
Nepriklausomas rajono laikraštis 2020 m. spalio 9 d., penktadienis Nr. 79 (753)

Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

2 p.

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.
Išorinė reklama ant keleivinių transporto priemonių.

Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt

www.rokiskiosirena.lt
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Lietuvoje, arba 
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„Auksinis protas“ 
Tautodailės galerijoje:
nauja komanda ir išretėjusios 
senbuvių gretos
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Kalneliškių kapinėse 
atsidarė automobilių 
savitarnos plovykla?

Tituluotų medžio drožėjų plenero
tikslas – prakartėlė miesto erdvėms

Plenero dalyviai su jiems sėkmės palinkėti atėjusiais svečiais įsiamžino mėgstamiausioje vietoje: tarp medžio rąstų, senovinio rūsio fone.
L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.
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Pavogė priekabą ir 
žoliapjovę
Spalio 4 d., 17.06 val. 
pranešta, kad Rokiškio r., 
Aukštakalnių k., pavogta 
lengvojo automobilio 
priekaba, sodo traktoriukas–
žoliapjovė. Nuostolis – 2100 
eurų.

Vairavo neblaivus
Spalio 5 d., 18.18 val. 
Rokiškio r., Mieliūnų k., 
neblaivus (1.75 prom.) vyras 
(gim. 1978 m.) vairavo 
automobilį „SAAB 9-5“. 
Įtariamasis sulaikytas. 

Degė šiukšlės
Spalio 6 d., 17:39 val. gautas 
pranešimas, kad Rokiškyje, 
Respublikos g. dega 
apleistas pastatas. Atvykus 
ugniagesiams, apleisto 
pastato pirmame aukšte, 2 kv. 
m plote degė šiukšlės.

Gelbėjo į tvenkinį 
įkritusią karvę
Spalio 7-sios rytą, greituoju 
pagalbos tefefonu gautas 
neįprastass pranešimas - 
Jakiškių kaime (Rokiškio 
kaimiškoji seniūnija), 
laukuose, į tvenkinį įkrito 

pranešėjo karvė. Kadangi 
tvenkinio šlaitas buvo status, 
pats pranešėjas visureigiu 
gyvulio ištraukti nesugebėjo.
Atvykę ugniagesiai, 
parankinėmis priemonėmis, 
užklimpusią (2 metrai nuo 
kranto) karvę sėkmingai 
ištraukė į krantą.

Panevėžio VPK 
ir Panevėžio apskrities 

priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos

Rokiškio priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos 

inform.

KRIMINALAI

Netrukus teismas pradės nagrinėti didelio atgarsio 
sulaukusią nužudymo Rokiškyje bylą

Panevėžio apygardos pro-
kuratūros prokurororei sura-
šius kaltinamąjį aktą, teismui 
perduota didelio atgarsio su-
laukusi nužudymo Rokiškyje 
byla. Į teisiamųjų suolą sės 49 
metų rokiškėnas, kaltinamas 
žinomo trenerio nužudymu.

Daug metų Rokiškyje ledo 
ritulio treneriu dirbęs pusam-
žis vyras dingo balandžio vi-
duryje. Artimieji jo nesulaukė 
grįžtančio nakvoti į namus, 
jis neatsiliepė ir į telefono 
skambučius. Bičiulis, pas kurį 
pradingęs vyras išvakarėse 

svečiavosi, patvirtino, kad jie 
iš tiesų kartu gėrė. Vėliau buto 
šeimininkas nusprendė eiti 
miegoti, o bičiulį ir kartu gir-
tavusį savo kaimyną išprašė.

Sunerimusi dingusiojo šei-
ma paskambino minėtam vy-
rui, tačiau šis teigė nežinąs, 
kur išėjo sugėrovas. Tą patį 
rokiškėnas iš pradžių tvirti-
no ir policijos pareigūnams, 
pradėjusiems aiškintis vyro 
dingimo aplinkybes. Tačiau 
jo namuose ir automobilyje 
kriminalistai rado kraujo pėd-
sakų, kilo įtarimas, kad dingęs 
vyras gali būti nužudytas.

Pasak ikiteisminiam tyri-
mui vadovavusios Panevė-
žio apygardos prokuratūros 
Pirmojo baudžiamojo perse-
kiojimo skyriaus prokurorės 
Valdemaros Chodorcevičie-
nės, sėkmingai išaiškinti šį 
nusikaltimą, rasti nužudyto-
jo kūną pavyko kruopštaus 
ir atkaklaus tyrimą atlikusių 
Panevėžio apskrities vyriau-
siojo policijos komisariato 
Kriminalinės policijos sunkių 
nusikaltimų tyrimo valdybos 
pareigūnų darbo dėka. Iki-
teisminį tyrimą jiems pavyko 
baigti per mažiau ne pusmetį.

Netrukus į teisiamųjų 
suolą sėsiančiam rokiškėnui 
pareikšti kaltinimai dėl tyči-
nio nužudymo. Sunkinanti 
atsakomybę aplinkybė – nu-
sikaltimas padarytas esant 
neblaiviam. Už šį labai sunkų 
nusikaltimą Baudžiamasis ko-
deksas numato laisvės atėmi-
mą iki 7 iki 15 metų.

Byla perduota nagrinėti Pa-
nevėžio apygardos teismui.

Generalinės prokuratūros
 Komunikacijos skyriaus

vyriausioji specialistė 
Rasa Stundžienė 

(Panevėžys)

Iš avarijos vietos 
vairuotojas paspruko

Spalio 6 d. apie 16.15 
val. Pandėlio–Topolių–S. 
Dariaus ir S.Girėno gatvių 
sankryžoje susidūrė du 
automobiliai. Abi mašinos 
važiavo nuo Miškų ūkio 
miesto centro link. Kadan-
gi Topolių ir S. Dariaus ir 
S. Girėno gatvės yra pa-
grindinės, atvažiuojantieji 
nuo Miškų ūkio turi susto-
ti praleisti šiomis gatvėmis 
važiuojančių transporto 
priemonių, ten įrengtas ir 
saugumo kalnelis. Nissan 
X-trail visureigio vairuo-
tojas, kaip ir pridera, su-
stojo praleisti pagrindinė-
mis gatvėmis važiuojančių 
mašinų. Tuomet į visureigį 
rėžėsi iš paskos važiuojan-
tis Audi automobilis. Jo 
vairuotojas, kaip pasakojo 
įvykio liudininkas, metė 
mašiną viduryje gatvės, 
čiupo kuprinę ir spruko 
iš įvykio vietos. Liudinin-
kų teigimu, taip jis elgėsi 
neatsitiktinai: iš pažiūros 
atrodė, kad jis galimai yra 
neblaivus. Toli jis nenu-
bėgs: mašinoje paliko as-
mens dokumentų.

Kaip pasakojo liudinin-
kai, Audi vairuotojas tądien 
buvo ne kartą pastebėtas 
aplinkinėmis gatvėmis laks-
tantis, gerokai viršydamas 
leistiną greitį. Kadangi kvar-
talas nedidelis, visi vieni 
kitus pažįsta, susirinkę žmo-
nės svarstė, kad vairuotojui 
turėtų rimtai kliūti ne tik už 
avariją, bet ir už tai, kad gali-
mai nesilaikė privalomos sa-
viizoliacijos, mat jis neseniai 
grįžo iš užsienio. Liudininkai 

darė prielaidą, kad ir avariją 
tas asmuo sukėlė važiuoda-
mas galimai papildyti sau ir 
kompanijai svaigiųjų gėrimų 
atsargų. 

Antraip, kaip jis galė-
jo nespėti sustabdyti, jei ta 
vieta puikiai žinoma vairuo-
tojams, čia įrengti saugumo 
kalneliai. Todėl visi vairuo-
tojai gerokai sumažina greitį 
prieš sankryžą, o po to stoja 
ties Stop ženklu. Taigi, Audi 
vairuotojui nebuvo stai-
gmena, kaip elgsis prieš jį 
važiuojančios mašinos vai-
ruotojas. Paskutinę akimirką 
Audi vairuotojas dar bandė 
apvažiuoti visureigį, tačiau 
nespėjo. 

Ši avarija techninė: žmo-
nės joje nenukentėjo. To-
dėl blaiviems vairuotojams 
būtų užtekę tiesiog užpil-
dyti eismo įvykio dekla-
racijas. Tačiau liudininkai 
įtaria, kad Audi vairuotojas 
ne tik galėjo būti neblaivus 
(antraip, ko jam bėgti iš įvy-
kio vietos), bet ir automobi-
lis norvegiškais numeriais 
nedraustas privalomuoju 
vairuotojų civilinės atsa-
komybės draudimu. Įvykio 
detales aiškinasi rajono po-
licijos pareigūnai. Kadagi 
siauroje gatvėje Audi maši-
na paralyžavo eismą, užpil-
dę dokumentus, pareigūnai 
ją patraukė į šalį. Už vairo 
pareigūnas sėdo mūvėda-
mas pirštines, kad ant vairo 
liktų tik vairuotojo pirštų 
atspaudai. Po to policijos 
pareigūnai reguliavo eismą, 
kad nesusidarytų kamštis.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rokiškio dekanato kunigas bus teisiamas 
dėl vaikų pornografijos laikymo

Panevėžio apygardos 
prokuratūra teismui perda-
vė bylą, kurioje Aukštaitijos 
regiono kunigas kaltina-
mas disponavęs pornogra-
finio turinio nuotraukomis 
ir vaizdo įrašais, kuriuose 
vaizduojami nepilnamečiai. 
„Nuoširdžiai atsiprašome 
tikinčiųjų ir visuomenės dėl 
to, kas įvyko“, – pokalbį su 
„Rokiškio Sirena“ pradėjo 
Rokiškio dekanato dekanas 
Eimantas Novikas.

Kaip pranešė prokuratūra, 
ikiteisminis tyrimas šio dva-
sininko atžvilgiu buvo pradė-
tas teisėtvarkos pareigūnams 
atliekant kitą tyrimą dėl ana-
logiškų nusikalstamų veikų. 
Tą patvirtino ir dekanas E. 
Novikas. Pasak pašnekovo, 
įtariamasis yra vikaras. Apie 
tai, kad jo atžvilgiu atliekamas 
ikiteisminis tyrimas, kunigas 
dekanui iki tol neprasitarė. 
„Apie tai sužinojau tik pir-
madienį“, – sakė dekanas. Jis 
paaiškino, kad įtarimai į Ro-
kiškio dekanatą pareigūnus at-
vedė tiriant vieno Šiaulių vys-
kupijos dvasininko bylą. Jis 
ne tik pats siuntėsi sau drau-
džiamus vaizdo įrašus, bet ir 
dalinosi su kolegomis. Vienas 
iš tų, kuriems buvo nusiųsti 
įrašai yra ir Rokiškio dekana-

to dvasininkas. Pasak dekano, 
galimybių užkardyti panašų 
elgesį jis neturi priemonių: 
nėra galimybės patikrinti kito 
asmens privatų telefoną ar 
kompiuterį, ką ir kaip jis siun-
čiasi, ką laisvalaikiu žiūri ar 
su kuo bendrauja. 

Dvasininkas įtariamas tik 
nusikaltimu virtualioje erdvė-
je. Dekanas paaiškino, kad 
įtarimų realiais santykiais su 
nepilnamečiais nėra: šis dva-
sininkas bendraudamas su 
jaunimu neperžengė leistinų 
ribų, nebendravo ne darbo 
reikalais, jaunimas pas jį ne-
sisvečiavo. 

Kol baigsis teismo proce-
sas, įtariamas dvasininkas, 
pasak dekano E. Noviko, at-
gailaus vienuolyne. Tolesnės 
jo galimybės likti dvasininku 
paaiškės po teismo nuospren-
džio. Dekanas E. Novikas 
prašo tikinčiųjų melstis už 
suklydusį dvasininką, kad 
Dievas suteiktų jam stiprybės 
išgyventi padarytos klaidos 
pasekmes.

Iš pradžių buvo nustatyta, 
kad pornografinio pobūdžio 
vaizdo medžiaga ir nuotrau-
komis per socialinių tinklų 
programėlę „Messenger“ su 
kitais asmenims dalijasi vie-
nas Šiaulių vyskupijos kuni-
gas. Tarp adresatų, su kuriais 

jis dalindavosi pornografija, 
buvo ir kunigas iš Panevėžio 
vyskupijai priklausančios pa-
rapijos.

Ikiteisminio tyrimo metu 
Aukštaitijos krašto dvasinin-
ko kompiuteryje buvo rasta 
daug pornografinio pobūdžio 
vaizdo įrašų ir nuotraukų. 
Juos peržiūrėję Žurnalistų 
etikos inspektoriaus tarnybos 
ekspertai konstatavo, kad ne 
mažiau kaip 53-jose elektroni-
nėse bylose yra pornografinio 
pobūdžio vaizdo įrašai ir nuo-
traukos, kur vaizduojami vai-
kai iki 18 metų arba asmenys 
pateikiami kaip vaikai.

Pasak ikiteisminiam tyri-
mui vadovavusio prokuroro 
Ričardo Juozainio, kaltinama-
sis savo kaltę pripažįsta. Jis 
teigė žinojęs, kad atsisiųsti ir 
laikyti pornografinio turinio 
vaizdo įrašus ir nuotraukas, 
kur vaizduojami vaikai, drau-
džiama ir gailisi taip pasiel-
gęs. Apie minėto dvasininko 
atžvilgiu atliktą ikiteisminį 
tyrimą informuota Panevėžio 
vyskupijos kurija.

Tarp šių kunigo kompiu-
teryje buvusių įrašų rasta 31 
nuotrauka, kuri yra įtraukta į 
Interpolo Vaikų seksualinio 
išnaudojimo duomenų bazę.

Kaip BNS informavo Pa-
nevėžio vyskupija, šiuo metu 

minėtas dvasininkas yra nuša-
lintas nuo visų pareigų.

„Šis dvasininkas yra atleis-
tas nuo visų pareigų. Tokia 
situacija bus iki teismo spren-
dimo paskelbimo. Po teismo 
sprendimo paskelbimo bus 
atliekamas tyrimas dėl šio nu-
sikaltimo ir visa medžiaga bus 
perduota Tikėjimo kongrega-
cijai, kuri pateiks nuorodas 
dėl bausmės skyrimo arba pati 
paskelbs nuosprendį“, – BNS 
informavo Panevėžio vysku-
pijos kurijos generalvikaras 
Eugenijus Styra.

Byla bus nagrinėjama Pa-
nevėžio apylinkės teismo Ro-
kiškio rūmuose.

Baudžiamasis kodeksas 
už disponavimą pornografi-
nio turinio dalykais, kuriuose 
vaizduojamas vaikas arba as-
muo pateikiamas kaip vaikas, 
numato baudą arba laisvės at-
ėmimą iki dvejų metų.

Atskirtą ikiteisminį tyrimą 
atliko Panevėžio apskrities vy-
riausiojo policijos komisariato 
Kriminalinės policijos sunkių 
nusikaltimų tyrimo valdybos 
pareigūnai, o jiems vadovavo 
Panevėžio apygardos proku-
ratūros Pirmojo baudžiamojo 
persekiojimo skyriaus proku-
roras Ričardas Juozainis.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

www.rokiskiosirena.lt

www.rokiskiosirena.lt
qNaujienos 
qSkelbimai
qVideo 
ir fotogalerijos
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BRYDĖS

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Švietimo situacija Lietuvoje, arba į konkūrų varžybas – su nudvėsusiu arkliu

Yra dvi dienos metuose 
ant Lietuvos, kai visiems stai-
ga parūpsta švietimas. Ne, tai 
ne Rugsėjo pirmoji. Rugsėjo 
pirmąją švietimas liaudžiai 
rūpi lygiai tiek, kaip kažkur 
parauti tą nelemtą gladio-
lę (persiprašau, kardelį) už 
pusę euro ir melstis, kad at-
žala gautąjį kvietką nutemp-
tų iki mokyklos nesulaužytą. 
Mokytojai tądien rūpinasi, 
kur rasti kibirą šitiems grei-
tai vystantiems pagarbos 
ženklams sumerkt.

Ir tada jau ramu iki pat 
Mokytojo dienos. Tada jau 
mokytojai apie save ir pri-
siklauso, ir prisiskaito. Jie 
tai dienai tampa Gendalfais, 
už ausų tempiančiais Žiedo 
broliją (ne, ne į Mordorą, 
nors kai kuriuos ypač mie-
lus mokinius mielai sutiktų 
valandėlei kitai paskolinti 
orkų būriui) į šviesų žinių 
pasaulį, kelrodėmis žvaigž-
dėmis, antraisiais tėvais ir t.t. 
(epitetų gausa tiesiog propor-
cinga sveikintojo fantazijai). 
O kadangi šiemet Mokytojo 
diena bus kaip tik rinkiminę 
savaitę, tai čiulbuonėlių ul-
buonėlių serenados liesis per 
kraštus.

O po to švietimas ir moky-
tojas bus sėkmingai pamirštas 
iki vidurvasario, kai paaiškės 
abiturientų egzaminų rezulta-
tai. Ir Mokytojų dieną šlovin-
tos kelrodės žvaigždės po eg-
zaminų rezultatų paskelbimo 
įprastai virsdavo tinginiais ir 
lochais. Ir tas ciklas tęsėsi tol, 
kol sistemą šiemet ištiko visiš-
kas kolapsas: valstybinio mate-
matikos egzamino neišlaikė 30 
proc. abiturientų.

Situacija Lietuvos švietime 
labai primena seną indėnų pa-
tarlę: „arklys nudvėsė, nulipk 
nuo jo“. Tai štai, jei arkliu lai-
kytume švietimo sistemą, o rai-
teliu, žinoma, mokytoją, situa-
cija būtų maždaug tokia, kaip 
susiruošus su nudvėsusiu ar-
kliu dalyvauti Vasaros olimpi-
nių žaidynių konkūrų rungtyje.

Konkūrai, primenu, tai tokia 
sporto šaka, kai raitelis su savo 

ištikimu žirgu turi įveikti tam 
tikrą kliūčių maršrutą. Kliūčių 
aukštis priklauso nuo varžybų 
lygio, ir į olimpiadą pretenduo-
ja vykti tie, kurių žirgai įveikia 
apie 1,8 m kliūtis.

Taigi, prieš olimpiadą mūsų 
sistema švietimo žirgą bandė 
išmokyti ėsti supelijusį šieną. 
Negali sakyti, kad lėšų žir-
go pašarams skiriama mažai. 
Kasmetinis sistemos biudžetas 
sudaro apie 2 milijardus eurų, 
arba 6 proc. Bendrojo vidaus 
produkto. Tačiau, kaip vėliau 
išsiaiškinsime, ne viskas, kas 
skiriama žirgams išlaikyti, 
virsta avižomis beigi kitais rei-
kalingas produktais. Pirmiau-
sia, žinoma, žirgui reikia arkli-
džių. Kai kur yra mažai žirgų, 
bet didelės arklidės. O dideles 
arklides išlaikyti, viena vertus, 
ir taip nepigiai atsieina, o dar 
ir aptarnaujančio personalo 
reikia labai daug. Štai tarkime, 
vienoje mūsų rajono skersai 
išilgai išlinksniuotoje olim-
piečių ugdymo įstaigoje buvo 
3,37 etato raiteliams, kuriuos 
draugiškai dalinosi 7 raiteliai, 
bei 9 su kapeikomis etato pe-
čkuriams, valytojams, aplinkos 
tvarkytojams. O kur dar paties 
statinio išlaikymas? Ir paaiškė-
ja, kad nei avižoms, nei žaliai 
žolytei bei kitiems skanėstams 
pinigų kaip ir nebelikę. Visa 
sistema laikosi ant skelbimų: 
„Parduodami trejų metų senu-
mo rulonai, laikyti pastogėje“.

Žirgas, o kur jis iš bado dė-
sis, tokį šieną ir ėdė. Ėdė ėdė, 
kol šiemet vasarą paaiškėjo, 
kad jis nebe tik kad per egza-
minų kliūtis nebešoka, o yra 
apskritai ant dvėsimo ribos. Ir 
ką dabar daryt?

Protingiausia būtų šitą (ir 
fiziškai, ir idėjiškai) nugaišusį 
kuiną tiesiog užkasti. Per jo-
kias kliūtis po tokios suplėku-
sio šieno terapijos ir pažadų 
reanimacijos, jis nebešokinės. 
Ir, pasimokius iš ligtolinių klai-
dų, auginti jauną žirgą ateities 
olimpiadoms.

Pas mus gi situacija kitokia. 
Kad kuinas nugaišęs, pripažinti 
atsisakoma. Juk mes visada ant 
tokio kaip tik ir jojome. Pripa-
žinti, kad taip joti nebeišeis, 
reikia specialių tyrimų, kuriuo-
se kompetetinga komisija iš 
keliasdešimt asmenų pripažin-
tų, kad viskas, kuinui – galas. 
Nors tą rodo ir objektyvūs kri-
terijai (PISA tyrimo rezultatai, 
valstybinių brandos egzaminų 
rezultatai). O kol vyksta tas 
kuino galo pripažinimo proce-
sas, mes vis tiek braunamės į 
olimpiadą su tuo vargšu gyvu-
liu. Ir dar subursime visų poli-
tinių jėgų nacionalinį susitari-
mą, apibrėžiantį taisykles, kaip 
joti nudvėsusiu arkliu.

Kaip jau minėta, pirmiausia 
reikalaujame įrodymų, kad kui-
no nebėra. O kol jų nėra, galima 
imtis įvairių priemonių. Pavyz-
džiui, didinti švietimo finansa-
vimą. Kitaip sakant, įmerkti be-
gaištančio gyvulio snukį į kibirą 
su avižomis. Nes jei nupirksim 

pačių geriausių, pačių šviežiau-
sių, kvapniausių avižų, tai gal 
užuodęs jų kvapą, gyvulys ims 
liuoksėti per tas kliūtis?

Kol gyvulys virpančiom 
šnervėm bando užuost tas ne-
lemtas avižas, sprendžiami 
kiti klausimai. O jei, tarkime, 
sumažintume tų kliūčių aukštį 
(nuleistume valstybinių egza-
minų kartelę, pavyzdžiui), tai 
gal tą kuiną per kliūtį pavyktų, 
pavyzdžiui, pertempti?

O gal mūsų raiteliai tie-
siog nemoka joti nugaišusiais 
kuinais? O kodėl gi jiems ne-
įsteigti dar vieno profesinio 
tobulėjimo centro su užrašu: 
„Su mumis jums jokios kliūtys 
nebaisios!“. Ir šitai nepadeda? 
Na tuomet surenkime keletą 
bendrų projektų su tomis ša-
limis, kurių raiteliai pasiekė 
neblogų pasiekimų regioninė-
se varžybose. Gal jose pabuvę 
mūsų raiteliai išmoks pagaliau 
įveikti kliūtis ir su nugaišusiu 
žirgu? O gal reikia tiesiog pa-
sižiūrėti, kaip kiti jodinėja to-
kiais pat nudvėsusiais kuinais, 
ir iš jų perimti patirtį?

O jeigu mes perdažytume 
arklides? O jeigu mes atleis-
tume pusę raitelių ir likusiems 
pakeltume algas? Ir vėl nieko 
nesigauna? Nesikelia tas pada-
ras, nors pasiusk.

Ką gi... Gal tuomet reiktų 
įsteigti naują jojimo nudvėsu-
siais kuinais federaciją, kurioje 
būtų rungiamasi tarp sau lygių, 
tampant tuos gyvulius per suma-
žintas kliūtis? Irgi ne variantas...

Seimo rinkimų kampanija 
turėjo būti tuo atspirties tašku, 
idėjų ir pasiūlymų diskusijų 
aikštele. Nes čia gimsta ateities 
planai bent jau artimiausiems 
ketveriems metams. Deja, deja, 
stebuklų neįvyko. Visiška idėjų 
dykvietė, arba keli beviltiški 
lozungai: „mes prieš visa, kas 
bloga, ir už visa, kas gera“. 
Akivaizdu, nėra jokio rimtesnio 
plano, ką daryti su beviltiškai 
nustekenta švietimo sistema.

Belieka vienintelė kvailystė: 
šūkis padaryti pedagogo pro-
fesiją prestižine. Pabandykit 
jūs padaryti prestižiniu raitelį, 
apžergusį kanopas užvertusį 
kuiną. Na niekaip. Ir kol kui-
nas nudvėsęs, kiek tuo prestižu 
bemosikuotume, vis mažiau 
norinčiųjų tą gyvį balnoti.

Kokios būtų išeitys? Pir-
miausia, nustoti ginčytis dėl 
švietimo. Ir politikai, ir visuo-
menė, ir švietimiečiai kažkodėl 
užsiciklino ant tautinės tarpuka-
rio mokyklos modelio XXI a. 
beprasidedančiame trečiajame 
dešimtmetyje. Pirmiausia rei-
kia suprasti, kad istorijos atgal 
neatsuksime: kas buvo sėkmė 
tada, nebūtinai suveiks dabar. 
Ir realiai nesuveikė. Iš politikų 
diskusijų aiškėja baisiausias 
scenarijus: dar ketverius metus 
mes į mokyklą žiūrėsime kaip 
į kažkokio mistinio šventojo 
kaimo išsaugojimo garantą. Ko-
dėl tas kaimas šventas, kodėl jį 
reikia saugoti, nors de facto jis 
toks, kokį įsivaizduoja mūsų 

politikai ir etnointelektualai, yra 
seniai miręs. Mūsų kaime seniai 
neliko to, kas davė pagrindą ir 
1919-20 m. laisvės kovoms, ir 
stulbinančiam tarpukario Lietu-
vos šuoliui visose srityse (nuo 
ekonomikos iki mokslo), ir 
partizaniniam judėjimui. Tokio 
kaimo, kur motulė prie ratelio 
moko skaityti vaikučių pulką, 
nebėra. Ir niekada nebebus.

Ir nereikia svaigti, kad 
šiandieninis jaunimas trokšte 
trokšta įsikurti kaimo gryčioje, 
kur kriauklė ir vonia – burna-
prausis bliūdas, kur nuotekų 
sistema: kibiras ir dvi nuosavos 
kojos iki šiukšlyno, o tualetas 
– miela būdelė su širdele. Kur 
skalbimo mašina, geriausiu 
atveju, antikvarinė Riga 18. 
Kur malkos pačios į malkinę 
nesueina, ir kur krosnį reikia 
kurti kiekvieną mielą dienelę. 
Kur iki artimiausios parduotu-
vės – šeši kilometrai. Kur gy-
dytojas yra už kokių 25 km, ten 
pat yra ir prekybos centras, ir 
baseinas, ir artimiausias kinas, 
ir net degalinė. Kur žiemomis 
užsningami keliai taip, kad ne-
pravažiuoja mokykliniai auto-
busiukai. Kur grįžęs iš darbų, 
skubi ne facebooką tikrinti, o 
krosnį kurti, tikėdamasis, kad 
iki vėlaus vakaro visgi namai 
įšils. Taip, mielieji, tikras kai-
mas, kuriame yra privatumo ir 
ramybės, yra būtent va toks. 
Todėl ir kaimo gryčios kainuo-
ja ne milijonus. Jos kainuoja 
2-6 tūkst. Eur, ir nusipirkęs 
tokią, gali prarasti viltį ją kam 
nors parduoti. Net jei į ją in-
vestuotum tūkstančius, įsives-
tum nuotekų ir vandentiekio 
sistemas, net jei duonkepę ar 
stačiamalkį pakeistum sistema 
oras-vanduo, ir atliktum dau-
gelį kitų investicijų. Kaimą 
numarino ne mokyklų stoka, 
o elementarių orių žmogiškų 
gyvenimo ir saviraiškos gali-
mybių stygius. Ir to mokykla 
negali pakeisti.

Politiniuose debatuose ši 
tema susiveda į keletą labai 
ryškių potemių, atspindin-
čių, kad kalbėti apie švietimą 
provincijoje kaip apie tiesiog  
švietimą niekas nenori. Kaimo 
mokyklos niekas ir nenori ma-
tyti kaip šviesuomenės kalvės. 
Jai skirtas bažnytkaimio gel-
bėjimo vaidmuo: esą nelieka 
mokyklos, miršta ir kaimas. 
Aišku, uždarius mokyklą, be-
darbių gretas papildys visų 
pirma ne pedagogai. Nes, kaip 
rodo jau minėtasis Kriaunų 
mokyklos pavyzdys, kai pe-
dagogams skiriama 3,37 etato 
iš 13,75, aišku, kam išties rei-
kalinga ta sistema, ir kodėl ji 
neveikia. Reikia paminėti dar 
ir tai, kad iš tų etatų vienam 
mokytojui vidutiniškai teko tik 
po 0,48 etato. O juk žmogus, 
dirbantis puse etato, iš esmės 
ir yra bedarbis. Kodėl? O kur 
dar galima gauti kitą pusą etato 
pradinukų mokytojui? Kitoje 
mokykloje dirbti jis negali: mat 
pradinukai mokomi visose tuo 
pat metu, o mokytojas, atleis-

kite, yra ne Šventoji Dvasia, 
kad būtų mažiausiai dviejose 
vietose tuo pat metu. Apie kokį 
atlyginimą galima kalbėti, jei 
žmogus dirba už pusę etato? 
Kokia jo motyvacija, koks no-
ras tobulintis? Ar jis jaučiasi 
saugus? Apie kokį prestižą mes 
dar bandome kalbėti. Jūs ma-
note, kad tokia mokykla buvo 
vienintelė Lietuvoje?

Naujausios švietimo situaci-
jos analizės, atliktos remiantis 
2018 m. PISA tyrimo rezul-
tatais Lietuvoje (juk reikia 
kažkaip įrodyti, kad kuinas 
nudvėsė, nors tai akivaizdu), 
rodo augantį didžiųjų miestų 
mokyklų atotrūkį nuo kaimų 
ir rajonų. Tuo stebėtis neverta: 
jei ekonominiu atžvilgiu egzis-
tuoja, kad ir kaip nesinorėtų 
kalbėti apie tai, dviejų greičių 
Lietuva, jei ji tokia egzistuo-
ja bendrakultūriniu požiūriu, 
tai natūralu, kad ji tokia bus 
ir švietimo atžvilgiu. Jei viena 
šeima suka galvą, kaip įbrukti 
savo Adauktą į dar vieną būrelį 
(nes jau yra trys anglų kalbos, 
du baleto ir trys krepšinio užsi-
ėmimai per savaitę), tai rokiš-
kėnų šeima suka galvą, iš kur 
išpešti pinigų savo balamūto 
naujiems batams, nes anuos 
per vasarą išaugo. Jei Adauktas 
su tėveliais raižo į keliones ir 
teatrus bei koncertus, tai kokio 
nors rokiškėno Matuko akira-
tis baigiasi kažkur ties televi-
zorium ir kompiuteriu. Tokia 
realybė. Netgi sostinės darbi-
ninkų šeimose gimę mažyliai 
turi daug geresnes ugdymo ga-
limybes, nei analogišką darbą 
dirbančių rokiškėnų šeimose. 
Augantis atotrūkis reiškia, kad 
mūsų kaimų ir miestelių vaikai 
pasmerkiami tapti arba pašal-
piniais, arba juodadarbiais: jie 
tiesiog greitai nebebus pajė-
gūs konkuruoti dėl valstybės 
finansuojamų vietų universite-
tuose ir kolegijose su didesnių 
miestų vaikais. Ar tai sąžininga 
kaina už bendruomenės norą 
turėti šiltą vietą susirinkimams 
ir įdarbintus pečkurius?

Kalbama apie mokytojų trū-
kumą. Ar išties jų trūksta, kai į 
Rokiškį grįžę jauni specialistai 
neturi darbo? Ir jo nebeturės. 
Mielieji jūs mano, už septynerių 
metų rajono mokyklas papildys 
nebe trys šimtai, nebe du šimtai, 
o tik šimtas su trupučiuku vai-
kų. Ir net už ausų visus vaikus 
sutempę į darželius, paankstinę 
iki šešerių metukų pirmokėlių 
amžių, turėsime laikiną, dvie-
jų trijų metų status quo efektą. 
Toliau demografiniai rodikliai 
sparčiai čiuoš žemyn, mokyklos 
tuštės. Atotrūkis tarp didmies-
čių ir rajonų centrų augs jau 
katastrofiškai. Pamažu pirmuo-
sius vaisius duos ir valstybės 
socialinė politika, kai panaikinę 
socialinės rizikos šeimos statu-
są ėmėme ir apsimetėme, kad 
tų šeimų rajonuose nebeliko. 
Ir patogiai pamirštame, kad jos 
gerokai gausesnės nei dirban-
čiųjų šeimos.

Kokia išeitis? Pirmiausia 

išeitis yra švietimo sistemą 
perimti iš savivaldybių. Kad 
niekam ir niekada nebekiltų 
mintis saugoti mokyklas su 7, 
30, ar 80 mokinių. Švietimo 
sistemą tvarkyti pagal vienin-
gus standartus ir kriterijus, 
o jie yra labai aiškūs. Pagal 
demografinę situaciją ateity-
je išliks vienintelės Rokiškio 
mokyklos. Į tai ir orientuotis. 
Kitas svarbus reformos akcen-
tas: lėšos. Mažėjant gyventojų, 
mažėja ir mokesčių mokėtojų, 
vadinasi, teks veržtis diržus. 
Nustokime mokyklose melstis 
pastatams ir pečkuriams. Ne-
gali būti taip, kad pedagogai 
mokykloje sudarytų ketvirtį 
personalo. O išlaidos pastato 
išlaikymui – ketvirtadalį visų 
išlaidų. Štai todėl ir reikia op-
timizuoti mokyklų tinklą: kad 
liūto dalis investicijų tektų mo-
kytojui ir mokiniui.

Su tuo susijusi ir mokytojų 
problema: sutvarkius mokyklų 
tinklą, nebeturi likti mokyto-
jų, dirbančių puse ar ketvirčiu 
etato. Tai – ne darbas, o jo imi-
tacija. Ir žmogus, taip kalėdo-
jantis etatą, yra nemotyvuotas 
ir nesaugus. O tai su prestižu 
nesuderinama.

Bet kokie lėšų švietimui 
dauginimai, atlyginimų kė-
limai nepriėmus principinių 
sprendimų: nesutvarkius mo-
kyklų tinklo pagal realią demo-
grafinę situaciją ir jos ateities 
tendencijas  (o dabartinės dis-
kusijos rodo, kad rajonų politi-
kai to niekada nepadarys, o ir 
valstybiniu mastu tam trūksta, 
dovanokit, kiaušinių), bus tik 
lėšų švaistymas. Pirmiausia 
reikia suvokti, kiek mes suma-
žėjome. Jei Lietuvoje neliko 
milijono gyventojų, tai išlaiky-
ti tokį pat mokyklų tinklą yra 
neįmanoma.

Kitas svarbus dalykas: atsi-
sakykime tarpukario Lietuvos 
imitacijos. Tos, kuri nuskambėjo 
dabartinės valdančiosios daugu-
mos darbo pradžioje, kai visos 
šalies darželinukams buvo išda-
linti tautiniai kostiumai. Pasau-
lis pasikeitė, jaunimas keičiasi, 
jiems reikia kalbėti jų kalba. O 
kai dabartinių vaikų ateitį lemia, 
dovanokit, jų seneliai, tai va taip 
ir gyvenam. Šitos kartos taip 
skiriasi tarpusavyje, kad nebe-
susikalba. Tvarkykime mokyklų 
programas ne pagal tarpukario 
įsivaizduojamas idėjas, o gal-
vodami net ne apie šiandieną, 
o apie rytdieną. Kokių įgūdžių 
reikia rytdienos žmogui, kokių 
žinių? Kiek dar galima mokyti 
pratybų sąsiuviniais ir testais? 
Ar egzaminus, ypač lietuvių kal-
bos ir literatūros, dar galima ver-
tinti ne pagal tai, kaip moksleivis 
mąsto, o pagal tai, kaip sėkmin-
gai jis pabandė atspėti tetos iš 
egzaminų centro nuomonę? Štai 
tokie klausimai turi kilti mūsų 
visuomenei, svarstančiai tolesnę 
švietimo sistemos raidą. Nes lo-
zungų ir kasmetinių trafaretinių 
sveikinimų nebepakanka. O be 
jų per metus daugiau niekur ir 
nepasistūmėta.
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„Auksinis protas“ Tautodailės galerijoje: nauja komanda ir išretėjusios senbuvių gretos

„Auksinio proto“ žaidi-
mas laikinai išsikraustė iš 
rajono savivaldybės pir-
mojo aukšto salės į Tauto-
dailės galeriją. Kraustynių 
priežastis – rinkimai. Mat 
ten, kur antradieniais virė 
intelektualios kautynės, 
dabar vyksta išankstinis 
balsavimas Seimo rinki-
muose. Ir „Auksinio pro-
to“ Rokiškyje rengėjas 
Gintautas Lungys nesle-
pia: po svetingais Tauto-
dailės galerijos skliautais 
žaidimas viešės mažiausiai 
kol pasibaigs Seimo rinki-
mų antrasis turas. Aplin-
kos pakeitimas komandas 
pradžiugino: pertraukė-
lės metu daugelis žaidėjų 
skubėjo pasigrožėti rajono 
auksarankių darbais.

Nauja komanda 
ir sumažėjusios 
senbuvių gretos
„Auksinio proto“ koman-

dų ratas plečiasi: jų gretas 
papildė „Stataus kampo“ žai-
dėjai. Kol kas tai buvo due-
tas, tačiau, galbūt, ateityje ši 
ekipa išplės savo gretas. Ta-

DVI komanda įsiamžino prie įspūdingų tapytų durų, su tautodailininkų išaugintais dekoratyviniais moliūgėliais.

čiau kaip duetui, ir dar nau-
jokams, jie pasirodė išties 
gerai: kiekviename ture rinko 
taškus. Tuo tarpu kai kurių 
senbuvių gretos taip pat išre-
tėjo, pavyzdžiui,  „Perspekty-
vūs“ taip pat žaidė tik dviese. 
„Rodamkių ir tūzų“ koman-
doje, lyginant su praėjusiu 
žaidimu, dalyvių padaugėjo. 
Nemenkos buvo ir „Jau su-
galvojom“ gretos, o DVI žai-
dė pilnos sudėties: visi penki 
žaidėjai. Jau trečiąjį kartą iš 
eilės nebuvo smagios ir jau-
natviškos „Rūsio“ komandos.

G. Lungys kviečia ro-
kiškėnus burtis į komandas 
ir pildyti „Auksinio proto“ 
žaidėjų gretas: juk tai puiki 
proga smagiai praleisti an-
tradienio vakarus, prisiminti 
pamirštus dalykus, sužinoti 
naujų, praplėsti akiratį. 

Sunkiausias 
sezono žaidimas
Šį antradienį komandos 

sėdo už stalų spręsti „Auk-
sinio proto“ 14-ojo sezono 
5-ojo žaidimo užduočių. Nors 
komandoms atsakinėti sekėsi 
gerai, visgi daugelis kalbin-

tųjų neslėpė, kad tai sudėtin-
giausias sezono žaidimas. Pir-
masis turas geriausiai sekėsi 
DVI. Ši komanda surinko 14 
taškų ir išsiveržė į lyderius, 
artimiausi persekiotojai „Ro-
damkės ir tūzai“ surinko 10. 
Antrasis turas buvo apylygis: 
„Jau sugalvojom“ gavo 14 
taškų, DVI bei „Rodamkės ir 
tūzai“ – po  12-ka. Įdomu tai, 
kad kartais teisingas sprendi-
mas ture apie vienaskaitinius 
ir daugiskaitinius daiktavar-
džius gali ateiti ir paskutinę 
sekundę: taip nutiko DVI, ku-
rie ilgai diskutavę apie dvie-
jų pasaulyje garsių aukcionų 
dvikovą, kurios baigtį lėmė 
daugiskaitinis daiktavardis, 
jie paskutinę akimirką įrašė 
„žirklės“.

Pirmuosius turus labai 
neblogai sužaidė naujokai: 
„Status kampas“ rinko ati-
tinkamai 6 ir 8 taškus, ne per 
toliausiai atsilikdami nuo kitų 
komandų. Trečiasis turas, tra-
diciškai skirtas JAV, šįsyk 
buvo apie JAV menininkes 
moteris. Meno srityje sti-
priausi buvo „Perspektyvūs“, 
surinkę 16 taškų, ir DVI, ku-

rių sąskaitoje buvo 12-ka. Po 
šio turo prasidėjo didžioji 
intriga: nors DVI ramiai ir 
užtikrintai tolo nuo varžovų, 
tačiau jų pastangas niekais 
galėjo paversti kurios nors 
komandos atsakytas bonus 
klausimas, kurių vertė ketvir-
tajame ir penktajame turuose 
atitinkamai yra 8 ir 10 taškų. 
Ketvirtajame ture, skirtame 
Belgijai, po 16 taškų surinko 
ir DVI, ir antroje vietoje įsi-
tvirtinę „Rodamkės ir tūzai“. 
Po šio turo DVI turėjo jau 54 
taškus, o „Rodamkės ir tūzai“ 
– 48,     tad norint pasivaržyti 
dėl  lyderystės pastariesiems 
reikėjo tikėtis, kad arba  atsa-
kyti brangiausią bonus klau-
simą, arba tikėtis, kad karių 
savanorių ir jų bičiulių  ekipa 
visiškai prastai sužais pasku-
tinįjį turą. 

Paskutiniajame ture juo-
ko bangą sukėlė pirmasis 
klausimas, kurį vedėjas G. 
Lungys pristatė kaip „ypa-
tingai MUMS sunkų klausi-
mą“. Klausiama buvo, kokį 
miestą turėjo omenyje vieno 
lietuvio Vokietijoje sutik-
tas vietinis, kuris žinojo tik 
Kauną ir tą kitą miestą. Bet 
Kauno dydį jis įvertinęs ne-
tiksliai, todėl tą kitą miestą, 
kurį XVIII a. pertvarkė ten 
gyvenusi Tyzenhauzų gimi-
nė, laikęs dideliu, o Kauną... 
mažu. Ir kažin koks tai ga-
lėtų būti miestas? Žinoma, 

kad... Rokiškis. Antrasis turo 
klausimas buvo lyg tyčia su-
manytas DVI komandai. Mat 
klausiama buvo, kokio objek-
to garbei buvo pavadinti keli 
Britanijos miestai. Plimuto 
pavadinimas kilo iš Plimo jų, 
Sidmuto – Sido jų, Didžio-
jo Jarmuto – iš Jaro jų. Kas 
tos „jos“, jei taip vadinama 
ir ginklo vamzdžio dalis, iš 
kurios išlekia kulka. „Va būtų 
gražiausia, jei suklystume“, 
– žinodami, kad neklysta la-
pelyje įrašę „žiotys“, juokavo 
DVI žaidėjai, iš kurių trims 
ginklas pažįstamas iki smul-
kiausių detalių.

Pamažu artėjo paskuti-
nysis, sunkiausias bonus 
klausimas. Jame pateiktas 
paveikslėlis, kuriame pavaiz-
duota kerpė. Žaidėjams reikė-
jo atspėti, kokia tai rūšis, jei 
Lietuvoje yra panašaus pava-
dinimo lankytinas objektas. 
Teisingo atsakymo – Meškos 
pėda – nežinojo nė viena ko-
manda. Tačiau teisingai atsa-
kę į 8 iš 10 paprastųjų penk-
tojo turo klausimų, ir surinkę 
70 taškų, žaidimą užtikrintai 
laimėjo DVI.

Antri liko „Rodamkės ir 
tūzai“ su 56 taškais, trečią-
ją-ketvirtąją vietas pasidalino 
„Perspektyvūs“ ir „Jau su-
galvojom“. Naujokai „Status 
kampas“ surinko 22 taškus, 
tačiau kaip naujokams, ir tik 
dviese žaidusiems, tai labai 

neblogas rezultatas.

Stipriausiųjų šimtuke –
trys rajono komandos
Sezono turnyrinė lentelė 

skaičiuojama atmetus dviejų 
prasčiausiai sužaistų žaidimų 
rezultatus. Taigi, po penkių 
turų iš mūsų rajono koman-
dų (primename, kad „Auksi-
nis protas“ žaidžiamas ne tik 
Rokiškyje, bet ir Kamajuose, 
ten varžosi trys komandos), 
kol kas geriausiai sekasi bū-
tent Kamajų ekipai „Keturra-
kiai“: jei per tris įskaitinius 
žaidimus surinko 224 taškus 
ir bendrojoje visos šalies ko-
mandų įskaitoje užima 67-71 
vietą. Antri iš rajono koman-
dų žengia DVI, per tris žais-
tus žaidimus (kadangi jie į 
žaidimą įsijungė tik nuo se-
zono trečiojo žaidimo, tai ir 
neturi galimybės išminusuoti 
dviejų prasčiausių rezultatų), 
surinkę 222 taškus, jie dalina-
si 72-76 vietas. „Perspekty-
vūs“, turintys 218 taškų, yra 
85-89-ti. Viso klasifikuota 
439 komandos.

Mažųjų miestų įskaitoje 
„Keturakiai“ yra 31-32. DVI 
užima 33-34 vietą, „Perspek-
tyvūs“ – 38-ti. Viso šioje įs-
kaitoje yra 191 komanda.

Kitas žaidimas Rokiškyje 
taip pat vyks Tautodailės ga-
lerijoje.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Kalneliškių kapinėse atsidarė automobilių 
savitarnos plovykla?

Naujos savitarnos plovy-
klos naudojimo instrukcija:

1. Susirandate didesnės 
talpos tuščią „baklaškę“, 
kempinėlę ir plovimo prie-
monių.

2. Pasistatote automobilį 
kuo arčiau kapinių, kad ne-
reiktų toli tampyti vandens.

3. Einate į kapines prisi-
pilti vandens.

4. Švariai nuplaunate au-
tomobilį.

Jei iš pirmo karto idealiai 
nepavyko nuplauti automo-
bilio, viską pakartokite nuo 
3 punkto.

Būtent taip šiandien elgė-
si automobilio Volkswagen 
Golf vairotojas. Gerai tai, ar 
blogai, spręskite patys.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

Spalio 9 d. 18.30 val. Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir 
koordinavimo centras rengia Taikos g. 5-ojo namo puošmenos – piešinio pa-
gal Gitos Kolosovienės karpinį, pristatymą visuomenei. Pristatyme numatyta 
pokalbis su G. Kolosoviene, dailininkų komanda. Pristatyme gros „Gastautos“ 
kolektyvas, o jaunieji entuziastai žada įspūdingą šviesos instaliaciją. 
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Rokiškio rajono savivaldybės admi-
nistracijos Socialinės paramos ir svei-
katos skyrius informuoja, kad, šalyje 
sparčiai plintant COVID-19 infekcijai ir 
atsižvelgiant į Nacionalinio visuome-
nės sveikatos centro rekomendacijas, 

nedirbantiems neįgaliesiems ir senatvės pensijos 
amžių sukakusiems asmenims, spalio ir lapkričio 
mėn. besikreipiantiems kompensacijų už būsto šil-
dymo ir karšto vandens išlaidas, rekomenduojama 
kreiptis nuotoliniu būdu – 

telefonais: (8 458) 71 405; (8 458) 52 268) 
arba elektroniniu paštu 

socparama@post.rokiskis.lt.
Užs. 1142

Dėkoja
Nuoširdžiai noriu padėkoti šeimos gydytojai Miglei 

Baršauskaitei, kuri priėmė mane po sunkių traumų, 
pati klijavo žaizdas, sutiko būti mano šeimos gydytoja, 
atsidavusi ligoniams, turinti aukščiausią gydytojos sa-
vybę nuoširdžiai dirbti.

Jūs esate gydytojos Jūratės Čypienės pasekėja. Su 
didžiausia pagarba Jums, jei sutiktumėte aplankyti 
mane namuose, žmona Aldona iškeptų ir pavaišintų 
bulvių plokštainiu ir obuolių sultimis. Ačiū.

Kaimietis Vytautas Šlikas

Savaitgalį – karių savanorių
pratybos Obelių krašte

Spalio 9-11 dienomis 
Obeliuose ir jų apylinkė-
se vyks Krašto apsaugos 
savanorių pajėgų Vyčio 
apygardos 5-osios rinkti-
nės 506-osios pėstininkų 
kuopos lauko taktinės pra-
tybos. 

Pratybos vyks Obeliuose 
bei Obelių, Trakų ir Ma-
žeikių miškuose. Šiomis 
dienomis Obelių apylinkė-
se važinės karinė technika, 
žygiuos kariai. Pratybose 
bus naudojama imitaciniai 
šaudmenys, garsiniai ir dū-
miniai užtaisai.

Gyventojai kviečiami 
nesibaiminti karių, stengtis 
netrukdyti jiems vykdyti 

savo užduotis. 
Informaciją apie praty-

bas teikia Krašto apsaugos 
savanorių pajėgų Vyčio 
apygardos 5-osios rinkti-
nės 506-osios pėstininkų 
kuopos vadas kapitonas 
Sergejus Afanasjevas.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

Rinkėjai Rokiškio rajone
balsuoja ne pernelyg aktyviai

Tituluotų medžio drožėjų plenero tikslas – 
prakartėlė miesto erdvėms

Belaukdami, kol svečiai ateis, drožėjai negaišo laiko: nužievino pasirinktus ąžuolinius rąstus.

Parodos kuratorius Kęstutis Krasauskas (dešinėje ) pokštaudamas skirstė kolegoms darbus: vėliausiai 
atvažiavusiam Rimantui Zinkevičiui liepė drožti visą avelių bandą.                                      L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Rokiškis pelnytai gali save 
tituluoti prakartėlių miestu. 
Rokiškio krašto muziejuje 
yra įrengta italų menininko 
ir mecenato Angelo Frosio 
sumanyta, įspūdinga ir kas-
met vis papildoma naujais 
kūriniais, prakartėlių kolek-
cija. O štai tokios prakartė-
lės, kuri galėtų puošti miestą 
artėjant Kalėdoms, iki šiol 
nėra. Tad medžio drožėjai ir 
muziejininkai parengė pro-
jektą, kurio dėka gims įspū-
dinga kilnojamoji prakartė-
lė, kuria Kalėdų laikotarpiu 
rokiškėnai ir miesto svečiai 
galės džiaugtis prie miesto 
eglės, ji galės būti eksponuo-
jama ir kituose miestuose, ir 
prakartėlių kolekcijos eks-
pozicijoje.

Įspūdingas kūrėjų 
sąstatas
Plenero dalyvių pavardės 

žinomos kiekvienam, kuris 
bent kažkiek domisi Rokiš-
kio kultūriniu gyvenimu. 
Mat prakartėlę kurs patys 
garsiausi Lietuvos meistrai. 
Ne vienas jų pelnė ir presti-
žiškiausią tautodailės apdo-
vanojimą „Aukso vainiką“, 
o net trys – vieną svariau-
sių bei garbingiausių mūsų 
miesto apdovanojimų meni-
ninkams: Liongino Šepkos 
premiją. Šie žmonės kūrė 
Liongino Šepkos parką. 

Taigi, miesto puošmeną 
kurs: projekto kuratorius 
Kęstutis Krasauskas (Pas-
valio r.), Artūras Janickas ir 
Saulius Lampickas (Alytus), 
Adolfas Teresius (Kauno r.), 
Eduardas Titas (Panevėžio 
r.), Gintaras Varnas (Rokiš-
kio r.) bei Rimantas Zinkevi-
čius (Ukmergė).

Kaip sakė drožėjų pa-
sveikinti atėjęs rajono meras 
Ramūnas Godeliauskas, kil-
nojamos, didelės, tinkamos 
eksponuoti miesto erdvėse 
prakartėlės idėją dar pernai 
pasiūlė Rokiškio dekanato de-
kanas ir Rokiškio šv. apaštalo 
evangelisto Mato parapijos 
klebonas Eimantas Novikas. 
Mat prie miesto eglės jos labai 
trūksta. 

Meras linkėjo drožėjams ne 
tik sukurti įspūdingą prakartė-
lę, bet ir dirbant aštriais įran-
kiais apsieiti be traumų.

Iš geriausio ąžuolo
Kaip „Rokiškio Sirenai“ 

sakė muziejininkė Dalia Kiu-
kienė, plenerui skirti ąžuolai 
atkeliavo iš Pasvalio regiono 
miškų. Medienos kokybe dro-
žėjai labai patenkinti. „Dar 
nesame turėję tokios geros ko-
kybės ąžuolinių rąstų“, – sakė 
ji. Taigi, meistrams bus vienas 
malonumas darbuotis.

Nors oficialiai pleneras 

pradėtas spalio 6-ąją, tačiau 
drožėjai į Rokiškį suvažiavo 
jau iš vakaro. Ir laiko negai-
šo: jau atidarymo išvakarėse 
atrinko ir pasidalino ąžuolo 
rąstus, o kol susirinks svečiai, 
skubėjo juos nužievinti ir ap-
tašyti. Nors muziejaus kieme 
pristatyta palapinių, kad me-
nininkai galėtų dirbti ir lyno-
jant, visgi oras juos šiek tiek 
palepino: dirbti malonu. 

Nuo lietaus pasislėpti, dar-
bo įrankiams susidėti, arbatos 
atsigerti meistrams skirtos pa-
talpos ir Krašto muziejuje. 

Skubėti būtina, mat oficia-
liai pleneras pasibaigs spalio 
9-ąją. Iki tol kūrėjų rankos 
turi sukurti ir žmogaus dydžio 
šventąją šeimyną, ir tris kara-
lius, ir angelą, ir piemenį su 
avelėmis. Kiek jų turėtų būti?

Kaip juokavo projekto ku-
ratorius K. Krasauskas, šis 
laikui imlus darbas skirtas 
ukmergiškui, tituluotam dro-
žėjui R. Zinkevičiui. Kokia ta 
banda turėtų būti? Pasak me-
nininkų, visas „gyvulių ūkis“, 
ne mažiau 15 vienetų avelių, 
ir dar pageidautina, kad visos 
būtų skirtingos. O jei rimtai, 
tai, ko gero, bus apsiribota 
viena avyte. 

Toks menininkų humoras 
nestebina: jie į gyvenimą, kū-

rybą ir plenerą žiūri linksmai. 
Todėl muziejininkai nekan-
triai laukė plenero pradžios, 
mat tuomet muziejaus erdvės 
bus kaip reta gyvos: jose aidės 
ne tik benzininių pjūklų garsai, 
bet ir menininkų pokštai, dai-
nos. Jų pertraukose tarp plene-
rų pasiilgstama labiausiai, mat 
skambų balsą turintys drožėjai 
ne tik medį kalbina: mažiau-
siai pora jų dainuoja choruose.

Norėjo palikti intrigą
D. Kiukienė pabrėžė, kad 

projekto kuratoriui K. Kra-
sauskui teko nelengva parei-
ga šiems žinomiems savitus 
braižus turintiems meistrams 
vadovauti taip, kad išeitų su-
kurti vientiso stiliaus prakar-
tėlę. Kalbant apie braižus, vėl 
prasiveržė menininkų humoro 
jausmas: K. Krasauskas juo-
kavo, kad ne tik savitą stilių, 
bet ir savitą charakterį, ožia-
vimosi ypatumus kiekvienas 
turi. Tad suderinti individua-
lybes ne taip jau ir lengva. Ir 
pridūrė, kad jei plenero pabai-
ga numatyta spalio 9-ąją, tai 
visiškai nereiškia, kad tądien 
ir prakartėlė bus baigta. Nu-
stebusius svečius tuoj pat nu-
ramino: menininkas apskritai 
savo kūrinį retai kada laiko 
visiškai pabaigtu, o be to, ir 

intrigos ramiam plenero pri-
statymui iki tol trūko. Meis-
trai paaiškino, kad norint, 
prakartėlę bus galima pildyti 
kituose pleneruose: papildyti 
jos personažų, galbūt papuošti 
spalvomis. Šiemet gi dažy-
ti prakartėlę neplanuojama.  
Menininkai tikisi, kad projek-
tas taps tęstiniu.

Plenero kuratorius teigė, 
kad mintis kurti prakartė-
lę yra puiki ir savalaikė: jau 
nemažai miestų ir miestelių 
turi savo prakartėles. Tad tos 
prakartėlės skatins ir miestų 
bendradarbiavimą, kūrybinius 
mainus.

Ko jam tikrai nestigo, tai 
puikios nuotaikos. Meistrai 
pareigas pasidalino ir apie jas 
žaismingai pasakojo taip: kaip 
jau minėta, R. Zinkevčius kurs 
piemenį ir avelę, Saulius Lam-
pickas – angelą. Jis pajuokavo, 
kad angeliukas nebus toks jau 
didelis. A. Janickas kurs kara-
lių, dovanojantį auksą, G. Var-
nas – karalių, teikiantį mirą, E. 
Titas – karalių, teikiantį smil-
kalus. A. Teresius už vėlavimą 
– Mergelę Mariją su kūdikiu, 
o pačiam K. Krasauskui, kaip 
tinginčiam daug dirbti – teko 
Juozapo skulptūra.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Vyriausioji rinkimų ko-
misija skelbia išankstinio 
balsavimo rinkėjų akty-
vumo duomenis. Jei šalies 
žiniasklaida rodo didmies-
čiuose prie rinkimų apy-
linkių nutįsusias eiles, tai 
rokiškėnams neteko gaišti 
laiko. 

Ketvirtadienį, spalio 8-ąją, 
buvo paskutinė išankstinio 
balsavimo diena. Iki jos pietų 
Vyriausioji rinkimų komisija 
pateikė trijų dienų: spalio 5, 
6 ir 7 d. rinkėjų aktyvumo re-
zultatus. Sėlos rytinėje rinki-
mų apygardoje teisę balsuoti 
turi 31897 rinkėjai. Per tris 
dienas iš anksto balsavo 1424 

asmenys. Tai sudaro 4,48 
proc. visų rinkėjų. Iki spalio 
8-osios daugiausia balsvusių-
jų – 246 – buvo Respublikos 
rikimų apylinkėje. Daugiau 
nei šimto balsuotojų skaičių 
peržengė tik  didžiosios Ro-
kiškio miesto apylinkės.

O štai Kalviuose, Suvai-
niškyje teise anksčiau rinkti 
valdžią apskritai niekas nepa-
sinaudojo. Ganėtinai vangiai 
balsavo ir ne Rokiškio rajono 
apylinkių rinkėjai (primena-
me, kad Sėlos rytinę apygar-
dą sudaro Rokiškio rajono 
apylinkės, dalis Kupiškio ir 
Zarasų rajonų apylinkių). 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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PASLAUGOS

• Visi apdailos ir remonto darbai. 
Atliekame kapitalinius remontus. 

Tel. 8 687 19 657. 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
• Valome kaminus, krosnių angas, 

atliekame santechnikos ir smulkius 
remonto darbus. Tel. 8 644 41 260. 
Rokiškis
• Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, 
atsijas. Statybinio laužo, 
grunto išvežimas. Vežame 
mažais ir dideliais kiekiais, 
padidinto pravažumo transportu. 
Automobilių, krovinių, žemės 
ūkio technikos transportavimas. 
Savivarčio paslaugos.  
Tel. 8 604 86 441. Rokiškis
• Techninė pagalba kelyje. Avarinis 
automobilių atrakinimas. Sumaišyto 
kuro ištraukimas, išvalymas 
ir paruošimas eksploatacijai. 
Užvedimas išsikrovus 
akumuliatoriui. Tel. 8 604 86 441. 
Rokiškis
• Karpome, formuojame 
gyvatvores, dekoratyvinius augalus. 
Genime, smulkiname šakas, 
pjauname pavojingai augančius 
medžius. Tel. 8 644 41 260. 
Rokiškis
• Stogų, sienų dangos, lietaus 
surinkimo sistemos. Greitai ir 
kokybiškai dengiame stogus, 
atliekame skardinimo darbus, 
gaminame skardos lankstinius, 
tvoras, tvoralentes. Jaunystės g. 12, 
(8-673) 85181. Tel. 8 683 48 737. 
Rokiškis
• Mokau matematikos 1-12 
kl. mokinius. Padedu jiems 
ruošti namų darbus, pasiruošti 
atsiskaitymams, testams, PUPP, 
VBE. Kaina 10 Eur/val. 
 Tel. 8 616 77 856.  
Rokiškis
• Statybos namai siūlo paslaugas: 
Šiltinimas poliuretano putomis. 
Namų, pavėsinių, tvorų statymas, 
renovavimas. Lauko ir vidaus 
apdaila. Stogų dengimas. Elektros 
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Laisvės g.13 m m Vilkikų DAF, MB, SCANIA,
 MAN, VOLVO remontas;
m m Žemės ūkio technikos remontas;
m m Statybinės technikos remontas
 ir kompiuterinė diagnostika;
m m DPF ir Adblue sistemų remontas.
m m Galios didinimas.
m m Eksploataciniai skysčiai,
 atsarginės dalys, alyvos 
visai technikai.

Sutarus atvykstame į vietą.
Bajorų k., Rokiškio raj.
Tel. (8-626) 24900; (8-693) 33878
uabmuhama@gmail.com

Informuojame žemės sklypo  Nr.7357/0076:57 
esančio Uljanavos k, Rokiškio k. sen., Rokiškio r. pa-
veldėtojus, kad R.Barono žemėtvarkos darbų įmo-
nės matininkas Eugenijus Mikulėnas (kvalifikacijos 
pažymėjimo Nr.2M-M-328) 2020-10-19 d. 10 val. 
vykdys žemės sklypo (kadastro Nr. 7357/0076:51), 
esančio Vaivorykštės 6-oji g.7., Uljanavos k., Rokiš-
kio k. sen., Rokiškio r., ribų ženklinimo darbus. 

Prireikus išsamesnės informacijos, prašome 
kreiptis į R. Barono žemėtvarkos įmonės atstovą E.
Mikulėną adresu 

Taikos g.5, Rokiškis 
el. paštu kavolzeme@parok.lt. 

arba telefonu 861295721; 861295720

Informuojame žemės sklypo  Nr.7343/0001:150 
esančio Čebilių k, Kazliškio sen., Rokiškio r. savinin-
kus, kad R.Barono žemėtvarkos darbų įmonės ma-
tininkas Eugenijus Mikulėnas (kvalifikacijos pažy-
mėjimo Nr.2M-M-328) 2020-10-23d. 15 val. vykdys 
žemės sklypo (kadastro Nr. 152/1), esančio Čebilių 
k, Kazliškio sen., Rokiškio r., ribų ženklinimo darbus. 
Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis 
į R. Barono žemėtvarkos įmonės atstovą E. Mikulė-
ną adresu 

Taikos g.5, Rokiškis 
el. paštu kavolzeme@parok.lt. 

arba telefonu 861295721; 861295720.

instaliacija. Santechnika.  
Tel. 8 656 44 449. Rokiškis
• Vežu mėšlą. Tel. 8 624 54 154. 
Rokiškis

PERKA

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 20 a sklypus Jakšto ir Janulionio 
gatvėse. Visos komunikacijos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Butą Respublikos g. 7. Be 
patogumų. Tel. 8 458 53 056. 

Rokiškis
• 2 kambarių butą Pandėlio centre. 
Kaina 6000 Eur.  
Tel. 8 614 45 386.
• Sodybą Rokiškio raj., 
Pandėlyje. 3 kambariai ir virtuvė. 
Gyvenamasis plotas 56 kv. m. 
Namų valda 18 a. Kaina 7000 Eur. 
Tel. 8 646 90 708. 
• Sodybą Obeliuose. 4 kambariai 
ir virtuvė. Gyvenamasis plotas 93 
kv. m, namų valda 15 a. Ūkinis 

pastatas, šulinys. Kaina 9000 Eur. 
Tel. 8 675 24 546. Rokiškis
• Namą Rokiškio mieste, su baldais 
ir visa buitine technika. Kaina 
67000 Eur. Tel. 8 616 07 141. 

Rokiškis
• 50 kv. m dviejų kambarių 
butą Aukštaičių g. 14, Rokiškis. 
Pirmasis aukštas, balkonas, rūsys, 
prieš savaitę baigtas remontas. 
Butas tuščias, galima iš karto 
gyventi. Kaina 33500 Eur.  
Tel. 8 676 32 179. Rokiškis
• Sodą Velniakalnyje. Vasaros 
namelis, terasa, šiltnamis. Kaina 
4000 Eur. Tel. 8 676 36 612. 
Rokiškis
• Sodą už Miškų urėdijos. Yra 
mūrinis namelis. Tel. 8 682 60 632. 
Rokiškis
• Sodybą Slabados kaime.  
Tel. 8 618 33 452. 
• Patalpas Kavoliškio centre. 800 
kv. m patalpos, 200 kv. m ploto, 
6 m aukščio garažas. 150 kv. 
m, normalaus aukščio patalpos. 
Antrajame aukšte 9 įvairių dydžių 
kambariai. Miesto vandentiekis 
ir kanalizacija. Šildymas vietinis, 
kietuoju kuru. Kaina 42000 Eur. 
Tel. 8 698 31 695. Rokiškis
• Žemės sklypus gyvenamųjų namų 
statybai už Rokiškio dvaro parko. 
Tel. 8 686 72 412. Rokiškis
• Sodybą Juodupės sen., 2 km į 
Onuškio pusę. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 673 56 283. Rokiškis
• Namą Rokiškio centre su 10,5 
a sklypu. Privažiavimas iš dviejų 
pusių. Kaina 12000 Eur. 
 Tel. 8 680 11 500. Rokiškis
• Dviejų kambarių butą. 2 aukštas, 
suremontuotas, pakeista visa 
santechnika ir elektros instaliacija, 
renovuotas namas, autonominis 
šildymas, suremontuota laiptinė 
su kodine-telefono spyna. Butas 
parduodamas su integruotais 
baldais. Kaina 34000 Eur.  
Tel. 8 676 13 470. Rokiškis
• Garažą prie autobusų stoties. 
3 korpusas. Tvarkingas, 
suremontuotas, dalinai apšiltintas, 

yra visi dokumentai.  
Tel. 8 686 16 061. Rokiškis

NUOMA

• Ieškau buto nuomai, skubiai, 
geriausia būtų 2 kambarių, bet 
neatmetami ir kiti variantai. Su 
patogumais. Tel. 8 689 75 281. 
Rokiškis
• Išnuomojamos komercinės 
patalpos Rokiškio centre, 
Nepriklausomybes a. 9. Du biurai 
ir viena didelė erdvė. Pakeliami 
vartai, dvejos durys ir t.t Išsamesnė  
informacija telefonu. Kaina 380 
Eur. Tel. 8 628 64 151.  
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Ieškokite  prekybos centruose!
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05:05 Tarnauti ir ginti 
06:00 Himnas
06:02 Daiktų istorijos
07:00 Išpažinimai
07:30 Taikis
09:00 Labas rytas,
 Lietuva
11:50 Mėlynoji planeta 2
12:45 Mongolija. 
Kraštutinumų šalis
13:40 Jaunasis 
Montalbanas
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Žinios
18:00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės
18:30 Vakaras su Edita
19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Šok su žvaigžde
23:05 Atsiklauskite vaikų

00:40 Europos kinas. 
Kleo nuo 5 iki 7
02:10 Natūralus 
pasipriešinimas
03:40 Keliai. Mašinos. 
Žmonės
04:05 Kūrybingumo mokykla
04:15 Jaunasis Montalbanas

06:30 Kempiniukas Plačiakelnis
07:00 Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai 
07:30 Supermergaitės 
08:00 Kempiniukas Plačiakelnis
08:30 Virtuvės istorijos 
09:00 Gardu Gardu 
10:00 Tėvų darželis 
10:30 Būk sveikas! 
11:00 Penkių žvaigždučių 
būstas 
11:30 Būk profesionalas 
12:00 Didysis Lūžių slėnis – 
laukinė Afrikos širdis
13:00 Raudonbatė ir 

7 nykštukai
14:50 Karingoji gražuolė 
Vendė Vu
16:45 Ekstrasensų mūšis 
18:30 TV3 žinios 
19:30 galvOK 
21:00 Gaujų karai. 
Smaugliai 
22:05 Memuarai apie skausmą
00:50 Palikti̇̀  vandenyne 2. 
Dreifas
02:30 Ypatingas būrys 
04:40 X failai
05:30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai

06:25 Stivenas Visata 
07:10 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas 
07:40 Ogis ir tarakonai 
08:05 Monstrai prieš ateivius 
08:35 Tomo ir Džerio šou 
09:00 Tomas ir Džeris 
lobių saloje

10:25 Medžioklės sezonas 
atidarytas 2!
12:00 Pelenės istorija
13:55 Kelionė į Žemės 
centrą
15:45 Ne anyta, o monstras
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30  Piktieji paukščiai.
 Filmas
21:25 Pats sau milijonierius
23:20 Diktorius
01:15 Teisingumo lyga

06:00 Augintinių talentų 
šou 
07:00 Pričiupom! 
07:30 Juodasis sąrašas 
08:30 Pričiupom! 
09:00 Sveikatos kodas
10:00 Kvailiai šėlsta
10:30 Jei statytume 
šiandien 
11:40 Velniški Stivo Ostino 

išbandymai 
12:40 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai 
13:50 Pragaro virtuvė 
14:50 Reali mistika 
15:55 Pavojingi kaimynai 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
CBet - Neptūnas
19:30 Jūrų pėstininkai 
20:30 Juodasis sąrašas 
21:30 Įkaitas
23:45 Absoliutus blogis. 
Vendeta
01:40 Raudonas dangus

05:35 Pagaliau savaitgalis
06:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
07:20 „TV Europa pristato.
 Vyrų šešėlyje“ 
08:00 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
09:00 „Bušido ringas“. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO 

KOK 2020"
09:30 Krepšinio pasaulyje
10:00 Vantos lapas
10:30 Pagaliau savaitgalis
11:00 Skonio reikalas
12:00 „Netikėtas teisingumas“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 Pinigų karta
17:00 Gyvenimas
18:00 Žinios
18:30 Pagaliau savaitgalis
19:00 Šauliai
20:00 Žinios
20:30 „Meilės lygtis“ 
22:30 Žinios
23:00 „Laikykitės ten. 
Pokalbiai
00:00 „Netikėtas teisingumas“ 
02:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:35 Skonio reikalas
04:20 „Laikykitės ten
05:00 Šauliai
05:40 Vantos lapas
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1 06:00 Himnas
06:02 Nacionalinė 
ekspedicija
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis
08:00 Gyventi kaime gera
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
09:00 Brolių Grimų 
pasakos. Stebuklingas 
stalelis
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Gamina vaikai
12:00 Lietuvos mokyklų 
žaidynės
12:30 Maistas: tiesa ar 
pramanas? 
12:55 Viduriniųjų Rytų 
gamta
13:50 Mis Marpl. 
Žmogžudystės vizija 

15:30 Žinios
16:00 Dainų dainelė 2020. Laureatų 
koncertas
17:30 Žinios
18:00 Dainų dainelė 2020. 
Laureatų koncertas Tiesioginė 
transliacija iš LNOBT
19:20 1920. Didžioji diena
20:30 Panorama
21:00 LR Seimo rinkimų 
I turo rezultatai
00:35 Jausmai
02:00 Viduriniųjų Rytų gamta
02:55 Atsiklauskite vaikų
04:25 Mis Marpl.
 Žmogžudystės vizija

05:30 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai 
07:00 Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai 
07:30 Supermergaitės
08:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
08:30 Svajonių ūkis
09:00 Sveikata.lt 

08:15 Monstrai prieš ateivius 
08:45 Tomo ir Džerio šou 
09:15 Vasaros stovyklos sala
09:45 Tinginių miestelis 
10:10 Tomas ir Džeris. 
Paklydėlis slibinukas
11:15 Kitokia Pelenės istorija
13:10 Policijos akademija 6. 
Miesto apgultis
14:55 Baseino valdovai
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
20:00 Lietuvos sprendimas.
 Seimo rinkimų rezultatų 
belaukiant
01:00 Paskutinė tvirtovė
03:20 Pats sau milijonierius

06:00 Pričiupom! 
06:30 Europos galiūnų taurė. 
Panevėžys
07:30 Juodasis sąrašas 
08:30 Tauro ragas
09:00 Tarptautinis galiūnų
 turnyras “Pasaulio taurė 2020”. 

Kaunas
10:00 Kvailiai šėlsta 
10:30 Jei statytume šiandien 
11:40 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai 
12:40 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai
13:50 Pragaro virtuvė 
14:50 Reali mistika 
15:55 Pavojingi kaimynai
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Nevėžis-Optibet - Žalgiris
19:30 Jūrų pėstininkai 
20:30 Juodasis sąrašas 
21:30 Legendų biuras 
22:45 Sūnus paklydėlis 
23:45 Fargo 
01:50 Įkaitas
03:40 Absoliutus blogis. 
Vendeta

05:40 Vantos lapas
06:00 „Meilės lygtis“ 
08:00 Pinigų karta
08:30 Kaimo akademija

09:00 Pagaliau savaitgalis
09:30 Kryptys LT
10:00 Krepšinio pasaulyje 
10:30 Deutsche Welle pristato: 
Greitis
11:00 Partizanų keliais
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 „Netikėtas teisingumas“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 „24/7“
17:30 Nauja diena
18:00 Žinios
18:30 Mūsų gyvūnai
19:00 „24/7“
20:00 Žinios
20:30 Seimo rinkimai. Speciali 
transliacija
00:30 Nauja diena
01:00 „Netikėtas teisingumas“ 
02:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:35 Partizanų keliais
03:55 Mūsų gyvūnai
04:20 Laikykitės ten
05:00 Kaimo akademija
05:20 Mažos Mūsų Pergalės

09:30 La Maistas 
10:00 Pasaulis pagal 
moteris 
11:00 Svajonių sodai 
12:00 Žalioji byla 
12:20 Kenoloto 
12:22 Žalioji byla
12:30 Sraigė ir banginis
13:00 Mėnesių valdovai
15:05 Ir riteriai įsimyli
17:20 Kenoloto
17:22 Ir riteriai įsimyli
17:25 Tai – mes 
18:30 TV3 žinios 
19:30 X Faktorius. Žvaigždės
22:30 TV3 žinios. 
Seimo rinkimai 2020
00:30 Bado žaidynės. 
Strazdas giesmininkas. 1 dalis
02:45 Sugyventi su Džounsais

06:35 Stivenas Visata 
07:20 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas 
07:50 Ogis ir tarakonai 
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13 06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Alpių detektyvai
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Vartotojų kontrolė
13:00 Zachor. Atsimink
14:00 Žinios
16:25 Klausimėlis
16:45 Seselė Beti
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 2
23:45 Alpių detektyvai 
00:30 Šventadienio mintys
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 (Ne)emigrantai
03:00 Panorama 
03:30 Dienos tema
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė ekspedicija
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Tarnauti ir ginti

05:05 Ekstrasensų mūšis 
06:25 Bakuganas. 
Kovos planeta 
06:55 Ančiukų istorijos 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Karštai su tv3.lt 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Palaužti sparnai
12:00 Tikroji žvaigždė 
13:00 Parduotas gyvenimas 

15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios 287
19:30 Prieš srovę ž
20:30 Moterys meluoja 
geriau 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Paskutiniai riteriai 
00:20 Įrodytas nekaltumas 
01:25 X failai
02:25 Havajai 5.0 
03:25 Paskutinis žmogus
 Žemėje 
03:55 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai 
04:25 Ekstrasensų mūšis 

06:30 Iš širdies į širdį
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Kalnietis
11:00 Pakvaišusi porelė
11:35 Rimti reikalai 3

12:10 Būrėja 
13:30 Turtuolė varguolė 
14:30 Našlaitės
15:30 Juodvarnis
16:35 Labas vakaras,
 Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios
22:30 Grįžimo taškas
00:25 Išbandymų diena
01:25 Mina
03:20 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
04:50 Kalnietis

06:00 Strėlė
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:15 Teisingumo agentai
09:15 Ekstrasensai tiria 
10:20 Kobra 11
11:25 Mirtinas ginklas

12:30 CSI. Majamis
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai
15:55 Ekstrasensai tiria 
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11
18:30 Strėlė
19:30 Mirtinas ginklas
20:30 Pričiupom! 
21:00 Vienveidis
22:45 Taksi 4 
00:40 Lemtinga diena 
01:40 CSI. Majamis

05.30 Nauja diena
06.30 Alfa taškas
07.00 Laikykitės ten. Pokalbiai
08.00 „Netikėtas teisingumas“ 
09.00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
09.30 Pagaliau savaitgalis
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11.00 „Reali mistika“
12.00 TV parduotuvė

12.15 Tiek žinių
12.30 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
13.00 Nauja diena
14.00 „Paslaptys“ 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 Laikykitės ten. Pokalbiai
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“
21.30 „Paslaptys“ 
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 Laikykitės ten. Pokalbiai
00.30 „Reali mistika“ 
01.30 „Paslaptys“ 
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03.20 Laikykitės ten. Pokalbiai
04.00 Alfa taškas
04.25 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
04.45 „Reali mistika“
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
08:55 Speciali laida.
 LR Seimo rinkimų 
I turo rezultatai. 
Tiesioginė transliacija 
iš Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdovų 
rūmų
14:00 Žinios
16:25 Klausimėlis
16:45 Seselė Beti
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite 
daktaro
19:30 Zachor. 
Atsimink
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Babilonas 

Berlynas
23:50 Gyventi kaime 
gera.
00:15 Išpažinimai
00:45 Klausimėlis
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Zachor. Atsimink
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 LRT forumas
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Stilius.

06:25 Bakuganas. 
Kovos planeta
06:55 Ančiukų istorijos
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Svajonių sodai
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Palaužti sparnai
12:00 Tikroji žvaigždė
12:20 Kenoloto

12:22 Tikroji žvaigždė
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Karštai su tv3.lt
20:30 Moterys meluoja
geriau
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Anapus horizonto
00:10 Įrodytas nekaltumas
01:10 X failai
02:05 Havajai 5.0

06:30 Iš širdies į širdį
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Kalnietis
11:00 Pakvaišusi porelė
11:35 Kvailiai šėlsta 
12:10 Būrėja 
13:30 Turtuolė varguolė 
14:30 Našlaitės
15:30 Juodvarnis

16:35 Labas vakaras, 
Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios
22:30 Mina
00:45 "Išbandymų diena"
01:40 Paskutinė tvirtovė 
03:45 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:00 Mano virtuvė 
geriausia 
07:15 Teisingumo agentai
08:15 Ekstrasensai tiria 
09:15 Kobra 11
11:25 Reali mistika 
12:30 CSI. Majamis
13:30 Mano virtuvė 
geriausia 
14:50 Teisingumo agentai
15:55 Ekstrasensai tiria 
17:00 Info diena

17:30 Kobra 11
18:30 Strėlė
19:30 Mirtinas ginklas
20:30 Pričiupom!
21:00 Taksi 4 
22:55 Jūrų pėstininkai
00:55 Legendų biuras
02:05 Sūnus paklydėlis
02:50 CSI. Majamis

05.30 Krepšinio pasaulyje
06.00 „Bušido ringas“. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
06.30 Pinigų karta
07.00 Laikykitės ten 
su Andriumi Tapinu
08.00 „24/7“
09.00 Mūsų gyvūnai
09.30 Partizanų keliais
10.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
11.00 „Reali mistika“ 
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mokslo ritmu
12.30 Kaimo akademija

13.00 Nauja diena
14.00 „Paslaptys“ 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Paslaptys“ 
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 Laikykitės ten 
su Andriumi Tapinu
00.30 „Reali mistika“ 
01.30 „Paslaptys“ 
02.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03.20 Laikykitės ten 
su Andriumi Tapinu
04.00 Alfa taškas
04.25 Kaimo akademija
04.45 „Reali mistika“



9 psl.  2020-10-09

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti tvarkingą, 1 
kambario butą mikrorajone, ilgam 
laikotarpiui. Tel. 8 618 79 799.  
Rokiškis
• Išsinuomosiu žemės ūkio 
paskirties žemę. Tel. 8 605 26 260. 
Rokiškis
• Išsinuomosiu žemę Rokiškio 
rajone. Tel. 8 605 01 283.  
Rokiškis

BALDAI

• Knygų spintą su staliuku 
televizoriui. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 614 27 316. Rokiškis
• Minkštą kampą su patalynės dėže. 
Galiu atvežti. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 626 01 716. Rokiškis
• Spintelę. Kaina 10 Eur. Tel. 8 605 
05 560. Rokiškis
• Ne naują, geros būklės lovą. 
Ilgis 2 m, plotis 82 cm. Apačioje 

yra patalynės dėžė. Kaina 55 
Eur, derinama. Tel. 8 698 47 549. 
Rokiškis
• Labai geros būklės, mažai 
naudotą, rudos spalvos, odinį 
sėdmaišį. Tel. 8 698 21 891. 
Rokiškis
• Sofą-lovą, ištiesiama su patalynės 
dėže. Tel. 8 611 55 318.  
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau bet kokio darbo, 
siūlyti Rokiškio raj., Obeliuose, 
Kriaunose, Pakriauniuose.  
Tel. 8 676 70 405. 
• Pareiginga vidutinio amžiaus 
moteris ieško darbo.  
Tel. 8 628 05 729. Rokiškis
• Moteris ieško darbo.  
Tel. 8 605 06 063. Rokiškis
• Ieškau darbo Juodupėje. Galiu 
prižiūrėti senyvo amžiaus žmogų. 
Tel. 8 637 04 057.
• 42 metų vyras ieško darbo, gali 
būti ir komandiruotės.  
Tel. 8 672 86 131. Rokiškis
• 41 metų moteris ieško darbo.  
Tel. 8 602 21 055. Rokiškis
• Jaunas vyras ieško bet kokio 
darbo. Esu dirbęs lentpjūvėje, 
taip pat galiu dirbti pagalbiniu 
darbininkui. Darbas Rokiškyje arba 
Pandėlyje. Tel. 8 648 52 719. 
• Ieškau darbo, dabar esu 
dekretinėse atostogose, bet galiu 
dirbti nuo 8 val. iki 17 val. Galiu 
prižiūrėti vaikus, dirbti valytoja. 
Užmokestis pagal susitarimą.  
Tel. 8 626 87 638. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• UAB Rokauta ieško vairuotojų-
ekspeditorių tarptautiniams 

pervežimams: Lietuva - Vakarų 
Europa – Rusija ir Lietuva – Rusija. 
Siūlome lanksčias darbo sąlygas. 
Perkūno 5A, Rokiškis.  
Tel. 8 656 60 552. 
• Reikalingi darbininkai statybos 
ir pastatų remonto darbams atlikti. 
Svarbu atsakingumas ir be žalingų 
įpročių. Darbas Rokiškyje ir 
Rokiškio rajone. Tel. 8 686 89 529. 
• Reikalinga anglų kalbos 
mokytoja, penktosios klasės 
mokiniui. Tel. 8 603 03 994. 
Rokiškis
• Reikalingas traktorių Belarus ir 
T-150 mechanikas.  
Tel. 8 687 94 751. Rokiškis
• Reikalingi pagalbiniai darbininkai 
įvairiems statybų darbams. 
Atsiskaitymas kiekvieną savaitgalį 

už atliktus darbus, reikalingi 
asmenys tik turintys patirties, 
Objektas Pabradėje, nemokamas 
apgyvendinimas. Kaina 2000 Eur. 
Tel. 8 604 74 745. 
• Ieškau apdailininkų. Glaistymas, 
dažymas, plytelių klijavimas. 
Objektas Pabradėje, apgyvendinu. 
Darbas ne mažiau kaip 6 mėn. 
Atsiskaitymas už darbus kas antrą 
savaitgalį. Mokama už atliktus 
darbus, skaičiuojant ploto kvadratus 
pagal sutartą kainą. Kaina 2500 
Eur. Tel. 8 604 74 745. 
• Įmonei reikalingi miško 
darbininkai. Pagalbiniai ir pjovėjai. 
Tel. 8 672 50 117. Rokiškis
• Reikalingi meistras padaryti 
portretą ant antkapio. Gerai 

atsilyginsiu. Tel. 8 674 97 590. 
Rokiškis
• Darbui Aukštakalniuose ieškome 
šaltkalvio. Darbas: gamybinių 
įrengimų remontas. Reikalavimai: 
mokėti virinti. Panašaus darbo 
patirtis, būtų privalumas. 
Atlyginimas nuo: 600 Eur į rankas. 
Tel. 8 656 68 612. Rokiškis
• Autoservisui reikalingas žmogus 
mokantis tvarkyti važiuokles, 
taip pat norintis išmokti dirbti su 
suvedimo staklėmis. Išsamesnė 
informacija telefonu.  
Tel. 8 641 64 818. Rokiškis

KITA

• Tautinį moterišką kostiumą. 

Namų audimo. Yra sijonas, liemenė 
ir žiurstas. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 609 95 179. Rokiškis
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Spalio 9-oji, 
penktadienis, 

41 savaitė
Iki Naujųjų liko 83 dienos

Pasaulinė pašto diena
Saulė teka 7.35 val., 
leidžiasi 18.36 val. 

Dienos ilgumas 11.01 val. 
Mėnulis – delčia.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Denys, Diodoras, Diomedas, 
Dionizas, Dionyzas, Geditas, 

Kilna, Kilnė, Klementina, 
Virbutas, Virgailas, Virgailė.

Rytoj:  Butautė, Danas, Danielė, 
Danielius, Danius, Danys, Gilvyda, 

Gilvydas, Gilvydė.
Poryt: Germanas, Kvirinas, 

Rimbutas, Rimdauga, 
Rimdaugas, Rimdaugė, Valius, 

Zina, Zinaida.

Dienos citata
„Kiekvienas girdi tik tai, 

ką supranta“ 
(J. Gėtė).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1701 m. Niu Heivene (JAV Ko-
nektikuto valstija) įsteigtas Jeilio 
universitetas.

1799 m. prie Olandijos krantų 
nuskendo Didžiosios Britanijos 
fregata „HMS Lutine“. Jos varpas 
buvo ištrauktas ir vėliau pritvir-
tintas Londono draudimo kom-
panijoje „Lloyd’s“. Varpu būdavo 
skambinama gavus svarbią žinią, 
pavyzdžiui, apie paskendusį laivą.

1967 m. Bolivijoje nužudytas 
Argentinoje gimęs revoliucionie-
rius Ernestas „Če“ Gevara.

1975 m. Nobelio taikos pre-
mija paskirta sovietų disidentui ir 
žmogaus teisių gynėjui Andrejui 
Sacharovui.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1850 m. gimė rašytojas, pirmo-
jo lietuviško istorinio romano „Algi-
mantas“ autorius gydytojas Vincas 
Pietaris. Mirė 1902 m. Ustiužnojė 
(Rusija).

1920 m. generolo Lučiano Želi-
govskio vadovaujama lenkų kariuo-
menė užėmė Vilnių.

1929 m. žymaus istoriko, kny-
gotyros teoretiko Joachimo Lele-
velio, palikusio vertingą knygų ir 
atlasų rinkinį Vilniaus universitetui, 
palaikai atvežti iš Paryžiaus ir perlai-
doti Vilniaus Rasų kapinėse.

1944 m. Vokietijos Braunšveigo 
mieste emigrantai iš Lietuvos įkūrė 
pirmąją Vokietijoje lietuvių mokyklą.

Post scriptum
Glušą ir bažnyčioj muša.

Gardi ir labai soti pomidorinė baltųjų pupelių sriuba
Ingredientai:
• 800 g virtų arba konservuotų baltųjų 
pupelių 
• 400 g trintų konservuotų pomidorų 
be odelių ir sėklyčių
• 800 ml vandens 
• Dviejų vidutinio dydžio bulvių 
• 100 g šalto rūkymo šoninės
• Vidutinio dydžio svogūno 
• 3 skiltelės česnako 
• 1 v. š. alyvuogių aliejaus 
• 1 a. š. druskos 
• 0,5 a. š. raudonosios paprikos milte-
lių 
• 0,5 a. š. čili pipiro miltelių
Gaminimo eiga:
Svogūną nulupkite, susmulkinkite ir 
atidėkite į šalį.  Česnako skilteles nu-

lupkite, sutrinkite česnako spaustuku. Šoninę supjaustykite nedideliais gabalėliais. Bulves 
nulupkite ir supjaustykite nedideliais gabalėliais.  Puode, kuriame virsite sriubą, įkaitinkite 
1 valg. š. aliejaus ant vidutinės ugnies. Sudėkite svogūną, pakepkite kelias minutes, tada 
sudėkite česnaką, pakepkite 1 min, po to sudėkite šoninę ir kepipkite, kol svogūnas su-
minkštės ir šoninė šiek tiek apskrus. Į tą patį puodą supilkite trintus pomidorus, vandenį, 
sudėkite bulves, pagardinkite druska ir prieskoniais. Sriubą užvirkite, ir virkite tol, kol bul-
vės suminkštės (apie 15 min). Po to sudėkite pupeles, išmaišykite ir pavirkite dar 5 min. 
Skanaus! Sriuba labai gardi su česnakiniu batonu

LAISVALAIKIUI

• L dydžio sauskelnes suaugusiems, 
neišpakuotos. Tel. 8 615 16 534. 
Rokiškis
• Skaldytas, sausas lapuočių 
malkas. 7,5 kub. m. Pasiimti 
patiems. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 627 82 138. Rokiškis
• Naujas, vietines signalizacijas. 
Čekiškos, siunčiu. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naudotą, kombinuotą vandens 
šildymo katilą Tatromat 150. 
Pakeistas kaitinimo elementas. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 687 25 201. 
Rokiškis
• Mažai naudotą kampinę vonią. 
Matmenys140cm×104 cm.  
Tel. 8 612 21 060. Rokiškis
• 140x200 cm čiužinį. Kaip naujas, 
be defektų. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 695 50 982. Rokiškis
• Malkas: alksnis, beržas, uosis, 
spygliuotis. Malkos sausos. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 622 36 499. 
Rokiškis
• Įvadinį skydelį (vienfazis), 
el. skaitliukus, saugiklius, 
automatėlius, magnetinius 
paleidėjus, talpuminius 
kondensatorius. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Malkas. Skaldytos, mažais 
kiekiais, atvežu. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Būdą mažam šuniui.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Trifazį el. generatorių, be 
variklio, rusiškas.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Stiklinius indus vynui ir sultims. 
Stiklainius (indelius) 0,5, 0,7, 1 ir 
3 litrų talpos. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Statines. 3 t ir kitokių įvairių 
talpų. Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• Manekeną su stikliniu stovu ir 
peruku. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Ąžuolinę pelėdos skulptūrą, 
impregnuota. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 681 78 323. Rokiškis
• Ąžuolinį grybą, impregnuotas, 
aukštis 60 cm. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 681 78 323. Rokiškis
• Įvairių matmenų pjautą medieną. 
Tel. 8 618 33 452. Rokiškis
• Bityną su 10 šeimų, paruoštų 
žiemojimui ir vagonėlį.  
Tel. 8 618 33 452. Rokiškis
• Malkas. Sausos, skaldytos ir 
rąsteliais. Tel. 8 624 68 039. 
Rokiškis
• Du, mažai naudotus, dvipusius 
pledus su gyvūnų atvaizdais. 
210x160 cm. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Kietojo kuro katilą Kalvis-4 
su rinkėmis. Tvarkingas, veikia. 
Keičiamas, nes modernizuojama 
šildymo sistema. Kaina 250 Eur. 
Tel. 8 676 11 775. Rokiškis
• Įvairius miltus gyvuliams. 
Atvežu. Yra ir skaldytų grūdų.  
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis
• Vežame į namus: briketai nuo 

115 Eur.(mišrūs, beržas, uosis, 
ąžuolas); granulės nuo 145 Eur., 
su pristatymu. Tel. 8 646 01 050. 
Rokiškis
• Stalinę dienos šviesos lempą, 
reguliuojama. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
• Ramundas GM parduoda 
kokybiškus, be priemaišų, 
medienos pjuvenų eko briketus 
RUF. Supakuota ant padėklo. 
Svoris 960 kg. Kaina 1 padėklo 
114 Eur. Atsiiimti: Miškininkų 
10, Rokiškis. Už papildomą 
mokestį galime pristatyti pirkėjui. 
Papildomas tel. 861006480.  
Tel. 8 656 20 131. 

MAISTO PRODUKTAI

• Bulves. Maišas apie 40 kg/12 Eur, 
pašarinės 80 Eur/t. Kiekis ribotas. 
Kazliškio sen. Pristatau.  
Tel. 8 615 46 365. 
• Kopūstus, tinkančius raugimui, ir 
bulves. Tel. 8 698 23 123.  
Rokiškis
• Danielių skerdieną. Pusė 
danieliaus (apie 14 kg) - 100 Eur, 
visas danielius (apie 28 kg) - 200 
Eur. Aukščiausia mėsos rūšis. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 674 22 216. 
Rokiškis
• Avienos skerdieną. 1 kg/4 Eur. 
Rokiškio r., Jūžintų kaimas.  
Tel. 8 675 79 364. 
• Avietes, kaina 2 Eur/kg.  
Tel. 8 678 03 831. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Gitarą ir smuiką. Kainos 
sutarinės. Tel. 8 458 53 056. 
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas turėtumėt padovanoti 
pagalvių ar užuolaidų.  
Tel. 8 646 98 570. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Dingo katytė, labai draugiška, 
sterilizuota. Gyvena Laisvės g. 
Galėtų būti kažkur aplink ją. Jei 
kas priglaudėte ar matėte, labai 
prašome paskambinti. Atsilyginsim. 
Tel. 8 628 84 173. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Įvairaus pjovimo medieną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Lapuočių dailylentes.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Išpjautą statybinę medieną, 
viengubo ir dvigubo pjovimo, 
pušies rąstus po 6 m, sausus rąstus 

malkoms. Tel. 8 621 95 192. 
Rokiškis
• Trijų dalių vartus. 3x1. Kaina 55 
Eur. Tel. 8 620 55 819.  
Rokiškis
• Langus. 208x135 cm, 2 vienetai, 
atidaromi. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 620 55 819. Rokiškis
• Faneruotas medžio duris su 
staktomis. 205x87 cm.  
Tel. 8 673 56 283. Rokiškis
• Suktuką. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 674 54 495. Rokiškis
• Euro padėklus. Kaina 2 Eur.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Aprilia motociklą. TA iki 2021-
07-01. Pridedu šalmą su akiniais 
ir Airsal grupe. 70cc. Kaina 650 
Eur, derinama. Tel. 8 623 60 575. 
Rokiškis
• Dviračius (26 ir 28 dydis). Už abu 
160 Eur, galima derėtis. Išsamesnė 
informacija telefonu.  
Tel. 8 621 96 702. Rokiškis
• Opel Vectra. 2000 m. TA iki 
2021-10. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 619 52 020. Rokiškis
• Tvarkingą Opel Zafira. 2004 m., 
dyzelis. Tel. 8 699 33 786.  
Rokiškis
• Opel Astra. 2004 m., 1,7 l, 
dyzelis. TA iki 2022.06. Smulkūs 
defektai. Kaina 1250 Eur.  
Tel. 8 687 25 201. Rokiškis
• Geros būklės, važiuojantį rusišką 
mini mopedą. Kaina 220 Eur.  
Tel. 8 612 56 267. Kupiškis
• VW Golf. 2001 m., 1,6 l, 
benzinas, 158000 km rida, TA 2 
metams. Kaina 1200 Eur.  
Tel. 8 685 56 884. Rokiškis
• Du elektrinius paspirtukus 
Ninebot Segway es2. Atstumas max 
25 km. Greitis 28 km/val. Garantija 
dar 1 metams. Kaina už abu 470 

TRANSPORTO PRIEMONĖS

Eur.  Perkant atskirai vienas 250 
Eur, kitas 220 Eur.  
Tel. 8 602 74 307. Rokiškis
• Opel Vectra. Užsiveda, važiuoja, 
TA iki 2021 m. gegužės mėn. 
Kaina 220 Eur. Tel. 8 650 30 705. 
Rokiškis
• Honda Civic. 2 l, 63 kW, TA 
iki 2021 m. gruodžio mėn. Kaina 
derinama. Yra defektų. Kaina 200 
Eur. Tel. 8 650 30 705.  
Rokiškis
• Volkswagen Golf 5. 2005 m., 1,6 
l, benzinas, su TA. Vokiška, keturių 
durų, lieti ratai. Kaina 1950 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Traktoriaus priekabą. Kaina 550 
Eur. Tel. 8 678 41 146.  
Rokiškis
• Miesto, plentinį keturratį 250cc, 
registruotas su dokumentais, 
mechaninis 4+1. Kaina 1500 Eur. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Dviračius. Yra sulakstomas. Ir 
detales rusiškiems dviračiams.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Audi A6. 1,9 l, TDI,  Avant, 
Quattro, 1998 m. 11mėn. 
Patikimas variklis, 81 kW, trauka 
gera. Techniškai tvarkinga. TA 
dar metams. Viskas kas yra 
komplektacijoje veikia: oro 
kondicionierius, šildomos sėdynės 
priekyje, autopilotas, bc, oda. 
Kaina 1449 Eur. Tel. 8 621 71 338. 
Rokiškis
• VW Passat B5. 1999 m., 1,9 l, 
81 kW, dyzelis. TA iki 2022.06. 
Kaina 700 Eur. Tel. 8 622 51 701. 
Rokiškis
• Audi A4. 1996 m. 07mėn. 
Benzinas, nauja TA ikiI 2022.09.29. 
Viskas veikia, sėdi ir važiuoji. 
Galima apžiūrėti Automobilių 
švara, Taikos g. 18. prie žiedo, 
Rokiškis. Galime parduoti 
išsimokėtinai be banko paslaugų. 
Kaina 650 Eur. Tel. 8 677 67 391. 
• Priekabą Skifas. Yra dangtis ir 
katilas vandeniui.  
Tel. 8 684 63 498. Rokiškis
• Alfa Romeo 159. 2006 m. 12 
mėn.,  2,4 l, 147 kW. Su TA. Ūžia 
priekinis guolis, vairo kolonėlė 
leidžia skystį. Kaina derinama. 
Kaina 1600 Eur. Tel. 8 628 82 805. 
Rokiškis
• Škoda Fabia. 2009 m., 1,4 
l, benzinas, smėlio spalvos. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Tel. 8 682 11 035. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Žiemines padangas. R14, su 
Mazda ratlankiais 4 vnt. ir su 
Subaru ratlankiais 2 vnt. Kaina – 80 
Eur už visas. Tel. 8 603 63 927. 
Kupiškis
• Originalius VW ratlankius. R14, 

4x100, padangos prastos. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 662 44 126.  
Anykščiai
• Keturių skylių, lengvojo lydinio 
ratlankius. R15, tarpas tarp skylių 
108x76 mm, centrinė skylė 58 mm. 
Tel. 8 615 55 734. Rokiškis
• 2000 m. Opel Astra. 2 l, dyzelis, 
74 kW. Tel. 8 606 14 217.  
Rokiškis
• Opel Astra. 2004 m. dalimis. 
Sankabą, vairo kolonėlę. 
Automatinė pavarų dėžė.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• Opel Astra dalimis. 2 l, TDI, 74 
kW, 2001 m. Tel. 8 605 09 113. 
Rokiškis
• Lietus ratlankius. R16 - 80 Eur., 
su padangomis - 120 Eur. Nuo VW 
Golf 4. Tel. 8 610 70 183.  
Kupiškis
• Opel Frontera dalimis. 2,2 l, TDI. 
Tel. 8 620 70 069. Rokiškis
• Audi A4 B6, universalo bagažinės 
dangtį. Geros būklės, pilna 
komplektacija. Kaina derinama. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 686 44 756. 
Rokiškis
• VW Golf dalimis. 2000 m., 
hečbekas. 1,9 l, TDI, 81 kW.  
Tel. 8 629 45 390. Rokiškis
• Peugeot 306 dalimis. 2 l, HDI, 66 
kW, 2001 m., dyzelis.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• R13, R14, R15, R16, įvairių 
matmenų padangas ir ratlankius. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Keturratį 110cc dalimis 
(automatas). Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Ratus Audi B3, B4, Ford Galaxy, 
VW Passat, Peugeot, Renault, Ford, 
Škoda automobiliams.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Niva, Vaz ratus ir kt.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Audi 80 B4, dyzelis. Ford 
Mondeo 1,8 l, dyzelis. Opel Kadett 
1,3 l, benzinas ir  Renault Espace, 
1994 m. dalimis. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• GAZ-53, 51 padangas, dalis. 
GAZ-63 ratus, reduktorių.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• R15 Volvo 5x108 ratų komplektą, 
50 Eur. Yra dar skardiniai ratlankiai 
su žieminėmis padangomis, R15, 
90Eur. Tel. 8 626 96 006.  
Rokiškis
• VW Touran. 2007 m., 1,9 l, 77 
kW . Tel. 8 612 48 499. Kupiškis
• VW Sharan. 1998 m., 1,9 l, TDI, 
sidabrinis. Tel. 8 612 48 499. 
Kupiškis
• Peugeot 306. Universalas, 1,6 
l, benzinas. Tel. 8 612 48 499. 
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

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

PARODOS
Viešojoje bibliotekoje
Senųjų nuotraukų paroda  „Tarpukario bajorai”.
„Meilės dainius Paulius Širvys’ (100-osioms gimimo me-
tinėms).
Spaudinių paroda, skirta Pasaulinei gyvūnų globos die-
nai.
 Rasos Junokienės gulbių kolekcijos paroda.

Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje
Spaudinių parodos:
Aukštaitijos regiono bibliotekų kūrybinių darbų paroda „Su lėle ant pasakų sparnų“.
Spaudinių paroda „Spalvotam pasakų pasauly”, skirta  italų rašytojo, literatūrinių pasakų 
kūrėjo Gianni Rodari 100-osioms gimimo metinėms.
RENGINIAI
Viešojoje bibliotekoje
Spalio 10 d. 13 val. – Poetinis meninis vyksmas su poetu ir menininku Gvidu Lataku.
Spalio 7–18 d. „Nepatogaus kino“ festivalis Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios biblio-
tekos Meno ir muzikos erdvėje. Laukia turtinga dokumentinių filmų programa. Naujausi 
dokumentiniai filmai žmogaus teisių temomis (nemokamai, filmų peržiūroms skirti du 
kompiuteriai, atsineškite savo ausines).
Spalio 15 d. 10 val. – Konferencija „Mykolas  Römeris ir Römerių giminė“, skirta Mykolo 
Römerio 140-osioms gimimo metinėms, Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos 
Renginių salėje.
Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje
Spalio 13-14 d. 15 val. – kūrybiniai užsiėmimai, skirti Lego konstruktorių ir robotikos 
rinkinių pristatymui ir konstravimui.
Spalio 15 d. 15 val. – Kino diena!, 3D filmo rodymas vaikams ir jaunimui.
Spalio 16 d. 15 val. – „Interaktyvūs užsiėmimai“: Interaktyvaus stalo ir Xbox One žaidi-
mai, užsiėmimai su 3D spausdintuvu.
Spalio 16 d. 15 val. – žaidimai virtualioje realybėje (su virtualiais realybės akiniais).
Spalio 12-16 d. – skirtuko knygai darymas, taikant kompiuterinę grafiką.

Kupiškis
• Mitsubishi Space Star dalimis. 
2004 m., 1,6 l, benzinas, oro 
kondicionierius, maža rida, salonas 
tvarkingas. Tel. 8 685 40 071. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Televizorių Panasonic. 37 cm 
įstrižainė, plonas. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Dviejų korpusų plūgą. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 625 81 278.  
Rokiškis
• Elektros variklį 7,5 kW ir Zid 
variklį. Tel. 8 614 19 157.  
Rokiškis
• Traktorių DT-75. Yra buldozeris, 

pakaba. Tel. 8 615 53 912.  
Rokiškis
• Tvarkingą frezą, darbinis plotis 
1,40 m. Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Traktoriaus DT-75 posūkių 
juostas. Tel. 8 616 35 640.  
Rokiškis
• Girninį malūną (antikvaras), 
senoviško, didelio girninio malūno 
sumažinta kopija.  
Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• SK 5 NIVA dalimis.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Grūdų malūną, kapoklinis.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Traktorių T-40 AM. Tel. 8 621 51 
320. Rokiškis
• Trąšų barstytuvą, pakabinamas, 
rusiškas. Tel. 8 621 51 320. 

Rokiškis
• Įvairius, hidraulinius kėlimo 
cilindrus, el. variklius kt.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Plūgą, dviejų korpusų. Mini 
traktoriuką ir žemės frezą, 1,35 m, 
peiliukai nauji. Tel. 8 621 55 274. 
Rokiškis
• Kratytuvą dalimis. Geros 
padangos ir visi kiti agregatai.  
Tel. 8 612 48 499. Kupiškis
• T16M traktorių dalimis.  
Tel. 8 607 48 852. Rokiškis
• T-40AM traktorių dalimis ir 
variklį dalimis. Tel. 8 607 48 852. 
Rokiškis
• 3 korpusų plūgą, kultivatorių, 
bulvių sodinamą, 5 korpusų 
vagotuvą, hidraulinį keltuvą, 3 tonų 
statinę. Tel. 8 616 89 251.  
Rokiškis

Teismas: dažniausiai tarnybą šauktiniai prašo atidėti 
dėl darbo, paskolų, „Brexito“

Vilniaus apygardos admi-
nistracinis teismas teigia 
kasmet gaunantis po kelio-
lika skundų prašant atidėti 
privalomą karo tarnybą, 
dažniausios nurodomos 
priežastys – darbas, prisiim-
ti finansiniai įsipareigojimai, 
taip pat „Brexitas“.

Pasak teismo, dažniausiai 
Karo prievolės ir komplek-
tavimo tarnybos bei Krašto 
apsaugos ministerijos spren-
dimus neatidėti prievolės 
skundžia Jungtinėje Karalys-
tėje ar Airijoje gyvenantys 
Lietuvos piliečiai.

Karo prievolės įstatyme 
nustatyta, kad privalomo-
ji pradinė karo tarnyba karo 
prievolininkams individualia 
tvarka gali būti atidėta, jei at-
liekant tarnybą būtų padaryta 
neproporcingai didelė žala 
asmeniniams ar visuomeni-
niams interesams.

Tačiau, pasak teismo, tei-
sės aktai neįtvirtina konkre-
taus sąrašo atvejų, kai dėl karo 
prievolės atlikimo galinti kilti 

žala būtų pripažįstama nepro-
porcingai didele, tad kiekvie-
nas atvejis sprendžiamas indi-
vidualiai.

„Skunduose pareiškėjai 
dažnai nurodo, kad, neatidė-
jus karinės tarnybos, jie pra-
ras darbą, teks nutraukti buto 
nuomos sutartį. Teismas to-
kius abstrakčius argumentus 
laiko nepagrįstais“, – teigiama 
pranešime.

Teismas taip pat pažymi, 
kad aplinkybė, jog asmuo 
dirba, taip pat nėra pagrindas 
atidėti karinę tarnybą – patys 
pareiškėjai skunduose daž-
niausiai nepaaiškina, kaip, ati-
dėjus karinę tarnybą kitiems 
metams, jie nepraras darbo 
vietos.

„Skunduose taip pat tei-
giama, kad nebus įmanoma 
vykdyti finansinių įsipareigo-
jimų (pavyzdžiui, nebus gali-
mybės grąžinti kreditų), jeigu 
teks atlikti privalomąją karinę 
tarnybą. Teismo įsitikinimu, 
bendro pobūdžio teiginiai 
apie finansinius nuostolius 
ar praradimus nėra pagrindas 

atidėti karinę tarnybą. Be to, 
asmenys, žinodami, kad bus 
šaukiami atlikti privalomąją 
karo tarnybą, turėtų įvertinti 
ir galimą riziką dėl finansinių 
įsipareigojimų vykdymo“, – 
informuoja Vilniaus apygar-
dos administracinis teismas.

Pareiškėjai taip pat kar-
tais dėsto ir argumentus, kad 
Jungtinėje Karalystėje dėl 
pereinamojo „Brexito“ laiko-
tarpio ekonominė situacija yra 
sudėtinga ir nėra kam perduoti 
įkurtos įmonės valdymo.

„Tačiau pareiškėjai tokių 
teiginių negali pagrįsti kon-
krečiais įrodymais, kad tose 
įmonėse nėra kitų asmenų, 
galinčių vykdyti bendrovės 
įsipareigojimus. Teismas pa-
žymi, kad bendro pobūdžio 
teiginių nepakanka daryti iš-
vadą, jog asmenims nevyk-
dant veiklos 9 mėnesius bus 
padaryta tokia žala, kad vėliau 
nebus galimybės atnaujinti 
bendrovės veiklą, įmonė ban-
krutuos ir panašiai“, – tvirtina 
teismas.

BNS inform.

Nobelio chemijos premija atiteko „genomo žirklių“ 
kūrėjoms E. Charpentier ir J. A. Doudnai

Šių metų Nobelio chemi-
jos premija paskirta pran-
cūzei Emmanuelle Charpen-
tier (Emaniuel Šarpentjė) 
ir amerikietei Jennifer A. 
Doudnai „už genomo reda-
gavimo technologijos sukū-
rimą“.

Šios mokslininkės su-
kūrė vieną tiksliausių genų 
inžinerijos įrankių: genų 
redagavimo technologiją 
CRISPR-cas9. Šia taisyklin-
gai pertrauktų trumpų susi-
telkusių palindrominių pasi-
kartojimų technologija – tam 
tikromis „žirklėmis“ – galima 
iškirpti gyvūnų, augalų ir mi-
kroorganizmų mutavusius ge-
nus ir pakeisti juos ištaisytais 
genais.

„Naudodamiesi šia [tech-
nologija] mokslininkai gali 
su itin dideliu tikslumu keis-
ti gyvūnų, augalų ir mikro-
organizmų DNR. Ši tech-
nologija padarė revoliuciją 
gyvybės mokslų [srityje], pri-
sideda prie naujų vėžio gy-
dymo būdų ir gali išpildyti 
svajonę gydyti paveldimas 
ligas“, – paskelbė Nobelio 
komitetas.

51 metų E. Charpentier ir 
56 metų J. A. Doudna yra tik 
šeštoji ir septintoji moterys, 
gavusios Nobelio chemijos 
premiją.

Tyrinėdama vienas įpras-
tas žalingas bakterijas E. 
Charpentier atrado anksčiau 
nežinotą molekulę: bakterijos 
senovinio imuninio atsako 
dalį, kuri „nuginkluoja“ viru-
sus nukirpdama jų genetinės 

medžiagos dalis.
2011 metais publikavusi 

savo tyrimo išvadas E. Char-
pentier drauge su J. A. Dou-
dna atkūrė tų bakterijų gene-
tines „žirkles“ ir supaprastino 
jas, kad jas būtų lengviau 
naudoti ir taikyti kitai geneti-
nei medžiagai.

Tuomet jos perprogra-
mavo tas „žirkles“ taip, kad 
jomis būtų galima perkirpti 
bet kokią DNR molekulę nu-
statytoje vietoje, atverdamos 
galimybes mokslininkams 
perrašyti gyvybės kodą tose 
vietose, kur DNR iškerpama.

CRISPR/Cas9 jau prisi-
dėjo prie reikšmingų pasie-
kimų javų atsparumo srityje: 
naudojantis šia technologija 
buvo pakeistas genetinis jų 
kodas, kad jie geriau atlaiky-
tų sausras ir kenkėjus.

Technologija taip pat suda-
rė sąlygas sukurti naujų vėžio 
gydymo metodų ir daug eks-
pertų tikisi, kad su ja vieną 
dieną bus galima gydyti pa-
veldimas ligas.

Pirmą kartą Nobelio che-
mijos premiją moteris gavo 
1911 metais, kai Marie Cu-
rie, 1903-aisiais jau atsiėmusi 
Nobelio fizikos premiją, buvo 
pagerbta už radžio ir polonio 
atradimą.

Prestižinę premiją sudaro 
aukso medalis ir 10 mln. Šve-
dijos kronų (959 tūkst. eurų). 

Pernai ši premija atiteko 
trims ličio jonų baterijų kū-
rėjams – amerikiečiui Johnui 
Goodenoughui, anglui M. 
Stanley Whittinghamui ir ja-
ponui Akirai Yoshino.

Įprastais metais laureatai 
savo apdovanojimą atsiimtų 
iš karaliaus Carlo XVI Gusta-
fo rankų per oficialią cere-
moniją Stokholme gruodžio 
10 dieną, kai minimos Alfre-
do Nobelio mirties metinės. 
1896-aisiais miręs išradė-
jas A. Nobelis šias premijas 
įsteigė savo testamentu.

Tačiau šiemet tokia įteiki-
mo ceremonija buvo atšaukta 
dėl koronaviruso pandemijos. 
Vietoje jos įvyks televizinė 
ceremonija, kurios metu bus 
parodyta, kaip laureatams 
premijos įteikiamos jų šalyse.

Nobelio premijų sezo-
nas prasidėjo pirmadienį, 
kai buvo paskirta medicinos 
premija. Ji atiteko amerikie-
čiams Harvey J. Alteriui ir 
Charlesui M. Rice'ui taip pat 
britui Michaelui Houghtonui.

Šie virusologai buvo ben-
drai pagerbti „už hepatito C 
viruso atradimą. 

Antradienį  Nobelio fi-
zikos premija atiteko trims 
juodąsias skyles tyrinėjan-
tiems mokslininkams. Viena 
premijos pusė buvo paskirta 
matematinės fizikos atstovui 
anglui Rogeriui Penrose'ui, o 
kita pusė – bendrai vokiečių 
astrofizikui Reinhardui Gen-
zeliui ir amerikiečių astrono-
mei Andreai Ghez. 

Daugiausiai dėmesio su-
laukiančių literatūros ir taikos 
premijų laureatai paaiškės 
šiomis dienomis, o sezoną 
kitą pirmadienį užbaigs eko-
nomikos premijos laureato 
paskelbimas.

BNS inform.

Veterinarijos tarnyba: netinkamai laikyti gyvūnai 
turėtų būti konfiskuoti

Daugelis tyrimų dėl ne-
legalios gyvūnų veislynų 
veiklos baigiami, o juose 
netinkamai laikyti gyvū-
nai turėtų būti konfiskuo-
ti, sako Valstybinės maisto 
ir veterinarijos tarnybos 
(NMVT) direktoriaus pa-
vaduotojas. 

„Tie augintiniai, kurie 
buvo laikomi blogomis są-

lygomis, bus konfiskuoti“, 
– trečiadienį Kaimo reika-
lų komitete sakė Vidmantas 
Paulauskas.  

Pasak jo, dabar tarnyba ir 
policija atlieka 19 tyrimų ir 
380 šuniukų likimo. Dėl jų 
konfiskavimo galutinį spren-
dimą priims teismas. 

Skandalas dėl galimo 
žiauraus elgesio su gyvūnais 
įsiplieskė rugsėjo pradžioje. 

Nelegaliose veisyklose ras-
ta negyvų, suluošintų gyvū-
nų, daug jų perduota globos 
organizacijoms.  

Už žiaurų elgesį su gy-
vūnu, jo kankinimą, kai 
gyvūnas žuvo arba buvo 
suluošintas, baudžiama 
viešaisiais darbais, bauda, 
areštu arba laisvės atėmimu 
iki vienerių metų.

BNS inform.
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ANEKDOTAI
meldžiamasis?

– Iš mėlynės tamstos 
paakyje.

***
Kokie trys žodžiai labiausiai 

patinka rykliui? „Žmogus už 
borto!“

***
Kaimas pasienyje. Vakaras. 

Ant suoliuko sėdi anūkas su 
seneliu. Praskrenda lėktuvas, 
iš jo iššoka parašiutininkas. 
Senelis sako:

– Žiūrėk, išminuotojas 
atskrenda.

– Seneli, o iš kur tu žinai?
– O ką kitą galima 

nutupdyti viduryje minų 
lauko.

***
Teismas. Teisėjas klausia 

kaltinamosios, kuri trenkė 
vyrui per galvą arbatinuku:

– Negi nė kiek nebuvo 
gaila?

– Aišku gaila. Buvo toks 
naujas, blizgantis, su švilpuku...

***

DOVANOJA

Orų prognozė spalio 9-12 d.

Elektroninis paštas 
reikalingas bendrauti su tais, 
kurių nenori matyti.

***
Jei norite nuoširdžiai 

padėti savo vaikams, tiesiog 
nuo jų atstokite su savo 
patarimais.

***
Kodėl vyresni žmonės taip 

yra pardavėjas ir pirkėjai.
***
Draugės guodžia 

išsiskyrusią moterį:
– Patikėk, tikrai rasi geresnį. 

Nes blogesnių tiesiog nebūna.
***
Suvalkietė diktuoja draugei 

pyrago receptą:
– Rašyk, reikia keturių 

kiaušinių.
– Gerai, taip ir parašysiu: 

reikia dviejų kiaušinių. 
– Rašyk keturis, kam sakau. 

Originaliame recepte jų buvo 
aštuoni.

***
Kaip viešajame 

transporte sumažinti zuikių 
kiekį? Grąžinti senuosius 
komposterius, o ant bilietėlių 
spausdinti politikų veidus.

***
Kalbasi du poetai:
– Kaip matau, gerbiamasis, 

jūs jau viešai skaitėte savo 
naująjį eilėraščių rinkinį.

– Iš ko sprendžiate, 

8-699-606608-699-60660

DIENOS BBQ! DIENOS BBQ! 

Staliukų rezervacija bei  užsakymai į namus tel.
Darbo dienomis 11-15 val.Darbo dienomis 11-15 val.

Pradinė mokykla, tai 
neakivaizdinės tėvų varžybos, 
kas geriau lipdo, piešia ir 
klijuoja, trunkančios ketverius 
metus.

***
Jis turėjo tiek ryšių, kad 

net pragare susiveikė patį 
geriausią katilą.

***
Mama su 4 m. sūneliu 

sėdi psichologo kabinete. Jis 
berniuko klausinėja:

– Kiek kojyčių turi katytė?
– Keturias.
– O kiek ausyčių?
– Dvi.
– O kiek uodegyčių?
– Mama, ar šitas kvailys 

niekada katės nematė?
***
Policininkas klausinėja 

piliečio:
– Kodėl jūs premjerą 

gatvėje išvadinot galviju?
– Aš apskritai ne į jį 

kreipiausi. Ir kuo aš kaltas, 
kad tik jis vienas atsiliepė?

dažnai skaito Šventąjį raštą? 
Tikriausiai jie baigiamajam 
egzaminui ruošiasi?

***
Kodėl Kalėdų senelis 

visuomet linksmas? Nes jis 
žino, kur gyvena visos blogos 
mergaitės.

***
Užuot baiminęsis dėl 

atominių elektrinių saugumo, 
tiesiog automobilyje prisisek 
saugos diržą.

***
Žmogus turi turėti puikią 

šeimą, kad turėtų kur pailsėti 
po darbo. Ir piktą uošvienę, kad 
norėtų į tą darbą eiti.

***
Buvo pastatytas paminklas 

vandalams. Vandalai pasimetė.
***
Tylėjimas auksas. Bet jei 

tylėsi tamsiame skersgatvyje – 
apiplėš.

***
Sūnelis klausia tėčio, IT 

specialisto:
– Tėti, ar ateivių yra?
 – Nea, pasibaigė, bet tu 

geriau sūrio pavalgyk.
***
Kaimietis ateina į mėsos 

produktų parduotuvę, atidžiai 
apžiūri dešras, dešreles, rūkytas 
dešras ir sako:

– Panašu, kad vieninteliai 
mėsos produktai parduotuvėje 

• Automobilinį šaldytuvą Waeco. 
Tel. 8 693 01 505. Rokiškis
• Naują vokišką siuvimo mašiną 
Singer 2282. Tel. 8 693 01 505. 
Rokiškis
• Siurblį-robotuką. Valo, viskas 
veikia tinkamai. Iš Vokietijos. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 655 12 035. 
Rokiškis
• Naudotą gerai veikiančią 
skalbimo mašiną Ardo. Kaina 65 
Eur. Tel. 8 682 12 741. 
 Rokiškis
• Vitrininį šaldytuvą. 2 metrų. 
Būklė gera. Kaina 230 Eur.  
Tel. 8 671 75 420. Rokiškis

• Dovanojame 6 mėn. kalytę. Bus 
nedidukė, labai linksma, maistui 
neišranki. Tel. 8 641 84 042. 
Rokiškis
• Po gaisro yra daug gerų plytų, 
jeigu domina, skambinkite.  

Tel. 8 650 32 702. Rokiškis
• Dovanoju du fotelius.  
Tel. 8 605 05 560. Rokiškis
• Dovanojamos mokslinės 
fantastikos, leidyklos Eridanas 
knygos. Tel. 8 621 75 934.  
Rokiškis
• Dovanoju lovą, sofą su foteliais, 
sekciją. Pasiimti patiems iš 
Juodupės. Tel. 8 645 71 282. 
• Dovanoju trijų durų spintą.  
Tel. 8 673 10 835. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Mažai dėvėtą, žieminę striukę 
berniukui, ūgis 122-128 cm.  
Tel. 8 647 47 150. Rokiškis
• Moterišką odinę striukę. Kaina 25 
Eur. Tel. 8 627 58 911.  
Rokiškis
• Odinę striukę stambiam vyrui. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 627 58 911. 
Rokiškis
• Geros būklės, tamsiai mėlyną 
striukę. Rankovė 45,5 cm, ties 
pečiais 31 cm, ilgis iš nugaros 53 

cm. Kaina 11 Eur.  
Tel. 8 675 14 084. Rokiškis
• Originalius, odinius, geros būklės 
sportinius batus Nike. Be defektų. 
Vidpadis 20,5 cm. Kaina 11 Eur. 
Tel. 8 675 14 084. Rokiškis
• Originalius, nedaug avėtus, 
odinius, geros būklės sportinius 
baltus Ecco. Be defektų. Vidpadis 
20,5 cm. Kaina 14 Eur.  
Tel. 8 675 14 084. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Vienerių metų kalytė ieško naujų 
šeimininkų. Būkite gailestingi, gal 
kas galėtumėte priglausti. Meili, 
mylinti vaikus, fotogeniška. Yra 
galimybė atvežti. 
 Tel. 8 678 02 072. Rokiškis
• Jaunas avis. Vieną avį keisčiau į 
aviną. Tel. 8 624 70 057.  
Rokiškis
• 6 mėn. Kinijos Aleksandro 
papūgą. Lytis dar neaiški, nes 
snapo spalva keičiasi nuo 2,5 
metų. Žaisminga, smalsi, atskrenda 

ant rankos. Mėgsta užskridus ant 
žmogaus laipioti per drabužius, o 
ypač mėgsta blizgučius. Kaina 250 
Eur. Tel. 8 600 13 201.  
Rokiškis
• Škotų nulėpaausės veislės katytę. 
3 m., sterilizuota. Rami, neįkyri, 
nekasinėja gėlių vazonų, nelaužo 
daigų, nekramto gėlių. Mėgsta 
pavalgyti ir tik miegoti. Leidžia 
šukuoti, karpyti nagus, nesidrasko. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 600 13 201. 
Rokiškis
• Akvariumą. Nedidelis, visiškai 
sukomplektuotas. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 693 82 442.  
Rokiškis
• Veršingą telyčią. Apsėklinta 
birželio 20 d. Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 621 35 294.  
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Nešiojamą kompiuterį Dell. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 683 27 149.  
Rokiškis
• Puikiai veikiančią „neatrištą“ 
Playstation 3 konsolę. Visi laidai, 
1 laidinis pultas, 2 belaidžiai ir 5 
žaidimai. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 605 22 152.  
Rokiškis
• Planšetinį kompiuterį Lenovo 
mix 2, 8 colių, Windows 8.1, 2GB 
RAM. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 693 82 442. Rokiškis
• Kompiuterį Dell. Reikia 
perinstaliuoti Windows .2GB RAM, 
70HDD. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 685 06 891. Rokiškis

www.rokiskiosirena.lt


