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Kapų tvarkymas
wVisi betonavimo darbai
wPaminklų gamyba bei 
statymas
wBortelių, plokščių bei 
kitų granito gaminių 

Tel. 8-624 20487

montavimo darbai
wĮvairių rūšių skalda
wTrinkelių klojimas
wAugalų, kelmų 
šalinimas

DIRBAME VISOJE 
LIETUVOJE

KAPAVIEČIŲ 
TVARKYMAS

qKapaviečių 
tvarkymas ir priežiūra
qPamatų liejimas
qSenų paminklų 
atnaujinimas
qUžpylimas įvairių 
rūšių skaldele

PRIIMAME INDIVIDUALIUS 
NESTANDARTINIUS UŽSAKYMUS

TEL. 8-669 87957

UAB „ROKIŠKIO 
AUTOBUSŲ PARKAS”

UAB „Rokiškio autobusų parkas“ teritorijoje išnuomoja-
mos vietos automobilių stovėjimui. 

UAB Rokiškio autobusų parko autobusais gabenamos 
siuntos į daugumą Lietuvos miestų.

Autobusų nuomos paslaugos.
Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt

Juozo Tūbelio progimnazijoje – 
svečiams apie neproginę mokyklą

4 p.

Mieli mokytojai,
Šiandien Jūsų profesija apima ne tik sausų žinių perteikimą. Savo 
mokiniams Jūs esate kelrodė žvaigždė, padedanti rasti teisingą kryptį, net 
jei ne kartą paklystama. Jūs ne tik mokote, tačiau skiepijate pagrindines 
bendražmogiškas vertybes, uždegate noru siekti daugiau ir tikite tuomet, 
kai niekas kitas netiki. Nuolat raginate nebijoti klysti ir niekuomet 
nesustoti ieškoti. 
Linkime nepritrūkti entuziazmo, nesustoti tobulėti, siekti, kad mokslas 
nebūtų tik pareiga, o kiekvieno siekiamybė. Mūsų visų ateitis – Jūsų 
rankose!

Rokiškio rajono meras Ramūnas GODELIAUSKAS
Rokiškio rajono mero pavaduotojas Tadas BARAUSKAS
Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius 

Andrius BURNICKAS
Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas 

Valerijus RANCEVAS

Gyvūnų mylėtojų šventė

Spalio 4-ąją 17.30 val. Rokiškio šv. apaštalo evan-
gelisto Mato bažnyčioje gyvūnų mylėtojai laukiami 
su augintiniais. Šventė rengiama šv. Pranciškaus Asy-
žiečio dienai paminėti.

Prie Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios vyks 
susitikimas su gyvūnų gerove besirūpinančiais rokiš-
kėnais savanoriais, už auką šiai kilniai veiklai bus ga-
lima įsigyti Skemų socialinės globos namų gyventojų 
rankdarbių. 

Po šv. Mišių dvasininkai tradiciškai palaimins gyvū-
nų šeimininkus ir jų augintinius. 

Palikusi automobilį stovėjimo 
aikštelėje, sulaukė perspėjimo

2 p.
Nei logikos, nei prasmės

Jaunystės 23-ojo namo gyventojo manymu, šis ženklas pastatytas ne 
vietoje.                                                                       L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

2 p.

Kodėl aš nesveikinsiu 
su Mokytojo diena?

Socialiniai darbuotojai – 
nedrąsūs scenoje

5 p.
Rokiškio dekanato dekanas Eimantas Novikas ir Carito atstovė Dangira 
Šutienė socialiniams darbuotojams linkėjo savi gyvenimu liudyti gerumą.
                                                                             L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Juozo Keliuočio 
viešojoje 
bibliotekoje 
– įspūdingas 
Rumunijos 
kaimo grožis 5 p.
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Visuomenė aktyviai skiepijasi 
nuo erkinio encefalito

Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos Panevėžio 
departamento (NVSC Panevė-
žio departamentas) specialistai 
informuoja, kad pastaraisiais 
metais vis daugiau Panevėžio 
regiono gyventojų skiepijasi nuo 
pavojingos erkių platinamos li-
gos – erkinio encefalito (EE).

Panevėžio apskrities 
gyventojai 
skiepijasi aktyviai
NVSC Panevėžio departamen-

to duomenimis, 2019 m. pirmą 
pusmetį pirmą kartą nuo EE pa-
siskiepijo 2 370 asmenų, t. y. 576 
atvejais daugiau negu 2018 m. per 
visus metus. Atitinkamai 2018 m. 
Panevėžio apskrityje nuo EE buvo 
paskiepyti 1 794 asmenys. Dau-
giausiai asmenų skiepijosi Pane-
vėžio mieste (881 asmenų) ir Ro-
kiškio rajone (430 asmenų). 2017 
m. apskrityje pasiskiepijo 1 906 
asmenys (atitinkamai Panevėžio 
mieste – 934 asmenys; Rokiškio 
rajone – 404 asmenys).

Sergamumas 
erkiniu encefalitu
Pirmąjį 2019 metų pusmetį ne-

buvo registruota EE atvejų, kai 
2018 metų tuo pačiu metu regis-
truoti 7 susirgimai EE. Vertinant 
sergamumo EE dinamiką, matyti, 
kad sergamumas EE mažėja. Pa-
nevėžio apskrityje 2009 m. serga-
mumo EE rodiklis siekė 3,4 atv. 
10 tūkst. gyv., o 2018 m. buvo 2 
kartus mažesnis ir siekė 1,85 atv. 
10 tūkst. gyv.

Skiepytis galima ištisus me-
tus

Skiepai yra viena efektyviausių 
priemonių nuo erkinio encefalito. 
Skiepytis nuo EE rekomenduoja-
ma dar neprasidėjus erkių aktyvu-
mo periodui. Kadangi pasiskiepi-
jus EE vakcina įgyjamas ilgalaikis 
imunitetas, trims ar penkiems 
metams, todėl skiepytis rekomen-
duojama bet kada, kada yra gali-
mybės. Pasiskiepyti galima įpras-
tine skiepijimo schema. Įprastinės 
skiepijimo schemos pirmosios dvi 
dozės įskiepijamos 1-3 mėn. in-
tervalu; trečiosios ir sustiprinan-
čiųjų dozių įskiepijimo intervalai 
gali būti skirtingi, priklausomai 
nuo vakcinos gamintojo. Žmogus 
tampa pilnai apsaugotas nuo EE, 
praėjus 2 savaitėms nuo antrosios 
dozės suleidimo. Pagreitinta skie-
pijimų nuo EE schema taikoma 
prieš pat erkių aktyvumo periodą 
ar jam jau prasidėjus. Skiepai nuo 
EE yra mokami, imunoprofilakti-
kos kainą ir apmokėjimo tvarką 
nustato skiepijimus atliekanti įs-
taiga. Atkreipiame dėmesį, kad 
EE vakcinomis galima skiepyti 
vyresnius nei 1 metų vaikus. Jau-
nesnio amžiaus vaikai skiepijami 
tik išimtiniais atvejais, esant re-
aliai grėsmei užsikrėsti. EE vak-
cinos gali būti skiriamos nėščio-
sioms ar žindyvėms, tik įvertinus 
vakcinacijos naudą ir galimą rizi-
ką.

Nacionalinio 
visuomenės sveikatos 

centro Panevėžio 
departamento inform.

Palikusi automobilį stovėjimo 
aikštelėje, sulaukė perspėjimo

Į „Rokiškio Sireną“ kreipėsi 
nustebusi rokiškietė (vardas ir pa-
vardė redakcijai žinomi). Atvykusi 
į svečius pas tėvus, moteris sulaukė 
kaimynų perspėjimo, dėl stovėjimo 
aikštelėje palikto savo automobilio:

„Rugsėjo 29 d. atvažiavau pas tė-
vus su savo automobiliu (Panevėžio 
g.). Šiandien, spalio 1 d., apie 11.30 

val. turėjau išvykti, o automobilis 
buvo paženklintas rašteliu: „Gerb-
kime vieni kitus ir mašinas statyki-
me prie savo namų mes irgi žmonės, 
kurie moka už aikštelės remontą, o 
atvažiuoji vieta užimta. Ačiū už su-
pratingumą“.

Tėvai gyvena tikrai ilgame name, 
bet akivaizdu, ne visiems gyvento-
jams patinka sugrįžę namo senieji 

rokiškiečiai. Pagal šią situaciją nebe-
galiu grįžinėti su savo transportu, nes 
kaimynams nepatinka.

Prašau pasidalinti, nes į gimti-
nę norėčiau grįžti ir jaustis saugia 
dėl savo turto. P.S. namo bendrijos 
pirmininei jau pranešta, norisi kuo 
daugiau viešumo, kad ir kiti į tokias 
situacijas nepakliūtų“. 

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Nei logikos, nei prasmės

Jaunystės 23-ojo namo gyventojo manymu, galima ginčytis, kuriai aikštelės daliai šis ženklas galioja.                   L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Panaši problema dėl automo-
bilių statymo ir Jaunystės 23-aja-
me name. Čia kampu pastatyti 
du nemaži daugiabučiai, o aikšte-
lė primena kišenėlę. Automobilių 
statymui joje reguliuoti pasta-
tytas ženklas. Į kurį žiūrėdami 
vietiniai gyventojai ir svečiai tik 
pečiais gūžčioja: „Nei prasmės, 
nei logikos“. Gyventojai toleran-
tiškiau žiūrėtų į šią keistenybę, 
jei ne vienas ypač akylas namo 
gyventojas, kurio pranešimų 
dėka jau buvo nubausti keli as-
menys, išdrįsę į Jaunystės 23-ojo 
namo fasadą atsukti ne statomą 
automobilio priekį, o, dovanoki-
te, duslintuvą.

Šią problemą iškėlė vienas namo 
gyventojų. Neseniai atsikraustęs 
vyras pamatė keistenybę: automo-
bilių statymą namo kieme regla-
mentuojantį ženklą. Aplinkinėse 
aikštelėse tokių stebuklų nėra. Kaip 
sako vyriškis, šis ženklas atsirado 
tikriausiai todėl, kad mažoje, kiše-
nytę primenančioje aikštelėje, ne-
telpa automobiliai, ir dviejų namų 
gyventojai susitarė šiek tiek pra-
plėsti savo aikštelę ir pusę automo-
bilio statyti ant žaliosios vejos.

Kadangi aikštelės borteliai 
žemi, tai nesunku padaryti. Matyt 
tada ir buvo sutarta neniokoti ža-
liosios vejos ir automobilius toje 
aikštelės dalyje statyti priekiu į 
Jaunystės 23-ojo namo fasadą. 
Logikos tokiame sprendime, kaip 
sako pašnekovas, lyg ir būta: taip 
priekiniai varantieji automobilių 
ratai neniokotų žaliosios vejos, 
galbūt ant jos nelašėtų tepalai, au-
šinimo skystis ir pan. 

Tačiau reali situacija tokia, kad 
toje vietoje kur statomos mašinos, 
žaliosios vejos seniai nėra: auto-
mobilių ratai šią jos dalį pavertė 
kietai suplūkta asla. Taigi, ir auto-
mobilius statyti priekiu į namo fa-

sadą nebėra jokios prasmės.
Tačiau yra stovėjimą aikštelėje 

reglamentuojantis ženklas. Kuris, 
pašnekovo manymu, pastatytas ne 
vietoje ir minėtajai aikštelės daliai 
negalioja. Be to, gerai įsižiūrėjus, 
tai šio ženklo dėka, jei sutiktume, 
kad jis galioja tai aikštelės daliai, 
būtų galima bausti visus ten auto-
mobilius pastačiusius vairuotojus. 
Mat ženklas rodo, kad automobilį 
reikia statyti galu prie bortelio. O 
kaip jau minėta, visi automobiliai 
priekiniais ratais yra užvažiavę ant 
vejos, ir bortelis liko kažkur ties 
automobilio viduriu.

Pašnekovo manymu, ženklas 
galioja tai aikštelės daliai, tiksliau 
sakant, įvažiavimui į ją, kur auto-
mobiliai statomi šonu prie bortelio. 
Pastatyti juos galu į bortelį būtų di-
džiausia kvailystė: nors vienas taip 
pastatęs mašiną, užkištų pravažia-
vimą it kamštis. 

„Būtų galima juoktis iš mūsų 
kiemo keistenybių. Jei ne vienas 
bet... Turime mes čia vieną aktyvis-
tą. Kuris nuolatos pro langą stebi 
automobilius. Nauji namo gyven-
tojai randa lapelius, kad čia auto-
mobilių nestatytų. Ne taip mašiną 
pastačiusiam namo svečiui buvo 
iškviesta policija. Žmogus tylomis 
sumokėjo baudą, nors tikrai galė-
jo pasiginčyti dėl ženklo galioji-
mo“, – pasakojo pašnekovas. Jam 
juokinga ir nuostata, kad automo-
biliai ratais neišvažinėtų žaliosios 
vejos. „Visų pirma, tos vejos jau 
seniai nėra. Antra, ne visų automo-
bilių varantieji ratai yra priekiniai. 
Trečia, jei automobilius statytume 
taip, kaip reikalaujama, tai mažoje 
aikštelėje jų tilptų tik viena eilė“, – 
sakė pašnekovas.

Jis šią problemą kelia ir dėl to, 
kad ne ženklais reikia spręsti dau-
giabučių namų automobilių stovė-
jimo aikštelių klausimą. „Pradėki-
me nuo to, kad yra tokia realybė: 

automobilių daugėja. Kiekviename 
bute yra po du, kartais ir daugiau 
vairuotojų. Ir jiems automobilis 
– ne prabanga, o darbo priemonė. 
Toliau, mašinos didėja, joms reikia 
daugiau vietos. Aikštelės užkištos, 
prasideda gyventojų nesutarimai 
dėl vietų. Ši problema ypač aktuali 
dabar, kai nebeleidžiama automo-
bilių nakčiai statyti „Norfos“ aikš-
telėje“, – kalbėjo vyras.

Kita ne mažiau aktuali proble-
ma: gyventojų saugumas. Kaip už-
kištuose kiemuose pravažiuoti grei-
tosios pagalbos, jau nekalbant apie 
ugniagesių automobilį. „Mačiau, 
kaip kieme manevruoja greitoji. 
Jei ten žmogui būtų reikėję skubios 
pagalbos, tai kol automobilis ban-
dė prasibrauti iki laiptinės, ligonis 
būtų miręs. Jei daugiabutyje po 17 
val. kiltų gaisras, aš neįsivaizduo-
ju, kaip ugniagesiai privažiuotų jo 
gesinti. O juk butas, sutikite, labai 
rimtas turtas: jo kainos seniai per-
kopė 20 tūkst. Eur ribą. Nekalbant 
jau apie žmonių gyvybę ir saugu-
mą“, – problemą kėlė pašnekovas.

Koks būtų sprendimas? Aišku, 
daugiabučių namų aikštelių plė-
tra. Tą galima padaryti tik žaliųjų 
erdvių sąskaita. „Mes nieko nesi-
tikime nei iš rajono, nei iš miesto 
valdžios. Geriausias sprendimas 
būtų leisti patiems gyventojams 
susitvarkyti aikšteles.  Štai kad ir 
ta sena sovietinė žaidimų aikštelė, 
kurioje pas mus niekas nežaidžia. 
Namo vaikai eina į kitas, gražes-
nes, įdomesnes, kurių yra netolie-
se. Nuimkim tuos senus išklerusius 
gaublius, atsiras vietos. Neseniai 
pjovė medžius, tereiktų išpjauti  
tik dar vieną menkavertę liepą. O 
toliau – sušaukti namų gyventojų 
talką. Nukastume šiek tiek žemės, 
atvežtume žvyro ir skaldos, ir vis-
kas“, – paprastą, bet efektyvų būdą 
siūlė pašnekovas.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
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BRYDĖS

Lina Dūdaitė-Kralikienė

Kodėl aš nesveikinsiu su Mokytojo diena?

Lietuva Mokytojo diena. Ma-
žiukų eilėraštukai, sveikinimai, 
kibiras rožių po 1,8 Eur. Diena, 
kai mokytojas pasijaučia svar-
biausiu šalies žmogumi. Jam 
lenkiasi prezidentas ir premje-
ras, švietimas tampa valstybės 
prioritetu. Bet išmušus spalio 
6-osios vidurnaktį, karieta virs-
ta moliūgu, žirgai – žiurkėmis, 
ir joks princas nelekia matuoti 
pamesto batelio...

Tai va, sveikinimai ir kalbos 
apie mokytojo misiją ir viziją yra 
švietimo sistemos vyšnaitė. Rau-
dona, cukruota, žaliu koteliu. Ir 
tempti mokytojui  vyšnaitę už ko-
telio, kai yra tik vyšnaitė, bet nėra 
torto, sutikite, menka ir nepado-
ru. Štai todėl ir nesveikinsiu. Nes 
sveikinti nėra su kuo.  

Nors, atleiskite, klystu. Galima 
pasveikinti kad ir su tuo, kad mo-
kytoja jau tris dešimtmečius nė 
karto nenusivartė nuo aptrupėju-
sių vienos didžiausių rajono mo-
kyklos laiptų. Įdomus paradok-
sas: uždarinėjamos mokyklos su 
dvidešimčia vaikų yra puikiai su-
remontuotos. O va tos didžiosios, 
kuriose mokosi po pusę tūkstan-
čio ir daugiau, yra gyvas pavyz-
dys apie Antikos griuvėsius.

Norint sveikinti, pirmiausia 
reikia gerbti. Norint gerbti, rei-
kia nemeluoti. O mes meluoja-
me. Įžūliai ir bjauriai meluojame. 
Trisdešimt metų. Ir ne tik moky-
tojams. Mes žiūrime jiems į akis 
ir sakome, kad mokytojo (polici-
ninko, ugniagesio, mediko, kario, 
kunigo) profesija yra pašaukimas. 
Ir tie pašauktieji  turi džiaugtis, 
kad yra pašaukti vykdyti didžiai 
misijai ir vizijai. Ir maitintis gali 
jie, dovanokite, iš Šventosios 
Dvasios. Ką reiškia mažas atlygi-
nimas? Mažas pensijas. Tad mažą 
atlyginimą galima kentėti kai tau 
dvidešimt. O kai tau 65-eri, kai 
užsiveria darbovietės durys, pa-
dovanotų kvietkų ir pagyrimo 
raštų, dovanokit, į  Butų ūkį ar 
vaistinę nenuneši.

Paskutinysis vajus – padaryti 
mokytojo profesiją prestižine. O 
gal nereikia? Kai kas nors ima 
aiškinti apie tai, kaip svarbu ben-

drystė, visuomeniškumas, misi-
ja ir vizija, tai reiškia tik vieną: 
„jūsų paslaugoms apmokėti pi-
nigų nėra“. Būkit geri, nuvaini-
kuokit mokytoją. Nebedarykite 
iš jo tamsaus kaimo „liktarnios“. 
Nes mes gyvename nebe XIX a., 
o XXI a. visuotinio raštingumo 
(ir visuotinės beraštystės) laikais. 
Mokytojai jau seniai nebėra tie, 
kurie gūdžiais žiemos vakarais 
su aptiekorium, kunigu ir poli-
cijos nuovados viršininku lošia 
preferansą. Leiskite jiems būti 
ne Mokytojais, o paprastais mir-
tingaisiais. Be šventojo aureolės, 
bet su padoriu atlyginimu. Kad 
mokytojas nebūtų vienintelis kla-
sėje, kuris Egipto piramides ap-
žiūrėjo... paveikslėlyje. Kartu ir 
reikalaukime. Žinių, bendrosios ir 
darbo kultūros. 

Visi šaukia: mokytojų trūksta. 
Kas tie visi? Apskambinau rajo-
no didžiąsias mokyklas. Taip, kai 
kurios ieškojo mokytojų. Ir juos 
rinkosi konkurso būdu, iš kelių 
pretendentų. Paklausus apie darbo 
perspektyvas, direktoriai manda-
giai atsakė, kad ateinantį dešim-
tmetį darbo vietų pas mus „ne-
sišviečia“. Tai kam klaidinti jauną 
žmogų, raginti jį ketverius metus 
investuoti į save, kad paskui iš-
girstų tą liūdną „sorry“? Va tau ir 
prestižas. Su mokytojo diplomu 
tiesiai į Užimtumo tarnybą.

Panacėja nuo visų mokyklos 
bėdų turėjo tapti etatinis apmokė-
jimas. Tik tą „etatinį“ kiekvienas, 
matyt, įsivaizdavo savaip. Ir ne-
maža dalis pagal principą: vienas 
mokytojas – vienas etatas. O iš 
tiesų susirinkti etatui reikalingas 
valandas mažėjant vaikų skaičiui 
tampa sunkiai įgyvendinama mi-
sija.

Ar iš tiesų švietimo sistema 
neturi pinigų? Kaip jau rašiau, jai 
skiriama 5,4 proc. bendrojo vi-
daus produkto. Pinigų būtų. Jei, 
žinoma, nesimelstume pamėgtam 
stabui – nekilnojamajam turtui. 
Jei kažkam iš savo kišenės tektų 
sumokėti už plastikinius langus 
mokyklai, kuri uždaryta praėjus 
dvejiems metams po remonto. 
Turtingos tos ant ribos balansuo-
jančios mokyklos. Naujomis val-
gyklomis, turistinėmis bazėmis. 
Bet ne mokiniais ir jų pasieki-
mais. Kai kur, siekiant išsaugoti 
šitas „mirštančias gulbes“, imta-
si apgaulės: skolinti mokinius...  
Kiti apgaulės mąstai smulkesni: 
pavyzdžiui, mažos mokyklos ke-
tvirtokai puikiai išsprendė savo 
žinių patikrinimui skirtas standar-
tizuotas užduotis. Penktoje klasė-
je paaiškėjo, kad keli iš mažųjų 
genijų tų užduočių net perskaityti 
negalėjo. Nes paprasčiausiai ne-
moka skaityti.

Kiek tokie triukai kainuoja 
valstybės biudžetui? Be proto 
daug. Ne tik metai iš metų šildo-
mus pustuščius pastatus-mons-
trus. Ne tik tryliką mokytojų 
dvidešimčiai mokinių. Ne tik su-
varytus PUPP‘o egzaminus. Tai 

reiškia daugiau: sugadintą jaunų 
žmonių ateitį... 

Viena mano buvusi kolegė ke-
letą kartų su tos mažos mokyklos, 
kurioje mokiniai ne mokyti, o lai-
mingi, vaikais važiavo autobusiu-
ku. Mūsų pupučių dienos planas: 
kas kuo daugiau kiaulysčių iškrės 
mokykloje. Nes mokytis nemažai 
iš jų neįgalūs. Kai ūkininko ar-
klidėje pasaulį išvysta Lietuvos 
sunkiųjų veislės kumeliukas, jo 
šeimininkas nesitiki, kad po ko-
kių aštuonerių metų jo numylėtas 
Kaštonas dalyvaus vasaros olim-
pinių žaidynių dailiojo jojimo 
rungtyje, kartu su anglų gryna-
kraujais ar hanoveriais. Tikėtina, 
kad maždaug toną sveriantis ku-
melys ramiai sau karpydamas au-
sis, trauks plūgą gimtojo sodžiaus 
daržuose. Žinoma, galbūt nelabai 
etiška lyginti kumeliuką su vai-
ku. Bet su mūsų vaikais kitaip: 
jei mažius turi tam tikrų įgimtų 
dvasinio pobūdžio problemų, tai 
visi per galvą versis, kad tik jis 
būtų integruotas. T.y. pasodintas 
kartu su sveikais bendraamžiais 
įprastinėse pamokose. Ir integra-
cijos rezultatas, cituoju, yra toks: 
mokslo metų pradžioje jis ramiai 
išsėdėjo pamokoje penkias minu-
tes, mokslo metų pabaigoje – pen-
kiolika. O kur, dovanokite, likęs 
pusvalandis? Ir koks rezultatas?  
Jei tas vaikas mokytųsi kartu su 
panašių gebėjimų moksleiviais, 
jis kažko išmoktų: susiskaičiuoti 
ne išvestines, o savo pinigus, ne-
prisiimti greitųjų kreditų, planuo-
ti šeimą. Net jei ir neišmoktų, jis 
liktų vienas nemokytas. O dabar 
– nesimoko visa klasė. Visi pikti-
nasi vargšu vaiku, nes jis trukdo 
mokymosi procesą. Ir geras, bet 
negabus, sergantis vaikas tampa 
visos klasės vaikų bei jų tėvų pyk-
čio objektu. Sveikinu su sėkminga 
„integracija“. O kažkas dar kalba 
apie patyčių prevenciją...

Mums trisdešimt metų įkyriai 
kartojama, kad švietimas – vals-
tybės pagrindas ir prioritetas. Tik 
pabandžius išsiaiškinti, ką ši gi-
liamintiška frazė reiškia, netyčia 
paaiškėja, kad mes XXI a. norime 
žinių ir technologijų visuomenės, 
kurią ugdome... kankliais ir sku-
dučiais. Kad mokykla tapo nebe 
ugdymo įstaiga, o valgyklos ne-
pasiturintiesiems ir prieglaudos 
hibridu. Iki pilno komplekto be-
trūksta tik aktų salėje teikti ritua-
lines paslaugas. O ką: pakyla yra, 
pianinas giedoriams yra, valgykla 
gedulingiems pietums – pirmaja-
me aukšte. 

Kur mes susitarsime dėl švie-
timo prioritetų, jei mes dėl Metų 
knygos rinkimų nesutariame. 
Pasiskaičius garbios komisijos 
pamąstymus, susumavus visus 
reikalavimus, paaiškėja, kad vie-
nintelis atrankos kriterijus yra 
toks: NESKAITOMA. Kitaip sa-
kant, kuri knygyne per metus su-
rinks didžiausią dulkių sluoksnį, 
ta ir taps Metų knyga. Pagalvoki-
me, kad panašios tetos formuoja 

užduotis ir valstybiniams brandos 
egzaminams. 

Pagal absoliutaus neskaito-
mumo kriterijų metų knygomis 
pretenduoja tapti ir istorijos, fizi-
kos, chemijos vadovėliai bei kone 
pusė perskaityti privalomų knygų 
sąrašo. Jos tragiškos. Ko galima 
išmokti iš tokių vadovėlių, kur 
jau fiziką ar chemiją gana neblo-
gai mokančiam žmogui sunku su-
vesti galus?  O juk tai, dovanoki-
te, mokytojo darbo įrankis.

Štai kalbėjausi su kolege isto-
rike (skirtumas tarp mūsų yra tas, 
kad aš neturiu pedagoninio išsila-
vinimo, o ji turi ir dirba istorijos 
mokytoja). Žodžiu, abi sutariam: 
žmogų, sugalvojusį istorijos ži-
nias testu, reiktų nominuoti Dar-
vino premijai (teikiama po mirties 
kvailiausiam individui, kuris, pa-
kratydamas kojas, apsaugojo vi-
suomenę nuo tolesnio savo genų 
platinimo). Taigi, istorijos testai 
mokomiesi vadinamuoju „ran-
dom“ metodu, arba įsidėmint, ku-
ris buvo pirmiau: Šamšiadadas ar 
Šupiliuliumas. Nežinote, kas anie 
tokie? Štai jums ir atsakymas, 
kam tokie testai reikalingi. Ko-
legė klausia: kam valstybiniame 
istorijos ezgamine nagrinėti JAV 
Konstitucijos ištrauką, jei dauge-
lis mūsų visuomenės narių net sa-
vosios neskaitė... 

Toliau, privalomųjų skaityti 
knygų sąrašas. Jei norite žmogų 
visam gyvenimui supykdyti su 
literatūra, tai šis sąrašas yra pati 
tinkamiausia priemonė. Ir nerei-
kia guostis, kad šitą knygų sąrašą 
prievarta perskaitęs žmogus taps 
visuotinai išprususiu. Netaps. Nes 
prievarta jis neskaito. Juo labiau 
to, kas jam neaktualu. Štai kad 
ir ne pats blogiausias šio sąrašo 
egzempliorius „Altorių šešėly-
je“. Kiek tai aktualu dabartiniam 
jaunimui? Kuris gyvena atvirame 
pasaulyje. Kuriam niekas nebe-
primeta pareigos ir atsakomybės. 
Kuris šiandien gali tapti kuo nori. 
Nepatinka būti kunigu? Radai 
bėdą... Tai kam apie tai prirašyti 
visą knygą ir ją dar kone mintinai 
mokytis? Kam reikalinga apmąs-
tyti dabar jau nebegzistuojančios 
problemos sprendimo būdus?

Žinoma, yra kūrinių, kurie kal-
ba universaliąja kalba. Kurie yra 
stiprūs tiek, kad po pirmųjų pus-
lapių negali sustoti. Tokie, kaip 
„Dievų miškas“. O rašiniams apie 
likusią sąrašo dalį liaudis tiesiog 
nusipučia kritikos straipsnius iš 
interneto. 

Toliau, egzaminų vertinimas. 
Kai kažkokio išgalvoto persona-
žo mintys, parašytos kreivarankio 
trečiarūšio neskaitomo autoriaus, 
yra stipresnis argumentas nei gyvi 
pavyzdžiai. Pavyzdžiui, kas gali 
atleidimo galią byloti labiau, nei 
šv. popiežius Jonas Paulius II, at-
radęs savyje stiprybės įžengti į Ali 
Agdžos kamerą. Ir jam atleisti. 
Tačiau egzamino tikrintojai, ku-
rie, spėju, net nežino, kas tas Ali 
Agdža, mieliau vertins išgalvotus 

Kukučius, Liudus Vasarius ir dar 
ką nors tokio. Nes mūsų mažame 
egzaminų pasaulyje argumentas, 
kodėl žmogus tapo šventuoju, at-
leiskite, bet negroja... 

Ir tokie žmonės formuoja mūsų 
ateitį. Mes svaigstame apie tai, 
kad mūsų tikslas – aukštosios 
technologijos. Ir ką padarėme, 
kad šį tikslą pasiektume? Ogi pri-
ėmėme patį protingiausią spren-
dimą: nuo devintosios klasės 
moksleivis gali tik kelis dalykus 
mokytis A lygiu. Kitaip sakant, 
jei tu išmanai istoriją ir matema-
tiką, biologiją ir chemiją, fiziką ir 
lietuvių kalbą, tai turi kai kuriuos 
gabumus tyčia pavožti po puodu. 
Nes neįtelpi į tetų storais akiniais 
pagal savo sugedimo laipsnį su-
galvotus rėmus: jei jos puikiai 
rašė rašinius, bet nemokėjo skai-
čiuoti, tai reiškia, kad ir visi kiti 
va tokie. 

Dar viena nesąmonė tai lygia-
va. Kai būsimieji Da Vinčiai, Ga-
lilėjai ir Šekspyrai testais sulygi-
nami su eilinėmis vidutinybėmis. 
Kai mokytojui nebelieka laiko ir 
galimybių vystyti gabiųjų ir mo-
tyvuotųjų talentus. Esu viena iš 
tų, kurie mokyklą baigė tais nuos-
tabiais laikais, kai dar joje nebuvo 
„proletariato diktatūros“. Gabes-
nieji jau šeštoje klasėje buvome 
atrinkti į matematinę klasę. Ir 
mokėmės pagal kitokią programą. 
Ir matematikos egzaminą laikėme 
ne dabar įprastu A lygiu, o S. Ir 
mažiausias to egzamino pažymys 
mūsų klasėje buvo 8. Sakote, ne-
sąžininga vaikus skirstyti? Bet, 
kai jiems tampa 18-ka, juos ima 
skirstyti. Universitetų dėstytojai, 
darbdaviai. Toks gyvenimas. Ir 
niekas netrukdo, jei nori, moky-
tis, stengtis, kad į tą matematinę 
klasę būtum priimtas... Jei nenori, 
tai jau tavo pasirinkimas, ir jo pa-
sekmės.

Taigi, ne sveikinti mokytojus 
reikia. Ne svaigti apie jų svarbą 
ir pašaukimą. O pagaliau liautis 
apsimetinėti ir pasakyti: švieti-
mo reforma atsidūrė akligatvyje. 
Iš galvos iššluoti visus mitus apie 
švietimą ir mokytojus. Ir imti ra-
cionaliai skaičiuoti, kur norime 
nuvesti valstybę: ar kurti laimin-
gą pavalgiusių vargšiukų didelia-
me pastate populiaciją, ar veiklią, 
žingeidžią, iniciatyvią, inovaci-
jas kuriančią visuomenę. O jos 
nemokamais kotletais ir pažai-
dimais robotukais nesukursime. 
Teks grįžti prie senųjų gerųjų fi-
zikos, matematikos, chemijos, bi-
ologijos, istorijos. Ir ne žaisti jas, 
o mokytis. Iš esmės. Iš pagrindų. 
Kai mokytojui suteiksime svertus 
ne tik būti paslaugos teikėju (kur 
klientas visada teisus), o ir reikliu 
vadovu. Ir mes būsime reiklūs. 
Ne tik mokytojui, bet ir sau, savo 
atžaloms. Kai visuomenė nustos 
tarnauti kultūros židiniams ir pas-
tatams, o šie objektai ims tarnauti 
visuomenei. Tada bus galima ir 
kalbėti apie Mokytojus. Ir juos 
sveikinti. 
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Juozo Tūbelio progimnazijoje – svečiams apie neproginę mokyklą
Rokiškio Juozo Tūbelio pro-

gimnazijoje – ypatinga savaitė. 
Jos metu mokykla priima svečius 
iš Lenkijos, Rumunijos bei Tur-
kijos, projekto Erasmus –KA229 
projekto „Aš rašau, nes taip pat 
esu rašytojas“ dalyvius. Projektas 
trunka jau antrus metus ir artėja 
prie finišo tiesiosios: planuojama, 
kad gegužę specialūs sąsiuviniai su 
Viktoro Hugo romano „Vargdie-
niai“ tęsiniu iškeliaus į Rumuniją 
ir Turkiją. Projekto dalyviai rokiš-
kėnai jau viešėjo Turkijoje ir Len-
kijoje, o dabar patys savaitę priims 
svečius.

Pristatė šalį ir mokyklą
Juozo Tūbelio progimnazijos ben-

druomenė žaismingai ir išradingai, 
šiek tiek šmaikščiai ir labai nuo-
širdžiai pristatė svečiams savo šalį 
ir mokyklą. Smagiomis mokyklos 
choro dainomis bei jaunųjų kankli-
ninkų pasirodymu. Puikiu šalies ir 
Rokiškio bei projekto veiklų prista-
tymu. Kas geriau į kerinčią romano 
„Vargdieniai“ istoriją nuvestų, jei ne 
puikus jaunojo progimnazijos talento 
atliekama Kozetės arija iš miuziklo 
„Vargdieniai“?

Kiekvienos šalies atstovai gavo 
dovanų Lietuvos svetingumo simbo-
lį – juodos duonos kepalą. Kaip sakė 
progimnazijos direktorius Zenonas 
Pošiūnas, ši dovana neatsitiktinė: 
svečiai turės progų ne tik paragauti 
duonos, bet ir patys mokysis ją kepti.

Fantastiška atmosfera
Projekte „Aš rašau, nes taip pat 

esu rašytojas“ dalyvauja aštuonioli-
ka progimnazijos aštuntokų. Jiems, 
kaip ir bendraamžiams iš Rumunijos, 
Lenkijos bei Turkijos (iš kiekvienos 
šalies atvyko po du moksleivius bei 
juos lydintys mokytojai), teko įdomi 
užduotis perskaityti romaną „Varg-
dieniai“ ir sugalvoti jo tęsinį. Visi 
kūriniai bus išversti į anglų kalbą bei 
išsiųsti iš pradžių į Rumuniją, o vė-
liau į Turkiją, kur bus išleista speciali 
projektui skirta knyga.

Pasak progimnazijos pedagogų, 
projektas yra svarbus keliais as-
pektais. Pirmiausia, jis ugdo įprotį 
skaityti. Mat aštuntokams teko pri-
sėsti ne prie adaptuotosios knygos 
versijos, o prie tikrojo romano. Kitas 
įgūdis: kurti, raiškiai dėstyti savo 
mintis, formuoti tęsinio siužetą. Po 
to seks ne mažiau sudėtinga užduotis 
tęsinius išversti į anglų kalbą. Ir ne 
mašinaliai, mechaniškai, o taip, kad 
rašiniai skambėtų. Tad teks galvoti ir 
apie meninę raišką, ir gerokai išplėsti 
anglų kalbos žinias.

O jos jau dabar puikios: jaunimas 
nejautė jokių kalbos barjerų, kal-
bėjosi drąsiai, kartais vertėjaudami 
pedagogams. Tai, kad nebuvo kalbos 
barjero, leido kurti lengvą draugišką 
atmosferą.

Ne iš vadovėlio
Kol jaunimas pažindinosi vieni su 

kitais progimnazijos meninėse dirb-
tuvėse kurdami molinius paukštelius, 
mokytojai svečiai apžiūrėjo kolegų 
lietuvių kabinetus, darbo priemones. 
Didžiausio dėmesio sulaukė istorijos 
kabineto improvizuotas muziejus, di-

džiuliai Viduramžių Europos žemė-
lapiai. Mokytojai dalinosi patirtimi, 
kaip burti mokyklų bendruomenes. 
Šiemet Juozo Tūbelio progimnazijos 
gerų darbų ženklas yra langas, į kurį 
tupia moksleivių nuopelnų paukšte-
liai.

Mokytojai nedrąsiai kvietėsi sve-
čius į kabinetus, mat mokyklai jau 
verkiant reikia vidaus remonto. Ta-
čiau pabendravus nedrąsa tirpo.

O štai informatikos kabinete tikras 
sujudimas: jis ir tapo kūrybine labo-
ratorija. Visų keturių šalių projekto 
dalyviai išsitraukė specialias juodas 
knygeles, kad jose baltais pieštukais 
pradėtų savo kūrinių eskizus.

Tačiau prieš tai laukė didelė stai-
gmena: šiuolaikinių technologijų 
dėka svečiai prisijungė prie savųjų 
klasių Turkijoje, Lenkijoje ir Rumu-
nijoje teletiltu, tad visi galėjo sma-
giai tarpusavyje pabendrauti.

„Norime parodyti ne proginę, ne 
paradinę, o tikrąją mūsų progimnazi-
ją. Ir ne ekskursijų, o bendrų veiklų 
dėka“, – sakė progimnazijos direkto-
rius Zenonas Pošiūnas.

Susipažins gyvai
O popiet svečių jau laukė pirmoji 

intensyvios savaitės dienos progra-
ma. Viešnagė pėsčiomis į rudenėjantį 
Liongino Šepkos parką, pasivaikš-
čiojimas iki dvaro rūmų, kur laukė 
žalvario papuošalų gamybos eduka-
cija. Toliau – kelionė į mūsų kraš-
tą su tolimąja Rumunija sujungusį 
Ilzenbergo dvarą. Svečiai pamatys 
ir literatūros kelią Anykščiuose, o po 
pažinties su literatūrinėmis tradicijo-
mis, tęs pažintį su lietuviškąja duo-
na: patys mokysis ją kepti. Laukia 
viešnagės ir Vilniuje, kitos įdomios 
pažintinės veiklos.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
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PASVALIO ALUDARIŲ NAUJIENA!
Senojo Pasvalio 
prekinį ženklą

 papildė naujas šeimos 
narys – 

NEALKOHOLINIS ALUS.
Ilgai brandintas ir su meile 
klientams pagamintas alus!

NEALKOHOLINIO ALAUS ir apdovanojimų turinčios 
GIROS galite įsigyti užsukę į  UAB Alsteka

 firminę alaus parduotuvę, esančią Gabijos g. 2, 
Parokiškės km., Rokiškio rajone.

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 
direktorius
ĮSAKYMAS

DĖL 2019–2020 METŲ ŠILDYMO 
SEZONO PRADŽIOS NUSTATYMO

2019 m. rugsėjo 30 d. Nr. AV-1002
Rokiškis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 
įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos 
šilumos ūkio įstatymo 13 straipsniu, Šilumos tiekimo ir var-
tojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos 
ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297, 61-66 punk-
tais, bei atsižvelgdamas į teisės aktuose nustatytas higienos 
normas:

1. N u s t a t a u  2019–2020 metų šildymo sezono pradžią 
nuo 2019 m. spalio 1 d.

2. Nurodau, kad šilumos vartotojai ir daugiabučių namų 
butų ir kitų patalpų savininkai, suderinę su šilumos tiekėju, ne-
pažeisdami teisės aktuose nustatytų higienos normų, turi teisę 
patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios kitu laiku, 
negu šiuo įsakymu nustatyta šildymo sezono pradžia. 

3. P a v e d u Bendrajam skyriui paskelbti šį įsakymą savival-
dybės interneto svetainėje ir vietos spaudoje.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas per vieną mėnesį Lie-
tuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos 
skyriui (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos 
ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstaty-
mo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius Andrius BURNICKAS
Užs. 0865

Socialiniai darbuotojai – nedrąsūs scenoje

Šiandien Lietuvoje yra apie 6 
tūkst. socialinių darbuotojų. Jų 
veiklos laukas platus: nuo pagal-
bos neįgaliesiems, vaikams, globos 
klausimų, lankomosios priežiūros 
iki atvejo vadybos. Jie į žmogaus 
gyvenimą ateina tuomet, kai jis 
atsiduria sudėtingoje situacijoje. 
Gal todėl ne visada jie laukiami, 
ne visada sutinkami ištiestomis 
rankomis. Ne kartą jie yra patekę į 
rizikingas situacijas, kuriose, kaip 
sakė akcijos sostinėje profesinės 
šventės išvakarėse dalyviai, vienin-
telis ginklas – rankinukas už kelis 
eurus. 

Todėl rugsėjo 27-ąją, socialinių 
darbuotojų profesinę šventę įvairiose 
rajono įstaigose dirbantys specialis-
tai buvo pakviesti švęsti. Vieni vyko 
į ekskursijas, kiti, kaip Socialinės 
paramos centro gausus kolektyvas, 
rinkosi į Kultūros centro mažąją salę. 
Kurioje juos sveikino savivaldybės 
administracijos direktorius Andrius 
Burnickas, Seimo narys Raimundas 
Martinėlis, rajono tarybos narės Au-
dronė Kaupienė ir Vida Maželienė.

Socialinės paramos centro direk-
torė Jolanta Paukštienė teigė, kad 
šių žmonių paramos, gero žvilgsnio 
laukia šimtai rajono žmonių. Ku-
riuos socialiniai darbuotojai veda į 
gyvenimą.

Prasmingą ir susimąstyti kvie-
čiančią sveikinimo kalbą pasakė Ro-
kiškio dekanato dekanas Eimantas 
Novikas. Jis linkėjo, kad ne tik taisy-
kles įgyvendintų, atliktų darbus, ku-

riais džiaugtųsi, bet savo gyvenimu 
liudytų gerumą.

Po sveikinimų Socialinės para-
mos centro direktorė įteikė padėkas 
darbuotojams. Pasveikino kiekvieną 
gausaus kolektyvo narį, kurių bendras 
darbas padeda rajono žmonėms. So-
cialinės paramos centro darbuotojai 
nedrąsiai žengė į sceną, kurioje buvo 
ankšta tokiam gausiam kolektyvui.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje – 
įspūdingas Rumunijos kaimo grožis

Rokiškio Juozo Keliuočio vie-
šoji biblioteka rokiškėnus lepina 
unikaliais renginiais. Šiuo metu 
joje veikia Rumunijos fotografo 
Sorino Onisoro paroda „Amžinas 
Rumunijos kaimo grožis“. Ją ga-
lima pamatyti iki spalio 10-osios. 
Tai pirmoji paroda šioje bibliote-
kos galerijoje.

Rokiškis mezga glaudžius drau-
gystės ryšius su Rumuniją. Ir tai, 
kad mūsų miestas svarbus šiai ša-
liai, rodo ir Rumunijos ambasado-
riaus Lietuvai ir Latvijai Cosminas 

George Dinescu, vos prieš mėnesį 
atvykęs į mūsų šalį. Ir savo pažintį 
su Lietuva pradedantis būtent nuo 
Rokiškio.

„Šiandien Lietuvos kultūros sos-
tinei dalelę savo kultūros dovanoja 
Rumunijos ambasados kolektyvasׅ“, 
– parodos atidaryme džiaugėsi bibli-
otekos vadovė Alicija Matiukienė.

Ambasadorius vylėsi, kad Ro-
kiškio ir Rumunijos miestų ryšiai 
vis stiprės. Jis džiaugėsi, kad mies-
to gimtadienyje apsilankė Boršos, 
su kuria draugauja Rokiškis, dele-
gacija.

Ambasadoriaus teigimu, parodo-
je ne tik gražiausi Rumunijos kaimo 
vaizdai, bet ir žmonių gyvenimo de-
talės. Jis tikisi, kad paroda paskatins 
rokiškėnus pamatyti šiuos vaizdus 
gyvai.

Parodoje užfiksuoti spalvingi, 
emocingi, kerinčiu grožiu žavin-
tys Rumunijos vaizdai, unikalūs 
tautiniai drabužiai, buities, ar-
chitektūros detalės. Ši spalvinga 
paroda puikiai atskleidžia puikius 
naujojo bibliotekos pastato inter-
jero sprendimus.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

VMI suformavo daugiau kaip 500 
įmonių grupių „žemėlapius“

Siekdama aktyviau vykdyti kon-
trolę Valstybinė mokesčių inspekcija 
(VMI) suformavo Lietuvoje 517-os 
įmonių grupių schemas, kuriose yra 
apie 6,5 tūkst. juridinių ir fizinių as-
menų. 

Tai padeda inspekcijai matyti aiškes-

nę verslų struktūrą, įžvelgti sandorius, 
kurie reikalauja didesnio dėmesio. VMI 
gauna informacijos apie sąskaitas už-
sienyje, taip pat apie tarptautinių įmonių 
grupių bendroves užsienje bei naudoja 
savo informaciją. Įmonių grupių „vora-
tinkliai“ kuriami įvertinant akcijų kon-
trolę, valdymo ryšius ir giminystę.
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PASLAUGOS

• Žemės kasimo, lyginimo darbai 
mini ekskavatoriumi, 40 cm, 120 
cm kaušais. Tel. 8 663 53 032. 

PERKA

• Perku antikvariatą, sendaikčius, 
militaristiką, senus dokumentus, 
nuotraukas, apdovanojimus, 
pinigus. Tel. 8 610 21 765.  
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Daug žaislų pigiai.  
Tel. 8 651 51 222. Rokiškis
• Lavinamąjį Canpol Babies 
kilimėlį. Puikios būklės, be defektų, 
pasiteisinęs. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 699 40 040. Rokiškis
• Baby Bjorn nešyklę. Naudota. 
Vaikutį galima nešioti atsuktą į abi 
puses. Kaina 8 Eur.  
Tel. 8 699 40 040. Rokiškis
• Baby Bjorn gultuką/kėdutę. 
Naudotas. Medžiaga lengvai 
nuimama ir skalbiama (išskalbta). 
Išsaugota dėžė ir pirkimo kvitas. Su 
žaisliuku. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 699 40 040. Rokiškis
• Mažai naudotą jaunuolio 
komplektą: dvi spintos, kompiuterio 
stalas su spintele ir lentyna. 
Skambinkit, atsiųsiu nuotraukas. 
Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 683 08 310. Kupiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Prašau padovanoti ar parduoti 
naudoto šiferio. Reiktų apie 60 kv. 
m. Tel. 8 625 34 763.  
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Pamesti priekalbėlės numeriai CP 
899. Tel. 8 620 52 625. 
 Rokiškis
• Mikrorajone, netoli autobusų 
stoties ir Spektro parduotuvės 
rastas raktų ryšulys. Kreiptis į 
Rokiškio Sirenos redakciją arba 
nurodytu telefonu.  
Tel. 8 666 76 777. Rokiškis
• Pamestas automobilio raktas 
su pulteliu. Tel. 8 603 80 573. 
Rokiškis
• Pamestas telefonas Samsung 
Galaxy A50. Radusiajam 
atsilyginsiu. Tel. 8 648 70 022. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Motobloką, frezą, arimo plūgą, 
vagų plūgą. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 647 47 306. Rokiškis
• Kanalizacijos statinę (3 kub. m 
talpos). Obelių priem., Rokiškio 
raj. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 646 47 998. Rokiškis
• Žoliapjovę McCULLOCH, 
savaeigė, priekiniai ratai varomi, 
56 cm darbinis plotis, tik kartą 
naudota, nauja. Kaina 290 Eur.  
Tel. 8 612 94 820. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Mažai naudotą, daugiafunkcinį 
treniruoklį. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 611 20 221. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Penkias kolonas 0,4x0,4, ilgis 
(aukštis) - 11,57 m, su konsolėmis 
per vidurį, 1vnt. - 180 Eur; Šešias 
kolonas 0,3x0,3, ilgis 3,6 m, 1 
vnt. - 60 Eur; Šešias T formos sijas. 
Ilgis 5,9 m, aukštis 0,45 m. 1 vnt. - 
90 Eur. Tel. 8 620 88 704.  
Rokiškis
• 2 naudotus plastikinius langus. 
Vienas su orlaide, kitas be.  
Matmenys 1,16-0,74 m. Vieno 
kaina 30 Eur. Nevarstomi.  

Tel. 8 614 21 830. Rokiškis
• Nebrangiai, mažai naudotus: 
trimerį benzininį Smart BC 52 
(gamintojas MTD JAV, platina 
Stokker firma) pirktas 2018-06,  
su garantija. Benzininį pjūklą 
Demon 105dB, šlifuoklį (bulgarkę) 
Hervin tools KS-2000W, rankinę 
keramikinių plytelių pjaustyklę. 
Tel. 8 678 04 712. Rokiškis
• Naujus langus. Lauko spalva šv. 
ąžuolas, o vidus - balta, dviejų 
stiklų paketai. Yra langų ir 2 vnt. 
balkoninių durų. Tel. 8 627 77 127. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Kineskopinį televizorių su pultu. 
54 cm įstrižainės. Tel. 8 671 74 
606. Rokiškis
• Spalvotą televizorių Šilelis 1434 
SL su skaitmeniniu imtuvu. Kaina 
85 Eur. Tel. 8 621 86 262.  
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Geros būklės sėjamąją Spu 
3. Tikslus, lengvas išsėjimo 
nustatymas, atitinkantis lentutės 
parodymus. Galima sėti smulkias 
sėklas (žolę ir t.t.).  
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis
• MTZ-82. Viskas veikia, 
tvarkingas, geros padangos. Galiu 
atvežti. Dusetos. Kaina 2600 Eur. 
Tel. 8 699 55 273. Rokiškis
• Srutovežį (3,2 t). Kaina sutartinė. 
Tel. 8 615 19 401. Kupiškis
• Žemės dirbimo frezą.  
Tel. 8 651 51 222. Rokiškis
• 1,7 t vandens cisterną ant ratų. 
Storo metalo, ant lingių, kabinama 
prie traktoriaus. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 683 08 310. Kupiškis
• Motobloko šienapjovę. Veikianti. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 639 90 087. 
Rokiškis
• Traktorius T-25. Galiu atvežti. 
Dusetos. Yra 2 vnt. 1-as be kabinos, 
tik su rėmu 1700 Eur. Tvarkingas, 
su TA, naujos padangos, yra 
reversas. 2-as su kabina 1900 Eur. 
Kaina 1700 Eur. Tel. 8 699 55 273. 
Rokiškis
• Didžiąją priekabą 2pts4 su 
dokumentais. Kaina 900 Eur.  
Tel. 8 611 54 712. Rokiškis

NUOMA

• Gal kas nebrangiai išnuomoja 
kokį namuką dviems senyvo 
amžiaus žmonėms? Žmonės 
tvarkingi, tad namus tikrai 
prižiūrėtų. Gali būti Rokiškio 
rajone, kokiam kaimelyje.  
Tel. 8 645 34 182. Rokiškis
• Išsinuomočiau butą. Gali būti su 
baldais. Tel. 8 617 04 676.  
Rokiškis
• Moteris su trimis vaikais 
išsinuomotų butą ar namą 
Obeliuose. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 636 46 693. 
Rokiškis
• Išnuomojama atskira darbo vieta 
kirpėjai. Yra reikiama įranga. Maži 
mokesčiai. Bus taikomos nuolaidos. 
Tel. 8 612 94 783.  
Rokiškis

Rokiškis
• Atnaujink baldus. Remontuojame 
minkštus baldus, sofas, lovas, 
čiužinius, fotelius, kėdes, kampus 
ir kt. Visiškai sutvarkome vidų, 
keičiame spyruokles, poroloną, 
pertraukiame gobeleną eko ar 
natūralią odą. Gaminame  čiužinius. 
Pasiimame ir parvežame.  
Tel. 8 610 10 341. Rokiškis
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Laisvės g.13

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 2 kambarių butą antrame 
aukšte, Bajorų k. Bendras plotas 
52 kv. m. Namas baigtas statyti 

2004 m. Butui priklauso rūsys 
su 2 patalpomis (viena ūkinėms 
reikmėms, kita - katilinė). Šildymas 
kietuoju kuru. Šalia buto (antrame 
aukšte) – lauko terasa. Kaina 25000 
Eur. Tel. 8 685 11 556.  
Rokiškis
• 11a sklypą namo statybai 
Rokiškyje, A. Jakšto g.  
Tel. 8 685 11 556. Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties 5,51 ha 
žemės sklypą (unikalus Nr.4400-
1628-5751, ribojasi su Rokiškio 
miestu), Bajorų k., Rokiškio 
kaimiškoji seniūnija. Sklypą sudaro 
žemės ūkio naudmenos ir kita 
žemė. Tel. 8 656 55 750.  
Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties, 2 ha 
žemės sklypą (unikalus Nr.4400-
0768-7550) Bajorų k., Rokiškio 
kaimiškoji sen. Esant poreikiui 
sklypas puiki vieta namų valdai: 
artimiausia elektros linija už 200 
m, ribojasi su seniūnijos tvarkomu 
keliu. Tel. 8 656 55 750.  
Rokiškis
• 2 kambarių butą Juodupėje, Liepų 
g. Pirmas aukštas, plastikiniai 
langai, įstiklintas balkonas, butui 
reikia remonto. Kaina 5500 Eur. 
Tel. 8 652 75 970. Rokiškis
• Garažą prie buvusio DNB banko. 
7 korpusas, pietinė pusė.  
Tel. 8 614 66 272. Rokiškis
• Butas visiškai sutvarkytas, 
išskyrus vonią ir sandėliuką, yra 
balkonas. Didelis, erdvus, sudėti 

plastikiniai langai, rūsys 4,55 kv. 
m, 2 aukštas iš 5, arti parduotuvės, 
mokyklos, darželiai. Ramūs 
kaimynai. Panevėžio g. 4. Viso 
38,74 kv. m, pastatytas 1976 m. 
Kaina 18000 Eur.  
Tel. 8 601 52 614. Rokiškis
• Salų mstl., Dviragio ežero saloje, 
komercinės paskirties pastatą, 
52 kv. m su 10 a žemės sklypu. 
Šalia išlikę pamatai, 40 kv. m, yra 
galimybė plėstis. Įvesta trifazė 
elektra, komunalinis vandentiekis. 
Ežeras - 120 m. Kaina 4500 Eur. 
Tel. 8 698 72 865. Rokiškis
• 800 kv. m pastatą Kavoliškio 
centre su 6 m aukščio, 200 kv. 
m sale. Miesto vandentiekis ir 
kanalizacija. Šildymas kietuoju 
kuru. Kiemas 30 a. Dėl kainos 
tarsimės po pastato apžiūros.  
Tel. 8 698 31 695. Rokiškis
• 20 a sklypus Jakšto ir Janulionio 
gatvėse. Visos komunikacijos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą P. Širvio g. 9. 
Trečias aukštas, butui atliktas 
kapitalinis remontas. Nauji 
vamzdynai, elektra. WC ir vonia 
sujungti. Plastikiniai langai, šarvo 
durys. Bute paliekami baldai, 
buitinė technika. Kaina 35800 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis

• Garažą Perkūno g. Kaina 2500 
Eur. Tel. 8 685 86 234.  
Rokiškis
• Namų valdos sklypą P. Jakšto g., 
Rokiškyje. Sklypas taisyklingos 
stačiakampio formos. Sklypo 
plotas 11,03a. Sklypo naudojimo 
pobūdis - mažaaukščių gyvenamųjų 
namų statybos. Žemės sklypas 
suformuotas atliekant kadastrinius 
matavimus. Kaina 8000 Eur.  
Tel. 8 655 31 429. Rokiškis
• Namų valdos sklypą prie pat 
Rokiškio dvaro ir aerodromo. 
Sklypo plotas 47 a. Žemės sklypo 
naudojimo būdas - vienbučių ir 
dvibučių gyvenamųjų pastatų 
teritorija. Našumo balas - 37,8. 
Atlikti kadastriniai matavimai. 
Kaina 16000 Eur.  
Tel. 8 655 31 429. Rokiškis
• Tvarkingą gyvenamąjį namą 
S. Neries g., Rokiškyje, netoli 
Sporto mokyklos. Namo plotas 124 
kv. m, 6 kambariai, visos miesto 
komunikacijos, yra rūsys. Sklypas 
- 5,99 a. Aptverta teritorija. Kaina 
55000 Eur. Tel. 8 655 31 429. 
Rokiškis
• Nebaigtą įrengti, naują namą 
Rokiškyje, Jūžintų g., šalia miško 
su dideliu 32 a sklypu. Namas 
karkasinis. Pirmo aukšto plotas 85 
kv. m. Elektra trifazė. Asfaltuotas 
privažiavimas. Kaina 50000 Eur. 
Tel. 8 655 31 429.  
Rokiškis

• 60 a namų valdos sklypą vos 
už 500 m nuo Sartų ežero su 
parengtais namo projektais ir 
išduotu galiojančiu statybos 
leidimu bei trifaze elektra. 
Projektuojamo namo plotas 113,2 
kv. m. Kaina 5500 Eur.  
Tel. 8 655 31 429. Rokiškis
• 1 kambario butą Vilties g. 
22, Rokiškis. 2 aukštas, maži 
komunaliniai mokesčiai. Reikia 
kosmetinio remonto. Kaina 19700 
Eur. Tel. 8 604 74 515. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Rokiškyje 
(Miškų urėdijoje). Antras aukštas, 
48 kv .m. Atskiras įėjimas. Rūsys. 
Šildymas kietuoju kuru. Dušas, 
tualetas. Yra malkinė, garažas, 
vištidė, šiltnamis bei sodas. Kaina 
galutinė. Kaina 12600 Eur.  
Tel. 8 686 51 511. Rokiškis
• 2 kambarių butą 2 aukšte, 
mūriniame name. Butas 
suremontuotas. Mikrorajonas. 
Kaina 48500 Eur.  
Tel. 8 607 74 719. Rokiškis
• Garažą už buvusio DNB banko, 
Šatrijos g. Kaina 3000 Eur.  
Tel. 8 652 62 464. Rokiškis
• Mūrinį namą Paberžių k., 
Kupiškio r. Tik 2 km iki Kupiškio 
miesto ribos. Daug ūkinių pastatų. 
Namo plotas 68 kv. m. Sklypas 
kraštinis, 0.2100 ha. Kaina 12500 
Eur. Tel. 8 650 38 040.  
Kupiškis
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06 06:00 Himnas
06:05 Nacionalinė 
ekspedicija 
07:00 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje. Saleziečiai ir 
paskirtojo kardinolo Sigito 
Tamkevičiaus pašaukimas 
į kunigystę
07:30 Klausimėlis
08:00 Tėčio reikalai
08:30 Ryto suktinis 
09:00 Brolių Grimų 
pasakos. Gyvybės vanduo
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Mano tėviškė. 
Maironis
10:45 Kauno bažnyčios: 
miesto tapatumo kodas. 
Šv. arkangelo Mykolo 
(Įgulos) bažnyčia
10:55 Vyskupų sinodo 
atidarymo šv. Mišios ir 

Angelo malda.
13:20 Šventadienio mintys
13:50 Mis Marpl 6. Nesibaigianti 
naktis
15:30 Žinios. 
15:45 Istorijos detektyvai 
16:30 Gyvenk be skolų 
17:30 Žinios. 
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“
21:30 Bloga mergaitė 
22:30 Kartą Niujorke
00:25 Purpurinė Kairo rožė 
01:45 Mirtinų paslapčių namai 
03:10 Mano tėviškė. Maironis. 
03:30 Šventadienio mintys 
04:00 Tėčio reikalai 
04:25 Mis Marpl 6. Nesibaigianti 
naktis

05:45 Televitrina 

07:00 Vėžliukai nindzės
07:30 Aladinas
08:00 Elena iš Avaloro 
08:30 Svajonių ūkis
09:00 La Maistas 
10:00 Pasaulis pagal moteris 
11:00 Svajonių sodai
12:00 Namai
13:50 Šuniškas gyvenimas
15:40 Princas ir aš. Karališkas 
medaus mėnuo
17:30 Visi mes žmonės
18:30 TV3 žinios
19:30 X Faktorius
22:00 Paskutinė tvirtovė
00:05 Fantastiškas ketvertas 
02:00 Tarp pilkų debesų

06:35 Tomas ir Džeris
07:05 Broliai meškinai. Nuotykių 
ieškotojai
07:35 Monstrai prieš ateivius 
08:05 Berniukas Blogiukas 
08:35 Tomo ir Džerio 

nuotykiai 
09:00 Sparkas. Kosminė istorija
10:50 Katinas su skrybėle
12:25 Bukas ir Bukesnis
14:35 Zūlanderis
16:20 Sveikatos namai
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Šokio revoliucija
21:40 Šnipas iš U.N.C.L.E.
00:00 3000 mylių iki 
Greislando
02:20 Gelbėtojai

06:30 Galiūnai. Europos dvejetų 
taurė
07:30 Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas 
08:30 Tauro ragas
09:00 Baltijos galiūnų 
čempionatas
10:00 Apvalioji planeta 
10:35 Puerto Rikas – 
Užkeikimų sala

11:50 Ekstremalūs išbandymai 
12:20 Būk ekstremalas 
12:50 Džeimio Oliverio daržovių 
patiekalai 
13:55 Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai 
14:55 Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas 
15:55 Nusikaltimų miestas 
16:30 Raudona linija
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Žalgiris - Lietkabelis
19:30 Rivjera 
21:30 Juodasis sąrašas 
22:30 Sostų karai 
00:10 Sunku nužudyti

06:20 „Pasaulis iš viršaus“
06:40 „Kitoks pokalbis su D. 
Žeimyte“
07:04 TV parduotuvė
07:20 „Gluchariovas“ 
08:30 Kaimo akademija
09:00 „Neprijaukinti“

10:00 Šiandien kimba
11:00 Atliekų kultūra
11:30 Nauja diena
12:00 „Pagrindinis įtariamasis“ 
14:00 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
15:00 Dekonstrukcijos su 
Edmundu Jakilaičiu
16:00 Žinios
16:30 Krepšinio pasaulyje
17:00 Laikykitės ten
18:00 Žinios
18:30 „Pasaulis iš viršaus“ 
19:00 „Moterų daktaras“ 
20:00 Žinios
20:30 „Šviesoforas”
21:30 „24/7“
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:00 „Inspektorius Luisas“ 
02:00 „Šviesoforas”
03:00 „24/7“
04:00 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
05:00 Dekonstrukcijos su 
Edmundu Jakilaičiu
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08 05:10 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas,
 Lietuva
09:20 Senis
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 2
11:10 Komisaras Reksas
12:00 Stilius
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:40 Ponių rojus
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija
22:30 Dviračio žinios

23:00 Užverbuotas
23:45 Komisaras Reksas 
00:30 Tėčio reikalai 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Istorijos detektyvai 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios 
04:00 LRT radijo žinios
04:10 Užverbuotas 
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus 

05:05 Svotai 
06:10 Televitrina
06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai
06:55 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Namas
08:55 Meilės sūkuryje 

10:00 Meilės simfonija
12:00 Svotai
13:00 Pažadėtoji
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Prieš srovę 
20:30 Moterys meluoja geriau
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Siuntėjas
23:50 Rezidentas 
00:50 X mutantai 
01:45 Rouzvudas 
02:30 Amerikiečiai 
03:20 Rezidentas 
04:15 Paskutinis žmogus Žemėje
05:05 Svotai

06:10 "Mano gyvenimo 
šviesa"
07:40 "Tomas ir Džeris" 
08:00 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris"

09:55 "Rozenheimo policija" 
10:55 "Supermamos"
11:30 "Rimti reikalai 2"
12:00 "Bjaurusis ančiukas 
Niujorke"
13:00 "Paskolinta meilė" 
14:00 "Našlaitės"
15:00 "Svajoklė"
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 "Galiu rytoj"
21:00 "Rimti reikalai 2"
21:30 Žinios
22:30 Operacija "Overlord" 
00:40 "Begėdis" 
01:40 Žaidimas be taisyklių 

06:20 "Mentalistas" 
07:15 "Mano virtuvė geriausia" 
08:30 "Kijevo operatyvinė 
grupė"
09:35 "Teisingumo agentai" 

10:35 "Kobra 11"
11:35 "Mirtinas ginklas" 
12:35 "Visa menanti" 
13:35 "Mano virtuvė geriausia" 
14:50 "Kijevo operatyvinė 
grupė"
15:55 "Teisingumo agentai" 
17:00 Info diena
17:30 "Kobra 11"
18:30 "Mentalistas"
19:30 "Mirtinas ginklas"
20:30 Laba diena
21:00 Mirtini priešai
23:00 Eliziejus 
01:00 "Visa menanti" 

05:10 „Šviesoforas” 
06:14 TV parduotuvė
06:30 Kaimo akademija
07:00 „Moterų daktaras“ 
08:00 Reporteris
09:00 Nauja diena
10:00 Dekonstrukcijos su Edmundu 
Jakilaičiu

11:05 „Prokurorai” 
12:10 „Bruto ir Neto” 
12:40 „Meilė kaip mėnulis”
13:45 TV parduotuvė
14:00 Nauja diena
15:00 „Šviesoforas”
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
17:00 „Meilė kaip mėnulis”
18:00 Reporteris
19:00 Nauja diena
19:30 Delfi dėmesio centre
20:00 Reporteris
20:30 Lietuva tiesiogiai
21:00 Laikykitės ten
22:00 „Bruto ir Neto” 
22:30 Reporteris
23:30 Delfi dėmesio centre
00:00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
01:00 „Meilė kaip mėnulis” 
02:00 „Bruto ir Neto” 
02:20 „Prokurorai” 
03:20 Reporteris
04:10 Nauja diena
05:10 „Šviesoforas”
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07 06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:20 Senis
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 2
11:10 Komisaras Reksas
12:00 Beatos virtuvė
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:40 Ponių rojus
17:30 Žinios.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Vartotojų kontrolė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Vokietija 86
23:45 Komisaras Reksas

00:30 Klausimėlis 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Savaitė 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios 
04:00 LRT radijo žinios
04:10 Vokietija 86 
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus 

06:00 Sveikatos medis 
06:10 Televitrina
06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 
06:55 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Svajonių sodai 3 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Meilės simfonija
12:00 Svotai

13:00 Pažadėtoji
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Namas
20:30 Moterys meluoja 
geriau
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Kobra 11
23:00 Geras žmogus
01:10 X mutantai
02:05 Rouzvudas
02:55 Amerikiečiai
03:45 Kobra 11 
04:40 Paskutinis žmogus Žemėje 
05:05 Svotai 

06:05 "Mano gyvenimo 
šviesa"
07:30 "Tomas ir Džeris"  
08:00 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris"
09:55 "Rozenheimo policija"

10:55 "Supermamos"
11:30 "Rimti reikalai 2"
12:00 "Bjaurusis ančiukas 
Niujorke" 
13:00 "Paskolinta meilė"
14:00 "Našlaitės" 
15:00 "Svajoklė"
16:00 Labas vakaras, 
Lietuva
17:30 VIDeO
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 "Rimti reikalai 2"
21:30 Žinios
22:30 Žaidimas be taisyklių
00:40 "Begėdis" 
01:45 Šnipas iš U.N.C.L.E.

06:15 "Mentalistas" 
07:10 "Mano virtuvė geriausia"  
08:35 "Kijevo operatyvinė grupė"
09:35 "Teisingumo agentai
"

10:35 "Kobra 11" 
11:35 "Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai" 
12:35 "Visa menanti" 
13:35 "Mano virtuvė geriausia" 
14:50 "Kijevo operatyvinė grupė"
15:55 "Teisingumo agentai"

17:00 Info diena
17:30 "Kobra 11"
18:30 "Mentalistas" 
19:30 "Mirtinas ginklas"
20:30 Laba diena
21:00 Eliziejus
23:15 Spąstai
01:20 "Juodasis sąrašas" 
02:00 "Sostų karai"
03:15 "Visa menanti"

06:14 TV parduotuvė
06:30 Krepšinio pasaulyje 
07:00 Šiandien kimba
08:00 „24/7“
09:00 Ne spaudai

10:00 Gyvenimas
11:05 „Prokurorai”
12:10 „Bruto ir Neto” 
12:40 „Meilė kaip mėnulis”
13:45 TV parduotuvė
14:00 Nauja diena
15:00 „Šviesoforas”
16:00 Reporteris
17:00 „Meilė kaip mėnulis”
18:00 Lietuvos politicos forumas
19:30 Delfi dėmesio centre
20:00 Reporteris
21:00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
22:00 „Bruto ir Neto” 
22:30 Reporteris
23:27 Rubrika "Verslo genas"
23:30 Delfi dėmesio centre
00:00 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
01:00 „Meilė kaip mėnulis” 
02:00 „Bruto ir Neto” 
02:20 „Prokurorai”
03:20 Reporteris
04:10 Nauja diena
05:10 „Šviesoforas”
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05 05:10 Ponių rojus 

06:00 Himnas
06:05 Daiktų istorijos 
07:00 Klausimėlis
07:15 Koni ir draugai
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
12:00 Keisčiausi 
pasaulyje 3
12:55 Neįtikėtinos gyvūnų 
draugystės 3
13:50 Džesika Flečer 9
15:30 Žinios. 
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:00 Kardinolų 
konsistorija Romoje. 
Kauno arkivyskupo emerito 
Sigito Tamkevičiaus ir kitų 
Popiežiaus naujai paskirtų 
kardinolų priėmimas į 
kardinolų kolegiją
18:30 Vakaras su Edita

19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Šok su žvaigžde
23:10 Dilema 
01:00 Septintasis sūnus 
02:40 Keisčiausi pasaulyje 3
03:25 Neįtikėtinos gyvūnų 
draugystės 3
04:10 Klausimėlis 
04:25 Džesika Flečer 9 

06:15 Televitrina 
06:30 Elena iš Avaloro 
07:00 Bakuganas. 
Kovos planeta
07:30 Aladinas
08:00 Elena iš Avaloro
08:30 Virtuvės istorijos
09:00 Gardu Gardu
10:00 Būk sveikas! 
10:30 Penkių žvaigždučių būstas
11:00 Misija: dirbame sau
11:30 Septyni varnai
13:40 Keistuolis ir gražuolė

15:45 Ekstrasensai. Stipriausių 
mūšis
17:25 Aplink Lietuvą. 
Žmonės
18:30 TV3 žinios
19:30 Turtuolis vargšas
21:00 Tarp pilkų debesų
23:05 Ta nejauki akimirka
01:00 Jūrų pėstininkas 
02:35 Gražuolė 
04:30 X mutantai
05:45 Televitrina

06:35 Tomas ir Džeris
07:05 Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai
07:35 Monstrai prieš ateivius
08:00 Berniukas Blogiukas
08:30 Pažinimo klubas
09:00 Tomo ir Džerio nuotykiai 
09:25 Ogis ir tarakonai
09:35 Mažasis riteris Trenkas
11:15 Prezidento duktė
13:30 Eisas Ventura 3. Jaunasis 

gyvūnėlių detektyvas
15:20 Tai galėjo nutikti ir tau
17:25 Kelionių panorama
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Šrekas. Ilgai ir laimingai
21:20 Gelbėtojai
23:40 Kaimynai 2
01:20 xXx. Ksanderio Keidžo 
sugrįžimas

06:30 Kvailiai šėlsta
07:30 Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas
08:30 Kvailiai šėlsta
09:00 Sveikatos kodas
09:30 Sveikatos kodas 
televitrina
10:00 Lietuvos Hipokratas
10:35 Skujuočiai. Ieškomiausi 
pasaulio gyvūnai
11:50 Ekstremalūs išbandymai
12:20 Būk ekstremalas
12:50 Džeimio Oliverio daržovių 

patiekalai
13:55 Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai
14:55 Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas
15:55 Nusikaltimų miestas
16:30 Raudona linija
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
CBet - Nevėžis
19:30 Muzikinė kaukė
22:05 Spąstai
00:20 Laukinės aistros 3. Aistros 
dėl deimantų

07.04 TV parduotuvė
07.20 „TV Europa pristato. 
Karo ir pokario vaikai. Palapišės 
partizanai“ 
07.55 „Pasaulio turgūs“
08.30 „Nuostabūs pojūčiai“
09.30 Vantos lapas
10.00 „Skyrybos savo noru“
12.00 „Inspektorius Luisas“
14.00 Gyvenimas

15.00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
16.00 Žinios
16.30 „Nuostabūs pojūčiai“ 
17.00 Laikykitės ten. Pokalbiai. M. 
Stonkus
18.00 Žinios
18.30 „Pasaulis iš viršaus“
19.00 „Moterų daktaras“
20.00 Žinios
20.30 „Šviesoforas”
21.30 Dekonstrukcijos su 
Edmundu Jakilaičiu
22.30 Žinios
23.00 Laikykitės ten. Pokalbiai. R. 
Šimašius
00.00 „Pagrindinis įtariamasis“ 
02.00 „Šviesoforas”
03.00 Dekonstrukcijos su 
Edmundu Jakilaičiu
04.00 Gyvenimas
05.00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
06.20 „Pasaulis iš viršaus“
06.40 „Kitoks pokalbis su D. 
Žeimyte“

• Tvarkingą 2 kambarių butą 
Panevėžio g. Pirmas aukštas. 
Langai i dvi puses, erdvi virtuvė, 
įstiklintas, sutvarkytas balkonas. 
Kambariai išdažyti, sudėtas 
laminatas, visi langai plastikiniai. 

Rami kaiminystė. Kaina 20600 Eur. 
Tel. 8 600 98 909.  
Rokiškis
• Įvairių dydžių namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos. Graži 
vieta, geras susisiekimas, šalia yra 

autobusų stotelė. Tel. 8 657 75 999. 
Rokiškis
• Sodybą nuostabioje vietoje su 1 
ha žemės Rokiškio raj., Kriaunų 
sen., Miciūnų k. Tel. 8 606 25 534. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• VW Golf 1996 m., TDI. TA 
galioja iki 2021.05.  
Tel. 8 648 69 677. Rokiškis

• Motorolerį Yamaha MBK 2008 
m. Draudimas, TA iki 2021 m. 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 606 87 090. 
Rokiškis
• Opel Astra 1999 m., 2 l, dyzelis, 
universalas. Automobilis turi 

kosmetinių trūkumų, variklis ir 
greičių dėžė be priekaištų, prieš 
pusę metų pakeisti stabdžių diskai, 
kaladėlės, rankinis, nauji radiatoriai 
- kondicionieriaus ir pagrindinis. 
TA iki 2019.12. Kaina 520 Eur.  



9 psl.  2019-10-04

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

• Valgomojo stalą su 6 kėdėmis. 
150x90. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 615 92 729. Rokiškis
• Mažai naudotą viengulę lovą. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 686 93 715. 
Rokiškis
• Atnaujintus ąžuolinius 2 fotelius 
ir sofą-lovą su išskleidžiamu 
čiužiniu. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 628 03 070. Rokiškis
• Geros būklės ištiesiamą lovą. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 646 68 901. 
Rokiškis
• Miegamojo baldus. Lova, spinta, 
spintelės, komoda. Kaina 300 Eur. 
Tel. 8 620 42 124. Rokiškis
• Ištiesiamą kampą su nedidele 
dėže patalynei. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 620 64 915. Rokiškis
• Ikea rašomąjį stalą (Micke serija). 
Su stalčių bloku ir papildomu 
moduliu viršuje, kuris turi 
magnetinę lentą (galima rašyti spec. 

Tel. 8 614 48 746. Rokiškis
• 2004 m. Mitsubishi Pajero 3,2 
l, dyzelis, automatinė greičių 
dėžė, 118 kW, odinis salonas, 
klimatronikas, 7 vietų. Kaista 
variklis, pasibaigusi TA. Kaina 
1200 Eur. Tel. 8 646 82 607. 
Rokiškis
• Opel Zafira 2005 m., labai 
tvarkingas, didelis automobilis, 
nėra jokių rūdžių. Kaina 1550 Eur. 
Tel. 8 621 72 973. Rokiškis
• 2000 m. Renault Scenic. Kaina 
550 Eur. Tel. 8 681 52 728. 
Rokiškis
• Priekabą Variant. Atidaromi 
galinis ir priekinis bortai, 
atrestauruota, dugnas sustiprintas. 
Naujos švieso, nauja TA. Kaina 470 
Eur. Tel. 8 695 29 133.  
Zarasai
• Priekabą traktoriui T-25.  
Tel. 8 686 70 141. Rokiškis
• Opel Tigra. Benzinas, 1,4 l, 66k 
W. TA praėjo sava eiga, galimas 
pakartotinas TA varymas. Pakeisti 
tepalai, kuro, oro filtrai, važiuoklės 
gumos, stabžių kaladėlės, 
cilindriukai, centrinis užraktas. TA 
galioja iki 2021.08.13. Kaina 500 
Eur. Tel. 8 653 66 693.  
Rokiškis
• 2006 m. BMW 530 universalą. 
170 kW, dyzelis. Techniškai 
absoliučiai idealus automobilis, 
viskas nauja, ką tik atlikta TA, 
jokių trūkumų! Privalumai: juoda 
oda, ksenonai, parktronikai, 
šildomos visos sėdynės, multi 
vairas, didelis tv ir t.t. Kaina 4350 
Eur. Tel. 8 604 01 912.  
Rokiškis
• VW Passat B4 1996 m., dyzelis, 
TA, tvarkinga. Kaina 660 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Audi 80 B2 1986 m., benzinas/
dujos, TA, tvarkinga. Kaina 520 
Eur. Tel. 8 675 47 620.  
Rokiškis
• Audi A4 B5 1997 m., universalas, 
1,9 l, 81 kW, TA 2 metams, 
tvarkingas. Kaina 1150 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Audi A4 B5 1,9 l, TDI, 66 kW, 
1995 m. Tamsiai žalios spalvos 
sedanas. TA dar ilgam, važiuoja 
gerai, kėbulo ir salono defektai. 
Išsamiau  telefonu. Kaina 500 Eur. 
Tel. 8 619 74 739. Rokiškis
• Automobilį Fiat Stilo. 2002 
m., 1,9 l, 85 kW, JTD, hečbekas, 
4 durys, sidabrinė spalva, 
autopilotas, el. langai, signalizacija, 
TA iki 2021.09.28. Tvarkingas 
automobilis, sėdi ir važiuoji. 
Pridedu 4 ratus su padangomis. 
Galima derėtis. Kaina 1200 Eur. 

Tel. 8 616 92 745. Rokiškis
• VW Passat B5 1,9 l, 85 kW, 2 
metus Lietuvoje, TA iki 2020 m. 
sausio mėn, rūdžių nėra. Trūkumai: 
dega ABS ir truputį buksuoja 
sankaba, išsamiau telefonu. Su 
rimtu pirkėjų kainą paderinsim. 
Kaina 900 Eur. Tel. 8 621 75 943. 
Rokiškis
• Kia Karnival 2000 m., 2,9 l, 
dyzelis.  TA iki 2019.11. Yra 
draudimas. Stiklai sveiki, elektra 
veikia. Važiuoklė tvarkinga. Yra 
rūdelių. Priedo duosiu žiemines 
padangas. Daugiau informacijos 
telefonu. Kaina 255 Eur.  
Tel. 8 615 65 652. Rokiškis
• Automobilį Audi 100 Avant, 1,8 
l, 1987 m., benzinas-dujos, tamsiai 
mėlynos spalvos, TA iki 2020 m. 
spalio mėn. Techniškai tvarkingas. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 650 97 026. 
Rokiškis
• Opel Zafira 2005 m., dyzelis, 2 l 
variklis, 74 kW. Galiojanti TA iki 
2021.02.28. Tvarkingas, prižiūrėtas 
automobilis. Tel. 8 612 65 424. 
Rokiškis
• VW Sharan 1999 m., 1,9 l, 81 
kW. Kėbulo defektai ir sankaba 
pradėjo kartais buksuoti, bet 
važiuoja. Važiuoklė sutvarkyta, TA 
iki 2021 m. sausio. Kaina 620 Eur. 
Tel. 8 677 52 554. Rokiškis
• Motorolerį Yamaha MBK 2008 
m. Draudimas, TA iki 2021 m. 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 606 87 090. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• R17 ratlankius, 225/45, 5x112, 
centrinės skylės diametras 66,6 
(yra centravimo žiedai – 57,1). Su 
vasarinėmis SAILUN padangomis 
(4-5 mm, 2018 m.). Su žieminėmis 
SAILUN padangomis (6 mm, 
2018 m.) Ratai tvarkingi, tiesūs. 
Kaina 330 Eur. Tel. 8 620 31 902. 
Rokiškis
•  Audi A4 1,9 l, TDI, 81 kW 
variklio kuro siurblį. 
Tel. 8 689 93 665. Rokiškis
• R15 ratlankius. Žvaigždės. Buvo 
naudojami Audi (bulka). Kaina 60 
Eur. Tel. 8 692 54 947.  
Kupiškis
• Audi A4 universalą dalimis. 1,6 l. 
TA dar metams. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 605 98 790. Rokiškis
• Dygliuotas padangas su 
ratlankiais. Good/year. 155 R13 
78Q. Potektoriaus gylis 6 mm. 
Centrinė skylė 55 mm. 4 tvirtinimo 
taškai. 2 vnt. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 658 78 930. Rokiškis
• DT 20 cilindrą ir stūmoklį.  

Tel. 8 620 33 091. Rokiškis
• Dalimis 1993 m. Audi 80 B4. 1,9 
l, TDI, 66 kW. Tel. 8 662 44 126. 
Anykščiai
• Skardas R15 5/114. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Naudotas žiemines padangas su 
ratlankiais. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 686 20 474. Rokiškis
• Naujus (originalius) Moskvič 
purvasargius. Kaina 1 vnt. - 1,50 
Eur. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• Renault Espace 3 dalis. Visos 
durys, bagažinės dangtis, variklio 
dangtis, generatorius, granatos, 
sankaba ir t.t. Klauskit, ko reikia. 
Tel. 8 647 47 306. Rokiškis
• BMW 5 serijos (E39) lietus 
ratlankius R15, tarpas tarp skylių 
120, be padangų, geros būklės. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 601 65 554. 
Rokiškis
• Naujas žiemines padangas po 
4vnt: 195/65 R15; 205/55 R16; 
215/65 R16; 225/45 R17; 235/65 
R17; 225/40 R18; 245/40 R18; 
225/70 R15c; 195/70 R15c. Kaina 
35 Eur. Tel. 8 621 43 341.  
Rokiškis
• 2002 m. BMW 5 galinį tiltą, 
reduktorių, amortizatorius, stabdžių 
cilindriukus. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• VW Passat B5 sedaną, 1998 m., 
1,9 l, dyzelis, 81 kW.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• VW Golf 3 1998 m., 1,9 l, TD, 
universalą dalimis.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Dalimis Ford Galaxy 1998 m., 1,9 
l, TDI, 66 kW. Tel. 8 600 54 331. 
Rokiškis
• Audi A4 1,9 l, TDI, 66 kW, 
sedaną dalimis. Tel. 8 600 54 331. 
Rokiškis
• Dalimis VW Passat B5 1999 m., 
1,6l, benzinas, universalas, kablys. 

Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• VW Passat B5+, 2000 m., 1,9 l, 
TDI, 85 kW, universalą dalimis. 
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Dalimis 2004 m. Opel Zafira 2 
l, DTI, 74 kW. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• Dunlop Winter Sport5 žiemines 
padangas (4 vnt.) R16 205/55 
kartu su skardiniais diskais. Naujas 
padangų modelis, labai mažai 
naudotos. Diskų matmenys: ET45 
6,5Jx16 5x114.30 M12x1,5. Buvo 
uždėti Toyota Auris. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 682 31 977. Rokiškis
• VW Golf 3 1997 m. universalą 
dalimis. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• R13, R14, R15 ratus su 
padangomis, ratlankius.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Opel Vectra B R15 ratus. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 628 47 947.  
Kupiškis
• Dalimis Renault Scenic.  
Tel. 8 628 47 947. Kupiškis
• Dalimis Audi 80 B4.  
Tel. 8 628 47 947. Kupiškis
• Dalimis Opel Vectra.  
Tel. 8 628 47 947. Kupiškis
• Dalimis Audi A4.  
Tel. 8 628 47 947. Kupiškis
• Subaru Forester žieminius ratus. 
Tel. 8 651 51 222. Rokiškis
• R14 ratlankius su padangomis. 
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• Originalius, labai geros būklės, 
BMW lietus ratlankius su 
padangomis R16 235/60. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 676 27 899.  
Rokiškis
• VW Transporter T4 greičių dėžę. 
2,4 l, dyzelis, 1993 m. 5 bėgių . 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 648 03 287. 
Rokiškis
• Mažai naudotas žiemines 
Hankook firmos 185/70 R14 
padangas. 4 vnt. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 610 19 607. Rokiškis
• VW Passat B5 dalimis. 1999 
m., 81kW, dyzelinas, rausvas 

perlamutras, universalas, veliūro 
salonas. Tel. 8 685 56 882.  
Rokiškis
• VW Passat B4 dalimis. 1996 
m., 1,9 l, TDI, 66 kW, dyzelinas. 
Mėlynos spalvos perlamutras, 
universalas, veliūro salonas.  
Tel. 8 685 56 882. Rokiškis
• Žiemines padangas Goodyear 
Ultra Grip 205/60 R16 2017 m., 
likutis 7 mm, 2 vnt. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 687 30 638. Rokiškis
• VW Passat B5+ 1,9 l, TDI, 
96 kW, 6 bėgių pavarų dėžę ir 
sankabos komplektą. Pavarų 
dėžė neūžia. Sankaba (smagratis/
diskatorius/diskas) praktiškai nauja, 
pravažiuoti keli tūkstančiai km, 
gamintojas SACHS. Smagračio 
kodas 2294000453. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 698 40 728. Rokiškis
• Dalimis Nissan Primera 2004 m., 
1,9 l, DCI, 88 kW.  
Tel. 8 600 65 951. Kupiškis
• Lietus ratus su padangomis R18. 
Tinka BMW E39.  
Tel. 8 625 28 982. Rokiškis
• 4 naujas vasarines padangas. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 615 55 634. 
Rokiškis
• Gražius, nelankstytus, 
nesurūdijusius Opel ratus. 
Tinka Opel Astra, Zafira. 4 vnt. 
Komplekto kaina 30 Eur.  
Tel. 8 616 35 640. Zarasai

BALDAI

rašikliu). Stalas 73x50x75. Stalčių 
blokas 35x50x75. Papildomas 
modulis 105x16x65. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 623 41 177. Rokiškis
• Naudotų, odinių baldų komplektą: 
dvi dvivietės ištiesiamos sofos ir 
fotelis. Tel. 8 606 10 364.  
Rokiškis
• Dvigulį miegamą fotelį. Kaina 87 
Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Miegamąjį kampą. Kaina 175 Eur. 
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Spintą. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Sofą-lovą. Kaina 125 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Dvigulę lovą su čiužiniu ir dėže 
patalynei. Kaina 185 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• 2 vidaus lubinius šviestuvus. 
Vienas stiklinis gaubtas su vario 
spalvos dekoracija - 15 Eur, kitas 
su medžio imitacija - 8 Eur. Perkant 
abu kaina 20 Eur.  
Tel. 8 623 09 495. Rokiškis
• Geros būklės spintelę. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 698 86 898.  
Rokiškis
• Odinį 3+2+1 komplektą. Stalas 
dovanų. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 615 92 729. Rokiškis
• Minkštą, geros būklės kampą su 
dviem pufais. Yra miegama dalis, 
patalynės dėžė. Miegama dalis 
140x210 cm. Kampo ilgis 260 cm. 
Kaina 470 Eur. Tel. 8 628 18 371. 
Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanojame kalytes. Simpatiškos, 
linksmos, gudrios.  
Tel. 8 614 27 316. Rokiškis
• Dovanoja dujinę viryklę 2 
degiklių. Išsivežti patiems.  
Tel. 8 615 28 891. Rokiškis
• Dovanojame 3 kačiukus. Sveiki, 
tvarkingi, reikalus atlieka dėžutėje. 
Į aplinkinius miestus galime 
atvežti. Tel. 8 692 86 337.  
Rokiškis
• Dovanoju du mielus kačiukus. 
Daro į dėžutę. Rokiškio raj.  
Tel. 8 682 54 391. Rokiškis
• Dovanojame 3 metų prancūzų 
buldogą. Tvarkingas, sargus, 
draugiškas, žaismingas, prieraišus. 
Trūkumas – truputį knarkia. 
Rokiškio raj., Šetekšnų k.  
Tel. 8 679 25 893. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Vos porą kartų užsivilktą 
(atsisiųsta iš UK, bet per maža) 
originalią No Fear, S dydžio 
rudeninę striukę su su dvigubu 
užtrauktuku. Kaina 25 Eur.  
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Spalio 4-oji, 
penktadienis, 

40 savaitė
Iki metų pabaigos liko

88 dienos.
Pasaulinė gyvūnijos diena, 

šv. Pranciškus 
Tarptautinė šypsenos diena

Saulė teka 7.24 val., 
leidžiasi 18.51 val. 

Dienos ilgumas 11.27 val. 
Mėnulis – jaunatis

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Edvina, Edvinas, Eivas, Eivenė, 
Eivenis, Eivė, Eivyda, Eivydas, 

Mąstautas, Mąstautė, Mąstvilas, 
Pranciškus (Pranas).

Rytoj: Donata, Gilda, Palemonas, 
Placidas.

Poryt:  Brunonas, Budvydas, 
Brutenis, Eismantas, Renata, 

Renatas, Vytenė.

Dienos citata
„inkamą laiką sunku nustatyti, 

bet lengva pražiopsoti“
 (Si-Ma Cjenas)

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1550 m. gimė būsimasis Šve-
dijos karalius Karolis IX. 1607 
metais, tapęs Švedijos karaliumi, 
jis vykdė agresyvią užsienio po-
litiką ir įsivėlė į karus su Lenkija 
bei Danija.

1582 m. Popiežiaus valsty-
bėje, Ispanijoje ir Portugalijoje 
buvo paskutinė diena, kai dar 
galiojo Julijaus kalendorius. Kitą 
dieną čia įsigaliojo Grigaliaus 
kalendorius, pagal kurį po spalio 
4-osios iškart ėjo spalio 15-oji.

1582 m. mirė Šv. Teresė. Ji 
Aviloje įkūrė Šv. Juozapo mote-
rų vienuolyną bei atkūrė moterų 
karmeličių ordiną.

1965 m. popiežius Paulius VI 
tapo pirmuoju Romos katalikų 
bažnyčios vadovu, apsilankiusiu 
JAV bei pasakiusiu kalbą JT.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1501 m. Lietuvos didysis ku-
nigaikštis Aleksandras išrinktas 
Lenkijos karaliumi.

1636 m. Įsrutyje, Mažojoje 
Lietuvoje, gimė Bernardas Zan-
denas - kunigas, Karaliaučiaus 
universiteto profesorius, vienas 
iš Naujojo Testamento vertėjų.

1896 m. gimė JAV lietuvių 
lakūnas, Atlanto nugalėtojas 
Stasys Girėnas (Girskis). Žuvo 
perskridęs Atlantą 1933 m.

Post scriptum
Besirūpindamas kitų laime 

rasi ir savąją.

Tel. 8 675 14 084. Rokiškis
• Šiltą, netikros odos odinukę 
su kailiu. Stilinga, graži, pirkta 
Anglijoje. Vidus apšiltintas. L/XL 
dydis. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 679 09 109. Rokiškis
• Tvarkingą, dėvėtą, gražų, 
madingą, kokybišką, stilingą, 
smėlio spalvos, su pamušalu 
paltuką. Nugaroje skeltukas, šiltas, 
puikiai priderinsite prie kokios nors 
aprangos. Tinkantis L/XL dydžiui. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 679 09 109. 
Rokiškis
• Batukus, kombinezonus, šokliuką, 
sūpynes ir vaikiškus drabužėlius. 
Ką domina - rašykite dėl dydžių. 
Tel. 8 602 90 816. Rokiškis
• Baltą, labai gražų, be defektų, 
tikros odos švarkelį, M dydis. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 629 81 873. 
Rokiškis
• Baltus odinius moteriškus 
sportinius batelius. Vokietija. 38 
dydis. Kaina 37 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Juodus moteriškus odinius 
sportinius batelius lenktu padu. 
Korėja. 40 dydis. Kaina 37 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Juodą moterišką ilgą žieminę 
striukę su gobtuvu. XXL dydis. 
Kaina 65 Eur. Tel. 8 621 86 262. 
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Juodmargę karvę, 4 veršių. 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 695 29 381. 
Rokiškis
• Džersių veislės karvę, 2 veršių. 
Daugiau informacijos telefonu. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 620 33 546. 
Rokiškis
• 4 veršių karvę. Lietuviška, žaloji, 
rami. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 605 35 922. Rokiškis
• Mėsinius 5-6 sav. paršelius.  
Tel. 8 683 08 310. Anykščiai

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo nuo 8 iki 17 val. Esu 
įgijusi virėjos, barmenės, siuvėjos, 
lankomosios priežiūros darbuotojos 
specialybes. Tel. 8 624 72 776. 
Rokiškis
• Ieškau auklės darbo. Galiu 
prižiūrėti vaikutį, pasiimti po 
darželio ar savaitgaliais pas save 
namuose. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 670 21 793. Rokiškis
• Vyras skubiai ieško darbo. 
Gali dirbti statybose pagalbiniu 
darbininku, bet galite siūlyti ir kitus 
darbus. Papildomas tel. (8-675) 
14079. Tel. 8 617 83 991.  
Rokiškis
• Ieškau darbo. Esu be žalingų 
įpročių. Man 25 metai.  
Tel. 8 625 84 224. Rokiškis
• Ieškau trumpalaikio darbo (1-2 
sav.). Pagalbinio darbuotojo 
statybose, griovimo, perkraustymo, 
išvežiojimo ar panašiuose darbuose. 
Man 25 metai, turiu B kategorijos 
vairuotojo pažymėjimą.  
Tel. 8 604 00 262. Rokiškis
• Ieškau darbo, tinka ir 0,5 etato. 
Turiu B kategorijos teises. Esu 
darbštus ir atsakingas, domina 
visi variantai. Tel. 8 628 62 711. 
Rokiškis
• 32 m. moteris ieško darbo. Turiu 
B kategorijos teises ir automobilį. 
Esu dirbusi pardavėja, padavėja, 

vadybininke, kasininke ir t.t. 
Norėčiau išmokti kažko naujo ir 
kitose srityse, greitai mokausi. 
Lauksiu jūsų pasiūlymų.  
Tel. 8 677 52 554. Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo, darbas 
gali būti Rokiškyje arba jo rajone. 
Esu atsakinga, darbšti, galiu padėti 
laukuose, namų buityje, sode, 
kieme. Tel. 8 679 66 870.  
Rokiškis
• Vyras ieško darbo, domina įvairūs 
pasiūlymai. Turiu automobilį.  
Tel. 8 609 26 837. Rokiškis
• Ieškau darbo darbo dienomis. 
Galiu tvarkyti namus arba prižiūrėti 
žmones. Tik Rokiškis. 
 Tel. 8 629 19 284. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Ieškau kas galėtų sudėti trinkeles 
aplink kapavietę Kalneliškio 
kapinėse (apie 5 kv.m).  
Tel. 8 612 59 335. Rokiškis
• Reikalingas žmogus, mokantis 
iškloti plyteles. Tel. 8 612 29 202. 
Rokiškis
• Reikalingas miško pjovėjas.  
Tel. 8 639 71 140. Rokiškis
• Įmonėje UAB Daivida reikalingas 
meistras. Darbas slenkančiu 
grafiku. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 686 94 750. Rokiškis

• Darbas Šiaurės Airijoje nuo 
2019.11 iki 2019.12.23 mėsos 
fabrike. Atlyginimas 2250 - 2450 
GBP. Nėra amžiaus apribojimo. 
Suteikiamas apgyvendinimas, 
transportas į / iš darbo. Mokestis tik 
už skrydžio bilietus. UAB Bimus. 
Tel. 8 618 77 744. Rokiškis
• Nedideliam mediniam pastatui 
reikia pakeisti apatinį vainiką.  
Tel. 8 674 32 521. Rokiškis

KITA

• Skaldytas sausas malkas bei 
medienos atraižas. Vežu nedideliais 
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PARODOS:
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
Spaudinių paroda „Gyvenu, kada rašau...“, skirta Juozo Tumo – Vaižganto 

150-osioms g. m. 
Kūrybinių darbų paroda „Gražiausias žodis“, skirta Rokiškio miesto 

gimtadieniui.
„SkaitMENINIS muziejus“.
RENGINIAI
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
Spalio 4 d. 14 val. – kūrybinių darbelių studijos „Naminukai“ dalyvių 

susitikimas.
Spalio 4 d. 16 val. – valandėlė „Skaitau savo augintiniui“, skirta Pasaulinei 

gyvūnijos dienai.

Netektis pasibeldė į jūsų artimųjų, draugų, kaimynų namus? Negalite 
jų aplankyti ir užjausti asmeniškai? Mes siūlome jums pagalbą – pareikškite 
užuojautą „Rokiškio Sirenos“ puslapiuose. Nuoširdaus palaikymo ir pagarbos 
žodžiai visam laikui liks laikraščio puslapiuose. Siūlome šia galimybe 
pasinaudoti veltui: tereikia ateiti į „Rokiškio Sirenos“ redakciją, jos reklamos 
priėmimo vietas ar atsiųsti užuojautos tekstą elektroniniu paštu.

Norite įamžinti velionio atminimą, jo prasmingus darbus? „Rokiškio Sirena“ 
pasirengusi padėti: pagal jūsų pateiktus duomenis padėsime parašyti ir 
išspausdinsime nekrologą už priimtiną kainą. Pasinaudokite galimybe pagerbti į 
Amžinybę išėjusius brangius žmones.

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

PRO MEMORIA
Nuoširdžiai užjaučiame 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiąją specialistę
 Danutė Kniazytę dėl motinos mirties.

Rajono savivaldybės administracija 

kiekiais po 2 m. Tel. 8 602 87 040. 
Rokiškis
• Nerūdijančio plieno alaus 
statines. Viena 25 l, kita 37 l. Kaina 
50 Eur ir 60 Eur. Tel. 8 618 23 423. 
Rokiškis
• Didelio našumo benzininį 
vandens siurblį. Pridedu žarneles. 
Kaina 160 Eur. Tel. 8 618 23 423. 
Rokiškis
• Naujus, Tatra firmos (Čekija) 
peiliukus. Yra 5 blokai po 100 vnt. 
Kaina 19,99 Eur. Tel. 8 692 49 480. 
Rokiškis
• Naujus LED žibintus. Kaina 25 
Eur. Tel. 8 621 51 352.  
Rokiškis
• Kviečius, miežius, žirnius. Miltus. 
Pašarines bulves. Galiu atvežti.  
Tel. 8 683 50 716. Rokiškis
• Šiaudus rulonais. Galiu atvežti. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Pašarines bulves. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 688 41 212. Rokiškis
• Naujus žvejybos tinklus. Siunčiu. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis
• El. vandens šildytuvą. 
Nekombinuotas, buvo pajungtas 
prie stačiamalkio pečiaus, 
neprakiuręs, geras. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 612 94 820. Rokiškis
• Kviečius, miežius, žirnius. Miltus. 
Pašarines bulves. Atvežu.  
Tel. 8 684 14 283. Rokiškis
• 25 vnt. pernykščio šieno rulonų 
po 5 Eur. Kazliškio sen.  
Tel. 8 615 46 365. Rokiškis
• 6 šieno rulonus po 10 Eur ir 4 
pernykščius po 3 Eur. Uljanavos k. 
Tel. 8 615 46 365. Rokiškis
• Kviečiai 8 Eur/50 kg. Miežiai 
7 Eur/50 kg. Nevalyti. Miltai 
kviečių - 9 Eur/50 kg, miežių - 8 
Eur/5 0kg. Ieškantys stebuklingų - 
nesitrukdykite. Tel. 8 623 06 058. 
Rokiškis
• Rankinį laikrodį Rotex. Šviečia 
tamsoje, atsprarus vandeniui. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 676 27 899.  
Rokiškis
• Veikiantį (naudotą) bio kuro 
degiklį, montuojamą į kietojo kuro 

šildymo katilą. Kaina 250 Eur. Virš 
1 tonos fasuotų po 15 kg granulių. 
Tonos kaina 160 Eur.  
Tel. 8 686 23 389. Rokiškis
• Šulinio ritinius ir dangčius jiems. 
Tel. 8 600 74 519. Rokiškis
• Renault Espace 4, naujus sėdynių 
užvalkalus. 7 vnt.  
Tel. 8 675 40 529. Rokiškis
• Įvairius sendaikčius. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 686 37 924. 
Rokiškis
• Kokybiškus, sėtinių pievų 
šienainio ritinius.  
Tel. 8 620 15 919. Rokiškis
• Originalias obliavimo stakles. 
Yra reismusas, paimama mediena 
iš apačios, pjauna, obliuoja. 3k W 
trifazis variklis, 2800 aps. Sunkios, 
stabilios. Galimas keitimas. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 684 20 231. 
Kupiškis
• Antikvarinį senovinį varstotą . 
Kaina 220 Eur. Tel. 8 621 86 262. 
Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius. 100 vnt. 
Kaina 0,5 Eur/vnt.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Metalinį seifą. Kaina 105 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Xbox One s. Naudotas, bet veikia 
gerai. Yra pultelis ir atskirai du 
žaidimai. Kaina 175 Eur.  
Tel. 8 679 48 388. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Skubiai didelį kiekį valgomų 
bulvių ir kitokių daržovių. 
Kriaunos. Tel. 8 657 67 301. 
Rokiškis
• Ekologiškai užaugintas morkas, 
burokėlius. Kaina 0,40 Eur/kg.  
Tel. 8 676 19 109. Rokiškis
• Maistines bulves Melody, maišas 
30 kg - 7,5 Eur. (0,25 Eur/kg). 
Atvežimas Rokiškyje nemokamas. 
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• Raudonuosius burokėlius. 
Užauginti ekologiškai. Galiu 
atvežti. Kaina 0,4 Eur/kg.  

Tel. 8 675 03 048. Rokiškis
• Medų, fasuotą po 1 kg. Kaina 
3Eur/kg. Kaina 3 Eur.  
Tel. 8 458 33 083. Rokiškis
• Ekologišką medų. Galiu atvežti. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Moliūgus. Kaina 0,25 Eur/kg.  
Tel. 8 620 52 625. Rokiškis
• Ekologiškai užaugintas 
valgomąsias bulves. Galiu atvežti. 
Tel. 8 683 50 716. Rokiškis
• Valgomąsias bulves Vineta, Gala. 
Maišas 40 kg - 16 Eur.  
Tel. 8 623 06 058. Rokiškis
• Įvairių veislių valgomąsias 
bulves. Galiu atvežti.  
Tel. 8 601 26 960. Rokiškis
• Bičių duonelė–tai nuostabus 
nekenksmingas antibiotikas iš 
gamtos. Joje yra daug naudingų 
medžiagų: vitaminų, aminorūgščių, 
kurios yra svarbios žmogaus 
organizmui. Bitės surinktas 
žiedadulkes suslegia korio akutėse, 
kur vyksta fermentacija. Kaina 
3 Eur/100 g. Tel. 8 611 68 512. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Liečiamą mobilųjį telefoną. 
Mažai naudotas. Pavadinimas 
ZITE. Obelių priemiestis, Rokiškio 
raj. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 607 39 103. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują mobilų 
telefoną Samsung Galaxy S6 Edge 
Plus 32GB. Spalva Gold Platinum. 
Pilnas komplektas. Dėkliukas. 
Kaina 170 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
mobilų telefoną Redmi 5.Pilnas 
komplektas. Dėkliukas . Kaina 90 
Eur. Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Tvarkingą Nokia 6303i su 
krovikliu. Atsakau į sms. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 647 88 088.  
Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Mažai naudotą pianiną Weinbach. 
Tel. 8 677 79 571. Utena

„Telia Lietuva“, Lietuvos paštas, 
NŽT atleidžia darbuotojų

Telekomunikacijų ben-
drovės „Telia Lietuva“ an-
trinė klientų aptarnavimo 
įmonė „Telia Customer Ser-
vice LT“ dėl struktūrinių 
pertvarkymų rugsėjį įspėjo 
atleisianti 117 darbuoto-
jų. Tai didžiausias grupinis 
darbuotojų atleidimas, apie 
kurį rugsėjį pranešta Užim-
tumo tarnybai.

Be to, „Telia Lietuva“ dėl 
struktūrinių pertvarkymų ke-
tina atleisti 26 žmones.  „Tai 
paskutinis darbuotojų atlei-
dimas. Kaip ir sakėme, pra-
dėjome pavasarį ir baigsime 
rudenį “, – BNS sakė „Telia 
Lietuvos“ atstovas Audrius 
Stasiulaitis.   Vėliau jis pa-
aiškino, kad „Telia Customer 
Service LT“ pertvarkymas 
reiškia, kad iš esmės tos pa-
čios 117 darbo vietų perke-

liamos į skambučių centrus 
Kaune ir Šiauliuose. „Tai reiš-
kia, kad uždarius skambučių 
centrus Panevėžyje, Radviliš-
kyje, Klaipėdoje, tam pačiam 
etatų skaičiui ieškome naujų 
darbuotojų. Visiems uždaro-
mų centrų darbuotojams buvo 
pasiūlytos darbo vietos kituo-
se miestuose“, – teigė A. Sta-
siulaitis. 

„Telia Lietuva“ šiemet ba-
landį apie atleidimą įspėjo 
105, o „Telia Customer Servi-
ce LT“ – 32 žmones. 

Apie maždaug 280 žmonių 
atleidimą „Telia Lietuva“ pa-
skelbė balandį. Daliai atleistų-
jų įmonė žadėjo pasiūlyti dar-
bą „Telia“ Vilniaus paslaugų 
centre „Telia Global Services 
Lithuania“, kuriame planuota 
darbo vietų skaičių padidinti 
nuo 300 iki 500.

Pasak A. Stasiulaičio, šiuo 

metu centre dirba 430 žmonių, 
o metų pabaigoje jų, planuoja-
ma, bus apie 500. 

Lietuvos paštas, įgyvendi-
nantis mobilaus laiškininko 
projektą, apie atleidimą įspėjo 
48 darbuotojus, panešė tarny-
ba. Be to, Nacionalinė žemės 
tarnyba ketina atleisti 31, 
automobilių nuomos įmonė 
„Transporto valdymas“ – 21, 
konsultacijų bendrovė „Run-
way Kaunas“ – 10 darbuotojų. 

Rugsėjį Užimtumo tarnyba 
gavo 6 pranešimai apie nu-
matomus grupės darbuotojų 
atleidimus – iš viso įspėti 253 
žmonės (35,9 proc. mažiau nei 
pernai tuo pat laiku), iš jų 69 
proc. dirba privačiame sekto-
riuje.

Pernai rugsėjį buvo gauti 6 
pranešimai, įspėti 395 darbuo-
tojai.

BNS inform.

Vyriausybė nepritaria iniciatyvai 
leisti vaikus mokyti namuose

Vyriausybė nepritaria 
Seime svarstomai iniciaty-
vai leisti vaikus mokyti na-
muose pačioms šeimoms.

Seimo Švietimo komiteto 
ir mokslo komiteto atstovų 
pataisos numato galimybę 
nuo pirmos iki dvyliktos kla-
sės mokytis šeimoje, kartu 
nustatant saugiklius – moky-
kla galėtų vertinti ugdymosi 
šeimoje sąlygas, vaiko žinių 
lygį, konsultuotų ir vertintų 
ugdymosi pažangą.

Švietimo, mokslo ir spor-
to ministras Algirdas Mon-
kevičius per Vyriausybės 
posėdį teigė, kad tokia inici-
atyva prieštarautų Vaiko tei-
sių apsaugos įstatymo nuos-
tatoms, jog visos valstybės ir 

savivaldos institucijos „priva-
lo vadovautis geriausių vaiko 
interesų prioriteto principu“.

„Pagal šitą teikiamą Seimo 
narių įstatymo projektą, ugdy-
mas šeimoje yra tik tėvų pa-
geidavimu, išimtinai jų subjek-
tyvia nuomone,   neįvertinant 
vaiko interesų ir jo nuomonės. 
Kita priežastis – projekte nėra 
nustatytos aiškios, apibrėž-
tos esminės sąlygos, kurioms 
esant būtų leidžiama ugdyti 
vaiką šeimoje, nenustatyti rei-
kalavimai tėvams, kurie siektų 
ugdyti vaikus šeimoje – nei 
sveikatos, nei išsilavinimo“, – 
tvirtino ministras. Ministerija 
atkreipė dėmesį, kad neapi-
brėžtos ir tėvų teisės bei parei-
gos, nenumatyti priežiūros 
mechanizmai, kaip vertinami 

vaiko ugdymo rezultatai, ko-
kios būtų pasekmės, jei rezul-
tatai būtų blogi.

Projektui Seimas yra 
pritaręs po pateikimo, jis 
nagrinėjamas komitetuose. 
Įstatymo iniciatoriai pabrė-
žia, kad tėvų galimybė rink-
tis turi būti garantuojama 
demokratiniais pagrindais, 
kritikai sako, kad tai galėtų 
tapti priedanga skiepijant 
mokslui prieštaraujančias 
tiesas ir įsitikinimus. Anot 
A. Monkevičiaus, pataisos 
būtų aktualios 100–200 vai-
kų.„Kiekvienas vaikas yra 
brangus, negalėtumėme rizi-
kuoti, kuomet nėra nustatyti 
aiškūs įsipareigojimai, nėra 
mechanizmų“, – tvirtino jis.

BNS inform.Lietuva – lyderė Baltijos šalių pieno rinkoje
Lietuva pirmauja Baltijos 

šalių pieno rinkoje tiek pagal 
žaliavinio pieno gamybos, 
tiek ir pagal jo perdirbimo 
apimtis, skelbia Estijos SEB 
bankas.

Jo atliktų rinkos tyrimų duo-
menimis, Lietuva žaliavinio pie-

no pagamina beveik tiek pat kiek 
Latvija ir Estija kartu, o lietuviški 
sudaro 60 proc. Baltijos šalyse 
gaminamų pieno produktų.

Pastaraisiais metais trijose 
Baltijos valstybėse kasmet buvo 
pagaminama vidutiniškai 3 mln. 
tonų žaliavinio pieno, iš jų 1,4 
mln. tonų – Lietuvoje, o apyti-

kriai po vienodą likusią dalį – 
Latvijoje ir Estijoje.

Pieno produktų trijose šalyse 
per metus pagaminama apie 2,8 
mln. tonų, iš jų 1,7 mln. tonų 
Lietuvoje, o likusią gamybos 
dalį maždaug po lygiai dalijasi 
Latvija ir Estija.

BNS inform.

Darbo našumas Lietuvoje pernai padidėjo 1,8 proc.
Darbo našumas, apskai-

čiuoti pagal per vieną dirbą 
valandą sukurtą bendrąją 
pridėtinę vertę, Lietuvos ūky-
je pernai, palyginti su 2017 
metais, padidėjo 1,8 procento.

Šalies ūkyje per vieną dirbtą 

valandą praėjusiais metais sukur-
ta vidutiniškai 15,6 euro pridėti-
nės vertės to meto kainomis, pra-
nešė Statistikos departamentas.

Naujausiais duomenimis, 
vienas užimtasis praėjusiais me-
tais sukūrė pridėtinės vertės už 
29,5 tūkst. eurų to meto kaino-

mis – palyginamosiomis kaino-
mis 2,2 proc. daugiau nei 2017 
metais.

Didžiausias – 36,9 euro per 
valandą – darbo našumas 2018 
metais buvo nekilnojamojo turto 
operacijų įmonėse. 

BNS inform.
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Atbėga Petriukas į 
degalinę ir prašo pardavėjos:

– Man benzino, tik greitai.
– Ko taip skubi, kas dega?
– Mokykla dega, bet 

baigia užgesti.
***

Draugė bara draugę:
– Kaip tu gali šitaip 

apgaudinėti savo vyrą?
– O ką, žinai kitokių 

būdų?
***

Ateina vilkas prie 

septynių ožiukų trobelės ir 
sako:

– Įleiskit, vaikeliai, čia 
motinėlė su pieneliu.

Ožiukai atsako:
– Eik tik lauk su tuo savo 

pienu, motina alaus išėjo 
atnešti!

***
Į vieno išdykėlio namus 

ateina mokytoja:
– Ar mama namie?
– Ne, jos nėra.
– O tėtis?

– Jis irgi pasislėpė.
***

Susitinka dvi pelės. Viena 
sako:

– Girdėjau išteki?
– Taip.
– O kas jaunikis, gal 

nuotrauką turi?
– Turiu, va, – ir parodo 

šikšnosparnio nuotrauką.
– Fui koks baisus!
– Užtat lakūnas!

***
Kalbasi dvi blondinės:

– Ką angliškai reiškia „I 
don't know“?

– Nežinau.
– Keista, niekas nežino.

***
Sūnus paskutinį kartą 

parneša iš tėvo alimentus ir 
sako motinai:

– Tėvas prašė tau priminti, 
kad tai paskutiniai, ir pažiūrėti į 
tavo veido išraišką.

– Grįžk ir pasakyk jam, kad 
jis visą gyvenimą mokėjo ne už 
savo sūnų, ir tada pažiūrėk į jo 
veido išraišką!

***
Ekskursijos vadovas 

vedžioja turistus po senovinę 
pilį. Giliame rūsyje jis rodo 
keletą skeletų.

– Kaip jie čia atsirado? – 
klausia vienas turistas.

– Šykštuoliai. Nesamdė 
ekskursijos vadovo...

***
Tėvų susirinkimas 

mokykloje:
– Nuo spalio jūsų vaikų 

pietūs bus euru skanesni.
***

Prieš skirdami mėnesį namų 
arešto, teisėjai turėtų susiprasti, 
kad ir internetą išjungti tuose 
namuose reikia.

***
Užmaršumas – mano 

antroji... Na kažkas ten.
***

Klausimas fizikos institute:
– Mažiausia Visatos dalelė?
– Mūsų algos, direktoriau.

***
Konservatorija, stojamieji 

egzaminai. Abiturientė 
sumišusi klausia profesoriaus:

– Tai mano balsas tikrai 
tikrai niekam netinka?

– Kodėl gi, miela panele. 
Tinka. Ir netgi labai naudingas, 
pavyzdžiui, gaisro ar 
apiplėšimo atveju.

***
Pokalbis sveikatos 

universitete:
– Gerbiamas dėstytojau, 

pasirašykit įskaitą, a? Mes 
jums puokštę ir saldainių 
atnešėm...

– Ar jūs, panelės, suprantat, 
kad nuo jūsų žinių priklauso 
žmonių gyvybės?! Čia mažų 
mažiausiai reikia kalbėti apie 
butelį konjako ir tortą...

***
Pradedantysis verslininkas 

pristato savo verslo planą 
konferencijoje. Lektorius:

– Jūsų verslo planas yra 
žodis žodin nurašytas nuo 
trijų Baudžiamojo kodekso 
straipsnių.

***
Iš moksleivio rašinio: „Kai 

Archimedas įlipo į vonią, jis 
suprato, kad ten Eureka“.

***
Traktorininkas Petras, 

užsnūdęs girtas prie vairo, 
netyčia tapo Europos Sąjungos 
lėšomis remiamo projekto 
„Avarinės būklės statinių 
likvidavimas Klumpiabalių 

semiūnijoje“ dalyviu.
***

– Mielasis, kas yra regbis?
– Nori, parodysiu 

praktiškai? Nu va, einam į 
tetulės Elvyros šiltnamį, iš 
ten pavagiam melioną. Ir 
bėgam pro vartelius, pakeliui 
atsimušinėdami nuo tetulės 
Elvyros anūkų. 

***
Jaunavedžių porelė renka 

vardą pirmagimiui: Kęstutis, 
Mindaugas, Tautvaldas, 
Karigaila... Neiškentės senelis 
klausia:

– O ką, tėvynė pavojuje, 
kad karžygių prireikė?

***
– Daktare, kiek man liko 

gyventi?
– Atstokite, gerbiamasis. 

Aš jums ne gegutė.
– O visgi...
– Na gerai. Ku...

***
Kaimyninėje šalyje:
– Einu į balkoną, 

parūkysiu.
– Eik į vaikų žaidimų 

aikštelę. Ten pigiau...
***

– Petrai, kodėl tu visas 
problemas sprendi kumščiais?

– Nes ten buvo ir nekaltų 
žmonių, todėl negalėjau 
šaudyti.

***
Žmonių zoologijos sodas 

vadinamas „Raudonuoju 
kilimu“. 

Orų prognozė spalio 4-7 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Spalio 4 d. Naktį 4

Dieną 11
V, 
2-6 m/s

Po pietų vietomis 
palynos.

Spalio 5 d. Naktį 2
Dieną 7

ŠR,
2-7 m/s

Vietomis šalna.

Spalio 6 d. Naktį -1
Dieną 6

ŠR, 
3-8 m/s

Šalnos.

Spalio 7 d. Naktį -1
Dieną 6

Š,
2-6 m/s

Šalnos.

AUGALAI

• Mažas (kiaulines) bulves. 
Galėčiau atvežti. Tel. 8 652 80 328. 
Rokiškis
• Žirnius pašarui, yra apie 3 t. 

Kaina 130 Eur/t. Čedasai. Kaina 
Tel. 8 620 25 960. 
• Rokiškis
• Pašarinius kviečius. Maišas 7,50 
Eur. Atvežu. Tel. 8 686 20 944. 
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Naudotą garų surinktuvą TURBO. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 682 12 741. 
Rokiškis
• Naudotą, gerai veikiančią dujinę 

viryklę su elektrine orkaite. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 614 23 251.  
Rokiškis
• Virtuvinę kriauklę. Nauja, apvali, 
51 dydis. Yra pajungimo priedai. 
Kaina 43 Eur. Tel. 8 611 52 763. 
Rokiškis

• Skalbimo mašiną. Veikianti. 
Kaina 75 Eur. Tel. 8 611 52 763. 
Rokiškis
• Naują, mažagabaritę skalbimo 
mašiną Fėja. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 650 97 026. Rokiškis
• Geros būklės mezgimo mašiną 

Neva, viskas veikia. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 685 56 882. Rokiškis
• Mini skalbimo mašinėlę. Kaina 
12 Eur. Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
• Mikrobangų krosnelę Samsung. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 683 27 149. 
Rokiškis
• Antikvarinę vokišką siuvimo 
mašiną SINGER. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis


