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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

Muziejaus aplinką patvarkė bebrai: 
jų nugraužtus medžius teks pjauti

Kol buvo rūpinamasi leidimais gaudyti Krašto muziejaus tvenkiniuose apsigyvenusius bebrus, šie sužalojo tvenkinius supančius medžius.
„Rokiškio Sirenos“ nuotr.

2 p.

Prenumeruokite laikraštį 
„Rokiškio Sirena“ 
neišeidami iš namų!

Prenumeruokite laikraštį „Rokiškio Sirena“ 
neišeidami iš namų!

Susisiekite su mumis telefonu +370 666 76777 
arba el. paštu reklama@rokiskiosirena.lt ir mes viską 
padarysime už Jus.

Laikraštį „Rokiškio Sirena“ paštininkai pristatys 
tiesiai į Jūsų pašto dėžutę!

Prenumeratos kainos, užsisakant „Rokiškio Sire-
ną“ antradieniais ir penktadieniais:

1 mėn. – 4 Eur, 3 mėn. – 12 Eur, 6 mėn. – 24 Eur, 
12 mėn – 48 Eur.

„Rokiškio Sirenos“ penktadieninio numerio pre-
numeratos kainos:

1 mėn. – 2 Eur, 3 mėn. – 6 Eur, 6 mėn. – 12 Eur, 
12 mėn. – 24 Eur.
Taip pat užsiprenumeruoti laikraštį galite Lietuvos 

pašto skyriuose arba www.prenumeruok.lt.
Dirbame Jums ir informuojame apie svarbiausias 

naujienas Rokiškyje, Lietuvoje ir pasaulyje.
Jas galite skaityti www.rokiskiosirena.lt bei Face-

book profilyje.
Asmeninius skelbimus kviečiame talpinti www.ro-

kiskiosirena.lt svetainėje arba susisiekti su redakcija 
reklama@rokiskiosirena.lt 

arba telefonu +370 666 76777.

Vilties gatvėje vėl badomos gyventojų automobilių padangos 2 p.

3 p.

3 p.

Šv. Mišios Rokiškio dekanato parapijose lapkričio 1-2 dienomis
Tikinčiųjų dėmesiui – šv. Mišių transliacijos„Rokiškio Sirenos“ 
facebook paskyroje bei tinklalapyje www.rokiskiosirena.lt

4 p.Akcija „Garažiukas“: Rokiškio rajone nustatyta 10 pažeidėjų
5 p.„Auksinį protą“ virtualiai žaidė trys rajono komandos

Prasminga tradicija dovanoja
ir atradimų džiaugsmą

Kapinėse netoli Aukštadvarių kaimo (Pandėlio sen.) sutikome tėčio, 1919-20 m. kario savanorio kapą tvarkančią 
Ireną Samulėnienę. Ji 506-osios kuopos vadui kapitonui Sergejui Afanasjevui papasakojo apie tėvo tarnybą 
Lietuvos kariuomenėje.
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Muziejaus aplinką patvarkė bebrai: 
jų nugraužtus medžius teks pjauti

Rudeniop Rokiškio kraš-
to muziejaus teritorijoje 
apsigyveno dar viena žvė-
relių rūšis. Tik, skirtingai 
nuo juodųjų gulbių, ančių 
ir danielių, naujieji gyven-
tojai didelio susižavėjimo 
nekelia. Atvirkščiai: jie savo 
poreikiams ėmėsi muziejaus 
aplinkos kardinalių per-
tvarkų. Jos labai sparčios 
ir žiaurios: ko gero, reikės 
pjauti nemažai muziejaus 
tvenkinius supančių medžių. 
Mat ruošdami atsargas žie-
mai bebrai faktiškai juos 
sunaikino. Tiesa, Rokiškio 
miesto seniūnija talkina 
muziejui atsikratyti nepa-
geidaujamų tvenkinio įna-
mių. Tačiau aplinkosaugos 
specialisto teigimu, bebrus 
galima gaudyti tik spąstais, 
ir šis procesas gali užtrukti.

Bebrai buvo pastebėti 
rudeniop
Pasak Rokiškio krašto 

muziejaus direktorės Nijo-
lės Šniokienės, bebrai dvaro 
tvenkiniuose buvo pastebėti 
rudeniop. Veiklos pėdsakai 
pastaruoju metu tapo itin aki-
vaizdūs: vienas po kito ap-
graužti didoki medžiai. Dabar 
bebrų ardomoji veikla suinten-
syvėjo – gyvūnėliai ruošiasi 
žiemos atsargas. Todėl apie 
tvenkinius vienas po kito grau-
žiami didžiuliai medžiai. Ne 
visus juos žvėreliai nuvertė: 
kai kuriuos tik gerokai pagrau-
žė ir paliko. „Gaila gadinamų 
medžių. Keletą apvyniojome 
tinklu, bet tai ne išeitis“, – sakė 
muziejaus direktorė.

Bebrai ne tik sugadino 
nemažai tvekinius supančių 
medžių, bet kenkia ir patiems 
tvenkiniams. Jei ten bus suręs-
ta užtvanka ir bebrų skaičius 
išaugs, akivaizdu, kad ir šiaip 
jau valytini vandens telkiniai 
ims pelkėti. Todėl, pasak mu-
ziejaus direktorės, vos tik pa-
mačius, kad tvenkiniuose yra 
nepageidaujamų gyventojų, 
imta spręsti problemą, kol ji 
neįsisenėjo. Tačiau išnaikinti 
bebrus ne taip paprasta: mies-
te jų šaudyti negalima.

Seniūnija padėjo
Rokiškio krašto muzie-

jaus Ūkio skyriaus vedėjas 
Valentinas Skeirys „Rokiškio 
Sirenai“ patvirtino, kad dalį 
medžių bandoma apsaugoti 
apjuosiant juos tinklu. Tačiau 
žvėrelių tai neatbaido: jei tin-
klu apjuostas vienas medis, 
jie ima „tvarkyti“ greta au-
gančius. „Visų medžių tinklu 
gi neapjuosi“, – sakė pašne-
kovas. Pasak jo, vienintelis 
problemos sprendimas – iš-

kraustyti bebrus iš tvenkinių. 
O kaip tai padaryti? Kadangi 
veiksmas vyksta miesto te-
ritorijoje, vienintelė galima 
priemonė bebrų atsikratyti – 
išgaudyti juos specialiais, Eu-
ropos Sąjungos reikalavimus 
atitinkančiais spąstais. Pasak 
pašnekovo, už pagalbą spren-
džiant šį klausimą, muziejus 
dėkingas Rokiškio miesto 
seniūnijai: ji ir leidimus be-
brams gaudyti gavo, ir jų gau-
dymo procedūra pasirūpino.  
Pasak V. Skeirio, jau prasidėjo 
ir bebrų gaudymas.

Į spąstus įvilioti nelengva
Rajono savivaldybės Ar-

chitektūros ir paveldosaugos 
skyriaus vyriausiasis specia-
listas Darutis Krivas „Rokiš-
kio Sirenai“ patvirtino, kad 
savivaldybei problema žino-
ma, imtasi priemonių bebrus 
išgyvendinti iš tvenkinių. Tai 
jau ne pirmasis kartas, kai jie 
bando apgyvendinti šią pa-
trauklią vietą. Tačiau anksčiau 
tvenkiniai buvo apžėlę men-

kaverčiais krūmais, tai bebrai 
naikino pirmiausia juos, todėl 
žala buvo ne tokia akivaizdi. 
Dabar gi, išnaikinus menka-
verčius želdinius, bebrai ne-
turi kito maisto šaltinio, išsky-
rus medžius.

Pasak pašnekovo, bebrai 
ruošiasi sau gyvenamąją vie-
tą bei maisto atsargas: žalias 
medžių šakeles. Kitaip jų pa-
siekti negali, kaip tik nugrauž-
dami medį ir nuversdami jį į 
vandenį.

Kiek tiksliai bebrų yra 
tvenkiniuose, neaišku. „Kal-
bama buvo, kad matyti vienas. 
Tik vargu ar bebras gyvens 
vienas, tikriausiai jų yra bent 
jau pora“, – svarstė D. Krivas.

Gaudyti spąstais bebrus, 
pasak jo, yra išduotas leidi-
mas. Tačiau išduotas leidimas 
ir pastatyti spąstai visiškai 
nereiškia, kad bebrai tuoj pat 
puls į juos lįsti. „Gali būti, kad 
jų gaudymas gali užtrukti ne 
vieną dieną“, – sakė pašneko-
vas. O kol bus pagauti, natū-
ralu, kad bebrai toliau kaups 
maisto atsargas, naikindami 
aplinkinius medžius.

O koks likimas laukia jau 
pažeistų medžių? Pasak D. 
Krivo, akivaizdu, kad juos 
teks pjauti.

Įkliuvo keturi jaunikliai
Rokiškio miesto seniūnas 

A. Krasauskas Rokiškio Sire-
ną informavo, jog antradienio 
rytą pavyko sėkmingai sugau-
ti vieną, o trečiadienio, spalio 
28-sios rytą – dar tris bebrų 
jauniklius.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Vadovaujantis Rokiškio rajono savi-
valdybės mero 2020 m. spalio 26 d. po-
tvarkiu Nr. MV-37, Rokiškio rajono sa-
vivaldybės tarybos posėdis šaukiamas 
nuotoliniu būdu, fiziškai nedalyvaujant 
savivaldybės tarybos nariams. Posėdis 

vyks spalio 30 d. (penktadienį) 10 val. naudojant te-
lekomunikacijos priemones (vaizdo ir garso konfe-
renciniu ryšiu „Zoom“ platformoje).

Tarybos posėdžio darbotvarkė skelbiama interne-
to svetainėje www.rokiskis.lt (žr. ,,Naujienos“).

Užs. 1169

Vilties gatvėje vėl badomos 
gyventojų automobilių padangos

Dar rugsėjo pradžioje 
Rokiškio Sirenoje rašė-
me apie vandalų išpuolius 
Vilties gatvėje, kai dešim-
timis buvo badomos au-
tomobilių padangos (skai-
tykite čia: https://www.
rokiskiosirena.lt/naujiena/
kriminalai/vilties-gatv-
je-vandal-ipuolis-suba-
dytas-padangas-skaiiuo-

ja-deimtimis).

Deja, istorija vėl kartoja-
si - trečiadienio rytą Vilties g. 
daugiabučių gyventojų laukė 
nemaloni staigmena. „Opel“  
automobiliui subadyta viena, 
„Volvo“ - dvi padangos. Polici-
ja aiškinasi įvykio aplinkybes.

„Rokiškio Sirena“
inform.

Gelbėjo sunegalavusį vyrą
Spalio 28 d., 14:50 val. 

gautas pranešimas, kad Ba-
jorų k., Bajorų g., giminaitis 
nuo sekmadienio negali su-
sisiekti su savo broliu, kuris 
prieš 1 mėn. patyrė insultą, 
galimai jam sutriko sveikata.

Atvykę ugniagesiai ištrau-
kiamomis kopėčiomis pro lan-

gą pateko į vidų. 
Jie durys atrakino iš vidaus 

ir įleido greitosios medicinos 
pagalbos medikus. Vyras rastas 
nukritęs ant grindų.

Priešgaisrinės apsaugos 
ir gelbėjimo departamento

Rokiškio priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos 

inform. 

Pažadėjo naujus bortus ledo ritulio aikštelei 
Spalio  28-ąją rajono 

savivaldybės kvietimu Ro-
kiškyje lankėsi asociacijos 
„Hockey Lietuva“ gene-
ralinis sekretorius Vaidas 
Budrauskas ir tarybos pir-
mininkas Mindaugas Mar-
cinkevičius. Su jais susiti-
ko rajono meras Ramūnas 
Godeliauskas, Kūno kultū-
ros ir sporto centro direk-
torius Tadas Stakėnas bei 
Rokiškio ledo ritulio klubo 
prezidentas Rimantas Sa-
kaitis (rajono savivaldy-
bės nuotr.). Vizitas buvo 
vaisingas: dengtoje ledo 
ritulio aikštelėje jau kitą 
savaitę planuojama pradėti 
montuoti naujus apsaugi-
nius bortus. 

Rajono savivaldybės fa-
cebook paskyroje skelbiama, 
kad aptarus rajono savivaldy-
bės, jos įstaigų ir visuomeni-

nių organizacijų indėlį į ledo 
ritulio infrastruktūros puose-
lėjimą rajone bei šios sporto 
šakos raidą, buvo sutarta dėl 
labai svarbaus dalyko: „Hoc-
key Lietuva“ neatlygintinai 
skirs Rokiškio ledo ritulio 
bortus „Raita“, kurie buvo 
naudoti Lietuvoje vykusiame 

2018 m. I B diviziono pasau-
lio čempionate. Nauji apsau-
giniai bortai bus su apsaugi-
niais stiklais, juosiančiais visą 
aikštelę

Kaip pranešama, jau kitą 
savaitę bortai rėmėjų UAB 
„Rokauta“ ir AB „Rokiškio 
sūris“ dėka bus atgabenti į Ro-

kiškį ir pradėti montuoti.
Už dovaną rajono savi-

valdybė įsipareigojo ir toliau 
bendradarbiauti su šios spor-
to šakos klubais, skatinti da-
lyvauti Lietuvos ledo ritulio 
čempionate. 

Rajono savivaldybės
inform.

www.rokiskiosirena.lt www.rokiskiosirena.lt
qNaujienos 
qSkelbimai

qVideo 
ir fotogalerijos

Paskelbė karšto vandens
ir šilumos kainą

Nuo lapkričio 1 d. nustatyta AB „Panevėžio energija“ 
vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 4,33 
ct/kWh (be PVM). Gyventojams šiluma kainuos 4,72 ct/
kWh (su 9 proc. PVM), kitiems vartotojams – 5,24 ct/
kWh (su 21 proc. PVM).

Palyginus su praėjusių metų lapkričio mėnesiu, šį lapkri-
tį centralizuotai tiekiamos šilumos kaina 7,3 proc. mažesnė. 
Pagal nustatytą šilumos kainą perskaičiuojama karšto van-
dens kaina. Nuo 2020 m. lapkričio 1 d. gyventojams karštas 
vanduo kainuos 4,21 Eur (su 9 proc. PVM) už kubinį metrą.

AB „Panevėžio energija“ inform.
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Kaip Rokiškį mato užsieniečiai: 
Rusijos blogerio požiūris

Rokiškėnai, žinoma, 
labai myli savo miestą. 
Tačiau kaip jis atrodo už-
sieniečio akimis? Tokią 
progą pažiūrėti į Rokiškį 
anksčiau jo nemačiusio 
žmogaus akimis, surinkus 
informaciją tik iš viešai 
prieinamų atvirųjų šalti-
nių, suteikia Rusijos blo-
geris, pasivadinęs СРЕДА 
ОБИТАНИЯ (Gyvena-
moji erdvė). Video – rusų 
kalba.

Vaizdo siužetą galite pa-
matyti adresu: https://www.
rokiskiosirena.lt/naujiena/
laisvalaikis/kaip-rokik-ma-

to-usienieiai-rusijos-bloge-
rio-poiris

Šis blogeris lygina įvairius 
Europos šalių: Lietuvos, La-
tvijos, Estijos, Lenkijos, Suo-
mijos, Vokietijos, Švedijos 
miestus su panašaus dydžio 
miestais Rusijoje. Blogeris 
miestus vertina ir pagal se-
nosios architektūros, viešo-
jo sektoriaus pastatų, gatvių 
būklę, ir pagal privačių namų 
kvartalų tvarkingumą ir grožį. 

Rokiškį jis lygina su Rusi-
jos Stavropolio krašto miestu 
Ipatovo. Kadangi blogeris 
randa ne visada pačias nau-
jausias nuotraukas, todėl kai 
kurie mūsų miesto vaizdai 

šiame siužete jau gerokai 
pasenę. O ir rokiškėnams, 
matant juos, bus puiki proga 
įvertinti, kiek per pastarą-
jį dešimtetį pasikeitė mūsų 
miestas.

Ir, o taip, blogeris sumai-
šė mūsų vėliavos spalvas. 
Apie tai jis informavo ir at-
siprašė žiūrovų jau šio siu-
žeto apraše.  

Pats autorius tiesiogiai 
nenurodo, kokiame mieste 
gyvena, tačiau atidūs žiūro-
vai iš jo vaizdo siužetų iš-
šifravo, kad jis gyvena Bori-
soglebske, Voronežo srityje.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Keleivių dėmesiui,
2020 m. lapkričio 1 d. papildomai važiuos autobusas maršrutu Rokiškio 

AS-Kalneliškio kapinės:
Į Kalneliškio kapines iš Rokiškio AS (pirmos aikštelės) autobusas išvyks:
9.45; 10.35; 12.00; 12.45; 13.30; 14.15; 15.15; 16.00 val.
Iš Kalneliškio kapinių į Rokiškio AS autobusas išvyks:
10.10; 11.00; 12.25; 13.10; 13.55; 14.40; 15.40; 16.25 val.
2020 m. lapkričio 1, 2 d. visi miesto maršrutai nuo 9.15 val. važiuos iki Kalne-

liškio kapinių.
2020 m. lapkričio 2 d. (pirmadienį) vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo 

autobusai važiuos sekmadienio tvarkaraščiu.
Informacija tel. 8-458-52982

Norime informuoti, jog dėl šventinės Mirusiųjų atminimo (Vėlinių) dienos, laikraščio išleidi-
mą turime nukelti diena vėliau. Lapkričio 3-osios, antradienio laikraštį paštininkai Jums pristatys 
lapkričio 4 dieną.  Atsiprašome už nepatogumus. 

„Rokiškio Sirenos“ redakcija

Brangūs mūsų laikraščio „Rokiškio Sirena“ prenumeratoriai, 

Panevėžio apylinkės teismo rūmuose
ribojamas darbo organizavimas

Panevėžio apylinkės teis-
mo Panevėžio, Biržų, Ku-
piškio, Pasvalio ir Rokiškio 
rūmuose nuo antradienio 
bus ribojamas darbo orga-
nizavimas.

Teismo posėdžiai bylo-
se, nagrinėjamose žodinio 
proceso tvarka, organizuo-
jami tik nesant galimybės 
užtikrinti proceso dalyvių 
dalyvavimą teismo posė-
dyje nuotoliniu būdu (cen-

tralizuota teismų sistemos 
vaizdo konferencine įranga, 
vaizdo konferencijų progra-
momis Zoom ar telefoniniu 
ryšiu),  išskyrus įstatymuo-
se nustatytus neatidėlioti-
nus atvejus (pavyzdžiui, dėl 
klausimų, susijusių su suė-
mimu/suėmimo pratęsimu, 
asmens priverstiniu hospi-
talizavimu ir būtinuoju izo-
liavimu, vaiko paėmimu iš 
nesaugios aplinkos, sprendi-
mo, ir pan.).   

Teismo posėdžiams kelia-
mi reikalavimai: teismo posė-
džių salėje vienam asmeniui, 
įskaitant teisėjus ir teismo 
darbuotojus, tektų ne mažes-
nis kaip 10 kv. m plotas ir už-
tikrintas ne mažesnis nei 2 m 
atstumas tarp asmenų.

Asmenų aptarnavimas, do-
kumentų priėmimas ir išdavi-
mas vykdomas tik nuotoliniu 
būdu.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

Šv. Mišios Rokiškio dekanato 
parapijose lapkričio 1-2 dienomis
Parapija Šv. Mišios Visų šventųjų dieną 

(lapkričio 1 d.)
Šv. Mišios Vėlinių dieną 
(lapkričio 2 d.)

Rokiškio 8, 10, 12, 18 val.
15 val. šv. Mišios bus 
aukojamos Kalneliškių kapinių 
koplyčioje

9, 11, 18 val.
17 val. šv. Mišios bus aukojamos 
bažnyčios kriptoje

Panemunėlio 12 val. 12 val.
Juodupės 12 val. 12 val.
Lukštų 10 val. 10 val.
Onuškio 14 val. 14 val.
Kamajų 11 val.

18 val. šv. Mišios bus 
aukojamos Kalvių koplyčioje

11 val. 

Duokiškio 12.30 val. 12.30 val.
Salų 9.30 val. 9.30 val.
Pandėlio 11 val. 9 val.
Panemunio 13.30
Jūžintų 12 val. 12 val.
Ragelių 10 val. 10 val.
Obelių 12 val. 12 val.
Aleksandravėlės 10 val. 10 val.
Kriaunų 8.30 val.
Suvainiškio 9.30 val. 10 val.
Čedasų 12 val. 12 val.
Žiobiškio 14 val. 14 val.
Kazliškio 12 val. 12 val.

Tikinčiųjų dėmesiui – šv. Mišių transliacijos
„Rokiškio Sirenos“ facebook paskyroje 
bei tinklalapyje www.rokiskiosirena.lt

Sudėtingėjant situaci-
jai dėl covid-19 epidemi-
jos, tikinčiųjų patogumui 
„Rokiškio Sirena“ Visų 
šventųjų ir Vėlinių dieno-
mis rengs šv. Mišių trans-
liacijas.

Tie, kurie negalės šiomis 
dienomis dėl įvairių priežas-
čių apsilankyti bažnyčiose 
ir gyvai dalyvauti šv. Mišių 
aukoje, lapkričio 1-ąją, Visų 
šventųjų dieną, 15 val. kvie-
čiami stebėti tiesioginę pa-
maldų Kalneliškių kapinių 
koplyčioje transliaciją. 

O lapkričio 2-osios vakarą 
„Rokiškio Sirena“ pateiks šv. 
Mišių Rokiškio šv. apaštalo 
evangelisto Mato bažnyčios 
kriptoje vaizdo įrašą (tiesio-
ginė transliacija neįmanoma 
dėl interneto ryšio techninių 
galimybių bažnyčios rūsyje). 
Šiose šv. Mišiose pagal šim-
tamtetę tradiciją meldžiamasi 
už bažnyčios fundatorius. 

Šv. Mišių tiesioginė trans-

Lapkričio 1-ąją 15 val. „Rokiškio Sirena“ tiesiogiai transliuos šv. Mišias 
Kalneliškių kapinių koplyčioje.                                       „Rokiškio Sirenos“ nuotr.

liacija bus „Rokiškio Sirenos“ 
facebook  paskyroje, o vaizdo 
įrašai taip pat ir laikraščio sve-

tainėje www.rokiskiosirena.lt
Lina DŪDAITĖ-

KRALIKIENĖ

Parodoje – septynių rajonų atstovų darbai
Rokiškio krašto mu-

ziejuje iki lapkričio 7 d. 
galite apžiūrėti Lietuvos 
tautodailininkų sąjungos 
Panevėžio bendrijos narių 
darbų ataskaitinę kūrybos 
parodą. 

160 parodos dalyvių iš 
Anykščių, Biržų, Kupiškio, 
Pasvalio, Panevėžio, Rokiš-

kio ir Ukmergės rajonų ekspo-
nuoja beveik  600 įvairiausių 
tautodailės darbų.

Rokiškio krašto muziejaus 
fotografo Dariaus Baltakio 
nuotraukose – keraminės 
švilpynės, velti aulinukai, ta-
pybos darbai, medžio skulp-
tūrėlės, kalti geležiniai kry-
žiai, margaspalvės pintos 
juostos, margučiai, iš švendrų 

pinta bamblė, karpiniai. Lan-
kytojai kviečiami pasigrožėti 
rankų darbo kūriniais ne tik 
virtualiai, bet ir aplankyti 
parodą!

Muziejus lapkričio 1 ir 2 
dienomis nedirbs, o spalio 
31-ąją dirbs 1 val. trumpiau – 
iki 17 val.

Rokiškio krašto 
muziejaus inform.
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Akcija „Garažiukas“: Rokiškio rajone nustatyta 10 pažeidėjų
Aplinkos apsaugos de-

partamento Panevėžio val-
dybos Kupiškio aplinkos 
apsaugos inspekcijos parei-
gūnai kartu su Panevėžio 
apskrities valstybinės mo-
kesčių inspekcijos Rokiškio 
poskyrio operatyvinės gru-
pės pareigūnais Rokiškio 
rajone vykdydami akciją 
„Garažiukas“ nustatė 10 
pažeidimų.

Aplinkosaugininkai pati-
krino 16 asmenų, vykdančių 
transporto priemonių techni-
nę priežiūrą ir remonto dar-

bus. Nustatyta net 10 asmenų, 
nesilaikančių aplinkosaugi-
nių reikalavimų. Pažeidėjams 
bus taikomos administracinės 
nuobaudos.

Daugiausia pažeidimų buvo 
nustatyta dėl  susidarančių 
atliekų apskaitos nevedimo 
vieningoje gaminių ir pakuo-
čių atliekų sistemoje (GPAIS). 
Už šį pažeidimą 10 vykdančių 
veiklą asmenų buvo surašyti 
administracinio nusižengimo 
protokolai ir gresia bauda nuo 
120 iki 220 eurų.

Per reidą aplinkosauginin-
kai nustatė, kad remontuojan-

tys ir ardantys automobilius 
asmenys pamiršta turėti san-
dariai uždaromas ir tinkamai 
pažymėtas talpas atliekoms 
laikyti. Dviem pažeidėjams 
pagal administracinio nusi-
žengimo kodeksą gresia bau-
da nuo 140 iki 440 eurų.

Taip pat Kupiškio AAI pa-
reigūnai aptiko 2 transporto 
priemonių remonto veiklą 
vykdančius asmenis, kurie 
nerūšiuoja atliekų, atliekos 
yra maišomos, laikomos ne-
tvarkingai lauke, pavojingos 
atliekos nepažymėtos atitin-
kamu ženklinimu. Jiems bus 

pritaikytos administracinio 
poveikio priemonės. Už ne-
tinkamai rūšiuojamas arba 
nerūšiuojamas atliekas pažei-
dėjams gresia bauda nuo 20 
iki 80 eurų.

Bendrame reide dalyvavę 
Panevėžio apskrities valsty-
binės mokesčių inspekcijos 
pareigūnai taip pat nustatė 
du šiurkščius komercinės 
veiklos pažeidimus. Veiklos 
vykdytojai nebuvo įregistra-
vę individualios veiklos ir 
už tai jiems gresia bauda nuo 
390 iki 1100 eurų.

Aplinkosaugininkai džiau-

giasi, kad tik vienus metus 
transporto priemonių remon-
to paslaugas teikiančiame 
autoservise buvo vykdomi 
visi nustatyti reikalavimai. 
Jaunam verslininkui nestinga 
žinių apie aplinkos tausojimą 
ir apsaugą. 

Aplinkos apsaugos reika-
lavimų transporto priemonių 
techninei priežiūrai ir remon-
tui aprašo nuostatos taikomos 
visiems asmenims, valdan-
tiems (naudojantiems) dirbtu-
ves ir vykdantiems transporto 
priemonių techninės prie-
žiūros ir remonto, plovimo, 

pakartotinės apdailos veiklą, 
rengiantiems tokių dirbtuvių 
statybos projektus.

Piliečiams, remontuojan-
tiems savo automobilį, privalo-
ma neteršti aplinkos, o susida-
riusias atliekas perduoti atliekų 
tvarkytojams ir turėti tai pa-
grindžiančius dokumentus.

Apie galimai neteisėtai ar 
netinkamai vykdomą trans-
porto priemonių remonto vei-
klą galima pranešti 112 arba 
tiesiogiai AAD telefonu 8 (5) 
273 2995.

Aplinkos apsaugos 
departamento inform.

Prasminga tradicija dovanoja ir atradimų džiaugsmą

Gediškių kapinaitėse 1919-20 m. karių savanorių kapus aplankė ir Juozo-Tumo Vaižganto gimnazijos moksleivių 
grupė. Apie laisvės kovas jiems pasakojo mokytoja Indra Kazulėnienė ir istorikas Algis Kazulėnas.

Obelietis Benediktas Sadauskas parodė dar vieną kario kapą, kurį jau daug 
metų prižiūri su žmona Birute.

Lietuvos kariuomenės puskarininkio Klemenso Savičiaus dukra Irena Samulėnienė apsidžiaugė sužinojusi, kad 
tai kariai kasmet trispalve juostele papuošia jos tėvo kapą. Kairėje – Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio 
apygardos 5-osios rinktinės 506-osios pėstininkų kuopos kuopininkas seržantas Linas Subačius, dešinėje – kuopos 
vadas kapitonas Sergejus Afanasjevas.

Ne tik pagerbti, bet ir pataisyti: kariai savanoriai ne tik pagerbė kritusiųjų 
už Lietuvos laisvę atminimą, bet ir pataisė atšokusią antkapio Bagdoniškio 
kapinėse detalę.                                                       L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Artėjant Vėlinėms daugy-
bė šeimų lankys savo protėvių 
kapus. Nepagerbti nelieka ir 
tie, kurie atidavė brangiausią 
turtą – savo gyvenimus, už tai, 
kad šiandien galėtume gyven-
ti laisvoje valstybėje: 1919-20 
m. kariai savanoriai, pokario 
miško broliai. Ne visų jų šei-
mos žino, kur jie atgulė am-
žinojo poilsio. Ir mūsų rajono 
kariai žuvo visoje Lietuvoje 
vykusiose laisvės kovose. Kai 
kurių kapus ženklinančiuose 
kryžiuose nėra netgi vardų. 
Laisvės kovotojų atminimą 
kasmet tradiciškai pagerbia 
įvairių rajono mokyklų moks-
leiviai, visuomeninių organi-
zacijų atstovai. Ir „Rokiškio 
Sirena“ tęsia tradiciją aplan-
kyti tuos, kuriems esame sko-
lingi valstybę ir laisvę, kartu 
su bičiuliais – Krašto apsau-
gos savanorių pajėgų Vyčio 
apygardos 5-osios rinktinės 
506-osios kuopos kariais.

Maršrutas – 
aplink visą rajoną
Taip jau lėmė likimas, kad 

mūsų rajonas visuomet pirma-
sis sutinka ir paskutinysis išlydi 
valstybės ir laisvės priešus. Ne 
išimtis ir 1919-20 m. laisvės ko-
vos. Jos šiuose kraštuose buvo 
skaudžios ir aršios: mūsų rajone 
ir šalia, Latvijoje, yra žinomas 
ir paženklintas 91 Lietuvos ka-
rio kapas. Tačiau istorija ne vi-
suomet savo paslaptis atveria iš 
karto, ir po šimto metų dar yra 
ką atrasti ir sužinoti. Tuo įsitiki-
nome ir šios išvykos metu.

Kartu su 506-osios kuopos 
kariais savanoriais kaip ir kas-
met, aplankėme visus mūsų ra-
jone esančius žinomus 1919-20 
m. Laisvės kovose žuvusių ka-
rių kapus. Maršrutas – po visą 
rajoną: nuo Obelių iki Panemu-
nio, nuo Gediškių iki Degenių. 
Tam užtrukome visą dieną, ku-
piną įdomių susitikimų ir atra-
dimo džiaugsmo.

Moksleiviai lanko kasmet
Pirmoji išvykos stotelė – Tu-

masonių kaimas, prie pat kelio į 
Lukštus. Čia prie seno medinio 
malūno prisiglaudusios mažos 
kaimo kapinaitės. Jose – vie-

nintelis nežinomo kario kapas. 
Prie pat jų karių automobilis 
aplenkė mokyklinį autobusiu-
ką. Akivaizdu, kad kažkurios 
mokyklos auklėtiniai taip pat 
vykdė prasmingą pilietinę pa-
reigą. Mūsų ekipažui nusukus į 
Tumasonių pusę, autobusiukas 
nuvažiavo tolėliau, į Gediškių 
kapinaites. Ten ir sutikome Juo-
zo-Tumo Vaižganto gimnazijos 
devintokų ir dešimtokų grupelę 
kartu su mokytoja Indra Kazu-
lėniene ir jos vyru, žinomu ra-
jono laisvės kovų istoriku Algiu 
Kazulėnu.

Jaunimas labai apsidžiaugė  
smagia pažintimi su šiandieni-
niais Lietuvos gynėjais kariais. 

A. Kazulėnas pasakojo, kad 
moksleivių maršrutas drieksis 
nuo Gediškių į Tumasonis, o iš 

ten – prie paminklo netoli Ro-
kiškio psichiatrijos ligoninės. 
Mat ten buvo nužudyti ir palai-
doti daug pokario Laisvės kovų 
dalyvių.

Obeliuose – 
atradimo džiaugsmas
Iš Gediškių karių maršrutas 

driekėsi Obelių link. Šio miesto 
kapinėse ilsisi du 1919-20 m. 
žuvę kariai savanoriai. Bent jau 
taip buvo manoma iki šiol.

Pamatę atėjusius pagerbti 
žuvusiųjų atminimo, gretimą 
kapą tvarkę Birutė ir Benedik-
tas Sadauskai papasakojo, kad 
šalia yra dar vienas nežinomo 
kario kapas. „Tikrai žinome, 
kad ten palaidotas karys. Ir 
mano tėvelis norėjo būti palai-
dotas tarp šių dviejų karių. Iš-

pildėme jo valią“, – pasakojimą 
pradėjo 85-erių B. Sadauskas. 

Jo žmona Birutė prasitarė, 
kad kario kapas daugybę metų 
buvo apleistas. Todėl šeima 
ėmėsi iniciatyvos jį sutvarkyti. 
Kaip sakė ponia Birutė, dėl to, 
kad nusibodo ravėti piktžoles. 
Tačiau iš užuominų pokalbyje 
buvo juntama, kad kario kapą 
šeima sutvarkė iš pagarbos šio 
nežinomo žmogaus atminimui: 
uždėjo antkapį su kryžiumi, pa-
sodino gėlių.

Jie labai apsidžiaugė paben-
dravę su kariais, davė savo te-
lefono numerį ir patikino, jei tik 
reikės, paliudysią, kad čia daug 
metų buvo kario savanorio kapas. 

Iš Obelių karių ir „Rokiškio 
Sirenos“ kelias suko į Aleksan-
dravėlės, Bagdoniškio, Rokiš-

kio senąsias, Degenių, Panemu-
nio kapines.

Apie tėvo tvirtą būdą
Vėlią popietę pasiekėme 

patį atokiausią maršruto tašką 
– netoli Panemunio žemėlapyje 
pažymėtas Aukštadvario kapi-
nes. Jose palaidotas Klemensas 
Savičius. Jis – Lietuvos kariuo-
menės karys savanoris, vėliau 
puskarininkis, 1929 m. apdova-
notas, mirė 1969 m.

Prie jo kapo dar vienas įdo-
mus ir prasmingas susitikimas. 
Su viena iš aštuonių šio kario 
vaikų – Irena Samulėniene.

Ji prasitarė, kad šeimą labai 
džiugina tai, kad tėčio atmini-
mas nėra pamirštas. „Kad kaž-
kas be mūsų jį lanko, pastebėjo-
me. Viena mano giminaitė netgi 
pagyrė, kad taip gražiai kapą 
papuošėme. Buvo įdomu, kas 
tą daro. Štai ir susipažinome“, – 
sakė pašnekovė. 

Apie tėčio veiklą Lietuvos 
kariuomenėje ji negalėjo daug 
papasakoti. Žinojo, kad jis ne-
buvo eilinis karys, tačiau jo 
laispnis vaikų atmintyje neiš-
liko. Iš šio Mykoliškių kaimo 
į Laisvės kovas išėjo jis ir kai-
mynas. Ir tas kaimynas taip pat 
ilsisi tose kapinaitėse. 

Žinoma ir tai, kad K. Savi-
čius ne kartą buvo apdovanotas. 
Dėželę su medaliais jis saugojo 
ir sovietmečiu, labai kruopš-
čiai saugojo. Katkartėmis ją 
atverdavo, vaikams parody-
davo. Tačiau atvirauti gūdžiu 
sovietmečiu buvo pernelyg pa-
vojinga. Dukra prisiminė tėvo 
pasakojimus, kad kitados Ro-
kiškyje jis mokė jaunus karius. 
Sovietmečiu aršiai priešinosi 
stojimui į kolūkius, buvo vienas 
ilgiausiai atsilaikiusių šio krašto 
ūkininkų.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Perkančioji organizacija: Rokiškio ra-
jono savivaldybės administracija (kodas 
188772248, Respublikos g. 94, 42136 Ro-
kiškis).

Pirkimo objektas: Rokiškio mieste 
perkami 1 vieno kambario ir 1 dviejų 
kambarių butai; Obelių mieste - 1 vieno 

kambario butas; Juodupės miestelyje – 1 vieno kam-
bario butas su visais komunaliniais patogumais. Butai 
su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, du-
šine), mediniuose ar karkasiniuose namuose bei butai, 
kurių nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 proc., nebus 
perkami.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų 

pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuo-
mos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo, 
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. 
gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų 
pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuo-
mos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo pa-
tvirtinimo“.

Paraiškos vertinimo kriterijai: kaina, buto techninė 
būklė ir energinio naudingumo klasė.

Pirkimo dokumentus galima gauti Turto valdymo 
ir ūkio skyriuje, 208 kab., Respublikos g. 94, Rokiškyje, 
arba rasti internete adresu www.rokiskis.lt naujienų skil-
tyje.

Informacija teikiama tel. (8 458) 52 272, mob. 8 685 
63 379, el. paštu e.janciene@post.rokiskis.lt.

Paraiškos  pateikimo vieta: Turto valdymo ir ūkio 
skyrius, 208 kab., Respublikos g. 94, Rokiškyje.

Paraiškos  pateikimo terminas: iki 2020 m. lapkričio 
9 d. 10.00 val.

Kalba, kuria turi būti parengta paraiška: lietuvių.
Paraiška pateikiama užklijuotame voke, ant kurio 

nurodomas parduodamo buto adresas, kontaktinio as-
mens vardas, pavardė ir telefono nr.

Pateikiami šie dokumentai:
1. Užpildyta paraiška; 
2. Nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
3. Kadastro duomenų bylos kopija;
4. Buto energetinio efektyvumo sertifikato kopija;
5. Notaro patvirtintas įgaliojimas, suteikiantis teisę 

asmeniui teikti paraišką ir derėtis dėl buto pardavimo 
(jei paraišką teikia ne pats savininkas arba kai butas 
nuosavybės teise priklauso keliems asmenims).

Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai, vyks 
2020 m. lapkričio 9 d. 10.30 val. Rokiškio rajono  savi-
valdybės administracijos 203 kab., Respublikos g. 94, 
Rokiškyje.

Užs.  1165

Rokiškio rajono savivaldybės administ-
racija apskaičiavo valstybinės žemės nuo-
mos mokestį už 2020 metus. Deklaracijos 
fizinius ir juridinius asmenis, nuomojan-
čius ir naudojančius valstybinės žemės 
sklypus Rokiškio rajono savivaldybės teri-
torijoje, pasieks artimiausiomis dienomis. 

Siekdami užtikrinti Lietuvos valstybės lygio ekstrema-
lios situacijos visoje šalyje dėl koronaviruso (COVID-19) 
plitimo grėsmių valdymo priemonių įgyvendinimą, dėl 
neaiškumų mokesčio deklaracijose ar negavus mo-
kesčio deklaracijos iki lapkričio 6 d. prašome kreiptis  į 
Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėją Violetą Bieliūnai-
tę-Vanagienę nuotoliniu būdu: telefonu Nr. 8 658 89 
213 ar el. p. v.vanagiene@post.rokiskis.lt, o atvykti į sa-
vivaldybę tik iš anksto suderintu laiku.

Primename, kad valstybinės žemės nuomos mokes-
tis turi būti sumokėtas iki lapkričio 15 d.

Užs. 1171

„Auksinį protą“ virtualiai žaidė trys rajono komandos
Keturioliktasis „Auksinio 

proto“ žaidimo sezonas per-
sikraustė į virtualią erdvę. 
Jis tapo iššūkiu šalies koman-
doms: aštuntajam sezono žai-
dimui Lietuvoje ir užsienyje 
užsiregistravo tik 169 koman-
dos, nors šio sezono įskaitoje 
jų klasifikuota per puspenkto 
šimto. Taigi, į virtualią erdvę 
iškeliavo tik trečdalis žaidėjų. 
Tarp jų ir rajono divizionų 
lyderiai – Kamajų „Ketu-
rakiai“ bei Rokiškio DVI ir 
„Perspektyvūs“.

Buvo ir naujovių
Apie tai, kad žaidimas persi-

krausto į virtualią erdvę, ekipos 
sužinojo pirmadienį. Sprendi-
mas lyg ir sąžiningas. Mat kai 
kurių miestų, patekusių į raudo-
nąją covid-19 epidemijos zoną, 
ekipos negalėjo rinktis gyvai. 
Taigi, virtualus žaidimas buvo 
sąžiningiausia galimybė visoms 
to norinčioms ekipoms žaisti ir 
rinkti taškus. DVI apsispręsti, ar 
žaisti virtualiame žaidime nebu-
vo sudėtinga: vilioja ir galimy-
bė kas antradienį pramankštinti 
galvas, ir sužinoti šį tą naujo. O 
ir įdirbis ankstesniuose žaidi-
muose skatino pratęsti pergalin-
gai besiklosčiusį sezoną. Taigi, 
DVI nusprendė prisijungti prie 
virtualaus žaidimo.

Įdomu tai, kad virtualaus 
žaidimo organizacija turi savų 
niuansų. Pirmiausia, žaidimas 
yra mokamas: mažiausiai 10 
Eur už komandą. Komandų 
kapitonai, užregistravę jas pa-
gal specialią nuorodą, žaidimui 
gavo dvi nuorodas: youtube, 
kurioje vyko tiesioginė žaidimo 
transliacija, ir specialų prisi-
jungimą prie sistemos, kurioje 
pildomi atsakymai. Taigi, žai-
dimui reikėjo ir įrangos – ma-
žiausiai dviejų kompiuterių, 
kurių viename buvo sekama 
žaidimo eiga, o kitu pildomi 
žaidimų atsakymų blankai. Dar 
vienas pokytis: taškų skaičia-
vimo sistema. Kaip ir gyvame 
žaidime, ir virtualiame buvo 
penki turai. Keturiuose turuose 
buvo po 11 klausimų, vienuo-
liktasis – bonus. Tik dabar visų 
bonus klausimų vertė – po tris 
taškus, ir buvo galima atsakyti 
į visus bonus klausimus, taigi, 
viso iš jų surinkti 12 papildomų 
taškų. Trečiajame ture tradiciš-
kai buvo tik dešimt klausimų. 
Taigi, visus klausimus atsakiusi 
ekipa galėjo surinkti 112 taškų.

O kaip organizuoti koman-
dos darbą, sprendė patys žai-
dėjai: ar rengti vaizdo konfe-
renciją zoom ar kurioje kitoje 
programoje, ar rinktis gyvai. 
Štai DVI nusprendė rinktis gy-
vai. Komanda žaidė „Rokiškio 
Sirenos“ konferencijų salėje.

Kaip išvengti
sukčiavimo?
Pati svarbiausia „Auksinio 

proto“ virtualaus žaidimo di-
lema – kaip išvengti sukčiavi-

mo? Juk gyvame žaidime, kad 
kuri nors komanda nesinaudo-
tų visažiniu google, seka tiek 
žaidimo vedėjas, tiek varžo-
vai. O čia, kai niekas nemato, 
gūglinti galima kiek tik širdis 
geidžia. Žaidimo vedėjas Ar-
tūras Vyšniauskas sąžiningai 
įspėjo ekipas, kad nesąžiningai 
žaidžiančių sugaudyti neįma-
noma, tačiau neįtikėtini šuoliai 
turnyrinėje lentelėje, be abejo-
nės, atkreips organizatorių dė-
mesį. Tačiau pabrėžė, kad keis-
ta būtų, jog pinigus už žaidimą 
mokančios ekipos bandytų elg-
tis nesąžiningai. Nes tuomet 
nebūtų jokios prasmės žaisti.

DVI principai šiuo klausi-
mu aiškūs: sukčiauti yra tiesiog 
negarbinga. Dėl kelių priežas-
čių. Pirmiausia, toks elgesys 
nesuderinama su kario garbe. 
Be to, į žaidimą ateinama pa-
tikrinti turimų žinių ir įgyti 
naujų. Todėl net sunkiausia-
me, ketvirtajame ture, skirtame 
Naujajai Zelandijai, kuriame 
ekipa teisingai atsakė tik į ke-
turis iš vienuolikos klausimų, 
niekam nekilo ranka paieškoti 
atsakymų internete.

Virtualaus žaidimo 
privalumai ir trūkumai
Gyvas žaidimas Rokišky-

je, kai dėl taškų kovoja kelios 
komandos, yra daug azartiš-
kesnis. Lemia ir gyvas bendra-
vimas, ir puiki nuotaika, ku-
riama charizmatiškojo vedėjo 
Gintauto Lungio. Jo šmaikštūs 
pastebėjimai, puikiai parinkta 
muzika kuria nepakartojamą 
atmosferą. Be to, žaidimo re-
zultatai skaičiuojami eina-
muoju laiku, todėl komandos 
puikiai žino, kas laimi, o kam 
reikėtų susikaupti ir pasitemp-
ti. O štai virtualiame ture, nors 
prie taškų skaičiavimo triūsė 
organizatorių komanda, pa-
vyko suskaičiuoti tik dviejų iš 
penkių turų rezultatus. O kitų 
teks nekantriai laukti.

Tačiau ir virtualus žaidimas 
turi savo privalumų. Svar-
biausias jų – patalpoje yra tik 
viena komanda, todėl galima 
nevaržomai diskutuoti, dalintis 
versijomis, neblaškant kitų žai-
dėjų ir be jokios baimės, kad 
kažkas ims ir nugirs per vargus 
išmąstytą atsakymą.

Surinko daugiau taškų
Pirmajame žaidimo ture Ka-

majų „Keturakiai“ surinko 21 
tašką ir atsidūrė tarp lyderių. 
DVI sąskaitoje buvo 18 taškų, 
o „Perspektyvūs“ surinko 16 
taškų. Antrąjį turą, skirtą dvi-
gubiems klausimams, kurių 
vienas buvo būtinai susijęs su 
Senuoju testamentu, DVI atsa-
kė idealiai, be vargo surinkusi 
23 taškus. Tiek pat surinko ir 
„Perspektyvūs“. Kamajiškiai 
buvo stabilūs: ir šiame ture 
surinko 21 tašką. Įdomiausi 
klausimai buvo: kas bendro 
tarp Marijono Mikutavičiaus 
katino vardo ir Senajame Tes-
tamente minimo galingo demo-
no. Atsakymas: katinas buvo 
pavadintas Begemotu, kaip 
ir kalbantis katinas Michailo 
Bulgakovo romane „Meistras 
ir Margaritaׅ“. O va mitinis de-
monas, kurį įveikti galėjo tik 
Dievas, vadinosi Behemotas. 
Bonus klausimas buvo skirtas 
atpažinti sąsajas tarp Lietuvos 
tarpbankinės atsiskaitymų sis-
temos ir iš Sodomos pabėgusio 
vyro, kurio žmona, atsigręžusi į 
degantį miestą, pavirto druskos 
stulpu. Atsakymas lengvas: Li-
tas ir Lotas.

Trečiasis turas buvo skirtas 
sąsajoms. Visi šio turo klau-
simai turėjo bendrą sąsają. Ją 
atspėjus, buvo galima gerokai 
pasilengvinti užduotį. Pirma-
sis klausimas buvo apie labai 
originalų kalendorių. Antrasis 
– kokiu būdu Londone buvo 
nustatytos vandens kolonėles, 
kuriose buvo choleros sukė-
lėju užterštas vanduo. Teko 
prisiminti ir filmą „Vandens 
formaׅ“, ir kokioms grupėms 
priskiriami Zodiako ženklai, 
ir kokio metalo pavadinimas 
graikiškai reiškia spalvą (atsa-
kymas – chromas). Ir kokioje 
įstaigoje dirbo du JAV prezi-
dentai, ir kokia britų muzikos 
grupė sudomino JAV melo-
manus (atsakymas – Transla-
tor). Ties aštuntuoju klausimu 
pagavę sąsąją, DVI teisingai 
atsakė į devynis iš dešimties 
klausimų. Visus atsakymus 
jungė tai, kuo žaidime naudotis 
griežtai draudžiama – Google 
programa. Atsakymai buvo jos 
programėlių pavadinimai: ka-
lendorius, žemėlapiai, forma, 

pikseliai, chromas, žemė, ver-
tėjas. Tik suklydę vieną kartą: 
filmo pavadinime vietoj „paieš-
ka“ įrašę „saugykla“, DVI su-
rinko 18 taškų. „Perspektyvūs“ 
teisingai atsakė visus klausimus 
ir gavo 20 taškų, „Keturakiai“ 
šiame ture surinko 12. Sunkia-
me ketvirtajame ture „Ketura-
kiai“ ir „Perspektyvūs“ uždirbo 
po 12, o DVI, kaip jau minėta, 
8 taškus.

Penktajame ture vėl į priekį 
šovė DVI. Teisingai atsakę į 9 iš 
11 klausimų, jie surinko 18 taš-
kų. „Keturakiai“ uždirbo 16-ka, 
o „Perspektyvūs“ – 12 taškų.

Susumavus rezultatus, pa-
aiškėjo, kad visos trys žaidusios 
rajono komandos surinko gero-
kai daugiau taškų, nei įprastai: 
jos pasiekė geriausius sezono 
rezultatus. Bendrojoje šalies įs-
kaitoje tarp rajono ekipų geriau-
siai pasirodė DVI, surinkusi 85 
taškus. „Keturakiųׅ“ sąskaitoje – 
vienu tašku mažiau, ir jie buvo 
34-ti. „Perspektyviųׅ“ komanda 
surinko 83 taškus ir užėmė 37-
ąją vietą.

Įdomu tai, kad nė viena 
šalies ekipa ne tik nesurinko 
maksimalaus taškų skaičiaus – 
112, bet ir neperžengė 100 taš-
kų ribos. Nugalėtojų – „Žinių 
bagažo“ sąskaitoje buvo tik 99 
taškai.

Pirmajame šimtuke – 
trys rajono komandos
Po šio žaidimo pasikeitė ir 

turnyrinė komandų rikiuotė. 
Bendrojoje šalies įskaitoje (at-
metus du prasčiausius sezono 
rezultatus), iš rajono koman-
dų kol kas geriausiai žaidžia 
„Keturakiai“: jie, surinkę 458 
taškus yra 46-ojoje vietoje. Ge-
rokai savo turnyrinę poziciją 
pagerino ir DVI. Kadangi jie 
įsijungė tik trečiajame sezono 
žaidime, tai šios komandos visi 
surinkti taškai yra įskaitiniai. Jų 
DVI turi 437 ir užima 66-ąją 
vietą. Į pirmąjį šimtuką įsiveržė 
ir „Perspektyvūs“: su 423 taš-
kais jie yra 89-ti.

Virtualaus žaidimo nežaidę 
Kamajų „Kurmiai“ yra 185-ti, 
rokiškėnai „Jau sugalvojomׅ“ 
– 211-ti, „Rodamkės ir tūzai“ – 
269-ti.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

DVI komanda šalies įskaitoje užėmė 29-ąją vietą.

GARSO TECHNIKA

• Veikiantį stiprintuvą. Kaina 70 
Eur. Tel. 8 674 54 495.  
Rokiškis
• Visiškai naują Sony SRS-XB43 
kolonėlę, pirkta prieš pora dienų iš 
Avitelos, su dviejų metų garantija. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 624 50 117. 
Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą 
Panasonic CQ-C1405N. MP3, 
AUX. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis

• Automobilinį CD grotuvą AEG 
CS MP 530 IR. USB, MP3. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 647 55 957.  
Rokiškis
• Labai geros būklės, automobilinį 
CD grotuvą JVS KD-R711. MOS-
FET, WMA, MP3, AUX, USB. 
50W/4. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• CD grotuvą Panasonic CQ-
C7303N. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą 
Kenwood KDC-4047U. MP3, 
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WMA, AAC, AUX, USB. 50W-4. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 647 55 957. 
Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą PLUS2 
P2-3030. MP3. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis

PASLAUGOS

• Atlieku visus santechnikos 

darbus. Vandentiekio ir nuotekų 
sistemų prijungimas. Katilinių, 
šildomų grindų, radiatorių 
montavimas. Sanitarinių prietaisų 
surinkimas ir pastatymas.  
Tel. 8 655 58 706. Rokiškis

PAŽINTYS

• 52 metų vienišas vyras 
susipažintų su vieniša moterimi nuo 

48 iki 53 metų draugystei. Siųskite 
sms. Tel. 8 648 98 019.  
Rokiškis

PERKA
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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, kad bus likviduojama 
Gyvenamojo namo statybos bendrija Pušynas, 

kodas 173252971.

Informuojame žemės sklypo, esančio Klevų g.1, 
Skuomantų k., Rokiškio r., savininko J.S. paveldėto-
jus, kad  UAB „Geo optimus“ matininkas Ramūnas 
Varnas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-59) 
2020-11-10 13 val. vykdys žemės sklypo (proj. Nr. 
7363/0001: ), esančio Komarų g.48, Skuomantų k., 
Rokiškio r., ribų ženklinimo darbus.       

Prireikus išsamesnės informacijos, 
prašome kreiptis į UAB „Geo optimus“ 

matininką R.Varną adresu Perkūno g.5A, Rokiškis, 
el. paštu ramunas7@gmail.com 

arba telefonu 8 685 77037

• Perka motociklus Jawa, jų 
dalis, lopšelius, techninius pasus 
(rusiškus, lietuviškus).  

Tel. 8 621 72 836. Rokiškis
• Skemų socialinės globos namai 
pirks gyvenamosios paskirties 
namą su žemės sklypu  Rokiškio 
mieste. Namo bendras plotas ne 
mažesnis kaip 200 kv. m. Siūlyti 
nurodytu telefonu arba el. paštu: 
info@skemai.lt. Tel. 8 458 73 824. 
Rokiškis
• Perku DT-75 vikšrus arba pirštus. 
Tel. 8 698 78 251. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Škotų stačiaausis kačiukas ieško 
namų. Iki Rokiškio galime atvežti. 
Kačiukui bus 2 mėn., ėda viską, 
reikalus atlieka dėžutėje. Išsamesnė  
informacija telefonu. Spalva: 
šviesus su pilka. Tel. 8 616 27 809. 
Rokiškis
• 2 mėn. putpelių patinėlius. Kaina 
5 Eur. Tel. 8 618 13 398.  
Rokiškis
• 11 mėn. muflonų veislės avinuką. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 611 23 619. 
Rokiškis
• Triušieną 6 Eur/kg arba įvairaus 
amžiaus gyvus triušius.  
Tel. 8 658 60 969. Rokiškis
• Sukergtas juodos spalvos, geros 
veislės ožkytes. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 658 60 969. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo kaimo turizmo 
sodyboje, galiu dirbti visus darbus. 
Tel. 8 646 25 082. Rokiškis
• Ieškau darbo, susijusio su 
kompiuteriais, arba pagalbinio 
darbo statybose. Tel. 8 629 69 483. 
Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo, būtų 
gerai, kad užmokestis būtų 
mokamas kas savaitę ar dvi.  
Tel. 8 685 81 295. Rokiškis
• 19 metų mergina ieško darbo 
Rokiškyje ar Juodupėje. Studijuoju 
sandėlininkės-operatorės profesiją, 
turiu fasuotojos darbo patirties 
mėsos kombinate. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 676 90 764. Rokiškis
• Ieškau darbo, susijusio su 

kompiuteriais. Galiu išardyti ir 
senas detales pakeisti naujomis. 
Tel. 8 624 78 199. Rokiškis

• Ieškomas vairuotojas. Darbas 
Lietuvoje, vežti birius krovinius. 
Vilkikas su savivarte puspriekabe. 
CE kategorija. 95 kodas. Patirtis 
privalumas.. Tel. 8 652 66 596. 
Rokiškis
• Ieškomas ekskavatorininkas. 
Reikalavimai: būtina turėti tokio 
pat darbo patirties, be žalingų 
įpročių. Atlyginimas sutartinis.  
Tel. 8 621 02 037. Rokiškis
• Reikalingi statybų darbininkai. 
Tel. 8 682 19 984. Rokiškis
• Norvegiška įmonė priims į darbą 
patyrusius stalius. Darbo specifika: 
pastatų vidaus ir lauko apdaila bei 
kiti staliaus darbai. Darbuotojai 
įdarbinami pagal norvegiškus 
įstatymus ir aprūpinami visomis 
darbo bei saugos priemonėmis. 
Suteikiamas automobilis. Kaina 
3000 Eur. Tel. 8 922 29 551. 
Rokiškis
• Reikalingas darbuotojas dirbti 

vidaus apdailos darbus ir pagalbinis 
darbuotojas. Tel. 8 670 65 165. 
Rokiškis
• Ieškomi stogdengiai, mokantys 
kloti prilydomąsias dangas.  
Tel. 8 682 19 984. Rokiškis
• Ieškau mokytojos ar studentės, 
kad ji papildomai mokytų 
berniukus prieš matematikos 
kontrolinius darbus ir paanalizuotų 
temas, iš kurių atsiskaitoma. Vienas 
berniukas penktokas, kitas šeštokas. 
Juos mokyti reiktų atskirai.  
Tel. 8 645 80 634. Rokiškis
• Ūkiui reikalingi šėrikas, melžėja 
ir traktorininkas. Tel. 8 603 40 887. 
Rokiškis

• Dujų generacinį katilą Werngas. 
25kW. Naudotas 4 žiemas. Kaina 
350 Eur. Tel. 8 687 80 527. 
Rokiškis
• Vežame į namus: briketai nuo 115 
Eur (mišrūs, beržas, uosis, ąžuolas); 
granulės nuo 145 Eur. Įskaičiuotas 
pristatymas.  
Tel. 8 646 01 050. Rokiškis
• Naują kietojo kuro katilą Kalvis 
4c, 10 kW. Skirtas patalpoms iki 
100 kv. m. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 625 45 413. Rokiškis
• Dujų balionus. Tel. 8 614 19 157. 
Rokiškis
• 3 kub. m cisterną (tinkama 
nuotekoms). Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Naujus bičių avilius.  
Tel. 8 615 55 734. Rokiškis
• Storesnę metalinę statinę kurui, 

KITA

200 l talpos. Tel. 8 615 55 734. 
Rokiškis
• 2 centrinio šildymo katilus, 
mažai naudoti. Tel. 8 655 79 167. 
Rokiškis
• Pigiai, S ir L dydžio sauskelnes 
(kelnaites), galiu pristatyti.  
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Naujus medinius sienojus pirčiai. 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Storo metalo būdą-sandėliuką. 
Tel. 8 687 16 351. Rokiškis
• Dormeo čiužinį. 160/200, 
vidutinio kietumo. Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 615 92 729. Rokiškis
• Malkas. Atvežu po 2,5 ar 5 
metrus. Tel. 8 621 30 354.  
Rokiškis
• Atraižas ir skaldytas malkas. 
Pristatau į vietą. Tel. 8 670 84 095. 
Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius. 50 vnt. 
Vieneto kaina 0,70 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Metalinį seifą. Kaina 105 Eur. 
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Naujus, įvairius klausos aparatus. 
Pagaminti Čekijoje ir Vokietijoje. 
Siunčiu. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus elektrinius prietaisus nuo 
žiurkių, pelių, tarakonų, blakių. 
Pagaminti Čekijoje, siunčiu, 
nereikia chemijos. Kaina 12 Eur. 
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus žvejybinius tinklus. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 678 66 028.  
Rokiškis
• Pašarines bulves. Galiu atvežti. 
Tel. 8 684 14 283. Rokiškis
• 8 didelius šieno ritinius.  Laikomi 
daržinėje. 1 vnt - 12 Eur. Kamajų 
sen. Tel. 8 658 60 969.
• Kokybiškus šienainio ir šieno 
ritinius. Pakrauname. Galime 
pristatyti. Tel. 8 615 29 342. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Xiaomi Redmi note 8T. Idealios 
būklės, pilnas komplektas. Kaina 
galutinė. Kaina 95 Eur.  
Tel. 8 626 72 115. Rokiškis
• Paprastą, ne liečiamu ekranu, 
telefoną Nokia. Tel. 8 620 50 821. 
Rokiškis
• Telefoną iPhone 11, juodas, 64 
GB. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 602 51 385. Rokiškis
• Naują, nenaudotą mobilųjį 
telefoną Cubot note 20. Kaina 110 
Eur. Tel. 8 675 29 791.  
Rokiškis
• Samsung Galaxy J5, 2015 m. 

Dužęs stiklas, bet yra naujas, reikia 
tik pasikeisti. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 672 77 165. Rokiškis
• Telefoną Samsung Galaxy 
A21s. Spalva - mėlyna, 32 GB. 
Gamyklinė komplektacija. Kaina 
120 Eur. Tel. 8 636 41 089. 
Rokiškis
• Geros būklės telefoną Samsung 
A3. Kaina 60 Eur. Tel. 8 626 38 
389. Rokiškis
• Labai geros bukles mobilu 
telefona iPhone 7 32GB spalva 
auksinė. Dokumentai. Dėžutė. 
Dėkliukai. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
mobilų telefoną iPhone 6s, 16GB. 
Spalva Rose Gold. Dokumentai, 
dėžutė, dėkliukas, ausinės. Domina 
keitimas. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• iPhone 7. 32 GB, juodas. Domina 
keitimas. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują mobilų 
telefoną iPhone 7, 32GB. Spalva 
Rose Gold. Dokumentai, dėžutė, 
dėkliukas. Domina keitimas. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 647 55 957. 
Rokiškis
• Labai geros būklės mobilų 
telefoną iPhone 5S, 16GB. Spalva 
auksinė. Yra dokumentai, dėžutė, 
dėkliukai. Domina keitimas. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 647 55 957.  
Rokiškis
• Geros būklės, mobilų telefoną 
iPhone 7, 128 GB. Spalva Rose 
Gold. Dokumentai, dėžutė, 
dėkliukas. Domina keitimas. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 647 55 957. 
Rokiškis

NUOMA

• Išnuomojamas dviejų kambarių 
butas mikrorajone. Ilgesniam 
laikotarpiui. Trečiasis aukštas.  
Tel. 8 610 47 021.  
Rokiškis
• Aš ir mano vaikinas ieškome 
1 kambario buto su patogumais, 
abu dirbantys, taigi išdaigų 
neprikrėstume, nes nebūtų kada. 
Labai laukiame pasiūlymų! 
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Ieškokite  prekybos centruose!
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05:05 Tarnauti ir ginti 
06:00 Himnas
06:02 Pasaulio puodai
06:55 Išpažinimai
07:25 Lasės ir Majos 
seklių biuras. Chameleono 
kerštas
09:00 Labas rytas, Lietuva
11:50 Paveldas
12:45 Primatai
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
23:10 Prancūziška siuita

00:55 Klausimėlis
01:15 Primatai
02:05 Kino žvaigždžių alėja. 
Geiblas ir Lombard
04:15 Jaunasis Montalbanas

05:35 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai
06:30 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:00 Vėžliukai nindzės 
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 24 valandos Žemėje 
12:20 Kenoloto
12:22 24 valandos Žemėje
13:00 Monstrų šeimynėlė
14:55 Tūkstantis žodžių
16:45 Ekstrasensų mūšis 

17:20 Kenoloto 
17:22 Ekstrasensų mūšis 
18:30 TV3 žinios
19:30 galvOK 
19:35 Eurojackpot 
19:40 galvOK 
21:30 Gaujų karai. Smaugliai
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Gaujų karai. Smaugliai
22:40 Mančesteris prie jūros
01:40 Ryklys vaiduoklis
03:25 Apiplėšimas Beikerio gatvėje
05:30 Paskutinis žmogus Žemėje

05:05 Volkeris, Teksaso reindžeris
06:25 Stivenas Visata 
07:10 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas 
07:40 Ogis ir tarakonai 
08:00 Monstrai prieš ateivius 
08:30 Tomo ir Džerio šou 
09:00 Šaunusis Skūbis-Dū
09:30 Saugokis meškinų 
10:00 Sėkmės tandemas

10:30 Tomas ir Džeris. Vilis Vonka 
ir šokolado fabrikas
12:05 Katės ir šunys
13:45 Pokštas arba saldainis
15:30 Sklinda gandai
17:25 XXI amžiaus laida
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Monstrai prieš ateivius
21:20 Kvaišų atostogos
23:25 Klastotė
01:10 Jonukas ir Grytutė. Raganų 
medžiotojai

06:30 Kvailiai šėlsta 
07:00 Pričiupom!
07:30 Juodasis sąrašas
08:30 Pričiupom! 
09:00 Sveikatos kodas
09:30 Sveikatos kodas televitrina
10:05 Kvailiai šėlsta 
10:35 Afrika. Mirtinai pavojingi 
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 - Rytas
19:30 Jūrų pėstininkai 
20:30 Juodasis sąrašas 
21:30 Ugnies siena
23:40 Anakonda 2. Kruvinosios 
orchidėjos beieškant
01:35 Krydas 2. Kylanti legenda

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 Deutsche Welle pristato: 
Keliautojo dienoraštis
11:00 Skonio reikalas
12:00 „Netikėtas teisingumas“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
15:55 Dideli maži ekranai. 
Informacinė rubrika
16:00 Žinios
16:30 Lietuvos miestai
17:30 Vantos lapas
18:00 Žinios
18:30 Pagaliau savaitgalis
19:00 Šauliai
20:00 Žinios
20:30 Moteriškas apiplėšimas 
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:00 „Netikėtas teisingumas“ 
02:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:35 Skonio reikalas
03:55 Skonio reikalas
04:20 Laikykitės ten
05:00 Šauliai
05:40 Vantos lapas.

SE
KM

AD
IE

NI
S 

11
.0

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. Narsus siuvėjas
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Gamina vaikai
12:00 LMŽ. Lietuvos 
mokyklų žaidynės
12:30 Siautulingoji 
Argentina
13:25 Mis Marpl. Vienu 
pirštu
15:00 Visų Šventųjų 
diena. Šv. Mišių tiesioginė 

transliacija iš Vilniaus Antakalnio 
kapinių
16:15 Istorijos detektyvai
17:00 Piniginės reikalai
17:30 Žinios
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Langas į valdžią
21:30 Vytautas Šerėnas. 
Tikrovė ir sapnai
22:30 Agnes paplūdimiai
00:20 Migloje
01:45 Pasaulio dokumentika. 
Paveldas
02:40 Prancūziška siuita
04:25 Mis Marpl. Vienu pirštu

05:30 Paskutinis žmogus Žemėje 
07:00 Vėžliukai nindzės 
07:30 Supermergaitės 
08:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
08:30 Svajonių ūkis
09:00 Sveikata.lt 
09:30 La Maistas 

08:55 Šaunusis Skūbis-Dū 
09:20 Kelias į Eldoradą
11:05 Kung Fu Panda 2
12:50 Didžiosios motušės namai. 
Obuolys nuo obels
15:00 Kvailių auksas
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Selma ir užburtas 
miestas
21:15 Našlės
23:45 Ričardas atsisveikina
01:35 Kvaišų atostogos

06:00 Pričiupom! 
06:30 Baltijos komandinis galiūnų 
čempionatas. Radviliškis
07:30 Juodasis sąrašas 
08:30 Tauro ragas
09:00 Lietuvos galiūnų čempionato 
I etapas. Žagarė
10:05 Kvailiai šėlsta 
10:35 Afrika. Mirtinai 
pavojingi 
11:40 Velniški Stivo Ostino 

išbandymai 
12:40 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai 
13:50 Pragaro virtuvė 
14:55 Vanity Fair. 
Visiškai slaptai 
15:55 Pavojingi kaimynai 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Žalgiris - Neptūnas
19:30 Žmogus iš plieno
22:20 Didžioji kova
00:35 Šešios dienos
02:25 Ugnies siena
04:05 Anakonda 2. Kruvinosios 
orchidėjos beieškant

05:40 Vantos lapas
06:00 Moteriškas apiplėšimas 
08:00 Vantos lapas
08:30 Kaimo akademija
09:00 Pagaliau savaitgalis
09:30 Mokslo ritmu
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“ 
15:55 Dideli maži ekranai
16:00 Žinios
16:30 „24/7“
17:30 Nauja diena
18:00 Žinios
18:30 Mūsų gyvūnai
19:00 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
20:00 Žinios
20:30 Laikykitės ten 
su Andriumi Tapinu
21:30 „24/7“
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:00 „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
05:30 Krepšinio pasaulyje

10:00 Pasaulis pagal moteris 
11:00 Svajonių sodai 
12:00 Žalioji byla 
12:20 Kenoloto
12:22 Žalioji byla 
12:30 Šuo – vampyras
14:20 Aukštyn
16:10 Veidrodėli, veidrodėli
17:20 Kenoloto
17:22 Veidrodėli, veidrodėli
18:30 TV3 žinios 
19:30 Koko
21:45 Tarp pilkų debesų
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Tarp pilkų debesų
23:50 Juodoji pantera
02:35 Nuodėminga aistra
04:30 Tūkstantis žodžių

06:20 Stivenas Visata 
07:05 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas 
07:35 Ogis ir tarakonai 
07:55 Padūkėlių lenktynės 
08:25 Tomo ir Džerio šou 
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03 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 Beatos virtuvė
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
02:05 (Ne)emigrantai
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema 
04:00 LRT radijo žinios
04:10 Nacionalinė ekspedicija
05:00 Ponių rojus

06:00 Paskutinis žmogus Žemėje
06:25 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia
06:55 Ančiukų istorijos
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Svajonių sodai
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Sužeisti paukščiai
12:00 Vargšė Lialia
12:20 Kenoloto
12:22 Vargšė Lialia
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai

16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Prieš srovę
20:30 Moterys meluoja geriau
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Maksimali bausmė
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Maksimali bausmė
00:05 Rezidentas
01:05 CSI kriminalistai
02:05 Havajai 5.0

06:15 Svaragini. Amžina 
draugystė
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Kalnietis
11:00 Pakvaišusi porelė
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 Rūkstantys tūzai
00:50 Iliuzija
01:50 Stiklo pilis
03:50 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:00 Strėlė
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:15 Teisingumo agentai
09:25 Pėdsakas
10:25 Rozenheimo policija
11:25 Vanity Fair. Visiškai slaptai 
12:25 CSI. Majamis
13:25 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Pėdsakas

17:00 Info diena
17:30 Rozenheimo policija
18:30 Strėlė
19:30 Privatus detektyvas 
Magnumas
20:30 Pričiupom! 
21:00 Kobra 
22:50 Holivudo žmogžudysčių 
skyrius 
01:10 Karo vilkai. 
Likvidatoriai VI
02:10 CSI. Majamis

05.30 „24/7“
06.30 Vasara tiesiogiai 
su D. Žeimyte
07.00 Laikykitės ten 
su Andriumi Tapinu
08.00 „Netikėtas teisingumas“ 
09.00 Lietuvos miestai
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“
11.00 „Reali mistika“ 
12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių

12.30 Alfa taškas
13.00 Nauja diena
14.00 „Paslaptys“ 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 Laikykitės ten. 
Pokalbia
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 Pagaliau savaitgalis
04.45 „Reali mistika“
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06:00 Himnas
06:02 Pirmasis Telšių 
vyskupijos vyskupas 
J. Staugaitis
06:30 Kauno bažnyčios: 
miesto tapatumo kodas. 
Šv. Jurgio Kankinio 
(Pranciškonų)
 bažnyčia.
06:40 Vytautas Šerėnas. 
Tikrovė ir sapnai
07:35 Pinokis ir 
Nakties valdovas 
09:00 Labas rytas, Lietuva
11:00 Mėlynoji planeta 
iš arti. Sugrįžimas. 
Pasakojimas apie ryklius
11:51 Mėlynoji planeta 
iš arti. Sugrįžimas. 
Didysis barjerinis 
rifas
12:45 Albatrosas ir uolinis 
kuoduotasis pingvinas

13:35 Megrė 2 
16:35 Gaono stebuklas
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Amerikos pasirinkimas
20:30 Panorama
21:00 LRT forumas
22:00 Dviračio žinios
22:30 Klausimėlis
23:00 Babilonas Berlynas 
23:55 Istorijos detektyvai
00:40 Keliai. Mašinos. Žmonės
01:10 Ateinu. Dokumentinis filmas 
apie aktorę Rūtą Staliliūnaitę
02:40 Sodininkas
03:10 Sujungęs amžius
04:05 LRT forumas
05:05 Ponių rojus

06:15 Koko
08:20 Veidrodėli, veidrodėli
10:25 Magijos akademija
12:15 Netikra vienuolė 2
12:20 Kenoloto

12:22 Netikra vienuolė 2
14:40 Kaimynas šnipas
16:35 Bibliotekininkas 3. 
Judo taurės prakeiksmas
17:20 Kenoloto
17:22 Bibliotekininkas 3. 
Judo taurės prakeiksmas
18:30 TV3 žinios
19:30 Panelės Peregrinės 
ypatingų vaikų namai
22:05 Robinas Hudas
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Robinas Hudas
00:25 Rezidentas
01:25 CSI kriminalistai
02:20 Havajai 5.0
03:20 Paskutinis žmogus 
Žemėje
04:20 Rezidentas
05:15 CSI kriminalistai
06:00 Paskutinis žmogus 
Žemėje

07:00 Selma ir užburtas

 miestas 
08:40 Sniego mūšis
10:20 Debesuota, numatoma
mėsos kukulių kruša
12:05 Marlis ir aš
14:25 Auksinis kompasas
16:40 Šnipas ne savo 
noru
18:30 Žinios 
19:30 Monstrų viešbutis 2
21:15 Neliečiamieji
22:28 Telefoninė loterija 1634
22:30 Neliečiamieji
23:30 Stiklo pilis
02:00 Našlės

07:00 Gordono Ramzio 
virtuvės košmarai 
09:05 Afrika. Mirtinai 
pavojingi 
11:05 40-asis Pasaulinis
 rytojaus cirkas  
13:00 Tėčio dienos 
stovykla

14:45 Ponas auklė 
16:30 Kiaušingalviai
18:15 Miesto medžiotojas
20:20 Gravitacija
22:10 Holivudo žmogžudysčių 
skyrius
00:30 Jūrų pėstininkai
01:20 Žmogus iš plieno
03:35 Didžioji kova

05.30 Krepšinio pasaulyje 
06.00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
06.30 Vantos lapas
07.00 Laikykitės ten 
su Andriumi Tapinu
08.00 „24/7“
09.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
12.00 TV parduotuvė
12.15 Mokslo ritmu
12.30 Kaimo akademija
13.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris

16.30 Vasara tiesiogiai 
su D. Žeimyte
17.00 Laikykitės ten 
su Andriumi Tapinu
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
19.30 Kitoks pokalbis su D. 
Žeimyte
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“
21.30 „Paslaptys“ 
22.30 Reporteris
23.00 Vasara tiesiogiai 
su D. Žeimyte
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 Vantos lapas
04.25 Partizanų keliais
04.45 „Reali mistika“
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

Kaina 100 Eur. Tel. 8 622 66 980. 
Rokiškis
• Ieškau skubiai išsinuomoti 2 
kambarių butą. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 625 53 137. 
Rokiškis
• Skubiai išsinuomočiau butą. 
Esu dirbantis, 28 m. vyras. Kaina 
nesvarbi. Tel. 8 692 99 54 . 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 20 a sklypus Jakšto ir Janulionio 
gatvėse. Visos komunikacijos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Rąstinį namą Rokiškio centre, 
Sodų g. 16 A, su 10,5 a sklypu. 
Kaina 10800 Eur.  
Tel. 8 680 11 500.
• Namo dalį antrajame aukšte. 
Yra du šiltnamiai, garažas, ūkinis 
pastatas, atskiras įėjimas. Kaina 
27000 Eur. Tel. 8 611 31 617. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą pirmajame 
aukšte, Jaunystės g. 21. Bendrasis 
plotas 50,33 kv. m. Butas šiltas, 
patogi vieta, galima pirkti su 
baldais. Šarvo durys, plastikiniai 
langai. Kaina 28500 Eur.  
Tel. 8 611 21 832. Rokiškis
• Sodybą su žeme ir mišku. 
Bendras plotas 8,5 ha. Pieva 6,5 
ha, 0,75 ha miško, 0,75 jaunuolyno 
eglynas 20 m. Sodybvietė 0,5 ha. 
Kaina 25000 Eur.  
Tel. 8 623 00 993. Rokiškis
• Miško apsuptyje, rąstinę sodybą 
su 0,9282 ha namų valdos žemės 
sklypu. Namas statytas 1940 m. 
Bendrasis gyvenamojo namo plotas 
92,79 kv. m, 5 kambariai, tualetas, 
dušas viduje. Trifazė elektros 
instaliacija. Geras susisiekimas 
visais metų laikais. Kaina 32000 
Eur. Tel. 8 673 51 558.  
Rokiškis

• Namą su mansarda, statytą1973 
m. Pirmajame aukšte yra 3 
kambariai, antrajame – 2 kambariai. 
Mansarda neįrengta. Bendrasis 
namo plotas 65,46 kv.m. Po dalimi 
namo yra rūsys. Name įvestas 
vietinis vandentiekis ir kanalizacija. 
27,9 a žemės. Kaina 13999 Eur. 
Tel. 8 673 51 558. Rokiškis
• Pakankamai tvarkingą 3 kambarių 
butą Kavoliškyje. Yra kietojo kuro 
katilas, taip pat galima šildyti ir 
dujomis. Ramūs kaimynai. Kaina 
17000 Eur. Tel. 8 625 41 061.
• Du vienas šalia kito esančius 
sodo sklypus (0,08 ha ir 0,7 ha) 
Uljanavos k., Transportininkų g.  
Yra trifazės elektros instaliacijos 
įvadas, sodo namelio pamatai, 
šulinys, vaismedžių.  
Tel. 8 620 48 878.
• Sodybą-viekiemį Dabramislių k., 
Alizavos sen., Kupiškio r. Namas 
rąstinis, vieno aukšto su mansarda, 
statytas 1995 m. Bendrasis namo 
plotas 191,96 kv. m. Name yra 6 
kambariai, erdvi virtuvė, holas. Iki 
marių 100 m. 0,74 ha namų valdos 
sklypas. Kaina 58000 Eur.  
Tel. 8 645 49 552. Kupiškis
• 1989 m. statytą namą.  Bendrasis 
plotas 166,42 kv. m. Pirmajame 
aukšte yra trys kambariai, virtuvė, 
atskiri vonios ir tualeto kambariai, 
tambūras. Mansardoje du kambariai 
ir koridorius. Centrinis šildymas. 
Komunalinis vandentiekis, vietinė 
nuotekų sistema. Kaina 27000 Eur. 
Tel. 8 645 49 772. Rokiškis
• Zarinkiškių k. Obelių sen. 
Rokiškio raj. tvirtą sodybą. Sklypo 
plotas 0,7 ha. Sodyba medinė, 
apmūryta, su mansarda. Priklauso 
ūkiniai pastatai: garažas, rūsys, 
pirtis, malkinė, du tvartai, sandėlys, 
lauko virtuvė. Bendras plotas 
122,71 kv. m. Kaina 25000 Eur. 
Tel. 8 683 16 313. Rokiškis
• Ramioje vietoje, šalia miško, 
netoli Dviragio ežero Krylių 
k. Kamajų sen. Rokiškio r. 
parduodama rąstinė sodyba – 
vienkiemis, su 8.96 ha žemės 
sklypu. Pastatyta 1952 m., vieno 
aukšto su mansarda. Bendrasis 
plotas 124 kv. m. Name 4 
kambariai, erdvi virtuvė. Kaina 
41000 Eur. Tel. 8 645 49 772. 
Rokiškis
• Unikalius apartamentus. Objektas 
yra nuostabaus Salų dvaro 
teritorijoje, buvusio kumetyno 

patalpose, ant ežero kranto. Statytas 
1930 m. rekonstruotas 2006 m. 
Bendrasis plotas 89,88 kv. m. Kaina 
32000 Eur. Tel. 8 664 09 677. 
Rokiškis
• Šalia Kriaunų, Baršėnų k., 
Rokiškio raj., grūdų sandėlį su 
įrengimais. Grūdų sandėlis – 
mūrinis, 2 aukštų, 798.96 kv. m. 
Pastatas mūrinis, statytas 1955 m., 
geros būklės, galintis talpinti iki 
1000 tonų grūdų. Kaina 43000 Eur. 
Tel. 8 646 17 850. Rokiškis
• Dalį namo Vytauto g. Strategiškai 
patogi vieta: netoli Rokiškio 
Senamiesčio progimnazija, 
poliklinika. Šalia maisto 
prekių parduotuvė, parkelis, 
autobusų stotelė vos už 40 m. Iki 
Nepriklausomybės aikštės tik 350 
m. Plotas 62 kv. m. Kaina 17000 
Eur. Tel. 8 645 49 552.  
Rokiškis
• Žemės našumo balas net 42,1. 
Žemės ūkio naudmenų plotas:30.62 
ha. Ariamos žemės plotas: 29.07 
ha. Sodų plotas 0.16 ha. Užstatytas 
plotas 0.48 ha. Aplink sklypą 
auga miškas, dalis sklypo, 11 ha, 
prieš 10 m. buvo apsodinta mišku.
Sklypas 1,8 km ribojasi su upe. 
Kaina 163000 Eur.  
Tel. 8 645 49 552. Rokiškis
• Mūrinį, gyvenamą namą J. 
Basanavičiaus g. Vieno aukšto 
su mansarda, statytas 1975 m. 
Bendrasis namo plotas 138,45 
kv. m. Po namu yra didelis rūsys. 
Kieme garažas su duobe. 0,0600 ha 
žemės. Vos už 200 m yra Rokiškio 
tvenkinys. Kaina 50000 Eur.  
Tel. 8 673 51 558. Rokiškis
• Namą Obeliuose. Prie namo 29 
a žemės, ūkinis pastatas, sodas, 
šulinys, namui reikia remonto. 
Kaina 4000 Eur. Tel. 8 609 88 296. 
Rokiškis
• Tvarkingą 2 kambarių butą 
Bajoruose. Viskas sutvarkyta. 
Šarvo durys, plastikiniai langai, 
apšiltintas ir stiklintas didelis 
balkonas, yra ūkinis pastatas, 2 
garažai, žemės sklypai. Išsamesnė 
telefonu. Tel. 8 647 62 688. 
Rokiškis
• Namą Kamajuose, Rokiškio r. 
Namas mūrinis. Bendrasos plotas 
92,62 kv. m. Šildymas centrinis 
kietuoju kuru - yra radiatoriai, 
įvestas miestelio vandentiekis. 
Priklauso 25 a sklypas, mūrinis 
ūkinis pastatas, tvartas, lauko 

virtuvėlė ir garažas. Kaina 19500 
Eur. Tel. 8 674 67 288.  
Rokiškis
• Mūrinį namą su mansarda Ragelių 
k., Rokiškio raj. Namas pastatytas 
1977 m. Bendrasis namo plotas 
185,85 kv. m. Name įvesta elektra, 
vietinis vandentiekis ir vietinis 
centrinis šildymas – kietuoju kuru. 
Sklypo plotas 63 a . Kaina 15000 
Eur. Tel. 8 683 16 313.  
Rokiškis
• Rąstinę sodybą Buivydiškių k., 
Rokiškio raj. Namas pastatytas 
1972 m. statybos, reikia remonto. 
Nesenai pakeisti namo langai 
plastikiniais. Bendrasis namo plotas 
yra 72,02 kv. m. Sklypo plotas 50 a. 
Kaina 6000 Eur. Tel. 8 645 49 552. 
Rokiškis
• Zarasų r. žemę su mišku, 4,5 
ha, alksniai, beržas, juodalksniai, 
kertami. Kaina 25000 Eur.  
Tel. 8 662 25 348. Zarasai
• Įvairių dydžių namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos. Graži 
vieta, geras susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė. Tel. 8 657 76 668. 
Rokiškis
• Sodybą netoli Kriaunos upės. 
Privažiavimas asfaltuotas, tik 
kilometras žvyrkelio. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 10500 
Eur. Tel. 8 694 01 135.  
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Mitsubishi Colt. Benzinas, 1,3 l, 
55 kW, 1994 m. Viskas veikia - sėdi 
ir važiuoji. TA 2 metams. Galima 
apžiūrėti Automobilių Švara 
(Taikos g. 18, Rokiškis). Galime 
parduoti išsimokėtinai be banko 
paslaugų. Kaina 625 Eur.  
Tel. 8 677 67 391. Rokiškis
• VW Golf. 2001 m., hečbekas, iš 
Vokietijos, nauja T.A., be korozijos, 
servizo knygelė. Tel. 8 699 19 182. 
Rokiškis
• 2005 m. VW Passat B6. 2.0 
l, benzinas, 147 kW. Highline. 
Kėbulo defektai. Kaina 2000 Eur. 
Tel. 8 655 50 869. Rokiškis
• VW Passat. Prieš mėnesį atlikta 
TA. Automobilis paruoštas 
eksploatacijai, prieš apžiūrą 
pakeistos būtinos detalės (granata, 
galinės guminės įvorės, priekiniai 
amortizatoriai, priekinės bei 
galinės stabdžių kaladėlės bei kitos 
smulkmenos). Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 647 18 227. Rokiškis
• Audi 80. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 604 61 511. Rokiškis
• Geros būklės savadarbę 
priekabėlę. Matmenys: 1,6 x 1,6 
m. Priekaba nerūdijančio plieno 
skardos. Yra tentas ir atsarginis 
ratas (pridedama kartu). TA galioja 
iki 2022-07-27. Kaina 350 Eur. Tel. 
8 686 94 619. Rokiškis
• Renault Espace 2003 m. TA iki 
2022 m. Benzinas-dujos. Nėra 
sankabos. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 693 43 770. Rokiškis
•  2008 m. Toyota Auris. 2 l, 

dyzelis, 93 kW. Tvarkingas, 
ekonomiškas automobilis, TA 
dvejiems metams. Žieminės 
padangos. Kaina 3100 Eur.  
Tel. 8 685 56 884. Rokiškis
• 1999m. Ford Fiesta, 1.2 l, 
benzinas. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 622 98 545. Rokiškis
• Opel Zafira. 2003 m. pabaigos, 
2.2 l, dyzelis, 92 kW. Grandininiu 
varikliu, Elegance komplektacijos. 
Variklis užsiveda puse raktelio 
pasukimo, nauji diskai, naujos 
stabdžių kaladėlės, nauji 
tepalai, nauja TA, autopilotas, 
klimatronikas, borto kompiuteris. 
Kaina 1050 Eur. Tel. 8 604 01 912. 
Rokiškis
• R15, skardinius ratlankius 
Renault automobiliui, nedažyti 
tiesūs. Generatorius starterį 
Frilenderio, 2 l. Bmw  pakabos 
orinę pagalvę. Tel. 8 698 72 751. 
Rokiškis
• Opel Astra G. Universalas, 2 
l, TD, 84 kW, DTI, 16v, tamsiai 
mėlyna. Po visiško kapitalinio 
remonto, tik reikia atlikti TA. 
Kaina 700 Eur. Tel. 8 650 50 818. 
Rokiškis
• VW Passat 1998 m., 1,9 l, 66 kW. 
TA iki 2021 m. liepos. Išsamesnė  
telefonu. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 625 12 233. Rokiškis
• Audi A6 C5. 1,9 l, 81 kW, 
universalas. Nauji amortizatoriai, 
priekinė važiuoklė, sutvarkyta, 
kuriasi ir važiuoja gerai, yra kablys, 
galiojanti TA. Kaina 1350 Eur.  
Tel. 8 677 31 580. Rokiškis
• Opel Corsa 2008 m., 1,4 l, 
benzinas, 96 kW, iš Vokietijos. 
Kaina 2500 Eur. Tel. 8 699 84 023. 
Rokiškis
• Važiuojantį bėginį dviratį. Kaina 
70 Eur. Tel. 8 607 33 201.  
Rokiškis
• Toyota Avensis Verso 2001 m., 
dyzelinas. Geros būklės, TA iki 
2022. Nauji diskai, kaladėlės, 
turbina, apynaujės žieminės 
padangos. Tel. 8 618 69 861. 
Rokiškis
• 125cc keturratį. El. starteris, led 
šviesos, pusiau automatas, yra ir 
galinė bagažinė. Kaina 270 Eur. 
Tel. 8 646 82 607. Rokiškis
• Toyota Avensis Verso. Tvarkingas 
automobilis, 2 l, dyzelis, 85 kW, 
TA 2 metams, septynvietis, kablys. 
Kaina 1200 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis
• Patikimą, prižiūrėtą, techniškai 
tvarkingą (TA iki 2021.07) Toyota 
Corolla automobilį. 1,6 l, benzinas/
dujos. Naujos žieminės padangos. 
Pigi automobilio eksploatacija. 
Kaina 1350 Eur. Tel. 8 692 23 719. 
Rokiškis
• Puikios būklės motociklą Triumph 
speed triple 955i. Armuotos 
stabdžių žarnelės, REMUS 
duslintuvo bakelis, nauja galinė 
padanga (priekinės būklė irgi gera). 
Kaina 1700 Eur. Tel. 8 628 08 190. 
Rokiškis
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Spalio 30-oji, 
penktadienis, 

44 savaitė
Iki Naujųjų liko 62 dienos

Saulė teka 7.17 val., 
leidžiasi 16.48 val. 

Dienos ilgumas 9.31 val. 
Mėnulis – priešpilnis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Darata, Edmundas, Skira, Skiras, 
Skirgaila, Skirgailė, Skiriotas, 
Skriotė, Skirvyda, Skirvydas.

Rytoj:  Alfonsas, Jundilas, Jundilė, 
Liucilė, Mąstvilas, Tanbutas, 

Tangėlas, Tanmantas, Tanmantė, 
Tanvilas, Tanvilė, Vygandas.
Poryt: Andrius, Emerika, 

Milvydė, Žygailas, Žygailė, Žygas, 
Žygauda, Žygaudas.

Dienos citata
„Tas nėra tikrai drąsus, kuris 
bijosi pasirodyti esąs bailus“ 

(I. Kantas).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1735 m. gimė pirmasis JAV 
viceprezidentas ir antrasis prezi-
dentas Džonas Adamsas. Jo sū-
nus Džonas Kvinsis Adamsas taip 
pat tapo JAV prezidentu. 

1918 m. slovakai sutiko su 
čekais sudaryti sąjungą, o bendrą 
valstybę pavadinti Čekoslovakija.

1918 m. pasirašiusi paliaubų 
susitarimą Turkija pasitraukė iš 
Pirmojo pasaulinio karo.

1938 m. per radiją skaitant 
Herberto Džordžo Velso romano 
„Pasaulių karas“ ištrauką ir milijo-
nams amerikiečių patikėjus, kad 
marsiečiai išties įsiveržė į Žemę, 
JAV kilo masinė panika.

1975 m. susirgus generolui 
Franciskui Frankui Ispanijos vals-
tybės vadovo pareigas pradėjo 
eiti princas Chuanas Karlas.

1990 m. iškasus kanalą po 
Lamanšo sąsiauriu iš Didžiosios 
Britanijos į žemyninę Europos 
dalį pirmą kartą nuo ledynmečio 
vėl tapo įmanoma nukeliauti sau-
sumos keliu.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1579 m. popiežius Grigalius XIII 
patvirtino privilegiją, kuria Vilniaus 
kolegija perorganizuota į universitetą.

1831 m. rusų carinė valdžia iš-
leido įsaką visose valdžios įstaigose 
Lietuvoje vartoti tik rusų kalbą.

1919 m. Lietuvos Valstybės Tary-
ba priėmė Steigiamojo Seimo rinki-
mų įstatymą.

Post scriptum
Sienos turi akis, 
naktis – ausis.

Kalafiorų kąsneliai su traškia sūrio plutele
Ingredientai:
• vienas nedidelis žiedinis kopūstas
• 200 gramų kietojo sūrio (smulkiai 
tarkuoto)
• 50 gramų sviesto (tirpinto arba aly-
vuogių aliejaus)
• 1 pundelis petražolių
• 1 šaukštelis aitriosios paprikos 
miltelių (arba saldžiosios paprikos 
miltelių)
• 1 šaukštelis druskos
• 0.5 šaukštelio česnako miltelių
• 0.5 šaukštelio maltų juodųjų pipirų

Gaminimas:
Kalafiorą supjaustykite žiedynais, apšlakstykite sviestu, pabarstykite paprikos milteliais, 
česnako milteliais, druska ir pipirais, išmaišykite, kad visi gabaliukai pasidengtų priesko-
niais. Tuomet pabarstytkite sūriu ir dar kartą gerai permaišykite. Kepimo formą iškloki-
te kepimo popieriumi, sudėkite kalafiorus ir paskirstykite vienu sluoksniu per visą plotį. 
Kepkite įkaitintoje iki 220 C laipsnių temperatūros orkaitėje apie 20 minučių. Petražoles 
susmulkinkite ir pabarstykite kalafiorus prieš tiekiant.

LAISVALAIKIUI

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• 4 vnt. Bmw markės automobilio, 
lengvojo lydinio ratlankius su 
MICHELIN firmos, 205/55, R16 
žieminėmis padangomis. Čipuotos. 
Tel. 8 601 21 663. Rokiškis
• Toyota Avensis, R16, lietus 
ratlankius. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 621 29 003. Rokiškis
• Žiemines, R15, 195x65 padangas 
su ratlankiais. Geras protektorius, 
mažai naudotos, tinka Opel Astra, 
Zafira. Kaina 15 Eur/vnt.  
Tel. 8 618 13 059. Rokiškis
• Lietus ratus su žieminėmis 
padangomis.4x108, 205/45, R16. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 603 09 633. 
Anykščiai
• Volkswagen, R15, originalius 
ratlankius. Tel. 8 618 13 074. 
Rokiškis
• VW Sharan dalimis. 1.9 l, TDI, 
81 kW. Tel. 8 683 92 208.  
Rokiškis
• Tvarkingus BMW R16 ratų 
gaubtus, 4 vnt. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• 2017 m. žiemines padangas 
185/65 R15 2 vnt. Kaina po 5 Eur. 
Protektorius 6 mm.  
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis
• R15, 195/65, VW Passat ratus 
su žieminėmis, Bridgestone 
padangomis. Protektorius 7-8 mm. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 618 13 074. 
Rokiškis
• Padangas. R15, 195/65, geros, 
minkštos gumos. Bridgestone, 4 
vnt.. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 618 13 074. Rokiškis
• Subaru lietus ratus, 5 skylių, 
tarpai tarp skylių 100, o centrinė 
56,1. Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 624 58 017. Rokiškis
• Naudotas žiemines padangas 
Hankook 185/65 R15, 3 vnt. 
Protektorius geras, yra dygliavimui 
skirti lizdai. Tokių pat matmenų 
ratus su lengvojo lydinio ratlankiais 
ir vasarinėmis padangomis, 4 vnt.  
Tel. 8 618 65 371.  
Rokiškis
• Yokohama padangas. M+S  2 
vnt., 225/45 R17. Naudotos vieną 
sezoną. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 633 01 255. Anykščiai
• 1998 m. VW Passat dalimis. 
Baltas, universalas. Yra kablys 
su laidais ir varžtais, porankis, 
bagažinės užuolaida, priekinis 
buferis. Tel. 8 614 87 836.  
Rokiškis
• Naujas padangas. 195x70 15, 4 
vnt., M+S. 45 Eur/vnt.  
Tel. 8 612 30 996. Rokiškis
• Padangas. 235/75, R15, M+S, 
9mm, 4 vnt.. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• 195/65 R16 C 2 vnt. M+S 
padangų. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Lietus ratus su žieminėmis 
padangomis. Tinka Audi A3, VW 
Golf 4 automobiliams. Kaina 160 
Eur. Tel. 8 650 86 836.  

Rokiškis
• BMW 3 R17 originalius 
ratlankius. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 699 84 023. Rokiškis
• MB Sprinter R15c ratus 225/70. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 699 84 023. 
Rokiškis
• Padangas 15 col 195/65 m+s su 
diskais, likutis 6 mm. Diskai 5-112 
VW, Audi. 4 vnt. Kaina visų 60 
Eur., galima ir po 2 vnt. Kaina 17 
Eur. Tel. 8 624 39 429.  
Rokiškis
• Padangas 14 col 175/65 m+s, 
protektoriaus likutis 6 mm, 4 vnt. 
Kaina 12 Eur/vnt.  
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Nokian padangas 14col 175/70 
m+s, protektoriaus likutis 7 mm, 4 
vnt. Kaina 12 Eur/vnt.  
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Padangas su ratlankiais. Tinka 
Opel markės automobiliui. R15 
195/65. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 612 65 424. Rokiškis
• 2000 m. Ford Focus. Universalas, 
mėlynos spalvos, kablys.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• VW Sharan dalimis. Variklio ir 
greičių dėžės nebėra.  
Tel. 8 674 31 328. Rokiškis
• R16 195/60 dygliuotas padangas. 
Likutis 7-8 mm, 2 Michelin ir 2 
Nokian. Už visas 50 Eur.  
Tel. 8 621 75 943. Rokiškis
• R15/112 lietus VW Passat 
ratlankius. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 618 13 074. Rokiškis
• Geros būklės žiemines 
Bridgestone Blizak 195/65/15 
padangas su ratlankiais ir gaubtais, 
tinka VW Passat, Audi. Kaina 140 
Eur. Tel. 8 618 13 074.  
Rokiškis
• Universalias R15 195/65 
padangas. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 612 65 424. Rokiškis
• Padangas su ratlankiais. Buvo 
pirktos naujos ir mažai važiuotos. 
Ratlankiai tinka Seat Altea, VW 
Golf V. Išsamesnė informacija 
telefonu. Tel. 8 650 26 221. 
Rokiškis
• Automobilinį, elektrinį 
kompresorių padangoms pūsti. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 647 55 957. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Samsung televizorių dalimis, 
modelis. UE 43TU8072U. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 620 55 998.  
Rokiškis
• Televizoriaus laikiklį. Kabėjo 81 
cm įstrižainės televizorius. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 675 33 768. Rokiškis
• Puikiai veikiantį televizorių 
Samsung, 81 įstrižainės . Kaina 100 
Eur. Tel. 8 675 33 768.  
Rokiškis
• Televizorių, radiją, magnetofoną. 
Tel. 8 458 33 333. Rokiškis
• Televizorių Šilelis SL 1434 su 
priedėliu. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 695 74 290.  
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Ritininį presą, ritinius riša dviem 
siūlais. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Elektros variklį, 7,5 kW ir Zid 
variklį. Tel. 8 614 19 157.  
Rokiškis
• Diskines lėkštes BDT4. Kaina 
650 Eur. Tel. 8 655 79 167. 
Rokiškis
• Kukurūzų smulkintuvą, vienvagė. 
Kaina 2000 Eur. Tel. 8 650 68 045. 
Rokiškis
• Lėkštes, 3,14 m, geros būklės. 
Kaina 1200 Eur. Tel. 8 622 69 546. 
Rokiškis
• Traktorinės priekabos 
dokumentus. Tel. 8 607 48 852. 
Utena
• Ratus su stebulėmis. 12×16, 130 
Eur/vnt. Tel. 8 607 48 852.  
Utena
• Traktorinę savadarbę  priekabą. 
Ilgis 3,55 m, plotis 2,5 m, bortų 
aukštis 0,50 m, veža 2,5 tonos. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• 4 m kultivatorių. Kaina 250 Eur. 
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas dovanotų mainais už 
sauskelnes vaikišką vežimėlį.  
Tel. 8 684 74 756. Kaunas

PREKĖS VAIKAMS

• Labai geros būklės, tvirtą, patogų 
vežimėlį. Galiniai ratai pripučiami, 
yra trys padėtys, priekyje 
uždedamas padėkliukas buteliukui, 
yra kojų uždangalas. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 623 20 459. Rokiškis

• Lavinamąjį staliuką 8 Eur, 
gultuką 10 Eur, vaikštynę 18 Eur, 
elektrinį triratuką su nauja baterija 
25 Eur, vonelę 7 Eur, maitinimo 
pagalvę 5 Eur. Tel. 8 651 98 478. 
Rokiškis
• Mažai nešiotą kuprinytę. Pirkta 
nauja, 5 Eur. Tel. 8 675 33 768. 
Rokiškis
• Labai geros būklės, kaip naują 
paspirtuką vaikui nuo 3 metų. 
Kaina 12 Eur. Tel. 8 647 55 957. 
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Maximos aikštelėje rasti raktai. 
Tel. 8 627 68 940. Rokiškis
• Dingo katė, Jaunystės gatvėje. 
Juoda su baltu, atsiliepia šaukiama 
Flora. Prašau padėkite surasti, 
prižadu atsilyginsiu. Tel. 8 692 65 
078. Rokiškis
• Perkūno gatvėje, prie Regitros, 
rastas lengvojo automobilio kuro 
bako kamštis. Tel. 8 692 49 480. 
Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Pigiai, naudotą AB Rocket pilvo 
preso treniruoklį. Tel. 8 686 97 197. 
Rokiškis
• Beveik naują mechaninį bėgimo 
takelį. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 626 09 333. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Geros būklės benzininį pjūklą 
Dolmer su šalmu Oregon ir kitais 
priedais (raudonas tepalas ir 
galąstuvas grandinei). Kaina 140 
Eur. Tel. 8 641 69 409.  
Kupiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Suvirinimo pusautomatį.  
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
• Lapuočių dailylentes.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Pjautą medieną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Tvarkingą diskinį trifazį pjūklą su 
oblliavimo funkcija. Kaina 320 Eur. 
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis

www.rokiskiosirena.lt
qNaujienos 
qSkelbimai
qVideo 
ir fotogalerijos

Spalį – artima nuliui išankstinė infliacija
Lietuvoje spalį, išankstiniais vertinimais, mėnesio infliacija, 

apskaičiuota pagal su kitomis Europos Sąjungos šalimis sude-
rintą vartotojų kainų indeksą (SVKI), buvo artima nuliui.

Suderinta išankstinė metinė (spalį, palyginti su 2019-ųjų spaliu) 
infliacija buvo 0,5 proc., remdamasis negalutiniais duomenimis, 
pranešė Statistikos departamentas.
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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

Dėl koronaviruso laikinai stabdomas Panevėžio 
ligoninės Neurochirurgijos skyriaus darbas

Respublikinės Panevėžio 
ligoninės Neurochirurgijos 
skyriuje penkiems pacien-
tams ir darbuotojui nusta-
čius COVID-19, šiame sky-
riuje laikinai stabdomos 
planines paslaugos.

„Iki lapkričio 6 dienos 
yra stabdomas planinis dar-
bas Neurochirurgijos skyriu-
je. Neurochirurginė pagalba 
Respublikinėje Panevėžio 
ligoninėje ir toliau bus teikia-
ma, tačiau hospitalizuojami 
bus tik tie pacientai, kurių 
sveikatos būklė reikalaus 
neatidėliotinos medikų pa-
galbos“, – rašoma ligoninės 
pranešime.

Pasak pranešimo, šio sky-

riaus pacientams ir darbuoto-
jams atliktas privalomas testa-
vimas, visos skyriaus patalpos 
nedelsiant dezinfekuotos.

Ligoninė taip pat praneša, 
kad COVID-19 liga taip pat 
nustatyta dviem Fizinės medi-
cinos ir reabilitacijos skyriaus 
darbuotojams bei vienam Vai-
ko raidos centro darbuotojui. 
Dėl to dienai yra sustabdytas 
Vaiko raidos centro darbas.

„Visi kiti skyriai dirba, 
paslaugų teikimas nestabdo-
mas, tačiau ir toliau griežtai 
ribojamas pacientų lankymas 
– lankyti galima tik labai sun-
kios būklės pacientus, vaikus 
iki 14 metų amžiaus ir gimdy-
ves, prieš tai lankymo laiką ir 
trukmę suderinus su skyriaus, 

kuriame gydomas pacientas, 
vedėju. Vienu metu pacientą 
lankyti gali tik vienas asmuo 
ir ne ilgiau kaip 15 minučių“, 
– rašoma pranešime.

Šiuo metu Respublikinėje 
Panevėžio ligoninėje gydomi 
24 COVID–19 sergantys paci-
entai. Iš jų 21 gydomas Infek-
cinių ligų klinikoje, du – Re-
animacijos ir intensyviosios 
terapijos skyriuje ir vienas – 
Psichiatrijos skyriuje.

Dar penkiems pacientams 
yra atlikti testai ir laukiama 
atsakymų.

Kaip BNS informavo ligo-
ninės atstovas, šiuo metu iš 
viso serga 17 įstaigos darbuo-
tojų.
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Sporto ir kultūros renginiams įvesti žiūrovų ribojimai, 
kiti renginiai – draudžiami

Siekiant suvaldyti ko-
ronaviruso plitimą, nuo 
penktadienio bus ribojamas 
žiūrovų skaičius sporto ir 
kultūros renginiuose, o kiti 
masiniai renginiai uždrau-
džiami.

Vyriausybė trečiadienį 
nusprendė, kad uždarose er-
dvėse sporto ir kultūros ren-
giniuose žiūrovų skaičius 
negalės viršyti 300, o lauke 
– 400.

Renginiuose bus priva-
loma laikytis visų nustatytų 
saugumo priemonių: dviejų 
metrų atstumo tarp žmonių, 
užpildant tik sėdimas vietas, 
dėvint kaukes ir registruojant 
visus dalyvius.

Premjeras S. Skvernelis 
sako, kad pirminiuose siū-
lymuose Vyriausybei buvo 

teikiami kiti dalyvių skaičiai, 
bet Ministrų kabinetas apsi-
sprendė taikyti vienodus kri-
terijus tiek kultūros, tie spor-
to renginiams.

„Padarytas analogas: jei-
gu yra teatre tomis pačiomis 
sąlygomis, kas du metrai, su 
kaukėmis ir visomis kitomis 
saugumo priemonėmis sė-
dintys ir žiūrintys renginį, tai 
lygiai taip pat ir sporto varžy-
bose, tomis pačiomis sąlygo-
mis, toks pat kiekis žmonių 
sėdi ir žiūri renginį“, – žur-
nalistams spaudos konferen-
cijoje sakė jis. 

S. Skvernelis pabrėžė, kad 
ribojimai taikomi tik vie-
šiems renginiams.   

Taip pat bus apriboti pirkė-
jų srautai uždarose patalpose 
esančiose parduotuvėse, pre-
kybos centruose, turgavietė-

se ir kitose viešose prekybos 
vietose, čia turės būti užti-
krinamas 10 kv. metrų plotas 
vienam lankytojui.

Draudimai įsigalios penk-
tadienį ir truks iki lapkričio 
13 dienos, jie nebus taikomi 
laidotuvėms.

Priimtas ir vienas palen-
gvinimas, susijęs su savaitei 
įvedamu nuotoliniu mokymu 
po moksleivių atostogų – po 
atostogų, įprastu būdu galės 
vykti mokymas specialiosio-
se įstaigose ir bendrojo ug-
dymo mokyklų specialiosiose 
klasėse.

Lietuvoje pastarosiomis 
savaitėmis sparčiai daugėja 
naujų koronaviruso atvejų, 
naujausiais duomenimis, ser-
gamumas siekia 168,2 atvejo 
100 tūkst. gyventojų.
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Vyriausybės atstovu dviejose apskrityse paskirtas 
buvęs policininkas E. Lapinskas

Vyriausybės atstovu Pa-
nevėžio ir Utenos apskrityse 
Ministrų kabinetas paskyrė 
buvusį Panevėžio apskrities 
policijos viršininką Egidijų 
Lapinską.

Jo kandidatūrą Vyriausy-
bei teikė premjeras Saulius 
Skvernelis.

E. Lapinskas paskirtas 
penkerių metų kadencijai, jis 
pareigas pradės eiti nuo gruo-
džio 1-osios. Pernai liepą re-
formavus Vyriausybės atsto-
vų įstaigą, vietoje dešimties 
atstovų liko penki. Atstovo 
Panevėžio ir Utenos apskri-
tyse pozicija buvo laisva, 
laikinai šias pareigas ėjo Vy-

riausybės atstovas Vilniaus 
apskrityje Julius Arlauskas.

Panevėžio apskrities Vy-
riausiajam policijos komisa-
riatui E. Lapinskas vadovavo 
2014-2019 metais, 2019-ųjų 
kovą palikęs postą jis baigė 
daugiau nei 30 metų trukusią 
tarnybą Lietuvos policijoje.
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PARODOS
Viešojoje bibliotekoje
Poeto, bardo Mindaugo Valiuko fotografijų paroda 
„Rūko sultys“.
Spaudinių paroda, skirta Pasaulinei gyvūnų globos dienai.
Poetės ir partizanės atminimui (Dianai Glemžaitei – 95).
Kūrybos darbų paroda iš Panevėžio tarptautinių kerami-
kos simpoziumų kūrinių kolekcijos

Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje
Spaudinių paroda „Šiaurės šalis jungiantys tiltai - knygos“,  skirta Šiaurės šalių literatūros 
savaitei.
RENGINIAI
Viešojoje bibliotekoje
Lapkričio 3 d. 12 val. – poetinis tapybos pleneras „Po Širvio beržu“  su tautodailininke 
Birute Dapkiene. Reikalinga registracija (dalyvių skaičius ribotas): 8 458 52824. Konkurso 
„Skiriama poetui“  dalyvių poezijos knygos sutiktuvės, Rokiškio Juozo Keliuočio viešo-
sios bibliotekos edukacijų salėje.
Lapkričio 7 d. 13 val. – Trioleto konkurso rezultatų paskelbimas. Poezijos skaitymai. Po-
etinė pjesė „Naktinraščiai“ (G.Kurila. R. Japkevičienė), Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios 
bibliotekos Renginių salėje.
Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje
Lapkričio 3 d. 15 val. – kūrybiniai, inžineriniai užsiėmimai.
Lapkričio 4 d. 15 val. – konstravimo, programavimo užsiėmimai.
Lapkričio 5 d. 15 val. – Kino diena!, 3D filmo rodymas vaikams ir jaunimui.
Lapkričio 6 d. 15 val. – žaidimai virtualioje realybėje (su virtualiais realybės akiniais), 
Xbox One.

Pradėjo procedūrą dėl „RTR Planeta“ retransliavimo sustabdymo
Lietuvos radijo ir tele-

vizijos komisija (LRKT) 
trečiadienį pranešė pradė-
jusi procedūrą dėl Lietuvoje 
retransliuojamos televizi-
jos programos rusų kalba 
„RTR Planeta“ sustabdymo.

LRKT skelbia tokį spren-
dimą priėmusi dėl programos 
laidose kurstomo karo, ne-
santaikos ir tautinės neapy-
kantos.

Pasak komisijos pirmi-
ninko Manto Martišiaus, dėl 
„RTR Planeta“ dažnai skel-
biamos draudžiamos infor-
macijos komisija nuolat atlie-
ka jos stebėseną.

LKRT teigimu, šių metų 

rugsėjo 17 dieną „RTR Plane-
ta“ laidoje „60 minučių“ daly-
vavusio Vladimiro Žirinovskio 
pozicija Lietuvos, Latvijos, 
Estijos, Ukrainos ir Lenkijos 
valstybių atžvilgiu yra agre-
syvi ir skatinanti „pasikrauti 
ginklus, atidengti raketas, už-
čiaupti, pulti“.

Anot LRKT, tai gali būti 
vertinama kaip karo ir neapy-
kantos kurstymas.

Šiemet, pasak komisijos, 
neleistina informacija „RTR 
Planeta“ nustatyta jau antrą 
kartą. „Jei per metus yra nu-
statomi trys tokio pobūdžio 
pažeidimai, atlikusi visas nu-
statytas procedūras, LRTK 
gali laikinai sustabdyti šios 

televizijos programos laisvą 
priėmimą Lietuvoje“, – rašo-
ma pranešime.

LRKT artimiausiu metu 
kreipsis į Rusijos kompaniją 
„VGTRK“ ir praneš apie pa-
žeidimus bei priemones, kurių 
ketinama imtis, jeigu pažeidi-
mai pasikartos.Apie pažeidi-
mus LRKT taip pat informuos 
Europos Komisiją.

Anot LRKT, nepavykus 
per mėnesį nuo pranešimo 
Europos Komisijai pateikimo 
rasti sutarimo bei jeigu pažei-
dimai kartosis, „RTR Planeta“ 
retransliavimas bus sustabdo-
mas metams arba ilgesniam 
laikotarpiui.

BNS inform.

Darbo užmokestis per metus augo 11 proc.
Nepaisant koronaviruso 

epidemijos, vidutinis darbo 
užmokestis per metus – rugsė-
jį, palyginti su rugsėju pernai, 
Lietuvoje ūgtelėjo 11 proc., o 
dirbančiųjų sumažėjo 0,6 pro-
cento.  

„Sodros“ vadovė Julita 
Varanauskienė sako, jog tai 
rodo, kad darbuotojų paklau-
sa yra didesnė negu pasiūla. Ji 
neatmeta, kad vidutinį rodiklį 
išaugino atlyginimai ieško-
miems kvalifikuotiems dar-
buotojams. 

„Tie, kurie tapo registruotais 

bedarbiais, ko gero, nėra paklau-
sūs darbo rinkoje“, – BNS sakė 
„Sodros“ vadovė. 

Kaip nurodo „Sodra“, dir-
busiųjų visą mėnesį uždarbis 
rugsėjį siekė 1424,2 euro – 11,3 
proc. daugiau nei 2019-ųjų rug-
sėjį, o darbuotojų sumažėjo 8 
tūkst. (0,6 proc.) iki 1,277 mln. 

Tuo metu labai sumažėjo 
gyventojų, uždirbančių mažiau 
nei minimalią mėnesio (MMA) 
algą, –  jų buvo 93 tūkst. (8,4 
proc. visų dirbančiųjų). 2019 
metų rugsėjį jų buvo 100 tūkst.

MMA (607 eurus) rugsė-
jį gavo 41 tūkst. (3,7 proc.), o 

prieš metus – 4 proc. dirban-
čiųjų. Daugiau nei MMA da-
bar gauna 968 tūkst. žmonių. 

Pasak J. Varanauskienės, 
darbuotojų priėmimo-atleidi-
mo balansas, buvęs neigiamas 
karantino laikotarpiu, grįžo į 
įprastas vėžes.

Rugsėjį 15 tūkst. daugiau 
žmonių buvo priimta nei at-
leista, spalio mėnesį vyrauja 
panašios tendencijos. Tačiau 
skaičiuojant nuo karantino 
pradžios kovą, 10 tūkst. dar-
buotojų daugiau atleista nei 
priimta.
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BALDAI

• Spintą, gamintą pagal užsakymą. 
Būklė gera. 220 cm aukštis, 
plotis 140 cm. Pusė pločio skirta 
pakabinamiems rūbams. Kaina 80 

Eur. Tel. 8 620 53 656.  
Rokiškis
• Naudotą miegamojo komplektą. 
Kaina 330 Eur. Tel. 8 672 38 868. 
Rokiškis
• Ąžuolinę sekciją. Kaina 190 Eur. 
Tel. 8 604 85 045.  

Rokiškis
• Didelę, 6 durų spintą. Ilgis 3 
m, aukštis 2,24 m, gylis 0,58 m. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 677 08 977. 
Rokiškis
• Lentyną-burlaivį, pagaminta pagal 
individualų užsakymą. Lentynos 
matmenys (cm): 180x35, 150x30, 
120x25. Aukštis tarp lentynų 78. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 698 85 166. 
Rokiškis
• Miegamojo komplektą. Dvigulė 
lova su čiužiniu ir spintelėmis, 
komoda, spinta. Parduodama tik 
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Spalio  30 d. Naktį 7

Dieną 9
PV, 
1-5 m/s

Vietomis rūkas.

Spalio 31 d. Naktį 5
Dieną 10

ŠV,
1-5 m/s

Vietomis rūkas.

Lapkričio 1 d. Naktį 4
Dieną 10 

P, 
4-9 m/s

Vietomis rūkas.

Lapkričio 2 d. Naktį 6
Dieną 11

P,
6-12 m/s
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ANEKDOTAI
feisbuko paskyrą.

– Ir kam man viso to reikia?
– Na, galėsi su draugais ir 

draugėm bendraut neišeidama iš 
namų.

– Vaikeli, man jau 93-eji. 
Kad galėčiau su savo draugais 
bendraut, man ne to tavo 
kompiuterio, o spiritizmo lentos 
reikia.

***
Barasi vyras ir žmona. 

Žmona:
– Kodėl tu neatsiliepi 

telefonu?
– Ten, kur mane pasiuntei, 

prastas ryšys!
***
Skambutis į Valstybės 

saugumo departamentą:
– Alio, čia Petraitis skambina.
– Klausom jūsų, ponas 

Petraiti, kuo galėtume padėti?
– Aš gi žinau, kad jūs telefono 

pokalbių pasiklausot.
– Hm...
– Tai va, prieš penkias 

minutes man žmona skambino. 

Orų prognozė spalio 30-lapkričio 2 d.

Kompiuteris – blogis. 
Bet išjungus jį, iš karto 
aktyvuojami du tokie 
pat blogiai: šaldytuvas ir 

– Mums reikia naujo 
šaldytuvo.

– O kuo senasis blogas?
– Ant jo durelių magnetukai 

nebetelpa.
***
Statybininkų brigados 

meistras dieną prieš algą erzina 
savo pavaldinius:

– Ei, vyručiai, ar turite progą 
išgerti?

– Progą turim, išgerti nėra.
***
Pietų Amerika. Nedidelėje 

upėje nuogos maudosi pulkelis 
europiečių feminisčių. Staiga 
jos pamato vietinį senuką ir ima 
šaukti:

– Dink iš čia tik greitai! 
Kol nenueisi, mes iš vandens 
neišlipsim!

Senukas:
– Baikit  rėkaut! Aš čia savo 

aligatoriaus pašert atėjau.
***
Anūkas sako močiutei:
– Nusipirktum tu kompiuterį, 

įsivestum internetą, susikurtum 

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.

Ar negalėtumėt man priminti, 
ką aš turėčiau parnešti iš 
parduotuvės, be pieno ir 
duonos?

***
Suvalkietis bara žmoną:
– Tu kodėl kaimynui mano 

kelnes atidavei?!
– Jos buvo senos ir tau 

nepatiko.
– Sekant tokia logika, tu jam 

tada ir savo mamą atiduok!
***
Pagyvenusi moteriškė 

kreipiasi į savo jauną dailią 
kaimynę:

– Atleiskite, tamsta, rytoj, jei 
bus geras oras, ar negalėtumėte 
savo kieme degintis be 
liemenėlės?

– O kodėl turėčiau?
– Nes mano vyrui jau būtų 

laikas kieme veją pjauti.
***
– Neturi tu nei gėdos, nei 

sąžinės!
– Kaip ir sakiau: nieko 

nereikalingo.

televizorius.
***
Petras smarkiai nukentėjo 

eismo įvykyje. Trečią dieną 

ligoninėje pabudo iš komos. 
Apie savo pojūčius pasakoja 
gydytojui. 

– Aš labai noriu valgyti ir 
man šąla kojos. Taip aš supratau, 
kad esu ligoninėje.

Gydytojas:
– Ir kodėl jūs taip pamanėte?
– Mąstykim logiškai. Jei 

aš būčiau rojuje, tai nebūčiau 
alkanas. O jei pragare – tai ten 
tiksliai nešaltų kojos.

***
Svečias:
– Berniuk, negi tau taip 

patinka poezija?
Vaikas:
– Žinoma, kad ne. Bet mama 

mane verčia sakyti eilėraščius, 
kad svečiai kuo greičiau namo 
išsinešdintų.

***
Krizė moters akimis būna 

tada, kai kailiniams ne tik 
neįmanoma uždirbti, bet ir juos 
išsirieti.

***
Žmona sako vyrui:

viskas kartu. Kaina 330 Eur.  
Tel. 8 672 38 868. Rokiškis
• Staliuką ir du pufus. Rudas ir 
kreminis stalas 25 Eur, pufai po 20 
Eur. Tel. 8 674 22 241.  
Rokiškis
• Naudotas virtuvės spinteles 
(reikėtų patiems išsimontuoti). Dėl 
kainos galima derėtis. Dovanų - 
garų rinktuvas ir dujinė viryklė. 
Kaina 400 Eur. Tel. 8 610 46 670. 
Rokiškis
• Minkštą dalį 3+2+1. Kaina 
derinama. Norėdami pasiteirauti, 
rašykite žinutę. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 682 37 558. Rokiškis
• Gana geros būklės, naudotą 
dvigulę lovą ir dvi naktines 
spinteles. Yra grotelės, patalynės 
dėžė, baldas nesulūžęs, tvarkingas. 
Pakeliamas iš abiejų pusių. 
Čiužinys geros būklės, naudotas 
apie metus laiko, patogus, septynių 
zonų, švarus, spyruoklinis. Kaina 
210 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis
• Geros būklės jaunuolio 
komplektą. Kaina 130 Eur.  

Tel. 8 688 85 848. Rokiškis

AUGALAI

• Česnakus sėklai.  
Tel. 8 627 08 628. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Gerai veikiančią automatinę 
skalbimo mašiną BEKO. Kaina 70 
Eur. Tel. 8 622 98 545.  
Rokiškis
• Tvarkingą, pastatomą, 60 cm 
Blomberg indaplovę. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 621 29 003. Rokiškis
• Puikiai veikiančią automatinę 
skalbimo mašiną Beko. Kaina 70 
Eur. Tel. 8 622 98 545.  
Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną ČAIKA 
134. Kaina 105 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju pusę maišo rūbų S-M 
dydžių, kai kurie L. Pasiimti 
patiems iš Obelių.  
Tel. 8 641 67 118.

• Dovanojamas mažas šuniukas-
kalytė, dydžio kaip Čihuahua. 
Tel. 8 641 69 409. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Aprangas dviratininkams ir 

motociklistams, apsaugas ir kitus 
aksesuarus. Tel. 8 686 37 924. 
Rokiškis
• 41 dydžio batus, BUGrip firmos. 
Neperšlampantys, tinkantys prie 
-30. Viduje kailis. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 682 36 492. Rokiškis
• Žieminius batus, 42 dydis. Kaina 
35 Eur. Tel. 8 686 83 227.  
Rokiškis
• Žieminę moterišką striukę. 
Dėvėta tik vieną kartą. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 683 30 327.  
Rokiškis
• Naujus darbo batus, dydis 44. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 651 98 478. 
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Xbox 360 konsolę su dviem 
pultais, veikiantis, 25 žaidimai 
viduje. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 646 98 570. Rokiškis
• Nešiojamąjį kompiuterį Dell. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 683 27 149. 
Rokiškis
• Kompiuterį  HP Pavilion 11 
x360. SSD, 4 GB, liečiamas 
ekranas. Būklė labai gera. Veikia 
puikiai. Trūkumas - silpna baterija. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 687 90 778. 
Rokiškis
• Stalinį kompiuterį. Monitorius 
Benq Gl950. Procesorius E5500. 
4GB RAM, 256GB kietasis diskas. 
Windows 10. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 675 00 301.  
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Darau keptos duonos tortus. 
Skambinti po 18 val. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 627 68 469. Rokiškis
• Pašarines bulves. Maišas - 3 Eur. 
Tel. 8 635 16 925.  
Rokiškis


