąja 
COVID–19 doze anksčiau 
– praėjus keturiems mėne-
siams nuo pilnos vakcina-
cijos, o ne pusmečiui, kaip 
dabar. 

Ministrų kabinetas aptarė 
ir tolesnių griežtinimų planą, 
jei prastės koronavirusu ser-
gantiems pacientams skirtų 
reanimacijos lovų rodikliai.

Dalį tai patvirtinančių 
sprendimų Vyriausybė dar 
priims pirmadienį, tuo metu 
kai kurie trečiadienį aptarti 
siūlymai, t.y. medicininės 
kaukės, kaukės pradinu-
kams, prievolė izoliuotis 
skiepytiems, sustiprinančios 
dozės ankstinimas įsigalios 
juos patvirtinus ekstremalios 
situacijos operacijų vadovui, 
sveikatos apsaugos ministrui 
Arūnui Dulkiui.

Sprendimus pristačiusi 
sveikatos apsaugos vice-
ministrė Aušra Bilotienė 
Motiejūnienė pabrėžė, jog 
prognozuojama, kad per ar-
timiausias dvi savaites tiek 
Lietuvoje, tiek Europoje 
augs sergamumo, mirtingu-
mo rodikliai, taip pat ir hos-
pitalizuojamų asmenų, įskai-
tant ir užimtų reanimacijos 
lovų skaičius.

„Epidemiologinė situaciją 
Lietuvoje išlieka nepalanki, 
siekiant užtikrinti sveikatos 
paslaugas visiems gyvento-
jams, įskaitant ir planines, 
siūlomos priemonės, kurios 

galėtų sulėtinti viruso pliti-
mą visuomenėje“, – sakė ji.

Dvylikamečiams galimy-
bių pasas SAM siūlymu būtų 
įvestas nuo gruodžio 28-os-
ios – pasak viceministrės, 
laiko paliekama, kad gyven-
tojai, galintys vakcinuotis, 
spėtų tai padaryti.

„Turime galimybę vak-
cinuotis, ir turime šiandien 
ugdymo įstaigose nemažą 
skaičių susirgusių vaikų. 
Nors vaikai serga ir lengvai, 
tačiau turime sergančių ir 
tėvų. Tai turi galimybę tu-
rėti galimybių pasą“, – kal-
bėjo ji.

Siūloma, jog nuo gruo-
džio 1-osios norint gauti 
galimybių pasą nebegaliotų 
greitieji antigeno testai, o 
tik PGR testai. Taip pat nuo 
gruodžio galimybių pasas 
galiotų ne ilgiau nei septynis 
mėnesius.

Tuo metu sveikatos ap-
saugos ministro operacijų 
vadovo sprendimais numa-
toma įvesti prievolę izo-
liuotis po kontakto su ser-
gančiuoju ir seniau nei prieš 
keturis mėnesius vakcinuo-
tiems asmenims, negavu-
siems sustiprinančios dozės, 
kol šie gaus neigiamą testo 

rezultatą.
„Bendrai populiacijai, 

visiems gyventojams – pra-
ėjus keturiems mėnesiams 
nuo paskutinės dozės ir ne-
turint trečiosios sustiprinan-
čiosios, yra trijų dienų izo-
liacija. Atliekamas tyrimas: 
jeigu tyrimas neigiamas – 
eina į darbą. Jei atsisakoma 
atlikti tyrimus, tokių turime, 
tokiu atveju galiioja dešim-
ties dienų izoliacijos tvar-
ka“, – sakė ji.

Viceministrės teigimu, 
izoliacija po didelės rizikos 
kontakto nebūtina bus ugdy-
mo įstaigose, mokytojams ir 
moksleiviams, jei atliekamas 
testas po kontakto, po dvie-
jų parų, ir trečiąjį kartą – vėl 
po dviejų parų. Taip tikimasi 
nesutrikdyti ugdymo proce-
so. Izoliuotis taip pat nerei-
kėtų ir medikams, jie taip pat 
būtų keliskart testuojami po 
kontakto.

Pasak viceministrės, jau 
nuo kitos savaitės numatoma 
įvesti prievolę dėvėti medi-
cinines kaukes ir respirato-
rius, kur tai yra būtina.

„Įpareigojimas operacijų 
vadovo dėvėti tik medicini-
nes kaukes ar respiratorius 
– tik nuo pirmadienio“, – in-

formavo viceministrė.
Nuo gruodžio numatyta ir 

prievolė dėvėti kaukes klasė-
se pradinukams – šiuo metu 
tai turi daryti tik vyresniųjų 
klasių moksleiviai.

„Privalomas kaukių dė-
vėjimas visiems mokiniams 
ir darbuotojams – nuo 
gruodžio 1-osios dienos“, – 
sakė ji.

Taip pat planuojama atsi-
sakyti antikūnų tyrimų kaip 
galimybių pasą atitinkančio 
dokumento – būtų priima-
mas tik Europinis sertifika-
tas.  

A. Bilotienė Motiejūnie-
nė pristatė ir scenarijus, ko-
kie ribojimai būtų taikomi 
pasiekus atitinkamai 215 ir 
240 COVID-19 reanimacijos 
lovų rodiklį.

Esant 215 lovų rodikliui, 
siūloma riboti renginius, nu-
statant maksimalų žiūrovų 
skaičių arba renginio erdvės 
užpildymo procentą, riboti 
prekybos plotą aptarnaujant 
lankytojus su ir be galimybių 
paso atitinkamai iki 20 ir iki 
30 kv. metrų, taip pat būtų 
atsisakoma furšetų viešojo 
maitinimo įstaigose, įpar-
eigojama laikytis vietų tarp 
stalų, ribojamos pačios sėdi-

mos vietos.
Būtų svarstoma įvesti 

nuotolinį darbą, viešajame 
transporte leisti tik sėdimas 
vietas, riboti neformalų švie-
timą.

Pasiekus 240 lovų rodiklį, 
būtų taikomi iš esmės karan-
tino suvaržymai.

„Ribojimai, kuomet pa-
siekiame visiškai tą raudo-
nąją liniją, kai stabdomos 
planinės paslaugos – rengi-
nių draudimas, ploto riboji-
mas, naktinių klubų, viešojo 
maitinimo įstaigų, nebūtinų-
jų prekių parduotuvių užda-
rymas, ribojimas, nuotolinis 
darbas, nuotolinis ugdymas, 
neformalaus ugdymo, susi-
būrimų ribojimas – kaip ir 
karantino režimas“, – teigė 
A. Bilotienė Motiejūnienė.

„Dėl kitų tokių situacijos 
blogėjimo scenarijų, manau, 
kad labai svarbu, kad tai būtų 
vieša, pristatyta, kad būtų 
aišku, kas yra tos kritinės 
ribos (...), tada mūsų pasi-
rinkimai bus labai maži. Bet 
jei tinkamai suveiks reikala-
vimų laikymasis, prevencija, 
kontrolė, (...), galime turėti 
optimistiškesnį lūkestį dėl 
ateities“, – sakė ji.

BNS inform.

Vienintelį kartą – jau lapkričio 16 d. 18 val. Baltijos baleto teatras 
Rokiškio kultūros centre Jums pristatys baletą „KITAS PASAULIS“ pagal Depeche Mode muziką

Vienas žinomiausių ja-
ponų rašytojų pasaulyje 
ir grupė, kurios dainas 
žmonės moka  atmin-
tinai, susitinka vienoje 
scenoje. Futuristinio ba-
leto spektaklį „Kitas pa-
saulis“ įkvėpė tiek tris-
dešimt metų anšlaginius 
koncertus visame pasau-
lyje rengiantys depešai, 
tiek dešimtmečiu jaunes-
nis Haruki Murakami 
romanas „Negailestinga 
stebuklų šalis ir pasaulio 
galas“.

Spektaklis – tai etiudai, 
gimę iš simbolių, filoso-
fijos ir vaizdinių kupinos 
Depeche Mode muzikos. 
Jos energija provokuoja 
judesį ir įtraukia šokėjus 
į šviesų, lazerių ir vaizdo 
projekcijų pasaulį. Šokė-
jai tampa belytėmis me-
chaninėmis būtybėmis, 
panirusiomis į mutavusias 
svajones ir sintetinius po-
jūčius. Jų kuriami persona-
žai įprasmina nepažintus 
pasąmonės klodus: spek-
taklis pranašauja ateitį, į 
kurią nesuvokdama juda 
didžioji žmonijos dalis. 
Futurizmo prisotintame 
šokio spektaklyje „Kitas 
pasaulis“ nelieka vietos ti-

kriems jausmams, realybės 
suvokimui. Aplinką per-
smelkusi sintetika verčia 
bendrauti, juoktis, pykti 
ir net daugintis iš parei-
gos, nepaisant natūralios 
žmogaus prigimties. Tai 

pasaulis, kuriame sunkiai 
atskirsi vyrą nuo moters 
– žmonės suvienodėja dėl 
netikro gyvenimo ir ne-
tikrų jausmų spaudimo, 
įsiskverbusio į sustabarė-
jusius kūnus ir tapusio su-

dėtine jų dalimi.
REŽISIERĖ/CHORE-

OGRAFĖ: Marija Simona 
Šimulynaitė

VIDEO INSTALIACI-

JA: Rimas Sakalauskas
SCENOGRAFĖ, KOS-

TIUMŲ DIZAINERĖ: 
Dalia Pranckėnaitė

MUZIKOS AUTO-

RIAI: Depeche Mode
ŠOKEJAI: Kristina ta-

rasevičiūtė, Žilvinas Be-
niuševičius, Ben Davis, 
Igoris Zaripovas, Evelina 
Fokina, Audronė Stelionė, 
Vesta Gineitytė, Pijus Oža-
las, Danielius Voinovas, 
Eimantė Šeškutė

Bilieto kaina 11 Eur.
 
Bilietus galite įsigy-

ti Rokiškio kultūros 
centro kasoje antradie-
nia i s–penktadien ia i s 
14–18 val. ir 1 val. prieš 
renginį (Tel. +370 673 
27382)
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Nepriklausomas rajono laikraštis

Rokiškio baseiną renkasi vis daugiau 
lankytojų iš aplinkinių miestų

Praėjusią savaitę atlik-
ta klientų apklausa paro-
dė, kad Rokiškio basieną 
renkasi vis daugiau lanky-
tojų iš aplinkinių miestų.

Apklausos duomenimis: 
43% Rokiškio gyventojų;

25% Kupiškio;
13% Utenos;
8% Zarasų;

6% Vilniaus;
3% Mažeikų;
2% Joniškio miesto gy-

ventojų.
Rokiškio baseino inform.BUITINĖ TECHNIKA

• Televizorių, monitorių, 
mikrobangų krosnelę, radijo 
imtuvą. Tel. 8 458 33 333. 
Rokiškis
• Gerai veikiantį šaldiklį. 
Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 624 08 147.  
Rokiškis
• Naudotą gartraukį. 
Matmenys: 90x50. Neveikia 
apšvietimo mygtukas. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 698 78 209. 
Rokiškis
• Veikiančią siuvimo mašiną 

Privileg. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 624 39 429. 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

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Žąsiną 5 Eur, kalakutus 5 
Eur/vnt., antinus vnt 5 Eur/
vnt., gaidžius 2 Eur/vnt.  
Tel. 8 662 16 916. Rokiškis
• Limuzinų veislės 3 mėn. 
buliuką. Tel. 8 606 24 569. 
Rokiškis
• Įvairaus amžiaus 
Kalifornijos triušius ir jų 
skerdieną. Tel. 8 604 61 511. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo. Galiu 
supjauti malkas, medžius. 
Tel. 8 627 31 058. Rokiškis
• Ieškau slaugytojos, 
pagyvenusio žmogaus ar 
ligonio prižiūrėtojos darbo. 
Esu atsakinga, neturinti 
žalingų įpročių, sąžininga, 
tvarkinga. Tel. 8 602 84 426. 
Rokiškis
• Vaikinas ieško darbo 

Rokiškyje. Domina įvairūs 
trumpalaikiai arba ilgalaikiai 
pagalbiniai darbai. Jei 
turite pasiūlymų, lauksiu 
skambučio. Tel. 8 625 05 
409. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu 
prižiūrėti senyvo amžiaus 
žmones, tvarkyti namus. 
Laukiu pasiūlymų. Gali būti 
ir aplinkiniuose rajonuose. 
Tel. 8 605 11 582.  
Rokiškis
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05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Vartotojų kontrolė
07:00 Kelionių atvirukai 
07:15 Premjera. Mano 
cirkas 
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
12:00 Gyvūnai 
operatoriai 
12:50 Didžiosios 
pasaulio upės 
13:45 Kelionių atvirukai 
14:00 Hadsonas ir 
Reksas 
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Klauskite daktaro
18:30 Žinios
19:00 Langas į valdžią
19:30 Stilius
20:30 Panorama

21:00 Šok su žvaigžde
23:10 Viskas dėl Alis
00:50 Gladiatorius 
00:55 Viskas dėl Alis 
02:35 Įspūdingiausios pasaulio 
salos 
03:20 Kelionių atvirukai 
03:25 Sakartvelas iš paukščio 
skrydžio 
03:35 Didžiosios pasaulio upės 
04:20 Puaro 
04:30 Hadsonas ir Reksas

05:25 Moderni šeima
06:35 Madagaskaro pingvinai 
07:00 Bakuganas. 
Šarvų sąjunga 
07:30 Keista šeimynėlė 
08:00 Madagaskaro pingvinai 
08:30 Simpsonai 
09:00 Amžius ne riba 
09:30 Sveikata.lt 
10:00 Virtuvės istorijos 
10:30 Gardu Gardu 

11:00 Penkių žvaigždučių būstas 
11:30 Laukinė Brazilija. 
Pavojingas pasaulis 2
12:30 Letenėlės. Privatūs sekliai
12:40 Kenoloto 
12:42 Letenėlės. Privatūs sekliai
14:15 Šuns dienos
16:45 Ekstrasensai. Stipriausių 
mūšis
17:20 Kenoloto 
17:22 Ekstrasensai. Stipriausių 
mūšis 
18:30 TV3 žinios 
19:30 galvOK 
19:40 Eurojackpot 
19:45 galvOK 
21:30 Slaptasis agentas
22:45 Jėga ir Kenoloto 
22:48 Slaptasis agentas
00:05 Mačetė žudo
02:15 Vaikštant tarp antkapių 
04:35 Moderni šeima

06:40 Zigis ir Ryklys

07:00 Šaunusis Skūbis-Dū
07:30 Moko nuotykiai 
08:00 Kikumba. Kovos dėl 
karūnos 
08:30 Sveikas!
09:00 Sėkmė tavo rankose
09:30 Mes pačios
10:00 Pirmyn į kosmosą
11:45 Policijos akademija 2. 
Pirmoji užduotis
13:35 Monte Karlas
15:50 Įsimylėti per dvi savaites
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Zoologijos sodo 
prižiūrėtojas
21:35 Džiuljeta. Atvirai
23:30 Įbroliai
01:40 Ritmo grupė

06:10 Info komentarai 
su Arnu Mazėčiu
06:40 Lenktynės aplink pasaulį 
08:00 Pričiupom! 

09:00 Sveikatos kodas
10:05 Aštuonkojis mano 
namuose
11:15 Lenktynės aplink pasaulį 
12:25 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi. Australija
13:30 Ekstrasensų mūšis 
16:00 Pragaro viešbutis 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Rytas - Jonavos „CBet“
19:30 Protas ir jėga
21:30 Muilodrama 
22:00 Raudonojo spalio 
medžioklė
00:50 Nepalaužiama drąsa
03:15 Snaiperis 3

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

11:00 Švarūs miestai
11:30 Inovacijų DNR
12:00 „Teisingumo agentai“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 Lietuvos dvarai
17:00 Švyturių žmonės
17:30 Vantos lapas
18:00 Žinios
18:30 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras
 „BUSHIDO KOK 2021”
19:00 „Gyvenimo linija“ 
20:00 Žinios
20:30 „Kelias į turtus“ 
22:30 Žinios
23:00 „Teisingumo agentai“ 
01:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
02:50 „Gyvenimo linija“ 
03:35 Lietuvos dvarai
04:00 Švyturių žmonės
04:20 „Zoologijos sodas“ 
05:10 Švarūs miestai
05:35 Vantos lapas
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06:00 Himnas
06:02 Gimę tą pačią 
dieną
07:00 Veranda
07:30 Šventadienio 
mintys
08:00 Išpažinimai
08:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite
09:00 Gyventi kaime 
gera
09:30 Svajoja vaikai
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Įspūdingiausios 
pasaulio salos
12:55 Sakartvelas iš 
paukščio skrydžio 
13:50 Puaro 
15:30 Žinios
15:45 Istorijos 
detektyvai
16:30 Duokim garo! 

18:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis”
18:30 Žinios
19:00 Keliai
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Pasikėsinimas Solsberyje 
21:50 3 minutės iki kino. 
21:53 Istorija apie žmones, žvėris 
ir daiktus
23:05 Rusteris Kogburnas 
00:30 Nepaprastas žmonių ir 
gyvūnų ryšys 
00:55 Viskas dėl Alis
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Daiktų istorijos
02:05 LRT forumas
02:35 Įspūdingiausios pasaulio 
salos
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:25 Sakartvelas iš paukščio 
skrydžio
03:35 Dviračio žinios
04:05 Savaitė
04:20 Puaro
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Kūrybingumo mokykla
05:15 Ponių rojus

05:05 Moderni šeima 
06:35 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys 
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga 
07:30 Keista šeimynėlė 
08:00 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys 
08:30 Simpsonai 
09:00 Svajonių ūkis 
09:30 La Maistas 
10:00 Pasaulis pagal moteris 
11:00 Svajonių sodai 
12:00 Laukinė Brazilija. 
Pavojingas pasaulis 3
12:40 Kenoloto 
12:42 Laukinė Brazilija. 
Pavojingas pasaulis 3
13:10 Šnipų vaikučiai 4: Viso 
pasaulio laikas
14:55 Prancūziškas bučinys
17:15 Starkus stato 
17:20 Kenoloto 
17:22 Starkus stato 
18:30 TV3 žinios 
19:30 X Faktorius
22:30 Šeima

22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Šeima
00:55 Prarasta dukra
02:50 Beždžionių planetos aušra

06:35 Zigis ir Ryklys 
06:55 Šaunusis Skūbis-Dū 
07:25 Moko nuotykiai 
07:55 Kikumba. Kovos dėl 
karūnos
08:25 Tomas ir Džeris 
08:55 Beprotiškos melodijos 
09:25 Ogis ir tarakonai 
09:35 Anastasija. Kelionė į ateitį
11:25 Nauja diena
13:30 Geras vyrukas
15:25 Mano super buvusioji
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Kaukės
22:10 Kunigas
00:05 Išmokyk mane mylėti
02:25 Džiuljeta. Atvirai

06:00 Info komentarai su Arnu 

Mazėčiu
07:00 Galiūnų Pasaulio 
komandinė taurė 2021. Kaunas
08:00 Miško atspalviai
08:30 Tauro ragas
09:00 Lietuvos galiūnų 
čempionato I-asis etapas. Šilalė
10:00 Naminių gyvulių 
gyvenimo ypatumai 
11:10 Lenktynės aplink pasaulį
12:25 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi. Australija 
13:30 Ekstrasensų mūšis 
16:00 Pragaro viešbutis 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
„Šiauliai-7bet“ - „Nevėžis–
Optibet“
19:30 Mirtinas ginklas 
20:30 Atsarginis prezidentas 
22:30 Kondoras 
23:35 Narkotikų prekeiviai 
00:40 Raudonojo spalio 
medžioklė
03:20 Nepalaužiama drąsa

05:10 Švarūs miestai
05:35 Vantos lapas

06:00 „Žiedas su rubinu“
08:00 Švarūs miestai
08:30 Kaimo akademija
09:00 „Zoologijos sodas“ 
10:00 Krepšinio pasaulyje 
10:30 Negaliu tylėti
11:00 Atliekų kultūra
11:30 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2021”
12:00 „Teisingumo agentai“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 „24/7“
17:30 Alfa taškas
18:00 Žinios
18:30 Krepšinio pasaulyje 
19:00 „Gyvenimo linija“ 
20:00 Žinios
20:30 Lietuvos dvarai
21:00 Negaliu tylėti
21:30 „24/7“
22:30 Žinios
23:00 „Teisingumo agentai“ 
05:15 Vantos lapas
05:45 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2021”
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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 Savaitė
13:00 Savaitė su 
„Dviračio žiniomis”
13:30 Langas į valdžią
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Pagalbos šauksmas 
17:15 Premjera. Ponių 
rojus 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama

21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Virš vandens 
23:45 Komisaras Reksas 
00:30 Nepaprastas žmonių ir 
gyvūnų ryšys 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Daiktų istorijos
02:00 LRT radijo žinios
02:05 LRT forumas
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Savaitė
05:05 Kūrybingumo mokykla
05:15 Ponių rojus

06:15 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai
06:40 Didvyrių draugužiai
07:05 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys
07:35 Svajonių sodai
08:35 Meilės sūkuryje

09:45 Slaptas ingredientas
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 Karštai su tv3.lt
20:30 Gaujų karai. Karveliai
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Auklė Tulė
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Auklė Tulė
00:20 Franklinas ir Bešas
01:25 Havajai 5.0
03:25 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai
04:00 Tai – mes
05:00 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 Raudonas kambarys 
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Monikai reikia meilės 
21:30 Žinios
22:30 Lapkričio žmogus
00:40 Juodasis sąrašas
01:40 Kunigas
03:30 Volkeris, Teksaso reindžeris

06:20 CSI. Majamis 
07:15 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Teisingumo agentai 
09:40 Pėdsakas 
10:35 Naminių gyvulių 

gyvenimo ypatumai 
11:35 Jūrų pėstininkai 
12:35 CSI. Majamis 
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai 
16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Jūrų pėstininkai 
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Utenos „Uniclub Casino - 
Juventus“ - Pasvalio „Pieno 
žvaigždės“
21:00 Krydas. Gimęs kovoti
23:45 Mirtinas ginklas 
00:45 Kondoras 
01:50 Narkotikų prekeiviai 
02:50 Atsarginis prezidentas 

05:15 Vantos lapas
05:45 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2021”
06:15 TV parduotuvė
06:30 Krepšinio pasaulyje 
07:00 „Gyvenimo linija“ 
08:00 Eko virusas

08:30 Atliekų kultūra
09:00 „24/7“
10:05 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11:10 „Juvelyrų klanas“ 
12:15 TV parduotuvė
12:30 Kaimo akademija
13:00 Nauja diena
14:00 „Pėdsakas“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Laisvės TV valanda
18:00 Reporteris
18:30 Alfa taškas
19:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Juvelyrų klanas“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 „24/7“
00:30 „Pėdsakas“ 
01:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
02:45 „Juvelyrų klanas“ 
03:35 Alfa taškas
03:55 „24/7“
04:35 „Reali mistika“ 
05:15 Nauja diena
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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 Šok su žvaigžde
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 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija
22:30 Dviračio žinios

23:00 Premjera. Virš vandens
23:50 Komisaras Reksas
00:35 Nepaprastas žmonių ir 
gyvūnų ryšys
01:05 (Ne)emigrantai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Nacionalinė ekspedicija
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
04:30 Keliai. Mašinos. Žmonės
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Šoka Lietuva
05:15 Ponių rojus

06:15 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai
06:40 Didvyrių draugužiai
07:05 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys
07:35 Karštai su tv3.lt
08:35 Meilės sūkuryje
09:45 Vestuvės kiekvieną 

savaitgalį
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 Prieš srovę
20:30 Gaujų karai. Karveliai
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Nudegęs
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Nudegęs
00:35 Franklinas ir Bešas
01:35 Havajai 5.0

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
20:00 Bus visko
21:00 Monikai reikia meilės 
21:30 Žinios
22:30 Mergina su drakono 
tatuiruote
01:35 Lapkričio žmogus
03:40 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 
16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Sekliai 
18:30 Apuokas 
19:30 Greitojo reagavimo 
būrys 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Romeo turi mirti
23:20 Krydas. Gimęs kovoti
02:05 Būk ekstremalas 
03:05 Greitojo reagavimo būrys

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

12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena
14:00 „Pėdsakas“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 #NeSpaudai
17:30 „Zoologijos sodas“ 
18:00 Reporteris
18:25 Rubrika “Europa - tai aš”
18:30 Alfa taškas
19:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Juvelyrų klanas“ 
22:30 Reporteris
22:55 Rubrika “Europa - tai aš”
23:00 Alfa taškas
23:30 #NeSpaudai
00:30 „Pėdsakas“ 
01:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
02:30 TV parduotuvė
02:45 „Juvelyrų klanas“ 
03:35 Alfa taškas
03:55 #NeSpaudai
04:35 „Reali mistika“
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STATYBOS NAMAI
GALIME NUO PRADŽIOS IKI PABAIGOS ĮRENGTI, AR ATNAUJINTI 
SENĄ JŪSŲ NAMO, BUTO AR KITŲ PATALPŲ, VONIOS KAMBARIŲ 
VIDAUS APDAILĄ.
• GIPSO KONSTRUKCIJŲ, LUBŲ, PERTVARŲ MONTAVIMAS.
• GLAISTYMAS, DAŽYMAS.
• PLYTELIŲ KLIJAVIMAS.
• ELEKTROS DARBAI.
• SANTECHNIKOS DARBAI.
DARBUS GALIME ATLIKTI SAVO MEDŽIAGOMIS BEI IŠRAŠYTI SĄSKAITĄ. 
Tel. +370 656 44449, statybnamai@gmail.com 

• Ieškau valytojos arba indų 
plovėjos darbo.  
Tel. 8 622 75 014. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu atlikti 
statybos darbus, dažymus 
ir t. t. Taip pat galiu dirbti 
žemės ūkio darbus.  
Tel. 8 622 39 519. Rokiškis
• Moteris, turinti slaugytojos 
pažymėjimą ir aukštąjį 
pedagoginį išsilavinimą bei 
patirties, ieško darbo.  
Tel. 8 615 92 745. Rokiškis
• Skubiai ieškau darbo 
Rokiškyje. Domina auklės 
darbas ar lauko prekyba.  
Tel. 8 625 05 409. Rokiškis
• 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

SIŪLO DARBĄ

• Įmonė ieško vairuotojo. 
Darbas vilkiku po Lietuvą. 
Išsamesnė informacijos 
telefonu. Tel. 8 650 23 641. 
Rokiškis

• Reikalingas santechnikas. 
Sugebantis kokybiškai 
prijungti boilerį prie 
hidroforo. Rokiškio raj.  
Tel. 8 607 07 842. Rokiškis
• Ieškau, kas galėtų padaryti 
pakalimus po stogo keitimo. 
Tel. 8 687 49 379. Rokiškis
• Reikalingi MAG 
suvirintojai darbui 
Vokietijoje, Karlsdorf-
Neuthard/Pforzheim/
Huchenfeld mieste. Kaina 
2450 Eur. Tel. 8 637 08 855. 
Rokiškis
• Siūlomas darbas 
miškovežio vairuotojui.  
Tel. 8 687 33 067. Rokiškis
• Ieškome kvalifikuotų 
pastolių montuotojų. 
Darbo pobūdis: 
pastolių montavimas 
ir demontavimas 
industriniuose projektuose. 
Siūlome neterminuotą 
darbo sutartį. Atlyginimas 
aptariamas individualiai. 
Išsamesnė informacija 
telefonu. Tel. 8 694 69 699. 
Rokiškis
• Statybos įmonė siūlo darbą 
statybos darbų vadovams, 
statybų meistrams.  
Tel. 8 682 19 984. Rokiškis
• 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

PASLAUGOS

• Kaladėmis malkas. 
Skambinti telefonu. 
 Tel. 8 622 93 489. Rokiškis
• Vežu į gydymo įstaigas, 

oro uostus ir kitur.  
Tel. 8 684 48 006.  
Rokiškis
• Bobcat vikšrinio krautuvo 
nuoma su operatoriumi. 
Apleistų sklypų 

tvarkymas, vejos įrengimas 
mechanizuotu būdu, vejos, 
krūmų pjovimas.  
Tel. 8 687 82 737. Rokiškis
• Ieškinių, procesinių 
dokumentų, taikos sutarčių 
rengimas teismui, įvairių 
prašymų, pretenzijų, skundų 
rengimas. Konsultacijos, 
dokumentų rengimas darbo 
ginčų komisijoms. Kitos 
teisinės paslaugos. Taikos g. 
19, Rokiškis.  
Tel. 8 693 66 229. Rokiškis
• Skaldome, pjauname, 
kapojame malkas spec. 
technika Jūsų kieme. 
Parduodame visų rūšių 
malkas, skaldytas ir 
kaladėlėmis.  
Tel. 8 629 78 838. Rokiškis

PAŽINTYS

PERKA
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Laisvės g.13

KITA

Rokiškio rajono savivaldybės 
administracija skelbia konkursą 
į Rokiškio rajono savivaldybės 
administracijos Švietimo ir spor-
to vyriausiojo specialisto parei-
gas (karjeros valstybės tarnauto-
jas, pareiginės algos koeficientas 

– 7,40).
 Išsamesnė informacija Rokiškio rajo-
no savivaldybės interneto svetainėje adresu 
http://www.rokiskis.lt. arba https://portalas.
vtd.lt/lt/svietimo-ir-sporto-skyriaus-vyriausia-
sis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnauto-
jas-322;46896.html.

Užs. 1524

• Perku šaldymo dėžę - 
šaldiklį. Domina nuo 300 l 
talpos. Tel. 8 612 56 929. 
Rokiškis
• Perku 4-tonę priekabą ir 
MTZ traktorių. Gali būti 
netvarkingas.  
Tel. 8 622 69 546. 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 Pagojėje. 
Gali būti 2 sujungti, 1-as 

arba 2 šalia.  
Tel. 8 682 20 535. Rokiškis

• Skaldytas įvairias malkas. 
Mažais kiekiais po 2,5 m 
atvežu. Turime atraižų. 
Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 602 87 040. Rokiškis
• Malkas. Tel. 8 651 51 222. 
Rokiškis
• Priekalą 60 Eur, tarybinį 
spaustuvą 60 Eur. Kainos 
galutinės. Tel. 8 675 88 304. 
Kupiškis
• Kokybiško šieno ir 
šienainio ritinius.  
Tel. 8 615 29 342. Rokiškis
• Sauskelnes suaugusiems. 
Tel. 8 629 74 434. Utena
• Naudotą metalinį kampuotį 
30x30. Įvairių ilgių.  
Tel. 8 694 84 141. Vilnius
• Juodalksnio malkas 
kaladėmis. Didesniais 
kiekiais rąstelius. Atvežu. 
Tel. 8 626 38 881.  
Rokiškis
• Lapuočių malkas 
kaladėmis, skaldytas arba 
rąsteliais. Kaina 240 Eur. 
Tel. 8 680 49 599.  
Rokiškis
• Pigiai naudotus koklius. 
Tel. 8 626 38 881. Rokiškis
• Ąžuolinę pelėdos 
skulptūrą. Aukštis 130 cm. 
Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 681 78 323. Rokiškis

• 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. 
Mėgstantiems klasiką. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 674 40 810. 
Rokiškis
• Naudotus didmaišius.  
Tel. 8 627 70 580. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Visiškai naują planšetinį 
kompiuterį Lenovo Tab M10 
FHD Plius. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 635 16 925. Rokiškis
• Kaip naują Samsung 
Galaxy Tab 4. Dedama SIM. 
Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Idealios būklės kaip naują 
Samsung Galaxy J5. Pilna 
komplektacija, dėžutė, 
kroviklis, naujos nenaudotos 
ausinės. Užklijuota plėvelė 
ant ekrano. Dokumentai. 
Pirktas naujas iš salono 
Lietuvoje. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Geros būklės Samsung 
J5. Nesubraižytas. 
Akumuliatorius laiko gerai. 
Pridedu išmanų J5 dėkliuką. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 676 78 
801. Rokiškis
• Naują Samsung su 
garantija. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 603 82 518. Rokiškis
• Telefono Redmi Note 5, 
6 Pro naują bateriją. Kaina 
12 Eur. Tel. 8 601 14 335. 
Rokiškis
• Redmi Note 9S, 6/128 GB. 
Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 601 14 335. Rokiškis
• Labai geros būklės iPhone 

8 64 GB Space grey. 
Yra originalus dėkliukas 
(tamsiai mėlynos spalvos). 
Suteikiama 2 sav. garantija. 
Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 685 14 847. Rokiškis
• 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

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Įvairių dydžių namų 
valdos sklypus už miškų 
urėdijos. Graži vieta, geras 
susisiekimas, šalia yra 

autobusų stotelė.  
Tel. 8 657 75 999. Rokiškis
• Rokiškyje, Vilties g. vieno 
kambario butą. 37,8 kv. m, 
3 aukštas. Tel. 8 620 42 102. 
Rokiškis
• Dirbamos žemės sklypą 
1,30 ha Kupiškio raj., 
Paberžių k. Su rimtu pirkėju 
kaina derinama. Kaina 4500 
Eur. Tel. 8 621 12 973. 

Kupiškis
• Namą su ūkiniais pastatais, 
pirtimi Panemunėlio gelež. 
st. Garažas, 28 a žemės, yra 
trifazė elektros instaliacija. 
Galima eiti ir gyventi.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• 2 kambarių 58 kv. m 
butą. 4 aukštas, renovuotas 
namas, už  renovaciją 
sumokėta. Yra baldai ir 
visa kita. Galima pradžiai 
iš karto keltis gyventi. Arba 
išnuomoti, kol parduos. 
Kaina 18000 Eur.  
Tel. 8 686 44 758. Rokiškis
• 2 kambarių butą 48,56 
kv. m 1 aukšte su visais 
baldais Geležinkelio st. 8, 
Obeliuose. Atskiras įėjimas. 
Remontuotinas. Priklauso 
sandėliukas. Kaina 3800 
Eur. Tel. 8 687 41 112. 
Rokiškis
• Greviškių k. prie Salų 
medinį gyvenamąjį namą 
išsimokėtinai. 37,91 a 
žemės. Sklype yra pirtis 
ir ūkinis pastatas. Name ir 
pirtyje pradėtas remontas - 
išverstos sienos, išvedžiota 
nauja elektros instaliacija. 
Kaina 6500 Eur.  
Tel. 8 687 41 112. Rokiškis
• 2 kambarių butą Jaunystės 
g. 12. Ketvirtas aukštas, 
mūrinis namas. Tvarkinga 
laiptinė. Viduje reikia 
remonto. Kaina 32500 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Vilties g. prie PC Senukai 
įrengtą 45 kv. m kirpyklą. 
Atskiras įėjimas nuo gatvės. 
Puikiai matoma. Šalia yra 
automobilių stovėjimo 
aikštelė. Patalpos tinka ir 
kitai veiklai arba galima 
persidaryti į butą pvz. 
žmonėms su judėjimo 
negalia. Kaina 35000 Eur. 
Tel. 8 687 41 112.  
Rokiškis
• Namą Rokiškyje, Sodų g. 
102 kv. m, 4,81 a sklypas. 
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Kaina 35000 Eur.  
Tel. 8 612 23 140. Rokiškis
• Namą Gedimino g., 
Rokiškis. Gyvenamas plotas 
96,36 kv. m, po visu namu 
rūsys. Keistas namo stogas 
prieš 18 m. Ūkinis neseniai 
statytas su erdviu garažu 3 
automobiliams. Yra duobė. 
Lengvai prižiūrimas 6 a 
sklypas. Kaina 69000 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Namą 121 kv. m Dariaus 
ir Girėno g., Rokiškis. 
6 a sklypas. 5 nedideli 
kambariai, 2 tualetai, vonios 
kambarys. Šildymas kietuoju 
kuru. Ūkinis pastatas, 
kuriame 2 garažai, rūsys, 
pirtis su baseinuku. Trifazė 
elektros instaliacija. Uždaras 
kiemas. Kaina 79000 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Namą Rokiškio centre, 
Putinų skersgatvyje. 
6 a žemės, miesto 
komunikacijos, šildymas 
kietuoju kuru. Visai šalia 
darželis, mokykla. Viduje 
reikia remonto. Kaina 63000 
Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• Rokiškio centre 2 
kambarių butą 50,31 kv. 
m. Miesto komunikacijos, 
šildymas kietuoju kuru, 
plastikiniai langai, pirmasis 
aukštas. Kaina 13800 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Rokiškio raj., Juodupėje 
ant upės kranto tvarkingą 
sodybą su erdviu 1 ha 
sklypu. Aplinka prižiūrėta, 

išpuoselėta, pasodintas 
vynuogynas. Namas 94 kv. 
m, 4 kambariai, virtuvė, 
vonios kambarys. Arčiau 
upės pastatyta pirtis su 
terasa. Rūsys, ūkinis 
pastatas. Kaina 82000 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Mūrinį namą 8 km nuo 
Rokiškio, link Laibgalių, 
Čelkių kaime. 74,52 kv. 
m, 0,34 žemės sklypas. 
Namui reikia remonto. 
Komunikacijų nėra. Kaina 
11500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• 1 kambario butą Jaunystės 
g. 19, Rokiškis. Pirmasis 
aukštas. Erdvus kambarys, 
virtuvė 9,3 kv. m. 
Plastikiniai langai, balkonas. 
Reikia remonto. Kaina 
20500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Nedidelį 1 kambario 
23,34 kv. m butą Taikos g. 
5, trečiame aukšte. Namas 
mūrinis, plastikiniai langai, 
už renovaciją sumokėta. 
Balkono nėra. Šildymo 
kaina praėjusį sezoną tik 17 
Eur. Reikia remonto. Kaina 
galutinė. Kaina 18500 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• 1 kambario butą pirmajame 
aukšte Jaunystės g., 
Rokiškis. 829 kv. m namas 
mūrinis. Butas šviesus, šiltas 
su niša. Lieka dalis baldų. 
Tvarkinga laiptinė. Yra 
rūsys. Kaina 19700 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Gyvenamą mūrinį namą 

Juodupėje. Statytas 1971 
m. Bendrasis plotas 91,21 
kv. m. Rūsys, garažas ir kiti 
pagalbiniai statiniai. Žemės 
plotas 0,0580 ha.  Remontas 
atliktas iš pagrindų, bet nėra 
baigtas. Tel. +46764215625. 
Kaina 32000 Eur.  
Tel. 8 647 09 371. Rokiškis
• 2 kambarių butą Juodupėje. 
Tvarkingas. Plastikiniai 
langai. Tvarkinga laiptinė. 
Be skolų. Kaina 5500 Eur. 
Tel. 8 620 50 930. Rokiškis
• Buvusią sodybą Junokų 
km., Panemunėlio gelež. 
st., Rokiškio r.. Likę pusę 
tvarto, garažiukas. Namo 
nėra. 30 a sklypas apaugęs 
medžiais. Kaina 3000 Eur. 
Tel. 8 620 70 069. Rokiškis
• 4 kambarių butą Taikos g. 
9A. Pirmasis aukštas, 80 kv. 
m. Tinkamas komercijai. 
Labai maži mokesčiai. Butui 
priklauso sandėliukas. Kaina 
47000 Eur.  
Tel. 8 618 01 867. Rokiškis
• 3 kambarių butą su 
patogumais Juozapavos 
km., Rokiškio sen. Šildomas 
kietuoju kuru. Vandentiekis 
miesto. Kanalizacija - 
Traidenis. Yra ūkinis 
pastatas, medinis garažas, 
malkinė. Prie buto rūsys. 
Tel. 8 676 45 066. Rokiškis
• 1 kambario butą Vilties 
g. 10. 8 aukštas, reikia 
remonto. Kaina 14000 Eur. 
Tel. 8 614 09 408. Rokiškis
• Gamyklinį skydinį 
surenkamą metalinį garažą. 

Detalės sužymėtos. Galiu 
atvežti į vietą. Mamenys 3x5 
m, 3x6 m, 3x9 m. Kaina 700 
Eur, su atvežimu į kiemą. 
Tel. 8 687 73 343. Rokiškis
• 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. Pradėtas 
remontas, išbetonuotos 
grindys. Miesto vandentiekis 
ir kanalizacija. Sklypas 4 a. 
Kaina 13000 Eur.  
Tel. 8 629 09 283. Rokiškis

NUOMA

• Ieškau išsinuomoti butą 
Rokiškyje su su baldais. 
Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 620 52 884. Rokiškis
• Išsinuomočiau garažą. 
Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 603 52 196. Rokiškis
• Išsinuomosiu 2-3 kambarių 
butą Rokiškyje ilgesniam 
laikui. Norėčiau antrame 
arba trečiame aukšte. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 628 83 870. 
Rokiškis
• 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

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
• Gal kas gali padovanoti 
važiuojantį nedidelį 
traktorių. Tel. 8 678 81 317. 
Rokiškis

RASTA/PAMESTA

• Pamesti raktai su mėlynu 
pakabuku mikrorajone.  
Tel. 8 616 34 068. Rokiškis
• Pamesti buto ir 
automobilio raktai 
su mėlynu pakabuku. 
Radusiems atsilyginsiu.  
Tel. 8 685 55 567. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA
• Beveik naują motobloko 
ravėtuvą ant ratuku 2 vagų ir 
MTZ 05 motobloko variklį 
dalimis. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• 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

STATYBINĖ ĮRANGA

• Šulinio ritinį 1 m 
skersmens. Kaina 65 Eur. 
Tel. 8 641 39 312. Rokiškis
• Gelžbetonines tiltų sijas. 
Ilgis 12 m, aukštis 0,80, 
plotis 0,28. Tinka pamatams. 
Tel. 8 612 67 388. Rokiškis
• Akmens vatą 610x1220. 
Likutis 5 vnt. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Elektrinį ratų suktuką. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 620 55 
819. Rokiškis
• Nedidelį spaustuvą - 
varstotą. Tvirtinamas prie 
stalo. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 692 53 557. Rokiškis
• 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

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Dalimis 2006 m. Opel 
Meriva. 1,3 l, CDTI.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• Ratlankius R16 114,3 
centras 71,5. 4 vnt. Kaina 
70 Eur. Tel. 8 682 38 705. 
Rokiškis
• 4 padangas su ratlankiais 
R14. 1 ratlankis papildomai. 
Padangų protektoriaus gylis 
3 mm. VW Passat. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 620 52 625. 
Rokiškis
• Renault Clio naują priekinį 
stiklą. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 604 62 575. Rokiškis
• Padangas R18 225/45 

Pirelly M+S. Likutis 5 mm. 
2 vnt.  Kaina po 22 Eur.  
Tel. 8 604 62 575. Rokiškis
• Motociklo Jawa priekabą. 
1969 m., remontuotina. 
Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 604 62 575. Rokiškis
• Lietus ratus R17 5/112. 
Tinka Audi A4, A6, Passat. 
Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• Originalius skardinius 
Volvo ratlankius R16/65 su 
gaubtais. Tel. 8 623 43 539. 
Rokiškis
• VW žieminius ratus R14. 4 
vnt. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Naujas žiemines padangas 
R14. 4 vnt. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• VW Golf 3 žieminius 
ratus R13 155/80. Po 9 mm, 
siauri, aukšti. 4 vnt. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• Pigiai Hercules motociklo 
priekinius ir galinius 
amortizatorius. Geros 
būklės. Tel. 8 676 78 801. 
Rokiškis
• Padangas R16 215/60. 
Likutis apie 7 mm. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 626 75 848. 
Rokiškis
• MB ratlankius R16. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 626 75 848. 
Rokiškis
• Naudotas nepilnai vieną 
sezoną padangas R16 
205/55 94 T Goodyear 
Ultra Grip Ice Arctic. Jei 
reikia, ratlankius po 10 Eur, 
buvo naudoti Toyota Auris, 
centrinė skylė 60,1 mm, 
varžtai 5x114,3 mm. Kaina 
300 Eur. Tel. 8 625 77 529. 
Rokiškis
• Ratlankius R15. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 603 77 107. 
Rokiškis
• Padangas su ratlankiais. 
Nuimtos nuo Toyota Yaris. 
Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 652 68 961. Rokiškis
• Naujas žiemines padangas. 
Kaina 210 Eur.  
Tel. 8 601 04 331. Rokiškis
• Dalimis 2001 m. Opel 
Zafira, Astra 2 l, 74 kW. 
Ratus su žieminėmis 
padangomis, vairo kolonėlę, 
bagažinės uždangalą, 
žibintus ir kitas dalis.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Automatinę greičių dėžę. 
Peugeot 607, 155 kW, 3 l, 
benzinas. Tel. 8 647 01 767. 
Rokiškis
• Žiemines padangas. Nuo 
kairės dvi 205/55. Nuo 
dešinės dvi 205/60. Ne 
kiauros. Rokiškis. Kaina 
25 Eur. Tel. 8 650 26 388. 
Kupiškis
• Passat B5 B5+ dalimis. 81 
kW, 85 kW, 96 kW. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 682 58 004. 
Rokiškis
• Ratlankius su geromis 
žieminėmis padangomis R16 
205/55 M+S. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 692 53 557.  
Rokiškis
• Saab 95 priekinį bamperį. 
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Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• Lengvojo lydinio 
ratlankius su padangomis 
R16 215/55. Kaina 300 Eur. 
Tel. 8 698 16 564.  
Rokiškis
• 2005 m. VW Touran 
dalimis. 2,0 l, dyzelinas.  
Tel. 8 606 14 217. Rokiškis
• Opel Signum dalimis. 3 l, 
130 kW, automatas.  
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
• 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, 
automatas. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Skardinius ratlankius R16 
5/114,3. Tel. 8 678 10 002. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Morališkai pasenusį, bet 

puikiai veikiantį televizorių. 
80 cm įstrižainė. Reikia 
skaitmeninio priedėlio. 
Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 694 81 521. Rokiškis
• Naudotą veikiantį 
televizorių Hitachi. 80 cm 
įstrižainė. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 686 26 668. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Savdarbį traktoriuką su 
priekaba be dokumentų. 
Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 604 62 575. Rokiškis
• Vieno cilindro benzininį 
Zid variklį.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• MTZ-82 1985 m. su 
frontaliniu krautuvu. Mažoji 
kabina, naujos padangos, 

tvarkingas, su TA. Taip pat 
plūgą, kultivatorių, sėjamą ir 
smulkintuvą Orkana. Tel. 8 
648 64 061. Rokiškis
• 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
• 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
• Veikiantį traktorių T-40 
varikliu. Tel. 8 630 53 487. 
Rokiškis

Seimas trims mėnesiams 
pratęsė karių įgaliojimus 
pasienyje su Baltarusija

Seimas trims mėnesiams 
iki vasario vidurio pratęsė 
kariuomenės įgaliojimus pa-
sienyje su Baltarusija.

Už įgaliojimų pratęsimą 
balsavo 125, nė vieno nebuvo 
prieš, susilaikė keturi parla-
mentarai.

Kariai pasienyje su Baltaru-
sija teikia paramą Valstybės sie-
nos apsaugos tarnybos (VSAT) 
pareigūnams, besidorojantiems 
su migracijos krize.

Pasienyje užduotis vykdan-
tiems kariams, be kita ko, ir 
toliau bus galima duoti priva-

lomus nurodymus, sulaikyti 
žmones, nevykdančius jų pri-
valomų nurodymų, laikinai ap-
riboti galimybę patekti į tam ti-
krą teritoriją ar patalpą, tikrinti 
dokumentus, atlikti asmens 
apžiūrą ir jo turimų daiktų pa-
tikrinimą, panaudoti specialią-
sias priemones.

Šiuo metu pasienyje su Bal-
tarusija įrengiamas ir fizinis 
barjeras. Šiemet į Lietuvą ne-
teisėtai pateko beveik 4,2 tūkst. 
migrantų, nuo rugpjūčio mėne-
sio buvo apgręžta daugiau nei 5 
tūkst. žmonių.

BNS inform.
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Lapkričio 12-oji, 
penktadienis, 

46 savaitė
Iki Naujųjų liko 49 dienos

Verslo diena
Saulė teka 7.41 val., 
leidžiasi 16.24 val. 

Dienos ilgumas 8.43 val. 
Mėnulis – priešpilnis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Alvė, Alvilas, Alvilė, Ašmantas, 

Irvaidas, Irvaidė, Irvainas, Irvainė, 
Irvyda, Irvydas, Kristinas, Renata, 

Teodoras.
Rytoj:  Arkadas, Arkadijus, 
Didakas, Eirimė, Jaurimtas, 

Jaurimtė, Jautra, Jautrė, Narvydas, 
Norvyda, Norvydas, Norvydė.
Poryt:  Adeodadas, Emilas, 

Emilė, Emilija, Emilijona, 
Emilijonas, Emilis, Judita, Rama, 
Ramantas, Ramantė, Ramvydas, 

Ramvydė, Ramė, Ramys, 
Ramotas, Saulenė..

Dienos citata
„Vieni žmonės gimsta akli 

akimis, kiti akli širdimi“ 
(Senovės indų išmintis).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1948 m. Japonijos karo nusi-
kaltimų tribunolas už įstatymų bei 
tradicijų nepaisymą Antrojo pasau-
linio karo metais mirties bausme 
nuteisė buvusį ministrą pirmininką 
generolą Hidekį Todžą bei dar šešis 
Vyriausybės narius.

1968 m. JT Generalinė Asam-
blėja balsavo prieš tai, kad į orga-
nizaciją būtų priimta Kinija.

1969 m. už antisovietinę veiklą 
iš SSRS rašytojų sąjungos pašalin-
tas Aleksandras Solženicynas.

1981 m. erdvėlaivis „Colum-
bia“ į kosmosą pakilo antrą kartą -  
pirmas atvejis, kai kosminė trans-
porto priemonė buvo panaudota 
daugiau negu vieną kartą.

1982 m. Sovietų Sąjungos 
komunistų partijos pirmuoju 
sekretoriumi tapo Jurijus An-
dropovas.

1996 m. 349 žmonės žuvo, 
kai Indijoje, prie Naujojo Delio, 
ore susidūrė Saudo Arabijos ke-
leivinis lėktuvas su Kazachstano 
krovininiu lėktuvu.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1919 m. priimtas Lietuvos Steigia-
mojo Seimo rinkimų įstatymas.

1988 m. prie Vilniaus arkikatedros 
aukotos Šv. Mišios, skirtos Vilniaus vys-
kupijos įkūrimo 600-osioms metinėms.

Post scriptum
Kai negalėsi, tada pastenėsi.

Lietiniai su pievagrybiais, špinatais ir kreminiu sūreliu
Ingredientai:
TEŠLAI:
• 3 kiaušiniai
• 150 mililitrų pieno
• 120 gramų kvietinių miltų
• 100 mililitrų vandens
• Šaukštas aliejaus
• žiupsnelis druskos
ĮDARUI:
• 400 gramų pievagrybių
• 100 gramų špinatų
• 100 gramų kreminio sūrio
• 3 skiltelės česnako (arba pagal 
skonį)

www.rokiskiosirena.lt

Gaminimas:
Tešlai į dubenį suberti miltus, druską ir išmaišyti. Viduryje padaryti duobutę, įmušti 
kiaušinius, supilti aliejų ir po truputį, nuolat maišant supilti pieną, vandenį. Viską 
išplakti šluotele iki vientisos masės, iki kol neliks jokių gumuliukų. Paruoštą tešlą 
palikti 20 - 30 minučių pastovėti kambario temperatūroje, kad miltai išbrinktų. 
Kai tešla pastovės, ji šiek tiek sutirštės, tad gali reikėtų atskiesti trupučiu vandens. 
Sausą (geriausia nelimpančiu paviršiumi) keptuvę įkaitinti. Tuomet šiek tiek pa-
tepti aliejumi. Į keptuvę pilti samtelį tešlos, sukiojant keptuvę paskirstyti tešlą per 
visą plotą. Kepti 1 - 2 minutes arba iki tol kol krašteliai lengvai atlips nuo kraštų. 
Tuomet lietinį apversti ir kepti dar 1 minutę. Taip iškepti visus blynus.  Įdarui pie-
vagrybius supjaustyti nedideliais gabaliukais, česnakus ir petražoles susmulkinti. 
Į keptuvę įpilti aliejaus, įkaitinti, suberti pievagrybius ir pakepti apie 10 minučių, 
tuomet sudėti česnakus, įberti druskos, sudėti špinatus, petražoles, kreminį sūrį ir 
išmaišyti. Nukelti nuo kaitros. Ant blyno centro dėti grybų ir špinatų įdaro, paskirs-
tyti per visą ilgį, tuomet užlenkti kraštus ir tiekti.

• pagal skonį petražolių (nebūtina)
• pagal poreikį aliejaus

• pagal skonį druskos

Seimas atmetė prezidento veto 
dėl mokamų testų nevakcinuotiems darbuotojams

Seimas atmetė prezi-
dento Gitano Nausėdos 
veto anksčiau priimtoms 
pataisoms, kad nevakci-
nuoti ar COVID-19 ne-
persirgę darbuotojai nuo 
gruodžio patys mokėtų 
už testus.

Už tai, kad šalies vado-
vo grąžintas įstatymas būtų 
priimtas iš naujo, balsavo 
73 Seimo nariai, prieš buvo 
57 ir susilaikė keturi parla-
mentarai.

Atmesti prezidento veto 
reikėjo, kad už įstatymą 
balsuotų ne mažiau kaip 71 
Seimo narys. Valdantieji 
parlamente turi 74 atstovus.

Už įstatymą balsavo visi 
valdantieji, išskyrus kon-

servatorių Valdą Rakutį, ku-
ris per balsavimą susilaikė, 
tačiau vėliau paprašė, kad jo 
balsas būtų užskaitytas „už“.

Tokiu atveju oficialūs 
balsavimo rezultatai nekei-
čiami, tačiau parlamenta-
ro paskelbtas sprendimas 
įrašomas į Seimo posėdžio 
protokolą.

Opozicinės frakcijos bal-
savo prieš, o du „valstiečių“ 
frakcijos atstovai, Algiman-
tas Dumbrava ir Robertas 
Šarknickas, bei Demokratų 
frakcijos narė Rūta Miliūtė 
susilaikė.

Atmetus veto, nuo gruo-
džio 1 dienos įsigalioja 
Žmonių užkrečiamųjų ligų 
profilaktikos ir kontro-
lės įstatymo pataisos, kad 

periodiškai testuotis dėl 
COVID-19 turintys nepa-
siskiepiję darbuotojai tai 
darytų savo lėšomis.

Šalies vadovas buvo grą-
žinęs pataisas argumentuo-
damas, kad tokie Vyriau-
sybės inicijuoti pakeitimai 
nepadės valdyti pande-
mijos, o gali reikšmingai 
pabloginti testavimo dėl 
COVID-19 prieinamumą ir 
žmonių motyvaciją atlikti 
šiuos tyrimus. 

Valdantieji sakė iš prezi-
dento neišgirdę argumentų, 
kodėl reikia atmesti priim-
tas pataisas, ir teigė, jog bū-
tina imtis visų priemonių, 
kurios paskatintų žmones 
skiepytis.
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Seimas nepanaikino 
baudžiamosios atsakomybės 
už nedidelio kiekio narkotikų turėjimą

Seimas nepanaikino 
baudžiamosios atsako-
mybės už nedidelio kiekio 
narkotinių medžiagų įsigi-
jimą ir turėjimą.

Už atitinkamas įstatymų 
pataisas balsavo 61 Seimo 
narys, prieš buvo 58, septyni 
susilaikė.

Pataisomis siekta iš Bau-
džiamojo kodekso išbraukti 
nuostatą, kad „tas, kas ne-
teisėtai gamino, perdirbo, 
įgijo, laikė, gabeno ar siuntė 
nedidelį kiekį narkotinių ar 
psichotropinių medžiagų ne-
turėdamas tikslo jų parduoti 
ar kitaip platinti, padarė bau-
džiamąjį nusižengimą ir bau-
džiamas viešaisiais darbais 
arba laisvės apribojimu, arba 
bauda, arba areštu“.

Administracinį nusižen-
gimų kodeksą norėta papil-
dyti, kad nedidelio kiekio 
narkotinių ar psichotropinių 
medžiagų neteisėtas gami-
nimas, perdirbimas, įgiji-
mas, laikymas, gabenimas 
ar siuntimas be tikslo jas 
platinti užtrauktų įspėjimą 
arba baudą nuo 50 iki 350 
eurų. Pakartotinis nusižengi-
mas turėjo būti baudžiamas 
300–500 eurų bauda.

Taip pat siūlyta, kad be 
baudos kvaišalus vartojantis 
asmuo gali būti įpareigotas 
dalyvauti alkoholizmo ir 
narkomanijos prevencijos 
kursuose, o tas, kas savano-

riškai būtų atidavęs neteisė-
tai pasigamintas ar įsigytas 
narkotines medžiagas, būtų 
atleistas nuo administracinės 
atsakomybės.

Koks narkotinių ar psi-
chotropinių medžiagų kiekis 
būtų laikomas nedideliu, tu-
rėjo nustatyti Sveikatos ap-
saugos ministerija.

Nedidelio kiekio narkoti-
kų turėjimą be tikslo platinti 
dekriminalizavimą inicijavo 
valdančioji Laisvės partija. 
Siūlymą parėmė visų val-
dančiųjų frakcijų atstovai.

Šios partijos atstovė, Sei-
mo Priklausomybių preven-
cijos komisijos pirmininkė 
Morgana Danielė anksčiau 
yra atkreipusi dėmesį, kad 
Lietuvoje iki 2017 metų už 
nedidelio kiekio narkotikų 
turėjimą taikyta tik adminis-
tracinė atsakomybė.

Praėjusios kadencijos 
Seimas yra patvirtinęs Vals-
tybinę narkotikų, tabako ir 
alkoholio kontrolės ir varto-
jimo prevencijos 2018–2028 
metams programą, kurioje 
įrašytas siekis dekriminali-
zuoti mažiau pavojingas su 
narkotikų vartojimu susiju-
sias veikas, už jas numatant 
administracinę atsakomybę. 

2018 metais Seimas du 
kartus atmetė pataisas dėl 
nedidelio kiekio narkotinių 
medžiagų turėjimo dekrimi-
nalizavimo.
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Pramonės produkcijos kainos per metus augo 16,4 proc.
Gamintojų parduotos pra-

monės produkcijos kainos 
spalį, palyginti su tuo pačiu 
metu pernai, padidėjo 16,4 
proc., neįskaitant rafinuotų 
naftos produktų – 9 proc., 
skelbia Statistikos departa-
mentas. 

Lietuvos rinkoje kainos 
per metus padidėjo 22,9 proc., 
neįskaitant rafinuotų naftos 
produktų – 14,1 procento. Ne 
Lietuvos rinkoje kainos augo 
atitinkamai 11,7 proc. ir 5,1 
procento.

Gamintojų parduotos pra-

monės produkcijos kainos spa-
lį, palyginti su rugsėju, padidėjo 
1,3 proc., neįskaitant rafinuotų 
naftos produktų – 0,4 procento. 
Bendram kainų pokyčiui di-
džiausios įtakos turėjo rafinuotų 
naftos produktų kainų padidėji-
mas bei maisto produktų kainų 
sumažėjimas.

Lietuvos rinkoje parduotos 
pramonės produkcijos kainos 
per mėnesį padidėjo 3,9 proc., 
neįskaitant rafinuotų naftos 
produktų – 1,8 procento. La-
biausiai – 17 proc. – pabrango 
rafinuoti naftos produktai. Dau-
giausia – 2 proc. – atpigo oda ir 

odos dirbiniai. 
Maisto produktai pabrango 

1,2 procento. Ypač pabran-
go perdirbta bei konservuota 
paukštiena – 17,5 proc., apdo-
rota ir perdirbta kava ir arbata 
– 14,5 proc., bet atpigo valgo-
mieji ledai – 10,6 proc., perdirb-
ta ir konservuota mėsa – 6,4, 
perdirbti ir konservuoti vaisiai 
ir daržovės – 5,9 procento.

Ne Lietuvos rinkoje par-
duotos pramonės produkcijos 
kainos per mėnesį sumažėjo 0,7 
proc., neįskaitant rafinuotų naf-
tos produktų – 0,9 procento.
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Lietuvos oro uostuose spalį – penkis kartus 
daugiau keleivių

Lietuvos oro uostai spalį 
aptarnavo 368 tūkst. keleivių 
– beveik penkiskart daugiau 
nei pernai tuo pačiu metu, kai 
juose atvyko ir išvyko 77 tūkst. 
keleivių, skelbia Lietuvos oro 
uostai.

Palyginti su rekordiniu 2019 
metų spaliu (622 tūkst. kelei-
vių), šį spalį jų srautas atsistatė 
60 proc. Toks skrydžių paklau-
sos augimas leidžia tikėtis, kad 
aviacijos rinka ir toliau augs.

BNS inform.
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Lapkričio 5-osios kryžiažodžio atsakymai:
Vertikaliai:  Nemetalai. Vatas. Tenas. Vaistas. Vo. Koketės. Karatas. Arsenas. Fasadas. 
Dagilis. Amal. Plos. NOR. Vasara. Jo. Vėjelis. Gir. Laibasis. „Saloni“. Išjos. Karačis. Siaman-
gas. Alisa.
Horizontaliai: Nekropolis. Senos. Aši. Makedonija. Esenas. Bom. Tag. Vasa. Pavė-
sinės. Las. Loji. Ai. Fires. Fiskas. KS. Tas. Visa. Švara. Asara. Asadas. LAL. Tamagoči. 
Pavasarinis. SOS. Larisa.
Pažymėtuose langeliuose: KALIBRAS

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Lapkričio 12 d. Naktį 5

Dieną 8
V, 
4-9 m/s

Lapkričio 13 d. Naktį 2
Dieną 6

R,
3-8 m/s

Lapkričio 14 d. Naktį 2
Dieną 4

R,
3-8 m/s

Lapkričio 15 d. Naktį -2
Dieną 2

R,
3-8 m/s

Orų prognozė lapkričio 12-15 d.

Lietuvos pasienyje su Baltarusija 
gali būti apie 1 tūkst. migrantų

Lietuvos pasienyje su 
Baltarusija gali būti susi-
telkę apie 1 tūkst. neteisėtų 
migrantų, sako krašto ap-
saugos ministras.

„Bet kokiu atveju skai-
čius ties Lietuvos siena da-
bar jau, mūsų duomenimis, 
siekia apie tūkstantį ir šiek 
tiek daugiau“, – teigė Arvy-
das Anušauskas.

„Kaip tuo srautu bus pa-
sinaudota? Aš galėčiau spė-
ti, kad (…) jie bus stumia-
mi į Lietuvą didesnėmis ar 
mažesnėmis grupėmis, tiesą 
sakant, tai esmės nekeičia, 
vis tiek neįleidimo politika 
galioja bet kokiai grupei ir 
mes tam turime pajėgumų“, 
– tvirtino jis.

Ministro teigimu, pasta-
raisiais mėnesiais migrantų 

atvežimas į Baltarusiją buvo 
išaugęs.

A. Anušauskas progno-
zavo, kad Aliaksandro Lu-
kašenkos režimas siekia 
sukurti humanitarinę krizę 
Europos Sąjungos (ES) pa-
sienyje.

„Mano spėjimu, spren-
džiant iš to, kad jie „valo“ 
savo miestus nuo nelegalų, 
kurie anksčiau gana laisvai 
Minske ir Gardine vaikščio-
jo, jie juos stums prie pasie-
nio, kurs stovyklas, darys 
dirbtinę humanitarinę krizę, 
ir visa tai pateikinės tarptau-
tinei bendruomenei kaip ES 
problemą, o ne jų dirbtinai 
sukurtą“, – sakė ministras.

Nuo pirmadienio prie 
Lenkijos sienos iš Baltarusi-
jos pusės susitelkė keli tūks-
tančiai neteisėtų migrantų. 

Jie ten įkūrė stovyklą ir ban-
do pralaužti sieną.

Lietuvos valstybės sienos 
apsaugos tarnybos vadas 
Rustamas Liubajevas trečia-
dienį žurnalistams sakė, kad 
pareigūnai stebi neteisėtų 
migrantų judėjimą ir prie 
Lietuvos sienos, jie gali būti 
vežami sunkvežimiais.

Dėl įvykių pasienyje nuo 
trečiadienio Lietuvos pasie-
nyje su Baltarusija įvesta 
nepaprastoji padėtis.

Į Lietuvą šiemet neteisė-
tai pateko daugiau nei 4,2 
tūkst. migrantų, per 6 tūkst. 
jų neįleista.

Lietuva ir kitos Vakarų 
šalys kaltina Minsko režimą 
migrantų srautų organiza-
vimu ir vadina tai hibridine 
agresija.
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Briuselis gali reikalauti pakeisti įstatymus, leidžiančius stumti 
migrantus į Baltarusiją

Europos Komisija (EK) 
tikriausiai reikalaus, kad 
Lenkija, Latvija ir Lie-
tuva taisytų neseniai pri-
imtus įstatymus, leidžian-
čius išstumti migrantus 
į Baltarusijos teritoriją, 
rašo nepriklausoma Briu-
selio naujienų svetainė 
„EUobserver“.

Šios trys šalys yra pa-
skelbusios nepaprastąją pa-
dėtį dėl Baltarusijos taktikos 
siųsti į pasienį atvykėlius iš 
Vidurinių Rytų ir Šiaurės 
Afrikos. Jų veiksmai sukė-
lė įtampą Europoje ir pa-
skatino raginimus griežtinti 
sankcijas Minsko režimui.

„Palaikome glaudžius 
ryšius, dialogą su šiomis 

trimis šalimis“, – per antra-
dienį vykusį Europos Par-
lamento piliečių laisvių ko-
miteto posėdį sakė vidaus 
reikalų eurokomisarė Ylva 
Johansson.

„Vis dar vertiname [pa-
dėtį], bet manau, kad pra-
šysime taisyti kai kuriuos 
teisės aktus“, – pridūrė ji.

Ji nepatikslino, kada ir 
kokias konkrečias nuosta-
tas galėtų pareikalauti ko-
reguoti EK.

Tačiau tokius komen-
tarus eurokomisarė išsakė 
kilus platesniam susirūpi-
nimui dėl migrantų ir prie-
globsčio prašytojų apgręži-
mo į Baltarusiją teisėtumo.

Y. Johansson anksčiau 
yra sakiusi, kad „išstūmi-

mas niekada neturėtų būti 
normalizuotas“.

Komentuodamas jos pa-
reiškimus Latvijos gynybos 
ministras Artis Pabrikas 
atkirto: „Susidaro įspū-
dis, kad Europos Komisija 
gyvena kitoje planetoje ir 
atstovauja arba tai planetai, 
arba Baltarusijos ir Rusijos 
interesams.“

Lenkija spalį priėmė 
įstatymą, faktiškai įteisi-
nantį migrantų išstūmimą.

Lietuva vasarą irgi priė-
mė pataisų, leidžiančių ko-
lektyvinius išsiuntimus tam 
tikrais atvejais.

Antradienį šalies par-
lamentas paskelbė nepa-
prastąją padėtį pasienyje, 
o pasieniečiams leido nau-

doti „psichinę prievartą“ ir 
„proporcingą fizinę prie-
vartą“, siekiant neleisti 
žmonėms neteisėtai atvykti 
iš Baltarusijos.

Latvija taip pat taiko pa-
našią taktiką zonose, kurio-
se yra paskelbta nepapras-
toji padėtis.

Pagal ES teisę valstybės 
narės privalo priimti mi-
grantus ir nagrinėti indivi-
dualius prašymus suteikti 
prieglobstį.

Ragindama laikytis Ben-
drijos teisės EK kartu kal-
tina baltarusių prezidento 
Aliaksandro Lukašenkos 
režimą naudojantis migra-
cija kaip „ginklu“.

Y. Johansson taip pat ra-
gina užtikrinti didesnį skai-

drumą prie Lenkijos sienos 
su Baltarusija.

Varšuva pasienyje yra 
nustačiusi išskirtinę zoną, 
kurio draudžiama lankytis 
humanitariniams darbuoto-
jams ir žurnalistams.

Eurokomisarė taip pat 
atkreipė dėmesį, kad, skir-
tingai nei Lietuva, Lenki-
ja dar neįsileido tokių ES 
institucijų kaip sienų ir 
pakrančių apsaugos tarny-
ba FRONTEX ir Europos 
prieglobsčio paramos biu-
ras (EASO).

Varšuva palei 400 km il-
gio sieną su Baltarusija yra 
dislokavusi apie 15 tūkst. 
karių ir daugybę policijos 
pareigūnų.
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Šiluma lapkritį 45 proc. bangesnė nei pernai
Centralizuotai tiekia-

ma šiluma Lietuvoje per 
metus pabrango 45,5 
proc., o per mėnesį – 12,2 
proc. – lapkritį ji kainuo-
ja 5,79 cento už kilovatva-
landę (be PVM). 

Valstybinė energetikos 
reguliavimo taryba (VERT) 

teigia, kad šilumos brangi-
mą iš esmės lemia kuro ir 
superkamos šilumos kai-
nos.

Pasak tarybos, į lapkričio 
šilumos kainą įskaičiuota 
vidutinė kuro kaina rugsėjį 
– biokuro kaina per metus 
didėjo 64,3 proc., gamtinių 
dujų – 222 proc.

Tarp penkių didžiųjų 
miestų lapkritį už šilumą 
mažiausiai moka Kauno, 
daugiausiai – Vilniaus gy-
ventojai, o visoje Lietuvoje 
ji pigiausia Utenoje (4,44  
cento su PVM), brangiau-
sia – Pravieniškėse  (10,62 
cento).
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AUGALAI

• Griežčius, ropes, pašarines 
bulves. Tel. 8 650 13 196. 
Rokiškis
• Mažas bulves, kviečius. 
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Kviečius. Miežių, žirnių, 
kviečių miltus. Nemokamas 
pristatymas visame Rokiškio 
rajone. Tel. 8 684 14 283.
• Didmeninė prekyba 
daniškais kėniais. Eglučių 
dydžiai: 125-150 cm, 
150-175 cm, 175-200 cm, 
200-225 cm, 225-250 cm. 
Išsamesnė informacija 
telefonu. El. paštas: 
danijoskeniai@gmail.com. 
Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 611 63 555. Rokiškis

BALDAI

• Naudotą dušo kabiną.  
Tel. 8 686 23 372. Rokiškis
• Sekciją Freda 5 dalių su 
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ANEKDOTAI

– Kiek programuotojų 
komandų reikia, kad 
nudažytų tvorą?

– Trijų. Pirma paruošia 
tvoros demo-versiją, antra 
nudažo tvorą, o trečia taiso 
antros klaidas ir perdažo 
tvorą iš naujo.

***
XXI amžius. Dialogas 

šeimoje:
– Sūneli, nubėk į 

parduotuvę.
– O magiškas žodis?
– Internetą atjungsiu!!!
– Jau einu...
***
Grįžta įkaušęs vyrukas 

namo. Kieme iš būdos 
išlenda šuo ir pradeda ant 
jo loti.

– Užčiaupk nasrus, 
Tuzikai! Jei pabus žmona, 
kur tu nakvosi?

***
– Saulele?
– Ką, katinėli?
– Zuikute, padaryk 

pusryčius?
– Gerai, meškiuk.
– Ačiū, zylute.

– Nėr už ką, ožiuk.
– Myliu tave, pelyte.
– Aš tave irgi, kiškuti.
– Pala... Prisipažink, tu irgi 

neatsimeni, kuo aš vardu?
***
Tas, kuris per dieną 

aktyvus kaip bitė, stiprus 
kaip jautis, dirba kaip arklys 
ir vakare pareina namo 
pavargęs kaip šuo, turėtų 
pasitarti su veterinaru - labai 
didelė tikimybė, kad jis yra 
asilas.

***
Važiuoja kaimietis Vilniuje 

ir netikėtai pakliūna į didžiulį 
kamštį. Išlipa pasižvalgyt ir 
paklausia praeivių, kas čia 
darosi. Tie atsako:

– Teroristai pagrobė 
premjerę. Reikalauja duoti 
milijoną eurų išpirkos. Kitaip 
apipils benzinu ir sudegins. 
Tai dabar renkam, kas kiek 
gali padėt...

– Kiek surinkot?
– 500 litrų benzino, 20 

žiebtuvėlių ir 18 degtukų 
dėžučių, jeigu žiebtuvėliai 
neveiktų.

***
– Tėti, o kas tai yra opera?
– Tai toks vaidinimas, kur 

vienas žmogus nori užmušti 
kitą ir apie tai garsiai, ilgai ir 
nuobodžiai spiegia.

***
Vagis:
– Tik kultūra gelbėja 

pasaulį. Kol profesorius 
Petraitis su žmona buvo 
spektaklyje, mes iššlavėm jų 
butą.

***
Vienintelė moteris, kurios 

klauso tikras vyras – tai balsas 
navigatoriuje.

***
Girtuoklis pasakoja 

draugui:
– Aš namie negeriu. 

Nes žmona labai pikta. 
Įsivaizduok, išgeri butelį ir jų 
– jau dvi...

***
Riteris grįžo namo po 

ilgo kryžiaus žygio. Nusiima 
šarvus Žmona:

– Brangusis, koks tu 
įdegęs!

– Čia rūdys, mano ponia.

***
– Sveika, kaip tamstos 

vyras laikosi? Ar jis vis dar 
serga lunatizmu?

– Nebe.
– Igijo?
– Ne, nukrito nuo stogo.
***
– Ką tau žmona 

padovanojo jubiliejaus proga?
– 50 koldūnų.
***
Pacientas skundžiasi 

psichiatrui:
– Paskui mane 40 metų 

sekioja minia barzdotų 
nepažįstamų žmonių.

– Kodėl taip manote, 
Moze?

***
Medicina pas mus gera, tik 

ligoniai netikę.
***
Tikroji vienatvė tada, kai 

net mintys nebelanko.
***
Vaikinas merginai:
– Ar tu supykai?
– Ne, bet būtų geriau, jei 

atsiprašytum.
***
Mama paaugliui:
– Ir kokią tu čia laidą 

nusprendei žiūrėti vidury 
nakties?

– Dokumentinę. Apie 
gyvūnus.

– Na na...
– Vadinasi „Didžiojo 

miesto naktinės plaštakės“.
***
– Ar moki stovėti ant 

pačiūžų?
– Stovėti moku, čiuožti – 

ne.
***
Tarakonai – tai pirma, kas 

ateina į galvą.
***
– Apie ką jūs dvi valandas 

diskutavote susirinkime?
– Apie darbo laiko 

taupymą.
***
– Kokį žmmogų mūsų 

šalyje galima laikyti laimingu?

– Tą kuris nežino benzino 
kainų.

***
– Koks jūsų Zodiako 

ženklas?
– Dinozauras.
– Toks neegzistuoja.
– Visi jie neegzistuoja.
***
Kulniukas daro moteris 

aukštesnėmis, o vyrus – 
priklausomus.

***
Kultūringa kalba galima 

trimis raidėmis pasiųsti į visas 
keturias puses.

***
Petriukas atlieka biologijos 

namų darbus. Į klausimą „Kas 
skiria galvą nuo kūno“ jis 
atsakė – kirvis.

***
Kiemo rainasis 

Murzius, mėgsta gulėti 
prie televiroziaus. Ir 
beklausydamas politikų debatų 
tapo nulėpausiu.

***
Vyras žmonai:
– Na atleisk už 

neištikymybę. Aš pirmą ir 
paskutinį kartą.

Žmona:
– 15:1 mano naudai.
***
Premjerė:
– Ėmėme gyventi geriau.
Tauta:
– Mes, žinoma, už jus 

džiaugiamės, bet...
***
Dvi blondinės autobuse:
– Žiūrėk, kokia grūstis 

autobuse.
– O vakar tokia pat grūstis 

naktiniame klube buvo 
vadinama atmosfera.

***
–Teisiamasis, jūs visgi 

pripažįstate, kad trenkėte 
nukentėjusiajai per galvą.

– Taip, pripažįstu, bet jos 
kojos buvo kreivos ir iki tol.

***
Knyga: „Viskas, ką jūs 

norite žinoti apie sklerozę, bet 
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pamiršote“.
***
Studentui negalima 

vesti: rūpinsis žmona, tai 
išaugs uodegos. Rūpinsis 
studijomis – išaugs ragai. O 
jei ir žmona, ir studijomis – 
pakratys kanopas.

***
Kuo vyresnis vaikas 

namie, tuo geriau moka 
maskuotis katinas.

***
Vyras žmonai daro 

staigmeną:
– Mieloji šitą sriubą aš 

pats iškepiau.
***
– Pone Rabinovičiau, kaip 

jums pietūs vyriausybėje?
– Ach, jei sriuba būtų 

buvusi tokia šilta, kaip vynas, 
vynas – toks senas, kaip 
žąsis, o žąsis tokia riebi kaip 
ministras, tai sakyčiau, kad 
pietūs visai nieko.

***
Kalbasi senukai. Jis:
– Nusipirktume mašiiną, 

pasaulį pamatytume.
seutė:
– Šį ar aną?
***
– Vyriausybė teigia, kad 

gyventi tapo kur kas geriau.
– O liaudis taip nemano.
– O liaudis – ne ekspertai.
***
Du sirgaliai žiūri Lietuvos 

futbolo rinktinės rungtynes. 
Vienas sako kitam:

– Man atrodo, į mūsų 
gynėjus žiūrint, kad aš stoviu 
greičiau, nei jie bėga.

***
Triušiukas klausia mamos 

triušės:
– Iš kur aš atsiradau?
– Iš fokusininko 

skrybėlės.
***
Prieš Kalėdas rinkoje 

atsirado padirbti eglutės 
žaisliukai: iš pažiūros – 
kaip tikri, o džiaugsmo – 
jokio.

antresolėmis. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 624 08 147. 
Rokiškis
• Geros būklės mažai 

naudotą minkštą kampą 
su miegamąją dalimi ir 
patalynės dėže. Matmenys: 
sėdimoji dalis 200 cm, kita 

97 cm. Galiu atvežti. Kaina 
200 Eur. Tel. 8 611 68 404. 
Anykščiai
• Medinių laiptų tekintus 
statramsčius. 19 vnt. Kaina 
45 Eur. Tel. 8 692 53 557. 

Rokiškis
• Geros būklės miegamą 
fotelį. Gulimoji dalis 
100x185. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 694 81 521. 
Rokiškis

DOVANOJA
• Dovanoju smėlio spalvos 
šunį. Tel. 8 685 86 364. 
Rokiškis
• Dovanojami šuniukai. 

Tel. 8 654 34 282. Rokiškis
• Atiduodu kačiuką. 
Tel. 8 679 02 880. Rokiškis
• Dovanoju šuniuką. 
Tel. 8 624 68 527. Rokiškis
• Dovanoju 2 mėn. šuniukus. 
Tel. 8 646 02 038. Rokiškis
• Dovanojame apie 15 cm 
sveiką patelę žuvį. 
Tel. 8 693 82 442. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI
• Gerai veikiančią elektrinę 
klaviatūrą - vargonėlius. 
Puikiai tiks pradedantiems 
muzikuoti. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 620 52 625. Rokiškis


