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Rokiškio savaitės įvykių apžvalga

Sigtas Daščioras apžvelgė rajono savaitės įvykius.

„Nei už Martinėlį, nei už 
Kanopą, verčiau balsuo-
siu... už keliuką ir Sango-
ką“, – tokių intencijų ve-
dami kai kurie rokiškėnai 
gadino biuletenius sekma-
dienį praūžusiuose Seimo 
rinkimuose. Pasirinkimo 
būta sunkaus –  sugadinta 
467 biuleteniai. Tai daug 
ar mažai? Tai – lygiai tiek, 
kiek yra rinkėjų ne pačio-
je mažiausioje Šimonių 
rinkiminėje apylinkėje. 
Pergalę rinkimuose užti-
krintai šventė socialdemo-
kratas Vidmantas Kanopa. 
Rinkimai baigėsi, aistros 
pamažu rimsta. Beliko tik 
politikams nusikabinėti 
savo reklaminius tentus.

O kol virė kovos, ar po-
litiniai bebrai šeimininkaus 
Seime, kas yra tikrieji miesto 
šeimininkai parodė... tikrieji 
bebrai. Matyt kerštauja, kad 
jų vardu pramintiems politi-
kams nepavyko suformuoti 
valdančiosios daugumos bū-
simajame Seime. Kol miesto 
šeimininkai laukė leidimų 
bebrus gaudyti, pastarieji pa-
tvarkė Rokiškio krašto mu-
ziejų supančių tvenkinių 
aplinką. Dirbta spėriai ir ko-
lektyviai: sveikų medžių be-
veik neliko. Tiesa, dideli 
užmojai gresia dideliais ne-
malonumais: į medžiotojų 
spąstus pateko ir, tikriausiai, į 
amžinuosius tvenkinius iške-
liavo keturi šiomis dienomis 
dvaro teritorijoje sugauti be-
brų jaunikliai. 

Daugeliui šalies įmonių ir 
įstaigų teks vėl pereiti prie 
nuotolinio darbo. Tą jau pada-
rė rajono taryba. Politikų su-
sitikimas persikraustė į Zoom 
programėlę. Viena vertus, pa-
togu: bent jau nereikia steng-
tis oponentą perrėkti. Mora-
linę pergalę galima pasiekti 
tiesiog išjungus transliaciją. 
Dar vienas privalumas: iš-
jungus transliacijos vaizdą, 
galima ir kavos išsivirti, ir 
kokį sumuštinį rajono reika-
lus besvarstant, kaip pavasa-
rį, sukrimsti. Arba internete 
panaršyti. O gal net snūstelti 
kokį pusvalanduką. Tačiau 

yra ir vienas trūkumas: kol 
visi išsišnekės, tai posėdis ir 
kelias valandas užsitęs.

Kad rajono gyventojai 
galėtų sekti politines aktu-
alijas, galėtų bent virtualiai 
dalyvauti rajono gyveni-
me, bibliotekoms parūpinta 
naujos kompiuterinės įran-
gos. Tai neturėtų stebinti: 
rokiškėnai bibliotekininkai 
yra vieni aktyviausių šaly-
je skaitmeninio raštingumo 
mokytojų. Todėl ir bibliote-
kos tampa daugiafunkcėmis: 
skirtomis ne tik knygų prisi-
rinkti, laikraščių paskaityti, 
bet ir už vandenį bei elektrą 
sumokėti, o ir su anūkais 
skaipu pabendrauti, kai vis 
labiau veriasi Europos vals-
tybių sienos.

„Rokiškio Sirena“ siūlo 
virtualiai pakeliauti po rajono 
įmones. Startuoja laikraščio 
vaizdo projektas „Pagaminta 
Rokiškyje“. Pirmajame vaiz-
do siužete skaitytojai gali 
susipažinti su skirtingais lai-
kraščio leidybos etapais: nuo 
skelbimo priėmimo, maketa-
vimo, iki spaustuvės proce-
dūrų ir kelionės atgal į Rokiš-
kį – į jūsų namus. 

Virtualiu tapo ir rokiškėnų 
pamėgtas žaidimas „Auksi-
nis protas“. Žinoma, jame 
trūksta gyvų žaidimų azarto 
ir emocijų, charizmatiško-
jo vedėjo Gintauto Lungio. 
Dvejonių kėlė ir tai, ar vir-
tualioje erdvėje žaidimas bus 
sąžiningas: juk organizatoriai 
neturės jokių galimybių kon-
troliuoti, ar kuri komanda 
nesinaudoja visažiniu gūglu. 
Visgi dalyvauti virtualia-

me žaidime ryžosi dalyvauti 
trys rajono komandos: dvi 
Rokiškio ir viena – Kamajų. 
Geriausiai sekėsi kariams ir 
istorikams: jų komanda DVI 
šalies įskaitoje užėmė 29-ąją 
vietą.

Virtualiai galima ne tik 
žaisti, bet ir keliauti. Pasi-
žiūrėti, kaip Rokiškis patei-
kiamas atviruose šaltiniuo-
se, palyginti jį su panašaus 
dydžio Stavropolio krašto 
miestu Ipatovo pasiūlė Ru-
sijos blogeris, pasivadinęs 
Sreda obitanija. Reportažas 
išėjo visiškai šaunus, nors 
kai kurios mūsų miesto gro-
žybių nuotraukos beviltiškai 
pasenę. Rokiškėnai turėjo 
progą prisiminti, kaip Taikos 
gatvės bendrabučiai, Vilties 
gatvės žiedas atrodė prieš ke-
letą metų. Tačiau visą įspūdį 
sugadino žiopla smulkmena: 
blogeris sumaišė mūsų vėlia-
vos spalvas.

Daugėjant korona viruso 
atvejų, prie kompiuterių ir iš-
maniųjų telefonų ekranų pa-
links ne tik keliautojai, bet ir 
tikintieji. „Rokiškio Sirena“, 
kaip ir pavasarį, vėl trans-
liuos šv. Mišias iš Rokiškio 
bažnyčios.

Visgi, yra dalykų, kuriuos 
galima atlikti tik gyvai. Ka-
riams darbų netrūksta ir per-
galėmis džiaugtis nėra laiko. 
Artėjant Vėlinėms, skubėta 
aplankyti tuos, kuriems esa-
me skolingi savo laisvę. Iki 
šiol buvo žinomas 91 kario, 
žuvusio už Lietuvos nepri-
klausomybę kapas Rokiškio 
rajone ir Latvijos pasienio ra-
jonuose. Tačiau istorija ir po 

šimto metų vis dar atskleidžia 
savo paslaptis: panašu, kad 
pavyko rasti dar vieną iki šiol 
nežinotą kario kapą Obelių 
kapinėse. Pagarbos nusipelnė 
Sadauskų šeima, kuri šį kapą 
ilgus metus tvarkė ir prižiū-
rėjo.

Veiklos netrūksta ne tik 
kariams, bet ir sportininkams. 
Antai, Rokiško baseinas sku-
ba teikti kuo daugiau svei-
katinimo paslaugų. Ir savo 
antrąjį gimtadienį pasitiko ne 
tik su dovanomis, smagiomis 
varžybomis, bet ir nerimu, 
kiek laiko dar bus leidžiama 
veikti epidemijos sąlygomis. 
Juk su vienkartine kauke, do-
vanokite, toli nenuplauksi.

Rajono ledo ritulininkai 
turės kuo pasidžiaugti: jiems 
pažadėti naujutėlaičiai aikš-
telės bortai. Dovana puiki ir 
užtarnauta: juk tiek laukta, 
tiek tikėtasi, kada gi pagaliau 
ši rokiškėnų numylėta spor-
to šaka džiugins sirgalius ne 
Daugpilyje, ne Elektrėnuo-
se, ne Šiauliuose, o savojoje 
aikštelėje. Dabar belieka tik 
bortų ir šaltuko sulaukti.

Nesnaudžia ir niekadėjai. 
Aplinkosaugininkai prigriebė 
dešimt gamtos teršėjų. 

Ir kai kurie Vilties gatvės 
gyventojai turės kiek anks-
čiau laiko pasikeisti savo au-
tomobilių batukus.

Ir kelių gaideliai vis dar 
nemeta įpročio už vairo sėsti 
„gatavi“. Savaitgalį policija 
nutraukė net dviejų tokių pa-
sivažinėjimus po Rokiškį.

.
Lina DŪDAITĖ-

KRALIKIENĖ

Rajone du nauji 
covid-19 atvejai

Kitoms rajono savival-
dybėms skaičiuojant co-
vid-19 užsikrėtimus per 
parą dešimtimis, mūsų ra-
jonas šiuo klausimu – ra-
mybės oazė. Spalio 30-ąją 
registruoti du nauji be-
simptomiai covid-19 atve-
jai rajone. 

Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro prie Svei-
katos apsaugos ministerijos 
Panevėžio departamento 
Rokiškio skyriaus vadovas 
Pavlius Gaigalas „Rokiškio 
Sirenai“ sakė, kad abu užsi-
krėtusieji jauni rokiškėnai. 
Jie jokių simptomų nejuto, 
o tai, kad jie infekuoti, buvo 
nustatyta tik testu. Abu žmo-
nės jokių simptomų nejau-
čia, jie turi saviizoliuotis.

Kas lemia tai, kad mūsų 
rajone yra mažai užsikrėtu-
siųjų covid-19? P. Gaigalas 
daro prielaidą, kad priežas-
čių yra bent kelios: ir rajono 
atokumas nuo didmiesčių, ir 

žmonių sąmoningumas, ir 
didelės žiniasklaidos pastan-
gos savalaikiai informuoti 
rajono visuomenę.

Ilgajį savaitgalį P. Gaiga-
las patarė vengti kontaktų, 
stengtis kuo mažiau ben-
drauti, nelankyti giminaičių, 
tiesiog pagerbti mirusiųjų 
atminimą ir važiuoti namo, 
nesisivečiuoti.

Beje, spalio 30-oji buvo 
paskutinioji Nacionalinio 
visuomenės sveikatos centro 
prie Sveikatos apsaugos mi-
nisterijos Panevėžio depar-
tamento Rokiškio skyriaus 
vadovo Pavliaus Gaigalo 
darbo diena. Jis sulaukė 65-
ojo gimtadienio, o kartu ir 
„dovanos“: išlydėtas į pensi-
ją. Įdomu tai, kad šiuo metu 
rajone nėra kito profesiona-
laus gydytojo epidemiologo. 
Kol kas skyriui vadovaus 
Panevėžio departamento va-
dovas.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Kviečia į kraujo 
donorystės akciją

Nacionalinis kraujo 
centras kviečia Rokiškio 
miesto ir rajono kraujo 
donorus į kraujo dono-
rystės akciją, kuri vyks 
lapkričio 3 d. nuo 10 iki 
17:30 val. Rokiškio rajo-
no savivaldybėje, 1 aukšto 
salėje (įėjimas pro Civili-
nės metrikacijos ir archy-
vų skyrių).

NKC Panevėžio filialo at-
stovai prašo visų planuojan-
čiųjų dalyvauti registruotis 
tel. 8 655 43 757.

Donorams bus skiriamas 
konkretus laikas, kada at-
vykti, siekiant išvengti bu-

riavimosi kraujo donorystės 
patalpoje ar laukiamajame.

Aukoti kraujo net ir pan-
demijos metu yra sudarytos 
maksimaliai saugios sąlygos. 
NKC nėra gydymo įstaiga, 
tad sergančiųjų ten nesutik-
site – aukoti kraujo prašoma 
tik visiškai sveikų žmonių.

Be to, yra atliekamas 
profilaktinis NKC darbuoto-
jų tyrimas nuo COVID-19, 
centras taip pat laikosi re-
komendacijų, kad būtų už-
tikrinta maksimaliai saugi 
aplinka tiek donorams, tiek 
darbuotojams.

„Rokiškio Sirenos“
inform.

Mažų miestelių lygos sezono pradžia nukeliama
Rajono krepšinio mėgėjai 

nekantriai laukė svarbiau-
sios sezono naujienos– kada 
gi startuos Mažų miestelių 
lygos 2020-2021 m. sezo-
nas? Planuota jo pirmąsias 
rungtynes sužaisti jau spa-
lio pabaigoje, arba per ilgą-
jį savaitgalį spalio-lapkričio 
mėn. sandūroje. Tačiau dėl 
Vyriausybės įvestų apribo-
jimų, Mažų miestelių ly-
gos varžybos prasidės ne 
anksčiau lapkričio 14-osios. 
Bent jau taip tikisi varžybų 
organizatoriai.

Mažų miestelių lygos 
2019-20 m. sezonas buvo nu-
trauktas gerokai prieš laiką. 
Įprastai lygos čempionai pa-
aiškėdavo pavasarį, o šiemet 
jų teko palaukti iki pat spalio 
vidurio: lygos čempionatas 
finišavo spalio 10 d. Nugalė-
tojais tapo Kruonio „Žaibo“ 
krepšininkai. 

Naujam sezonui registruo-
tis ekipos buvo pakviestos 
rugsėjo viduryje, tačiau vė-
liau registracija pratęsta iki 
spalio 12-osios. Planuota, 
kad Mažų miestelių lygos 

naujasis sezonas prasidės 
arba spalio pabaigoje, arba 
per ilgąjį savaitgalį spa-
lio-lapkričio sandūroje. Be-
sirengiant startui, buvo suda-
ryti lygos divizionai: A, B ir 
veteranų (35+). Akivaizdžiai 
matyti, kad karantinas atsi-
liepė mėgėjiškam krepšiniui. 
Mažų miestelių lygoje žaisti 
A divizione užsiregistravo tik 
12 ekipų. A diviziono Rytų 
pogrupyje žais Obelių „Entu-
ziastai“. 

B diviziono komandų tiek 
pat – 12-ka. Šio diviziono 

Rytų grupėje žais dvi rajono 
komandos: Pandėlys ir Obe-
lių „Gnomas“. 35+ divizione 
žais 11 ekipų, mūsų rajono 
atstovų ten nebus.

Palyginti: pernai A divizi-
one žaidė 16 komandų, B di-
vizione – 12, ir 35+divizione 
– 10 ekipų.

Jas aikštelėje sirgaliai iš-
vys ne anksčiau lapkričio 
14-osios. Organizatoriai tiki-
si, kad lygos varžybas visgi 
pavyks pradėti lapkritį. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Liepsnojo elektros skydinė
Spalio 29 d., 18:53 val. 

gautas pranešimas, kad 
Rokiškyje, Pramonės g., 
sprogo elektros skydinė, 
dega atvira liepsna.

Atvykus ir atlikus žval-
gybą nustatyta, kad trans-
formatorinės patalpoje buvo 
įvykęs trumpas elektros jun-
gimas ir kilo gaisras.

Apdegė elektros paskirs-
tymo spinta, prirūko patal-
pos. Iki ugniagesių atvykimo 
gaisras milteliniais gesintu-
vais užgesintas. Ugniagesiai 
išvėdino patalpas.

Priešgaisrinės apsaugos 
ir gelbėjimo departamento

Rokiškio priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos 

inform. 



3 psl.  2020-11-03

Nepriklausomas rajono laikraštis

BRYDĖS

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Atidėtas gyvenimas: pirmyn į šviesią ateitį, o gal... į mirtį?

Mano vienas bičiulis sugal-
vojo nuostabų pavadinimą Vė-
linėms – Sielinės. Šiemet pirmą 
kartą lapkričio 2-oji taps ne-
darbo diena. Nors mūsų kraš-
te mirusiuosius paprastai atsi-
mename lapkričio 1-ąją, Visų 
šventųjų dieną.

Jei reiktų rinkti pačią svar-
biausią raudoną dieną kalendo-
riuje, mūsų tauta, ko gero, to-
kia laikytų Vėlines. Eilinį kartą 
pameluotume patys sau, kad tai 
pati kilniausia, dvasingiausia, 
labiausiai mus su savo praei-
timi siejanti diena. Iš tiesų, tai 
ne su mirusiais artimaisiais, ne 
su praeitimi. Ta diena yra mūsų 
gyvenimo kvintesencija. Būties 
tragizmo ir buitinio kankiniz-
mo, kuriais kasdien mėgauja-
mės, profesinė šventė.

Nenuostabu, kad taip mylime 
Vėlines. Nes gyvename muzie-
juose ir nuo gyvenimo norime už-
sidaryti kapuose. Mes garbiname 
praeitį ar mirtį, nes... paprasčiau-
siai bijome gyventi. Argi ne taip? 
Juk mes tikimės gyventi ne šian-
dien, ne čia, ne dabar. Kažkada 
ateityje. Kai baigsime mokyklą, 
baigsime studijas, gausime gerą 
darbą, kai sukursime šeimą, pa-
statysime namą, užauginsime ir 
pastatysime ant kojų vaikus. Ne 
dabar. Ne šiandien. Kažkada ki-
tur. Ateityje. O kas yra kiekvieno 
mūsų ateitis? 

Argi ne kuprotą ištiesinantis 
namelis iš šešių lentų arba dido-
ka puodynėlė? Kiekvieno mūsų 
neišvengiama ateitis yra mirtis. Ir 
pamiršdami dabartį, svajodami ir 
šaukdami ateitį, mes iš tiesų šau-

kiame savo neišvengiamą artė-
jančią pabaigą. Bėgame į ją pas-
triuokomis, iš tiesų niekada taip ir 
negyvenę...

Štai, kone kiekvienuose na-
muose yra svetainė. Vieta, į kurią 
stengiamasi neįleisti vaikų ir gy-
vūnų. Su paradiniu kavos servizu, 
su išblizgintomis taurėmis. Kam? 
Tiems, kurie ateis. Ir šventei, 
kuri ateis. Kuri ateina retai arba 
niekad. Pažiūrėkime į savo atei-
ties planus. Ko labiausiai bijome, 
kam labiausiai ruošiamės? Tai 
mistinei „juodajai dienai“ (kuri 
niekada neateina, arba kai jau ji 
ateina, tai visai ne tokia, kokią 
įsivaizdavome, todėl visi pasiren-
gimai tampa beverčiais). Jos bijo-
me, laukiame. Užuot gyvenę. 

Mūsų mamos, močiutės turi 
tokį keistą jausmą: „pergyventi“: 
jaudintis, ar kažkur tolėliau esan-
čiam žmogui yra viskas gerai. 
Mintyse po kaulelį išnarstomi to 
žmogaus poelgiai, darbai, įsivaiz-
duojamos jo mintys, svajonės. 
Ir pergyvenama, pergyvenama, 
pergyvenama... Ar ištekės (ves), 
ar sutuoktinis bus geras, kodėl 
jis nedirba tokio ar anokio dar-
bo, kodėl jis, taip gerai mokyda-
masis, nestojo į daktarus, o paišo 
kažką kompiuteryje. Kiek daug 
kartų tai girdėta? 

Kiek kartų bandome nugyventi 
kito žmogaus gyvenimą, nunešti 
kito žmogaus kryžių? Nes temp-
ti savąjį – bjaurus savanaudišku-
mas, o svetimą – garbinga auka. 
O kaip saldu ir didinga būti gy-
vuoju kankiniu. Mane nuo tokios 
kankinystės išgydė vienas dvasi-
ninkas, uždavęs klausimą: kokį 
bendrą bruožą turi visi šventieji? 
Išvardinau, mano manymu, kelis: 
pasiaukojimas, maldingumas ir 
t.t. O teisingas atsakymas – visi 
šventaisiais tampa po mirties. 
Gyvų šventųjų ir kankinių ne-
būna. Ir tie, kurie jais po mirties 
tapo, gyvi būdami mažiausiai 
suko galvą apie šventumus ir kan-
kinystes. Jie gyveno. Darė tai, kas 
buvo jų pašaukimu, nusispjauda-
mi į aplinkinių tikslus, svajones 
jų atžvilgiu, ir, žinoma, panašius 
pergyvenimus: „Kazimierai, nu 
būk tu geras, eidamas į paryčiais į 
tą savo Katedrą, bent jau apsiauk 
šiltesnius batus ir užsidėk kepurę, 
ir neklūpok tu ant to šalto grin-
dinio, kelnes ir šermuonėlių ap-
siaustą ištepsi“.

Mes sprendžiame aibes sveti-
mų problemų. Nes nusipaišius di-
delį plakatą piketuoti prieš abortų 
draudimą... Lenkijoje prie Vilniu-
je esančios šios šalies ambasados 
yra lengva. Lengva sotaus ramaus 
Vilniaus gatvėse rengti eitynes už 
mažumų teises. Ir glostyti savo 
menką savivertę, kokie geri, svar-
būs ir teisingi esame. Nes ėmėme 
ir iškėlėme problemą, gražiai ir 
protingai pakalbėjome. Ir plaka-
tas didelis ir gražus. Ir per tele-

vizorių parodė, bus draugėms ką 
papasakot. Tik kad naudos iš to 
plakato ir stovėjimo jokios. Nei 
Lenkijos piliečiams, nei JAV 
žmonėms nuo tų protestų nei 
šilta, nei šalta. Ir tokie plakatai, 
eisenos, mitingai labai primena 
sovietinės melžėjos laišką JAV 
agresoriams. Gal geriau Lenkijos 
piliečiams palikime teisę spręs-
ti, kokių savo šalies įstatymų jie 
nori. Nes juodaodžių problemos 
JAV, abortų klausimas Lenkijoje, 
ar ką ten grabaliojo kažkoks Da-
nijos politikas – tiesiog ne mūsų 
reikalas. Juos ir be mūsų trigrašių 
ir plakatų išsispręs. O va švieti-
mo pelkė, sveikatos apsaugos 
problemos, tuštėjanti mūsų pro-
vincija – čia jau mūsų reikalas. Ir 
niekas be mūsų jų neišspręs. Bet 
tokie reikalai sprendžiami darbu, 
o ne plakatų paišymo ir eitynių už 
taiką būdu. O taip spręsti reikia 
proto, talento ir darbo, ilgų metų 
kruopštaus, nuoseklaus darbo. O 
ne penkiolikos sekundžių šlovės 
eteryje su plakatu. Tačiau toks 
darbas ir vadinamas tikruoju gy-
venimu.

Štai lankėme 1919-20 m. ka-
rių savanorių kapus. Ne jiems to 
lankymo reikia. O mums ir man 
reikia. Tie kapai yra fizinis, aki-
vaizdžiai matomas skirtumas tarp 
pliurpti ir daryti. Jie buvo tie, 
kurie ėjo ir darė. Jie žuvo jauni. 
Bet jie tuos trumpus gyvenimus 
nugyveno. Kad ir bijodami, kad 
šaldami, menkai ginkluoti, jie ėjo 
ir darė. Nes tikėjo. Jie daugiau 
nei visos kartu sudėjus progresy-
vių jaunuolių eitynės prieš etninę 
ir rasinę diskriminaciją, moko to, 
ką taip žiauriai nuvalkiojome – 
tolerancijos. Tiksliau, tikrojo pi-
lietiškumo: kai viename apkase 
glaudėsi ir žydų, ir sentikių jau-
nuoliai, ir iš seminarijos ginti tė-
vynės pabėgęs katalikų klierikas. 
Jie dalinosi ir šoviniais, ir sudžiū-
vusia duonos riekele, ir būdavo 
tie, kurie vietoj artimųjų užmerk-
davo akis žuvusiam. Ir niekam 
nebuvo įdomu, kokia pavardė, 
tikyba, turtinė padėtis, kai visi 
vienodai sušalę ir alkani kovojo 
prieš bendrą priešą, ir iškeliauda-
vo pas tą patį Tėvą, tik kitu vardu 
vadinamą. Ir mums tai tikrosios 
brolybės, tikrojo pilietiškumo ir 
tikrosios tolerancijos pavyzdys.

Jie nebijojo. O mes bijome. Už 
kitus. Ir retai – už save. Kodėl 
covid-19 epidemijos pradžioje 
taip troškome karantino? Ir dabar 
tebetrokštame. Mes tik sau ir ki-
tiems melavome, kad taip saugo-
sime senukus. 

Tikroji priežastis yra kita – už-
sidaryti nuo pavojingo ir pikto 
pasaulio. Kuriame niekada nebu-
vo saugu. Užsidaryti kontroliuo-
jamoje namų erdvėje. Tyloje ir 
ramybėje. Be problemų ir iššūkių. 
Kaip varlė iš filmuko: paėdžiau, 
dabar pamiegosiu, pamiegojau, 

dabar paėsiu. Atvirai sakant, gy-
viems užsidaryti į karstą. Kaip 
anekdote sakoma, bandyti prie 
žemės pratintis. Svarbu tik, kad 
interneto neatjungtų.

Kad iš ten galėtume stebėti 
gyvenimo erzacą. Nuo paprastų 
buitinių apkalbų apie Marytės iš 
aštuntojo buto geriantį sūnų iki 
influencerių paskyrų sekimo. Tas 
su tuo susituokė, anas išsiskyrė. 
Kol visas VIP pasaulio naujienas 
išgliaudo, nepastebimai ir į savo 
kiemą ateina skyrybos. Lyg ir 
buvo viskas gerai: ir nesibarė, ir 
algą namo nešė, ir negėrė, ir kitų 
nebuvo... Tik štai sveiko proto 
žmogui tikriausiai nelabai įdomu 
kas vakarą bendrauti su sutuokti-
nio nugara...

Nes bendrauti su gyvu žmo-
gumi yra sunku. Sunku mylėti ne 
aktorių, ne dainininką. Mat gyvie-
ji yra ne nuotoliniu būdu, tikri ir 
sudėtingi. Velniškai sudėtingi. O 
tie, virtualūs, – idealūs savo sulai-
žytu grožiu. Jie nepalieka neplau-
tų puodelių kriauklėje, garsiai ne-
komentuoja krepšinio rungtynių. 
Jie su tavimi visada, kai nori. Ir 
niekada – kai tau nereikia. Įjun-
gi grotuvą. Jie dainuoja, vaidina, 
myli tau. O gyvas žmogus kartais 
būna pavargęs, kartais piktas, 
kartais nesupranta. Kartais jam, 
įsivaizduokite, nerūpi: tiesiog 
nori tylos ir vienatvės. Sveikam 
žmogui nereikia svetimos aukos 
ir kančios: nei ilgo laukimo, ry-
mant prie lango, nei barščių puo-
do, nei išplautų kojinių. Kojines 
seniai plauna skalbyklė, o kelias 
dienas galima maitintis ir badas-
riubėmis, ir sumuštiniais dega-
linėje, o ir kiaušinienę išsikepti 
kiekvienas moka. Kiekvienas su-
augęs žmogus moka apsirengti, 
susitvarkyti. Bet stiprių žmonių 
bijoma. Nes jie laisvi. Jie myli 
ne už išplautas kojines ir kepsnį 
lėkštėje, ne už šimtą kartų atleis-
tas niekšybes. Jie laisvi būti ten, 
kur yra, ir mylėti, nes nori mylėti. 
Tokie – patys baisiausi: jų meilės 
nenupirksi nei paslaugomis, nei 
padlaižiavimu. Kai jiems pabos 
gyvenimo dramos, tiesiog išeis. 
Neprašydami leidimo. Todėl sa-
varankiškų nereikia. Reikia pri-
klausomų. Kad būtų ką kentėti ir 
už ką atleisti.

Mirę irgi patogūs. Jie nieko 
nebeprašo. Nieko nebereikalau-
ja. Jie yra tada, kai patogu nuei-
ti į kapines, kai patogu pavartyti 
nuotraukų albumą. Kai kunigas 
per keturnedėlio ar metinių šv. 
Mišias ištaria to išėjusio žmo-
gaus vardą. Nes gyvi reikalauja 
rūpesčio. Buvimo kartu, dėmesio. 
Kartais ir sunkios pareigos. O mi-
rusieji nebeprašo.

Viso to, ką mes atliekame mi-
rusiesiems, iš tiesų reikia gyvie-
siems. Mums reikia. Mirusiesiems 
nereikia paminklų. Nereikia kal-
no gėlių. Ir žvakių jiems nereikia: 

nei pigių, nei brangių, stiklainį 
primenančių. Nes mirusieji tam-
pa tik fonu mūsų puikybei, mūsų, 
gyvųjų varžytuvėms. Ir eidami 
lankyti mirusiųjų, nuoširdžiai 
pažvelkime, kokios intencijos ve-
dami tą darome. Kodėl skubame 
į kapines vos prašvitus? Kodėl 
žvakes uždegame saulei plies-
kiant? Ne todėl, kad plazdėdama 
naktį vėjyje jos liepsna liudytų 
trapią Amžinybės šviesą. Šviesą, 
kuri šviečia ten, kur kitos užgęs-
ta. Jei ieškotume to simbolio, tos 
Dievo šviesos, sklaidančios ne-
būties tamsą, mes į kapines ne-
lėktume iš pačio ryto. O lekiame. 
Kam? Kad kaimynai, draugai ir 
giminės pamatytų, kiek mylėjo-
me dieduką ar babytę. Nes meilės 
kitaip nemokame matuoti, kaip 
tik paminklų dydžiu, puokščių 
gausa ir degančių žvakių kiekiu. 
Nes mes visam pasauliui rodome: 
„o kaip aš mylėjau“. Pamiršdami 
tikrąją, neplakatinę ekologiją: ne-
šiukšlinti sielos ir aplinkos.

O tie dalykai, kurie yra neparo-
diniai, dažnai lieka rimties ir su-
skaupimo dienos smulkių rūpes-
čių ir nesklandumų užgožti. Visų 
šventųjų dieną, atrodytų, Amži-
nybė yra arčiausiai mūsų. Atro-
do, tą dieną memento mori turėtų 
skambėti garsiausiai. Kaip tas ke-
lias, kuriuo šiandien važiuojame, 
o rytoj ir mus veš. Ir „Viešpaties 
angelas“, kurio nebemokame su-
giedoti, ir kurio tikriausiai nebe-
giedos mums. 

Ir Visų šventųjų litanija: kuri 
yra mūsų jungtis su dviejų tūks-
tančių metų istorija, su kanki-
niais, teologais, filosofais, mūsų 
civilizacijos kūrėjais. Šventoji 
Klara Sienietė, Europos globėja, 
viduramžių karų sūkuriuose liu-
dijusi, kad visuomenės priešta-
ras galima spręsti dialogu, o ne 
ginklu. Ir šventoji Edita Štein, 
žydė katalikų vienuolė, filosofijos 
žvaigždė, kartu su savo tauta su-
tikusi likimą Aušvice. Šventasis 
Tomas Moras, politikų globėjas, 
verčiau netekęs galvos nei išsiža-
dėjęs savo įsitikinimų. Kažin, ar 
mūsų iš vieno flango į kitą liuok-
sintys politikai bent žino, kas yra 
jų pavyzdys? Mes net laiko Visų 
šventųjų litanijai nebeturime. Ką 
ten litanijai.

Esame paskutinė karta, bemo-
kanti Tėve mūsų. Bet nebemo-
kanti prašyti ir melstis. O kam? 
Juk mes galime. Mes kategoriškai 
atsisakome pripažinti, kad yra da-
lykų, nepažinių nei mūsų protui, 
nei mūsų valiai, nei mūsų moks-
lui. Nes melsti, prašyti – nuvaini-
kuoti save. Visagaliai to nedaro. 
Ir tada ateina Ji. Iš tos per niū-
rios mūsų išpaikintoms pūkuo-
toms sielytėms giesmės: „Gelbėk 
mane, Viešpatie, tą siaubingąją 
dieną. Kada ims drebėti dangus ir 
žemė. Kai dangui liepsnojant teisi 
pasaulį“.
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Laureatų gausa pabiręs spalis Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykloje
Rokiškio jaunieji talentai vis įspūdingiau žiba šalies muzikinėje padangėje. Spalis 

buvo dosnus Rudolfo Lymano muzikos mokyklos moksleiviams ir jų pedagogams 
sėkmingų konkursų. 

Spalio 3 d. mokyklos vokalinis ansamblis „Linksmuolės Re Do Mi“ (mokyt. R. Kaz-
lauskienė,  koncertmeisterė R. Pletaitė Junokienė) dalyvavo Vilniuje vykusiame XIX res-
publikiniame vaikų ir jaunimo dainos ir šokio festivalyje „Mes – pasaulis“ 2020. Ansamblis 
apdovanotas taure, diplomu, medaliais bei simbolinėmis dovanėlėmis. Kaip sekėsi mergi-
noms galėsime pamatyti  LRT laidoje.

Spalio 16 d. mokyklos gitaristai dalyvavo  Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimna-
zijoje vykusiame  IX Respublikiniame  ansamblinio muzikavimo konkurse  „Lietuva, aš už 
muziką“.  Konkurse nuotoliniu būdu dalyvavęs mokyklos  gitarų trio - Miglė Rogovaitė, 
Ernius  Kazanavičius ir  Tijus  Aleinikovas – tapo  III vietos laureatais. Mokinius koncertui 
paruošė mokyt.  R. Šakalienė.

Spalio 4 d. Marijampolėje vyko dešimtasis tarptautinis šiuolaikinio šokio festivalis konkursas „Vizijos“. Jame dalyvavo  
mokyklos  choreografijos skyriaus kolektyvas „Fiesta“ (vadovė S. Skardžiuvienė). Jaunimo šiuolaikinio šokio kategorijoje 
laimėta 2 vieta.

Spalio 23 d.  buvo paskelbti VII Tarptauti-
nio kamerinių ansamblių konkurso ,,Muzikinė 
akvarelė-2020“ rezultatai. 

Susidarius nepaprastajai situacijai šalyje, 
konkursas įvyko video įrašo formatu. Konkurse 
dalyvavo 73 ansambliai. 

Mūsų mokyklos Instrumentinis Trio: Flo-
ra Kemundrytė-smuikas (mokyt. L.Plepienė), 
Andrius Juozapavičius-fleita (mokyt. V. Banė-
nienė), Paulius Buidovas-fortepijonas (mokyt. 
A. Kralikienė) tapo šio konkurso trečios vietos 
laureatais. 

Rokiškio Rudolfo Lymano
muzikos mokyklos inform.

Spalio 22 d. Varėnoje, Jadvygos Čiurlionytės menų mo-
kykloje, vyko II Respublikinis jaunųjų pianistų konkursas 
,,Lietuvos šalelėj”, skirtas Jadvygai Čiurlionytei atminti. 
Konkurse dalyvavo dvi mokyklos mokinės Adriana Anto-
nova 5 kl. (mokyt. V. Bružienė) ir Viltė Drazdovaitė 2 kl. 
(mokyt. A.Paliukienė). Mergaitės pasirodė puikiai: Adria-
na, konkurse dalyvavusi antrąjį kartą,  tapo laureate, debiu-
tantė Viltė – diplomante.
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TRIBŪNA

Skaitytoja: Gerbiami mokytojai, 
kreipiuosi į jus

Nuotolinis mokymas....
Žodžių junginys, kurį ištarus, prasideda nervinis tikas....
Pavasarį viskas buvo nauja, neįsisavinta, o ir vilties buvo, kad naujais mokslo metais viskas 

stos į savas vėžes...
Kur tau. Trūkt už vadžių - vėl iš pradžių. Tik iš pradžių dar labiau atsipalaidavus ir, leiskite 

išsireikšti, nusispjovus.
Turiu namie abiturientą. Standartinį. Ne moksliuką. Ne tą, kuris savo noru, be paskatinimo 

sėdės prie vadovėlių ir mokysis. Galėtų mokytis geriau? Žinoma. Bet kam? Tam kad likus iki 
pamokos kelioms minutėms, sužinotum, kad pamokos nebus? Tam, kad internetinėje platfor-
moje gautum užduotis, o temą mokytojas lieptų išsiaiškinti pačiam? Net ir aš, kažkada buvusi 
pirmūnė, nesimokyčiau.

Bandėt kovoti su mokytojais? Cha!!!! Jie visada teisūs. Jiems sunku. Jiems keblu....
Ne visiems... yra išimčių...
Nuotolinis mokymas kaip niekad parodė, kas ko vertas.
Gerbiami mokytojai, kreipiuosi į jus. Suprantu, kad iš namų dirbti nėra paprasta. Sriuba 

verda, siurblys veikia, o čia dar pamoką reikia vesti. Bet mokiniams irgi sunku. Ir penkių mi-
nučių Jūsų dėmesio tikrai per mažai. Atsainiai ir atmestinai vykdydami savo darbus kenkiate 
mažiems žmonėms.....

Kodėl mokinys turi kovoti, turi įrodinėti, kad pamokoje buvo? Nes Jums patogiau bet kam 
supilti „n“ raides? Kodėl mokinys turi pats ieškoti informacijos, nes Jums nėra noro pateikti 
jos priimtinoje formoje? Kodėl tėvai turi ieškoti korepetitorių, nes Jums nėra noro aiškinti temų 
išsamiai ir suprantamai? Kodėl į atvirą mokinio prašymą padėti reaguojate tik įsikišus tėvams?

Pavargau kovoti. Pavargau įrodinėti, kad net nuotolinis darbas yra darbas. Paklauskit ofi-
sinių.... padarei klaidą, susimalei - va tau pasekmės. O Jūs? Kokios pasekmės laukia Jūsų?... 
Teisingai, pasekmių, liečiančių Jus nėra. Pasekmes pajus mokiniai. Kodėl? Kodėl vaikai turi 
kentėti dėl Jūsų atsainumo?

„Rokiškio Sirena“ redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su išsakyta nuo-
mone. Skiltyje „Tribūna“ galite pasisakyti visi. 

Savo tekstą siųskite el. paštu reklama@rokiskiosirena.lt arba paprastu paštu 
Nepriklausomybės aikštė 12, Rokiškis

Vaikų ledo ritulio čempionate – pertrauka
Nacionalinė vaikų ledo 

ritulio lyga (NVLRL) laiki-
nai stabdo pirmenybes.

 
Lygos sprendimu nuo 

spalio 26 iki lapkričio 9 die-
nos imtinai lygoje skelbiama 
pertrauka. Toks sprendimas 
buvo priimtas atsižvelgus į 
didėjantį COVID-19 atvejų 
skaičių ir vyriausybės priim-
tus sprendimus.

 „Lygoje skelbiama dvie-
jų savaičių pertrauka. Ati-
džiai sekame COVID-19 
viruso situaciją šalyje ir tokį 
sprendimą turime priimti 
reaguodami į dabartinę situ-
aciją. Atsižvelgdami į loka-
laus karantino paskelbimą 
Elektrėnuose ir nutarimą dėl 

vaikų nuotolinio mokymo, 
priimame sprendimą nukelti 
būsimų dviejų savaičių rung-
tynes“, - sprendimą komenta-
vo lygos direktorius Andrejus 
Korneičiukas.  Visi spalio 26 
– lapkričio 9 dieną turėję įvykti 
NVLRL susitikimai bus nukel-
ti į ateinančių metų pavasarį 
ir bus sužaisti kovo-balandžio 
mėnesiais.

„Rokiškio Sirena“ primena, 
kad NVLRL žaidžia ir rokiš-
kėnų komandos. U-13 divizio-
ne Šiaulių „Šaulys“ – Rokiškis 
šiuo metu tarp dešimties ko-
mandų yra paskutiniai. Tačiau 
mūsiškių sportininkų nurašyti 
nederėtų: jie tesužaidė dvejas 
rungtynes: vienerias pralaimė-
jo, o kitose nusileido po bau-

dinių serijos. Palyginti, kai 
kurie varžovai jau sužaidė ir 
po penkiarias rungtynes. 

U-11 B grupėje žaidžianti 
Šiaulių „Šaulys“ – Rokiškis 
komanda yra tarp aštuonių 
komandų septinta. Čia irgi 
situacija analogiška: turnyri-
nės lentelės dugne mūsiškiai 
vaikai atsidūrė ne todėl, kad 
prastai žaidžia. O todėl, kad 
rungtynių sužaidė perpus 
mažiau, nei varžovai, viso 
labo trejas. Vienerias laimė-
jo, dvejas pralaimėjo. Tuo 
tarpu net keturios šios grupės 
ekipos sužaidė net po šešia-
rias rungtynes. 

hockey.lt ir
 „Rokiškio Sirenos“ 

inform.

Mirusiųjų atminimas: 
rokiškėnai meldėsi nuotoliniu būdu

Covid-19 gausėjantis atve-
jų skaičius šalyje keičia ir 
rokiškėnų įpročius. Kapinių 
prieigose – mažiau grūsties, 
daugelis kapinių lankytojų 
netgi lauke dėvėjo kaukes. 
Melstis už mirusiuosius gy-
vai šv. Mišiose rinkosi gana 
nedaug tikinčiųjų, o štai pa-
maldų vaizdo transliacijas 
stebėjo išties daug facebook 
lankytojų.

Kalneliškių koplyčioje –
vos keli tikintieji
Lapkričio 1-ąją, Visų šven-

tųjų dieną tradiciškai Rokiškio 
šv. apaštalo evangelisto Mato 
bažnyčios dvasininkai aukoja 
šv. Mišias Kalneliškių kapinių 
koplyčioje. Prieš 15 val., prieš 
pat šv. Mišių pradžią aplink ją 
– vos keletas tikinčiųjų. „Kiek 
mažai“, – nustebo Rokiškio de-
kanato dekanas Eimantas Novi-
kas. Jis neslėpė: tikintieji, ypač 
vyresni, iš tiesų bijo užsikrėsti 
korona virusu, todėl vengia di-
desnių žmonių susibūrimų. Tik 
pastačius garso kolonėles ir 
dvasininkams pakvietus tikin-
čiuosius melstis, jų atėjo kiek 
daugiau. O ir atėjusiųjų daugu-
ma nesiveržė į nedidelę koply-
čią: didžioji dalis meldėsi prieš 
atviras jos duris. 

Dekanas ragino nedrįstan-
čius dalyvauti šv. Mišių aukoje 
prie koplytėlės, melstis už mi-
rusiuosius prie artimųjų kapų. 
Jis priminė, kad jei kurie nau-
ji paminklai nėra pašventinti, 
dvasininkai gali patarnauti, te-
reikia kreiptis. Taip pat norin-
tieji galėjo paprašyti pašven-
tinti ir atsineštas žvakutes. 

Po šv. Mišių atsirado ne vie-
nas tikintysis, prašęs dvasinin-
kus palaiminti jo šeimos kapa-
vietėje pastatytus paminklus, 
kryžius.

Ganėtinai nemažai tikinčiųjų 
stebėjo šią šv. Mišių transliacija 
„Rokiškio Sirenos“ facebook 

paskyroje. Vaizdo įrašą kiek dau-
giau nei per parą pažiūrėjo per 3,6 
tūkst. facebook lankytojų. 

Šimtmečius saugoma 
tradicija
Lapkričio 2-ąją, per Vė-

lines Rokiškio šv. apaštalo 
evangelisto Mato bažnyčioje 
puoselėjama šimtametė tradi-
cija: aukojamos šv. Mišios už 
bažnyčios fundatorių Reinoldą 
Tyzenhauzą. Ši tradicija nenu-
trūko ir gūdžiu sovietmečiu. 

Šv. Mišios aukojamos baž-
nyčios kriptoje, kurioje ilsisi 
Tyzenhauzų ir Pšezdzieckių gi-
minių atstovai. Tarp jų – ir baž-
nyčios fundatorius Reinoldas 
Tyzenhauzas. Kuris savo suma-
nytojo kūrinio – įspūdingos ne-
ogotikinės šventovės taip ir ne-
pamatė. Jo pradėtus darbus tęsė 
sesuo Marija.  Rokiškėnams 
grafų Tyzenhauzų ir Pšezdziec-
kių šeimos paliko įspūdingą ir 
materialų, ir kultūrinį palikimą. 
O sau testamentu fundatorius 
teprašė vieno: kasmet už bažny-
čios fundatorių ir jo artimuosius 
pasimelsti šv. Mišiose.

Bažnyčios dvasininkai 
kruopščiai pildo šią fundato-
riaus valią. 

O štai rokiškėnai, na kaip 
čia pasakius... Nors šiaip jau 
Tyzenhauzų paveldas, o ypač 
bažnyčia, yra vizitinė rajono 

kortelė, tiražuojama nuo puo-
delių ir šaldytuvo magnetėlių, 
iki festivalių ir garbingų svečių 
ekskursijų, garsiosios giminės 
atminimas oficialių asmenų 
buvo pagerbtas, mandagiai sa-
kant, niekaip. Vienintelę jurgi-
nų puokštelę prie fundatoriaus 
kapo padėjo bažnyčios puošy-
ba užsiimantys patarnautojai.

Ne ką daugiau norinčiųjų 
buvo ir garsiąją giminę prisi-
minti maldomis. Pamaldose, 
be dvasininkų ir patarnautojų, 
dalyvavo viso labo aštuoni ti-
kintieji: rokiškėnės močiutės, 
Krašto muziejaus muzieji-
ninkai (kartu ir visuomeninės 
organziacijos Tyzenhauzų pa-
veldas atstovai) ir „Rokiškio 
Sirenos“ komanda. 

Dekano pamokslas buvo 
skirtas ir šiomis dienomis ypač 
jautriai paliečiamai Amžinojo 
gyvenimo temai, ir tikinčiųjų 
bendruomenei, kurios gražus ir 
prasmingas pavyzdys – bažny-
čios statyba, ir pagarbai grafų 
darbams: bažnyčios vidaus in-
terjero atnaujinimo projektui, 
kurio dėka šventovės vidus at-
gaus pirmykštį grožį.

Abejas šv. Mišias galite 
pamatyti „Rokiškio Sirenos“ 
facebook paskyroje ir tinkla-
lapyje.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Naujiesiems Seimo nariams bus įteikti pažymėjimai
Lapkričio 3-ąją lauke, 

šalia parlamento rūmų 
Vilniuje, naujos kadenci-
jos parlamentarams bus 
įteikti Seimo nario pažy-
mėjimai. Tarp jų ir Sėlos 
rytinėje vienmandatėje 
apygardoje išrinktam ro-
kiškėnui Vidmantui Kano-
pai.

Pažymėjimas suteikia 
teisę dalyvauti pirmajame 
naujojo Seimo posėdyje, šis 
posėdis prezidento Gitano 
Nausėdos kvietimu turėtų 
vykti lapkričio viduryje.

Vėliau pažymėjimas bus 
naudojamas kaip Seimo na-

rio balsavimo kortelė. Jo taip 
pat reikės norint įeiti į posė-
džių salę, identifikuojant Sei-
mo narį bei jam balsuojant. 
Su juo Seimo narys taip pat 
gali patekti į Seimo ir Vyriau-
sybės rūmus, Prezidentūrą, 
pranešė Seimo Spaudos tar-
nyba.

Iki pirmojo posėdžio iš-
rinktieji Seimo nariai privalo 
atsisakyti bet kokių pareigų, 
kurios nesuderinamos su par-
lamentaro mandatu.

Dėl COVID-19 grėsmės 
nutarta pažymėjimų teikimo 
ceremoniją rengti ne Seimo 
rūmuose, o lauke.

Lietuvos parlamentą su-

daro 141 Tautos atstovas. 
Seimo nariai renkami 71 
vienmandatėje ir 1 daugia-
mandatėje rinkimų apygar-
dose pagal mišrią rinkimų 
sistemą. Vienmandatėse 
apygardose išrenkamas 71 
Seimo narys, taikant dviejų 
turų sistemą, o daugiaman-
datėje rinkimų apygardoje 
išrenkama 70 Seimo narių, 
taikant proporcinę sistemą.

Naujienų agentūros BNS 
informaciją atgaminti vi-
suomenės informavimo 
priemonėse bei interneto 
tinklalapiuose be raštiško 
UAB BNS sutikimo drau-
džiama.
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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.  1166

BALDAI

• Spintą, gamintą pagal užsakymą. 
Būklė gera. 220 cm aukštis, plotis 
140 cm. Pusė pločio skirta skyriui 
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 
išmatavimai (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 
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

GARSO TECHNIKA

• Automagnetolą Kenwood su 
pulteliu. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 687 27 117. Rokiškis
• Visiškai naują Sony SRS-XB43 
kolonėlę, pirktą prieš kelias dienas 
iš Avitelos, su 2 metų garantija. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 624 50 117. 
Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju seną spintą.  
Tel. 8 615 23 066. Rokiškis
• Dovanoju pusė maišo S-M dydžio 
drabužių, kai kurie L dydžio. 

Šiandien Lietuvoje 
yra nemažai krikščionių 
muzikantų, dainininkų 
ir grupių, grojančių įvai-
raus stiliaus muziką, ku-
rie dainuoja ir kalba apie 
prasmingą gyvenimą. 
Jų atliekama muzika ir 
žodžiai liečia kiekvieno 
žmogaus širdį.

Šis festivalis vienintelis 
šalyje, kurio tikslas - pa-
drąsinti jaunus krikščio-

nis nešti bendraamžiams 
amžinąsias vertybes ir 
uždegti Lietuvos jaunimą 
kasdien gyventi dorą, pil-
ną meilės Dievui, artimui 
ir Tėvynei gyvenimą. Jis 
stiprina ekumeninį kata-
likų, protestantų ir kitų 
krikščioniškų konfesijų 
bei denominacijų bendra-
vimą. Iš atsiliepimų aišku, 
kad šis festivalis gyvybiš-
kai svarbus kiekvienam 
ieškančiam tiesos ir no-

rinčiam kurti aplink save 
gražią, šviesią, pilną tiesos 
ir gerumo Lietuvos ateitį.

Labai maloniai kviečia-
me lapkričio 7 d., 16 val. 
atvykti į Rokiškio Kultū-
ros Centrą ir gyvai išgirsti 
šiuolaikinės krikščioniš-
kos muzikos atlikėjus.

Registruotis į renginį ga-
lima čia: https://forms.gle/
V8zeYS5zFwYNrwoi8

Nepageidaujant iems 
renginio stebėti gyvai, siū-

lome saugiai namuose 
žiūrėti tiesioginę festivalio 
transliaciją.

Transliaciją rasite youtu-
be platformoje:

https://www.youtube.
com/watch?v=0rL5LWKNF-
NY

(Festivalis Sielos)
 https://www.youtube.

com/watch?v=Q2xgBtv-
Ga1U

(Katalikų medijų 
centras)

Irena Jasiūnaitė tapo trečiąja LNOBT garbės emerite
95-ąjį gimtadienį šven-

čiančiai operos solistei Ire-
nai Jasiūnaitei Lietuvos 
nacionaliniame operos ir 
baleto teatre iškilmingai 
įteiktos šio teatro garbės 
emeritės vardą liudijančios 
regalijos.

„Miela Irena, man jau ne-
teko gyvai regėti jūsų pasi-
rodymų scenoje, tačiau prisi-
minimai apie jus kaip artistę, 
kuriais dalinosi mano pro-
fesoriai bei vyresni kolegos, 
buvo nuostabūs. Džiaugiuosi, 
kad vis dar ateinate į mūsų 
teatrą. Jūsų patirtis mums la-
bai svarbi“, – įteikdamas I. 
Jasiūnaitei garbės emeritės 
regalijas, kalbėjo LNOBT 
generalinis direktorius Jonas 
Sakalauskas (LNOBT nuotr).

I. Jasiūnaitė tapo trečią-
ja LNOBT garbės emerite. 
Anksčiau toks vardas buvo 
suteiktas Virgilijui Noreikai 
(2013 m. ) ir Vaclovui Dau-
norui (2018 m.).

Pagerbimo ceremoniją ve-
dęs operos solistas Vladimi-
ras Prudnikovas į susitikimą 
atsinešė suvenyrinį velniuką, 
kurį prieš keturis dešimtme-
čius scenos partnerė I. Jasiū-
naitė drauge su gražausios 
ateities  linkėjimais jam do-
vanojo po debiutinio „Faus-
to“ spektaklio LNOBT. Tuo-
met V. Prudnikovas dainavo 
Mefistofelio, o I. Jasiūnaitė 
– Zybelio partiją. Vėliau abu 
susitikdavo ir operose „Kuni-
gaikštis Igoris“, „Aida“, „Eu-

genijus Oneginas“.
I. Jasiūnaitė prisiminė ir 

Virgilijaus Noreikos debiu-
tinį pasirodymą operetėje 
„Perikola“, kur ji dainavo 
pagrindinę veikėją Perikolą, 
o V. Noreika – Pikilą. Jiems 
drauge teko dainuoti ir Vytau-
to Klovos operos „Ave vita“ 
premjeroje, kuri tapo naujų-
jų LNOBT rūmų atidarymo 
spektakliu.

„Mano gyvenime opera 
buvo pati didžiausia meilė 
nuo tos dienos, kai teatre pir-
mąkart pamačiau Giuseppe's 
Verdi „Aidą“. Nuo tos dienos 
svajojau dainuoti teatre. Ir kai 
ši svajonė išsipildė – viską, 
kas nebuvo surišta su opera, 

atidėjau į šalį. Viską auko-
davau: ir jaunystės meiles, 
ir pasimatymus“, – neslepia 
garbingo amžiaus sulaukusi 
I. Jasiūnaitė.

Mylimam teatrui solistė 
nedvejodama atidavė 40 savo 
gyvenimo metų. Per tą laiką 
LNOBT scenoje sukūrė apie 
pusšimtį vaidmenų. Iš jų pir-
miausia minima Karmen to 
paties pavadinimo Georges 
Bizet operoje. Apie šį vai-
dmenį dainininkė yra sakiusi: 
„Jei padainavus „Karmen“ 
spektaklį niekas tavęs salėje 
neįsimyli, vadinasi, dainavai 
blogai.“ I. Jasiūnaitė dažnai 
gaudavo gėlių nuo nepažįsta-
mųjų, kurie po spektaklio jos 

laukdavo išeinant iš teatro. 
Taip ir sužinodavusi, kas at-
nešė gėles...

Su didžiausia meile ji mini 
ir Mirtos partiją populiarioje 
V. Klovos operoje „Pilėnai“, 
kurią yra dainavusi 90 kartų 
ir su ja apvažiavusi visą Lie-
tuvą.

„Operos solistui labai 
svarbu būti įsimylėjusiam. 
Kai įsimyli – tau visas pa-
saulis šviečia gražiausiom 
spalvom, žmonės atrodo ma-
lonūs, nuotaika gera, tada 
ir spektakliai būna aukšto 
lygio“, – ligi šiol įsitikinusi 
95-ąjį gimtadienį švenčianti 
I. Jasiūnaitė.

LNOBT inform.
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SKELBIMAS APIE NUMATOMĄ 
ŽEMĖS SKLYPO RIBŲ ŽENKLINIMĄ
Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 

7365/0003:177), esančio Rokiškio r., Obelių sen., 
Svobiškio k. , savininką D.A. ar įgaliotą asmenį, kad 
VĮ Registų centro matininkas R. Rimkus 2020-11-
13  11 val. vykdys žemės sklypo, projektinis Nr.353, 
esančio Rokiškio r., Obelių sen., Svobiškio k., ribų 
ženklinimo darbus. 

Dėl išsamesnės informacijos teirautis: 
tel. 867602322, 845502359, 

el. paštas rolandas.rimkus@registrucentras.lt,
 adresas: P.Puzino g. 7, Panevėžys

Pasiimti patiems iš Obelių.  
Tel. 8 641 67 118.
• Dovanojamas maža kalytė, dydžio 
kaip čihuahua. Tel. 8 641 69 409. 
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Papūgų nimfų porą. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 633 76 690. Rokiškis
• Natūraliais pašarais užaugintas 
kiaules. Tel. 8 607 51 525.  
Rokiškis
• Atjunkytus paršelius.  
Tel. 8 607 51 525. Rokiškis
• Naują stovą katėms. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 674 22 241.  
Rokiškis
• Gražius paršelius auginti.  
Tel. 8 672 92 384. Rokiškis
• Škotų stačiaausis kačiukas 
ieško namų. Iki Rokiškio galime 
atvežti, bus 2 mėn., ėda viską, 
reikalus atlieka dėžutėje, išsamesnė 
informacija telefonu. Šviesus su 
pilku. Tel. 8 616 27 809.  
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo. Turiu lauko bei 
vidaus apdailos darbų patirties, 
taip pat prie mašinų važiuoklių 
remonto ir smulkių suvirinimo 
darbų patirties. Tel. 8 675 69 753. 
Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo. Turiu 
autokaro vairuotojo pažymėjimą. 
Tel. 8 648 79 299.  
Rokiškis
• Ieškau darbo kaimo turizmo 
sodyboje, esu plataus profilio 
darbuotojas, 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

SIŪLO DARBĄ

• Siūlo darbą miškavežio 
vairuotojui. Tel. 8 687 33 067. 
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 tokio darbo 
patirtis, 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

KITA

• Metalines talpas 2,5 t ir 1 t.  
Tel. 8 650 33 396. Rokiškis
• 100 vnt. plastikinių pakabų 
drabužiams. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Platformą guminiais ratais, tinka 
vežti vandeniui, yra visi priedai. 
Tel. 8 458 75 065. Rokiškis
• Metalinius kampuočius, cinkuotus 
5 cm storio vamzdžius, stiklus 
šiltnamiui. Tel. 8 612 21 255. 
Rokiškis
• Naują, medinę pirtį.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Ekologišką medų.  
Tel. 8 609 95 180. Rokiškis
• Šiaudus ritiniais.  
Tel. 8 609 95 180. Rokiškis
• Šiaudus ritiniais.  

Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Sausas malkas, medienos atraižas. 
Atvežu. Tel. 8 671 89 551.  
Rokiškis
• Dujų generacinį katilą Werngas. 
25 kW. 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, 
su pristatymu. 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. 
200 l. 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

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
• Stacionarųjį kompiuterį. 
Monitorius Benq Gl950. 
Procesorius E5500. 4GB RAM, 
256GB kietasis diskas. Windows 
10.. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 675 00 301. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Nokia 3100. Ne kinietiškas. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 618 13 432. 
 Rokiškis
• Nokia 1616-2. Pirktas Topo 
centre. Ne kinietiškas. Kaina 25 
Eur. Tel. 8 618 13 432.  
Rokiškis
• Naujus Nokia 3310. Juodos 
spalvos, spalvotas ekranas, dedama 
2 Sim + Micro SD , Bluetooth, 
Kamera. Budėjimo režimu veikia 
iki 25 parų. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 622 34 989. 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 pakeisti. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 672 77 165. 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

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Namą-sodybą Jūžintų centre, 

Beržų g. Rąstinis 1935 m. namas, 
bendras plotas 66,15 kv. m. 
Šildymas krosnimi, trifazis elektros 
įvadas, vietinis šulinio vanduo. 
Miesto vandens įvadas - gatvėje. 
18,38 a sklypas. Išlikę ūkiniai 
pastatai. Kaina 6900 Eur.  
Tel. 8 656 87 286. Kaunas
• Sodybą 7 km nuo Rokiškio, 
link Žiobiškio. Ūkiniai pastatai, 
rūsys, pirtis. Sodyba yra 7 namų  
gyvenvietėje, šalia miško ir upės, 
prie pat kelio į Žiobiškį. Sodyba 
tinka nuolatiniam gyvenimui ar 
vasarotojams. Kaina 7000 Eur.  
Tel. 8 605 70 336. Rokiškis
• Gerą garažą Kavoliškyje.  
Tel. 8 600 99 255. Rokiškis
• 2 kambarių butą antrajame aukšte. 
Erdvi virtuvė, plastikiniai langai. 
Butui reikia remonto. Vilties g. 20. 
Kaina 24500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• 1 kambario butą Rokiškyje, 
Panevėžio g. Blokinis namas. 
Butas 36 kv. m, įrengtas. Šildymas 
centrinis, pirmasis aukštas. Kaina 
25000 Eur. Tel. 8 682 46 439. 
Rokiškis
• Įvairių dydžių namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos. Graži 
vieta, geras susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė. Tel. 8 657 75 999. 
Rokiškis
• 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 arų sklypu. 
Kaina 10800 Eur.  
Tel. 8 680 11 500. Rokiškis
• Namo dalį antrajame aukšte. 
Yra du šiltnamiai, garažas, ūkinis 
pastatas, atskiras įėjimas. Kaina 
27000 Eur. Tel. 8 611 31 617. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą pirmame aukšte, 
Jaunystės g. 21. 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. 
Bendrasis 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
• Mišką su žeme (1,16 ha). 
Kadastrinis Nr. 7330/0010:156. 
Kaina 4800 Eur. Tel. 8 699 33 786. 
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, statytą 
1973 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
• Ganėtinai 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. 
Rokiškis

NUOMA

• Išsinuomosiu žemės ūkio 
paskirties sklypą.  
Tel. 8 655 97 544. Rokiškis
• Ieškau kambario arba buto 
nuomai Rokiškyje. Gali būti ir 
be patogumų. Tel. 8 679 05 645. 
Rokiškis
• Išsinuomočiau butą Obeliuose, 
1-2 kambarių, nuoma domina 
ilgesniam laikotarpiui. Domina 
visi variantai. Tel. 8 622 69 514. 
Rokiškis
• Ieškau buto nuomai Rokiškio 
mieste. Siūlyti telefonu.  
Tel. 8 610 10 410.  
Rokiškis
• Aš ir mano vaikinas ieškome 
1 kambario buto su patogumais, 
abu dirbantys, taigi išdaigų 
neprikrėstume, nes nebūtų kada. 
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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 Nacionalinė 
ekspedicija
13:00 (Ne)emigrantai
14:00 Žinios
16:25 Klausimėlis
16:45 Seselė Beti
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Pasaulio puodai
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Gimę tą pačią dieną
22:30 Dviračio žinios
23:00 Rožės vardas 
23:55 Alpių detektyvai

00:40 Klausimėlis
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Pasaulio puodai
03:00 Panorama 
03:30 Dienos tema 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Gimę tą pačią dieną
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Ponių rojus

05:05 CSI kriminalistai 
05:50 Paskutinis žmogus 
Žemėje 
06:25 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia 
06:55 Ančiukų istorijos 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Prieš srovę 
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 Gero vakaro šou .
20:30 Moterys meluoja geriau 
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Mažoji Italija
22:25 Vikinglotto 
22:30 Mažoji Italija
23:15 Jėga ir Kenoloto 
23:18 Mažoji Italija
00:20 Rezidentas 
01:15 CSI kriminalistai 
02:15 Havajai 5.0 
03:15 Paskutinis žmogus 
Žemėje 
04:10 Rezidentas 
05:10 CSI kriminalistai 
05:55 Paskutinis žmogus Žemėje

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 VIDO VIDeO
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios 
22:30 Absoliutus blogis. Pabaiga
00:40 Iliuzija
01:40 Rūkstantys tūzai
03:25 Volkeris, Teksaso reindžeris
04:55 Kalnietis

06:00 Strėlė
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:20 Teisingumo agentai
09:25 Pėdsakas
10:25 Rozenheimo policija

11:25 Privatus detektyvas 
Magnumas
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 Bet kokia kaina
23:10 Kobra 
01:05 Karo vilkai. Likvidatoriai VI
02:05 CSI. Majamis

05.30 Nauja diena
06.30 Alfa taškas
07.00 Laikykitės ten. Pokalbiai
08.00 „Netikėtas teisingumas“ 
09.00 Pagaliau savaitgalis
09.30 Mūsų gyvūnai
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 #NeSpaudai
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 #NeSpaudai
00.30 „Reali mistika“ 
01.30 „Paslaptys“ 
02.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03.20 #NeSpaudai
04.00 Alfa taškas
04.25 Mūsų gyvūnai
04.45 „Reali mistika“
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05 06:00 Himnas

06:02 Labas rytas, Lietuva
09:00 Alpių detektyvai
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Premjera. Tarnauti 
ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Gimę tą pačią dieną
13:00 Pasaulio puodai
14:00 Žinios
16:25 Klausimėlis
16:45 Seselė Beti
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nematoma Lietuvos 
istorija
22:30 Dviračio žinios
23:00 Degantis pasaulis 
24:00 Alpių detektyvai

00:45 Klausimėlis
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Daiktų istorijos
03:00 Panorama 
03:30 Dienos tema 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Vakaras su Edita
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Ponių rojus

05:10 CSI kriminalistai 
05:55 Paskutinis žmogus 
Žemėje 
06:25 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia 
06:55 Ančiukų istorijos 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Gero vakaro šou 
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 Farai 
20:30 Moterys meluoja geriau 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Nesuvokiama grėsmė
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Nesuvokiama grėsmė
23:55 Rezidentas 
00:55 CSI kriminalistai 
01:55 Havajai 5.0 
02:55 Paskutinis žmogus 
Žemėje
03:55 Rezidentas 
04:55 CSI kriminalistai 
05:40 Paskutinis žmogus Žemėje

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 Bučiuoju. Rūta
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios 
22:30 Tarp mūsų, mergaičių
00:20 Iliuzija
01:20 Absoliutus blogis. 
Pabaiga 
03:10 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
04:40 Alchemija. Švietimo amžius
05:10 RETROSPEKTYVA

06:00 Strėlė
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:20 Teisingumo agentai
09:25 Pėdsakas

10:25 Rozenheimo policija
11:25 Privatus detektyvas 
Magnumas
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 Kryžminė ugnis
23:05 Bet kokia kaina
01:10 Karo vilkai. Likvidatoriai VI
02:10 CSI. Majamis

05.30 Nauja diena
06.30 Alfa taškas
07.00 #NeSpaudai
08.00 „Netikėtas teisingumas“ 
09.00 Deutsche Welle pristato: 
Keliautojo dienoraštis
09.30 Kaimo akademija

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 Oponentai
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 Oponentai
00.30 „Reali mistika“ 
01.30 „Paslaptys“ 
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03.20 Oponentai
04.00 Alfa taškas
04.25 Kaimo akademija
04.45 „Reali mistika“ 
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06 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 Stilius
13:00 Daiktų istorijos
14:00 Žinios
16:25 Klausimėlis
16:45 Premjera. Seselė 
Beti 
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Vartotojų kontrolė
19:30 Eurolyga per LRT. 
Ved. Paulius Cubera. 
Tiesioginė transliacija
19:45 Eurolygos krepšinio 
turnyras. Kauno „Žalgiris“ 
– Madrido „Real“. 
Tiesioginė transliacija iš 

Kauno
21:50 Auksinis protas
23:15 Laisvės paslaptis
00:50 Paskutinė Leanderio  
kelionė
02:35 Vartotojų kontrolė
03:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Piniginės reikalai
04:30 Gyventi kaime gera
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Ponių rojus

05:40 Paskutinis žmogus  
Žemėje 
06:25 Galingieji reindžeriai.  
Žvėries galia 
06:55 Ančiukų istorijos 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Farai 
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 
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba 
17:55 Namų idėja su IKEA
18:30 TV3 žinios 
19:30 Ralfas Griovėjas 2
21:45 Daktaras Streindžas
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Daktaras Streindžas
00:05 Namas gatvės gale
02:00 Nesuvokiama grėsmė 
03:50 Mažoji Italija 
05:50 Paskutinis žmogus Žemėje

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 penktadienis
21:00 Neįmanoma misija.  
Slaptoji tauta 
23:45 Pranaši pozicija
01:30 Juodasis erelis
03:05 Tarp mūsų, mergaičių 
04:35 Volkeris, Teksaso  
reindžeris

06:00 Strėlė
07:00 Mano virtuvė geriausia
08:20 Teisingumo agentai
09:25 Pėdsakas
10:25 Rozenheimo policija
11:25 Privatus detektyvas 
Magnumas
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 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Piktas vairuotojas
23:40 Kryžminė ugnis 
01:45"Karo vilkai. Likvidatoriai VI
02:35 CSI. Majamis

05.30 Nauja diena
06.30 Alfa taškas
07.00 Oponentai
08.00 „Netikėtas teisingumas“ 
09.00 Deutsche Welle pristato: 
Greitis
09.30 Vantos lapas
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 Mūsų gyvūnai

17.00 Laikykitės ten. Pokalbiai
17.40 Mokslo ritmu
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19.30 Nauja diena
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Paslaptys“ 
22.30 Reporteris
23.00 Bušido ringas
23.30 Laikykitės ten.  
Pokalbiai
00.10 Mokslo ritmu
00.30 „Reali mistika“ 
01.30 „Paslaptys“ 
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03.20 Laikykitės ten
03.50 Mokslo ritmu
04.00 „Bušido ringas“. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
04.25 Vantos lapas
04.45 „Reali mistika“ 
05.35 Pagaliau savaitgalis
06.00 Deutsche Welle pristato: 
Keliautojo dienoraštis
06.30 Deutsche Welle pristato: 
Greitis

Taigi labai laukiame pasiūlymų! 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 622 66 980. 
Rokiškis
• Ieškau skubiai išsinuomoti 2 
kambarių butą. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 625 53 137. 
Rokiškis

PAŽINTYS

• Rimta simpatiška senjorė norėtų 
susipažinti su rimtu simpatišku 
senjoru be žalingų įpročių. Amžius 
nuo 65-75 m. Tel. 8 671 68 592. 
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas dovanotų už sauskelnes 
vaikišką vežimėlį? Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 684 74 756. Kaunas

PREKĖS VAIKAMS

• Šlepetes 30 dydis, 3 Eur. Laikrodį 
5 Eur. Kuprinę 5 Eur.  
Tel. 8 675 33 768. Rokiškis
• Fisher price kūdikio sūpynes. Dvi 

supimo padėtys, skirtingi greičiai, 
daug melodijų, reguliuojamas 
garsas, besisukanti karuselė su 
švieselėmis. Naudotos. Kaina 25 
Eur. Tel. 8 640 82 614.  
Rokiškis
• Geros būklės lavinamąjį kilimėlį, 
pirktas naujas ir mažai naudotas. 
Pridedu vieną pakabinamą 
žaisliuką. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 621 95 444. Rokiškis
• 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, kaina –  5 Eur.  
Tel. 8 675 33 768. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Šeštadienio naktį pamestas 
Samsung Galaxy A10 telefonas. 
Su apsauginiu stikliuku. Stikliukas 
truputį įskilęs. Yra ir apatinis 
dėkliukas. Telefonas šiuo metu yra 
išjungtas. Radusiems atsilyginsiu. 
Tel. 8 675 40 662. Rokiškis
• Maximos aikštelėje rasti raktai. 
Tel. 8 627 68 940. Rokiškis
• Dingo katė, Jaunystės gatvėje. 
Juoda su baltu, atsiliepia šaukiama 
Flora. Praša,  padėkite surasti, 
pažadu atsilyginti.  
Tel. 8 692 65 078. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Audi A4 B5. 1997 m., 
universalas, 1,9 l, 81 kW, TA, 
tvarkinga. Kaina 1050 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Audi 80 B3 1991 m., 1,9 l, 
dyzelinas, TA, tvarkinga. Kaina 460 
Eur. Tel. 8 675 47 620.  

Rokiškis
• Audi 80 B2 1986 m., benzinas-
dujos, TA, tvarkinga. Kaina 520 
Eur. Tel. 8 675 47 620.  
Rokiškis
• Dviratį. R24. Amortizatoriai. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 674 32 521. 
Rokiškis
• Peugeot 407 Coupe, 2008 m., 
geros būklės, be defektų, tik reikia 
padangos slėgio daviklio. Kaina 
3500 Eur. Tel. 8 625 16 803. 
Rokiškis
• Mitsubishi Colt. Benzinas, 1,3 l, 
55 kW, 1994 m. Viskas veikia - sėdi 
ir važiuoji. TA dvejiems 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, 
serviso 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 
eksplotacijai, prieš apžiūrą 
pakeistos būtinos detalės (granata, 
galiniai sailenbokai, 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 būklė 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 
2 metams. Žieminės padangos. 
Kaina 3100 Eur. Tel. 8 685 56 884. 
Rokiškis
• 1999 m. 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 puseraktelio 
pasukimo, nauji diskai, naujos 
kaladėlės, nauji tepalai, nauja TA, 
autopilotas, klimatronikas, borto 
kompiuteris. Kaina 1050 Eur.  
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• R15, skardinius ratlankius 
Renualt 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 
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remonto, tik reikia atlikti TA 
Kaina 700 Eur. Tel. 8 650 50 818. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• VW Golf 3 universalo kablį. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• MOSKVIČ 412 mažai naudotą 
variklį. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• R13, R14, R15 ratus su 
padangomis, ratlankius.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• VW Golf 3 1997 m. universalą 
dalimis. Tel. 8 675 47 620.  
Rokiškis
• 2000 m. Opel Astra, Vectra vairo 
kolonėles, žibintus.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Audi A4 dalimis. 1,8 l, V5, 
benzinas. Variklį, sankabos 
komplektą ir t.t. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Ratus. R15 112x5. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Ratų išnešimo korektorius 
(rastafkes). 4×110, cfmoto, 2,5 cm, 
4 vnt. 75 Eur. Tel. 8 619 52 150. 
Rokiškis
• R16 4/100 ratus. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• R17 5/112 ratlankius Audi 
automobiliui. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Bmw X3 ratlankius. R17, R18. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• R17, 5/112 ratlankius Audi 
automobiliui. Yra ir Volkswagen, 
R16, R18, 5/112, R15.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• R16, 5/112, geros būklės ratus su 
padangomis. M+S, Volkswagen. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Audi A3 galinį  dangtį, žibintus, 
traversą ir šakes, ventiliatorius, 
radiatorių. Tel. 8 616 35 640. 
Rokiškis
• Tinka Opel Antara, Chevrolet 
Captiva, Cruze, Epica, Lacetti, 
Nubira. Kodas 0445110270. 
Yra 3 vnt. 2 restauruoti, nauji 
Bosch išpurškėjai, 60 Eur. Vienas 
išvalytas, tikrintas, atitinka visus 
parametrus 40 Eur.  Analogai 
0445110269, 0986435153.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• 2005 m. VW Touran 2 l, dyzelis, 
dalimis. Tel. 8 606 14 217.  
Rokiškis
• VW R16 ratlankius. Be Rūdžių. 
Tinka ir Audi. Yra ir daugiau 
ratlankių. Tel. 8 606 14 217. 
Rokiškis
• Mažai naudotas žiemines 
automobilio padangas su ratlankiais 
4 vnt., 185x65x15, protektorius 8 
mm. Firmos DAYTON. Tinka Audi 
100. Galima pirkti be ratlankių.  
Kaina sutartinė. Papildomas tel. 
+370 679 47123. Tel. 8 650 97 026. 
Rokiškis
• BMW E39, 5x120 R16 ratus. 
Padangos išmetimui, lygūs, 

nevirinti. Kamajai. Kaina 69 Eur. 
Tel. 8 606 73 678.
• 2005 m. Opel Meriva dalimis. 1,3 
l, CDTI, 55 kW, dalimis.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• 2002 m. Opel Zafira dalimis. 2 l, 
DTI. Tel. 8 619 11 054.  
Rokiškis
• 4 vnt. BMW markės automobilio, 
lengvo lydinio ratlankius su 
MICHELIN firmos, 205/55 
R16 žieminėmis padangomis. 
Dygliuotos. 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 lietais ratlankiais ir 
vasarinėmis padangomis, 4 vnt.  
Tel. 8 618 65 371.  
Rokiškis
• Automobilinę radiją Siemens 
VDO, CDR 2005 m. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 633 01 255. Anykščiai
• Yokohama padangas. M/S, 2 
vnt., 225/45 R17. Važiuotos 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 15C, 4 
vnt., M+S. 45 Eur/vnt.  
Tel. 8 612 30 996. Rokiškis

PASLAUGOS

• Karpome, formuojame 
gyvatvores, dekoratyvinius augalus. 
Genime, smulkiname šakas, 

pjauname pavojingai augančius 
medžius. Tel. 8 644 41 260. 
Rokiškis
• Stogų, sienų dangos, lietaus 
surinkimo sistemos. Greitai ir 
kokybiškai dengiame stogus, 
atliekame skardinimo darbus, 
gaminame skardos lankstinius, 
tvoras, tvoralentes. Jaunystės g. 12, 
(8-673) 85181. Tel. 8 683 48 737. 
Rokiškis
• Klinkerio mūro darbai, židiniai, 
krosnys. Patyręs meistras Lietuvoje 
ir užsienyje. Tel. 8 603 44 828. 
Zarasai
• Atlieku visus santechnikos 
darbus. Vandentiekio ir nuotekų 
pajungimas. Katilinių, šildomų 
grindų, radiatorių montavimas. 
Sanitarinių prietaisų surinkimas 
ir pastatymas. Tel. 8 655 58 706. 
Rokiškis

PERKA

• 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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• 2PTS-4 priekabą. Mažoji, be 
dokumentų, dugnas nekiauras. 
Kaina derinama. Galiu atvežti. 
Dusetos. Papildomas tel. 
+37069955273 . Kaina 600 Eur. 
Tel. 8 679 44 231. Rokiškis
• Penkių korpusų vagotuvą 350 Eur. 
Dviejų korpusų plūgą, kabinamas 
ant trikampio 180 Eur. Gervę 
ritiniams ir ne tik krauti, 220 Eur, 
ilgis 3,60 m. Kardaną smulkiais 
šlicais 50 Eur. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Kompresorių, montuojamą ant 
MTZ variklio. Tel. 8 616 35 640. 
Zarasai
• Dirvakibius ir vartomą plūgelį 
motoblokui. Nenaudoti.  
Tel. 8 616 35 640. Rokiškis
• Naują nenaudotą ežektorių 
traktoriui. Tel. 8 616 35 640. 
Rokiškis
• 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, vienvagis. 
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

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

• Vandens siurblį IBO OHI25 - 
40/180 (naudotas tik vieną žiemą). 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 610 49 507. 
Rokiškis
• Įvairią, pjautą, statybinę medieną. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Įvairius svarmenis (štangas).  
Tel. 8 612 21 255. Rokiškis
• Orini šautuvą. 4.5 mm, puikiai 
veikiantis, yra keletas šovinių 
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Lapkričio 3-ioji, 
antradienis, 
45 savaitė

Iki Naujųjų liko 58 dienos
Šv. Hubertas, Medžiotojų diena

Saulė teka 7.25 val., 
leidžiasi 16.39 val. 

Dienos ilgumas 9.14 val. 
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Alė, Hubertas, Malacijus, 
Norvainė, Silvija, Vidmantas, 

Vidmantė, Vidminta, Vidmintas, 
Vidmintė, Vydmantas, Vydmantė.
Rytoj:  Eibartas, Karalius, Karolė, 
Karolina, Karolis, Talius, Vaidmina, 
Vaidminas, Vitalė, Vitalija, Vitalius.

Poryt:  Aubartas, Aubartė, 
Audangas, Audangė, Eliza, Elzbieta, 

Elžbieta, Elzė, Ilzbė, Ilzė, Ilžė, 
Florijonas, Liza, Lyzė, Zacharijus, 

Zakaras, Zakarijas.

Dienos citata
„Net dievų maistas, j

eigu jo per daug,
 virsta nuodu“ 

(Senovės indų išmintis)

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1492 m. Prancūzijos ka-
ralius Karolis VIII ir Anglijos 
karalius Henrikas VII pasirašė 
sutartį, kuria Anglija mainais 
už kompensaciją atsisakė pre-
tenzijų į Prancūzijos teritoriją.

1493 m. keliautojas Kris-
tupas Kolumbas atrado Do-
minikos salą. Taip pat šią die-
ną ši sala 1978 metais gavo 
nepriklausomybę.

1534 m. Anglijos par-
lamentas priėmė įstatymą, 
kuriuo karalius Henrikas VIII 
buvo paskirtas anglikonų 
bažnyčios vadovu. Anksčiau 
šias pareigas ėjo popiežius.

1852 m. gimė būsimasis Ja-
ponijos imperatorius Meidžis. 
Šalies sostinę jis iš Kioto perkė-
lė į Edą, kurią pavadino Tokiju.

1901 m. gimė būsimasis 
Belgijos karalius Leopoldas 
III. Karaliumi jis tapo 1934 
metais, per Antrąjį pasaulinį 
karą vadovavo pasipriešini-
mui naciams, o sosto savo 
sūnaus Bodueno naudai at-
sisakė 1951 metais.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1941 m. prie Katkiškės kai-
mo sušaudyta 1600 Lazdijų 
miesto žydų.

Post scriptum
Vienas auga į protą, 

kitas – iš proto

LAISVALAIKIS Ispaniškos bulvių salotos su tunu
Ingredientai: 
• 3 kilogramai moliūgų
 (gryno svorio)
• 1 kilogramas cukraus
• 4 apelsinai
• 3 citrinos
• 2 šaukšteliai cinamono
Gaminimas:
 Moliūgą galima supjaustyti 
kubeliais arba sutarkuoti, nes 
galutiniame variante vis tiek jį 
trinsime.  Moliūgą sudėti į di-
delį dubenį arba iškart į puo-
dą, kuriame virsite uogienę. 
Ten pat suberti cinamoną ir 
įtarkuoti žieveles nuo dviejų 

apelsinų ir dviejų citrinų (tarkuokit tik geltoną dalį, nes balta žievelių dalis karti). 
Apelsinus ir citrinas nulupti, supjaustyti gabaliukais (sėklas išimti) ir sumaišyti drauge 
su moliūgu. Viską užpilti cukrumi ir palikti pastovėti per naktį, jog išsiskirtų sultys. 
Uogienę verdame ant nedidelės ugnies vis pamaišydami apie 30-40 minučių. Tada 
leidžiame truputį pravėsti ir viską sutriname elektriniu trintuvu iki vientisos kon-
sistencijos. Tada vėl užverdame ir dar karštą uogienę supilstome į švarius, iškaitintus 
stiklainiukus. Užsukame sandariais, karštu vandeniu nuplikytais dangteliais, apverčia-
me dangteliais žemyn ir leidžiame visiškai atvėsti.

išbandyti. Tel. 8 619 52 150. 
Rokiškis
• Pigiai naudotą AB Rocket pilvo 
preso treniruoklį. Tel. 8 686 97 197. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Visiškai naują, nenaudotą 
televizorių Samsung. Įstrižainė 138 
cm. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 646 51 495. Rokiškis

• Televizorių  LG su pulteliu. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 673 38 271.  
Rokiškis
• Televizorių Philips. Mažai 
naudotas, įstrižainė 108 cm. 
Galutine kaina 180 Eur. Už naują 
mokėjome 284 Eur.  
Tel. 8 646 47 998. Rokiškis
• Samsung televizorių dalimis, 
modelis. UE 43TU8072U. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 620 55 998. Rokiškis

Psichologė: emocinę nepriežiūrą neretai patiria pasiturinčių tėvų vaikai
Nepriežiūra – viena iš keturių 

smurto prieš vaikus formų. Sta-
tistika rodo, kad Lietuvoje neprie-
žiūra yra antra pagal dažnumą po 
fizinio smurto. Vaiko teisių spe-
cialistai pastebi, kad dalis visuo-
menės vis dar klaidingai suvokia 
nepriežiūrą –  įsivaizduoja, kad tai 
yra tik kritiniai atvejai, kai vaikas 
visiškai apleistas, badauja, gyvena 
antisanitarinėmis sąlygomis, ne-
lanko mokyklos. Tačiau šiandien 
yra nemažai vaikų, kurių fiziniai, 
emociniai ir socialiniai poreikiai 
yra nuolat prastai tenkinami dėl 
didelio tėvų užimtumo ar dėl to, 
kad jie nesuvokia vaikų poreikių. 
Dažnai tokios šeimos net nepaten-
ka į socialinės rizikos šeimų grupę.

Emocinis vaikų 
apleistumas – šiandieninio
gyvenimo rykštė
Valstybės vaiko teisių apsau-

gos ir įvaikinimo tarnybos Alytaus 
apskrities vaiko teisių apsaugos 
skyriaus psichologė Romalda Sta-
sionienė sako, kad vaiko teisių spe-
cialistai dažniausiai susiduria su 
kritiniais atvejais, kai akivaizdžiai 
yra netenkinami ar prastai tenkinami 
vaiko fiziniai bei ugdymosi poreikiai. 
Tačiau nuo emocinio apleistumo 
(emocinės nepriežiūros) kenčia nere-
tas vaikas vadinamose „normaliose“ 
šeimose. Emocinį vaiko apleistumą 
iš šalies greitai pastebėti nėra lengva. 
Labai svarbu, kad tėvai patys suvok-
tų, jog žaloja vaiką ir kuo skubiau 
liautųsi tai darę.

„Emociniu apleistumu galima 
vadinti tokią vaiko būseną, kai yra 
neatliepiama jo emociniams porei-
kiams. Vaikai gali būti viskuo aprū-
pinti materialiai, lankyti kelis būre-
lius, bet patirti emocinę nepriežiūrą. 
Tėvai, siekdami karjeros ar vysty-
dami verslą, mažai skiria dėmesio 
vaikui. Kartais jie labiau domisi pa-
žymiais, bet ne vaiko išgyvenimais. 
Vaiko pasiekimai jiems neretai būna 
svarbesni, nei jo emocinė gerovė. 
Vaikų pasiekimai  tėvams padeda 
patenkinti savo pačių poreikį jaustis 
svarbiu. Vaikų nesėkmės juos nuvi-
lia. Vietoj paguodos ir padrąsinimo, 
vaikas gauna žinią –  „tu mane nu-
vylei“, – sako psichologė R. Stasio-
nienė. 

Pasak specialistės, emociškai 

apleistų vaikų problemas tėvai nu-
vertina, ignoruoja, savo rūpesčius 
laiko svarbesniais. Augdamas vaikas 
negauna pakankamai emocinio palai-
kymo, padrąsinimo ir tai gali sukelti 
ilgalaikių pasekmių.

„Emocinis apleistumas vaikystėje 
gali turėti skaudžių pasekmių visam 
žmogaus gyvenimui. Šią smurto formą 
patiriantis vaikas tiek vaikystėje, tiek 
vėliau suaugęs gali išgyventi vidinę tuš-
tumą, socialinį nerimą, savęs nuvertini-
mą. Jis gali nuolat siekti įtikti kitiems, 
turėti polinkį į saviagresiją, priklauso-
mybes“, – sako vaiko teisių gynėja. 

Nepriežiūros formos
Nepriežiūra – nuolatinis vaikui 

būtinų fizinių, emocinių ir socialinių 
poreikių netenkinimas ar aplaidus 
tenkinimas, darantis žalą ar kelian-
tis pavojų vaiko gyvybei, sveikatai, 
raidai. Išskiriamos trys nepriežiūros 
formos – fizinė, emocinė ir ugdy-
mosi. Pasak vaiko teisių specialistų, 
dažnai problemų turinčioje šeimoje 
vaikai greta nepriežiūros patiria ir 
kitų smurto formų – fizinį, psicholo-
ginį, seksualinį, todėl pasekmės būna 
kompleksinės.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir 
įvaikinimo tarnybos Vilniaus miesto 
skyriaus vyriausioji specialistė – gy-
nėja Simona Zlatkauskaitė sako, kad 
su vaiko nepriežiūra susiduria beveik 
kasdien, daugiausia pranešimų – apie 
fizinę nepriežiūrą. 

„Pavyzdžiui, iš mokyklos gauna-
me pranešimų, kad vaikas ateina nuo-
lat alkanas, nenusiprausęs, kad nuo 
jo dvelkia nemalonus kvapas. Netgi 
gauname pranešimų, kad vaikas su-
kandžiotas blakių. Būna pranešimų 
ir iš gydymo įstaigų. Pavyzdžiui, 
gydytojų manymu, vaikui būtinas 
stacionarus gydymas, tačiau tėvai ne-
sutinka guldyti į ligoninę, nesutinka 
su gydytojų diagnoze. Atsisakymas 
suteikti vaikui būtiną pagalbą irgi yra 
nepriežiūra“, – sako S. Zlatkauskaitė.

Fizinė nepriežiūra – tai vaiko fizi-
nių poreikių netenkinimas: nuolatinis 
vaiko palikimas be priežiūros, išva-
rymas iš namų, nenuosekli priežiūra, 
nuolat besikeičiantys vaiką prižiū-
rintys žmonės (gal net nepažįstami 
vaikui), vaikas paliekamas asmenims 
negebantiems užtikrinti priežiūrą – 
per jauniems, neįgaliems, apsvaigu-
siems ir panašiai.

Pasak R. Stasionienės, sveikai vai-
ko raidai svarbi ir emocinė jo būsena. 
Jei tėvai ar kiti juo besirūpinantys su-
augusieji nepadeda vaikui susidoroti 
su sudėtingais jausmais, neatliepia 
jo emocinių poreikių, tai vadinama 
– emocine nepriežiūra. Specialistai 
išskiria pagrindinius emocinius vai-
kų poreikius – tai saugus prisirišimas 
(vaiko poreikis patirti meilę, besą-
lyginį priėmimą, saugumo jausmą); 
autonomija (vaiko poreikis jaustis 
gebančiu, savarankišku, suaugusiems 
skatinant tapatumo vystymąsi); lais-
vė išreikšti savo jausmus ir norus (ir 
nebūti atstumtam ar nubaustam dėl 
to); žaidimas ir spontaniškumas (po-
reikis būti spontanišku ir kūrybišku, 
laimingu, džiaugsmingu vaiku); rea-
listiškos ribos.

Dar viena nepriežiūros forma – 
ugdymosi nepriežiūra. Ši smurto for-
ma paprastai pastebima tuomet, kai 
vaikas pradeda lankyti ugdymo įstai-
gą.  „Ugdymosi nepriežiūrai priskir-
tume leidimą vaikui neiti į mokyklą 
ar netgi skatinimą neiti. Tam priežas-
čių gali būti įvairių. Pavyzdžiui, tėvai 
ar kiti vaiką prižiūrintys asmenys ne-
leidžia jam eiti į mokyklą, kad vaikas 
prižiūrėtų mažesnius brolius ar sese-
ris, atliktų kitas suaugusiųjų parei-
gas. Kartais vaikas skatinamas neiti 
į mokyklą ir tuo pačiu jį prižiūrinčių 
asmenų yra įtraukiamas į nusikalsta-
mą veiklą, skatinamas elgetauti, vagi-
liauti“, – sako R. Stasionienė. 

Pasak specialistės, ugdymosi ne-
priežiūrai priskiriamas ir nesirūpini-
mas vaiko specialiaisiais ugdymosi 
poreikiais.

Skurdas nėra laikomas 
nepriežiūra
R. Stasionienė ramina tėvelius, 

kad skurdas ar nepriteklius dėl objek-
tyvių priežasčių tikrai nėra laikomas 
nepriežiūra. „Kartais tėvai nuogąs-
tauja, kad gali būti apkaltinti neprie-
žiūra dėl to, kad neišgali nupirkti 
vaikui norimo daikto, padaryti namie 
remonto ar kad neturi erdvesnio 
būsto. Sunkesnė materialinė padėtis 
tikrai nereiškia, kad vaikas patirs ne-
priežiūrą“, –  pabrėžė R. Stasionienė.

„Tėvai galbūt stengiasi vaikus 
prižiūrėti ir aprūpinti, bet jie tiesiog 
neturi resursų, kad tai padarytų tinka-
mai. Jei matome, kad šeimoje tiesiog 
yra skurdas ir nepriteklius, mes tikrai 

to nelaikome nepriežiūra“, – pridūrė 
S. Zlatkauskaitė.

Kaip atpažinti, 
kad vaikas galimai 
patiria nepriežiūrą?
Pasak R. Stasionienės, galimos 

nepriežiūros požymiai didžiąja dali-
mi priklauso nuo to, kokio amžiaus 
yra vaikas. Nepriežiūrą galima įtarti 
jei:

Kūdikis ar mažas vaikas yra apa-
tiškas, neverkia, nesišypso, nežaidžia, 
neatliepia į kitų žmonių kalbinimą, 
stokoja smalsumo, linguoja, daužo 
galvą, įvairiai perdėtai save ramina, 
perdėtai save stimuliuoja, nesikreipia 
pagalbos į tėvus, prastai vystosi, nors 
jo raida vėluoja, o tėvai to nepaste-
bi. Pasak specialistės, pastebėjus iš-
vardintus požymius, taip pat svarbu 
įvertinti, ar vaikas neturi kokių nors 
raidos sutrikimų. 

Mokyklinio amžiaus vaikas daž-
nai apsiverkia, yra depresiškas, ateina 
į mokyklą nepusryčiavęs, užmiega 
pamokų metu, sunkiai susikaupia. 
Ateina į mokyklą per anksti arba po 
pamokų neina namo, dažnai vėluoja 
ar nelanko mokyklos, dažnai atrodo 
atsiribojęs, neatlieka namų darbų, ne-
sistengia, sistemingai gadina moky-
klos daiktus, mokymosi priemones. 
Yra padidintai aktyvus ar per mažai 
aktyvus, meluoja, vagia iš draugų, el-
giasi žiauriai. Vaiko dantys neprižiū-
rėti, netaisyti, jis neturi akinių, nors 
vaikui jų reikia, nesilaiko higienos, 
nuo vaiko sklinda blogas kvapas. 

„Dažniausiai sutrikęs elgesys 
liudija ilgalaikę nepriežiūrą, yra jos 
pasekmė. Tokie vaikai gali turėti sun-
kumų santykiuose su bendraamžiais, 
dažnai bendrauja su vyresniais, taip 
siekdami bet kokia kaina sulaukti to, 
ko negavo iš savo tėvų. Pamenu vieną 
vaiką, kuris mokykloje pasilikdavo 
tol, kol budinti išprašydavo ir liepda-
vo eiti namo. Vėliau, paaugęs vaikas 
nuolat bėgdavo iš namų. Kaskart, kai 
surasdavo jį policija, tai leisdavo jam 
pasijusti svarbiam, reikalingam“, – 
pasakoja R. Stasionienė.

Kokia pagalba teikiama,
 jei vaikas patiria nepriežiūrą
Kadangi vaiko nepriežiūra yra 

viena iš smurto rūšių, į pranešimą 
apie galimą nepriežiūros atvejį vaiko 
teisių gynėjai reaguoja kaip į prane-

šimą apie smurtą – vykstama į vaiko 
gyvenamąją vietą.

„Įvertiname vaiko gyvenimo są-
lygas. Pirmiausia pasikalbame su 
vaiku, išklausome jo nuomonę, tada 
kalbamės su tėvais. Jei matome, kad 
šiuo metu aplinka namuose tikrai 
nėra tinkama vaikui gyventi, kad vai-
kui reikalinga kita gyvenamoji vieta, 
jei tikrai matome rizikos veiksnių – 
rūpinamės vaiko perkėlimu į saugią 
aplinką“, – sako S. Zlatkauskaitė.

Pasak specialistės, apgyvendinant 
vaiką saugioje aplinkoje, prioritetas 
visada teikiamas biologinei šeimai – 
ieškoma vaiko giminaičių, artimais 
emociniais ryšiais susijusių asmenų, 
pas kuriuos vaikas galėtų jaustis sau-
giai ir kurį laiką pagyventi, kol bus 
teikiama pagalba tėvams. Jei minėtų 
asmenų rasti nepavyksta, vaikai laiki-
nai apgyvendinami pas globotojus ar 
krizių centruose. „Kai vaikui randa-
me saugią aplinką, vertiname šeimoje 
esamą situaciją, nustatome pagalbos 
poreikį ir kreipiamės į savivaldybę, 
inicijuodami atvejo vadybą. Priklau-
somai nuo esamų rizikos veiksnių, 
šeimai teikiama pagalba“, – sakė vai-
ko teisių gynėja.

 Pasak jos, jei nustatoma, kad 
tėvams trūksta socialinių įgūdžių 
auginti ir tinkamai prižiūrėti vaiką 
– siūloma lankyti tėvystės įgūdžių 
mokymus. 

Susidūrus su vaiko nepriežiūra, 
dažnai išaiškėja, kad tėvai turi žalin-
gų įpročių, yra priklausomi nuo alko-
holio, psichotropinių medžiagų. To-
kiais atvejais jiems siūloma kreiptis į 
priklausomybės ligų centrus, lankyti 
gydymo programas. 

Socialiniai darbuotojai dažnai 
lankosi šeimoje, tikrina, ar tėvai 
sprendžia turimas problemas, ar kei-
čia savo gyvenimo būdą, ar gerina 
gyvenimo sąlygas vaikams. Deda-
mos visos įmanomos pastangos, kad 
vaikas galėtų sugrįžti į savo biologinę 
šeimą.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir 
įvaikinimo tarnybos socialinė rekla-
ma apie vaikų nepriežiūrą - https://
youtu.be/Dvqg7KttQLM

Sigita Zumerytė Arlauskienė
Viešųjų ryšių ir 

komunikacijos skyrius
VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ 
APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO 

TARNYBA

www.rokiskiosirena.lt
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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

AVINAS. Tre-
čiadienį sėkmė ly-
dės sutarčių klausi-
mu. Tačiau prieš tai 

perskaitykite ir išanalizuokite 
visas jų sąlygas. Ketvirtadienį 
nerizikuokite: rizika nepasitei-
sins, turėsite didelių nuostolių. 
Šeštadienį tikėtinos nenuma-
tytos išlaidos vaikų klausimu. 
Apskritai, ši savaitė puikus 
metas sukurti tvirtus pama-
tus savo profesinei ir kūrybi-
nei veiklai. Sėkmę lems jūsų 
punktualumas ir sąžiningumas. 
Neleiskite žmonėms naudotis 
jūsų gerumu ir jumis manipu-
liuoti, venkite nesibaigiančių 
kompromisų. Trečiadienį labai 
gerai apgalvokite, ką sako-
te, neleiskite jūsų suirzimui ir 
pykčiui išsiveržti. Savaitgalį 
santykius su aplinkiniais for-
muokite pagal principą: „pasi-
tikėk, bet tikrink“. Netikėkite, 
kad mylimo žmogaus jausmai 
jums atšalo, net jei pykčio aki-
mirką taip ir atrodo.

JAUTIS. Ne-
kreipkite dėmesio į 
gandus, nepasiduo-
kite pagundai pati-

kėti atseit teisinga informacija. 
Jei tikėsite gandais, prikrėsite 
kvailysčių. Finansinė situacija 
puiki ir blogėti bent artimiausiu 
metu nežada. Vertėtų pasimo-
kyti ko nors naujo: pradedant 
psichologijos ar verslo klausi-
mais, baigiant naujų patiekalų 
receptais. Nebandykite keisti 
pasaulio, leiskite aplinkiniams 
būtų tokiais, kokie jie yra. 
Savaitės pradžioje užsiimsite 
reikalais, susijusiais su sutar-
timis. Savaitės viduryje apniks 
dvejonės, ar teisingą kelią pa-
sirinkote. O savaitgalį geriau-
siai seksis statybų ir remonto 
reikalus tvarkyti. Ketvirtadienį 
meilės fronte numatomas keis-
tas nutikimas: kils problemų 
lygioje vietoje ir nežinosite, 
kaip jas išsipręsti.

D V Y N I A I . 
Puikus metas sti-
printi savo finansi-
nę padėtį. Darbas 

jums atneš ne tik malonumą, 
dvasinį tobulėjimą, bet ir soli-
džias pažintis bei pajamas. Sa-
vaitgalį skirkite didesnių pirki-
nių paieškai, šiuo metu įsigyti 
daiktai tarnaus ilgai ir jus džiu-
gins. Pradeda pildytis jūsų di-
džiausi norai ir slapčiausios 
svajonės. Tiesiog plaukite pas-
roviui ir džiaukitės mažyčiais 
malonumais: pasivaikščioji-
mais gamtoje, geromis knygo-
mis, malonia draugija. Daug 
ką sugebėsite pasiekti, jei tik to 
norėsite. Mokykitės klausyti, 
žvelgti giliau, skaityti tarp eilu-
čių. Taip gausite informacijos, 
kuri bus labai vertinga. Savait-
galį verta ilsėtis gamtoje.

VĖŽYS. Jūsų 
savaitės išlaidų są-
rašas sukels šoką 
net kantriausiems. 

Juolab, kad dauguma planų ir 
išlaidų susiję su įvairiausiais 

Astrologinė prognozė savaitei 
pasilinksminimais. Įdomiau-
sia, kad jums teks apmokėti ir 
savo bičiulių ar draugų pasi-
linksminimo išlaidas. Ketvir-
tadienį ar penktadienį, tikėtina, 
gausite papildomų pajamų. Pa-
lankus metas permainoms, o jų 
siekti derėtų ryžtingais veiks-
mais. Trečiadienį apribokite 
darbinę veiklą, venkite svar-
bių užduočių. Ketvirtadienį ir 
penktadienį laukite galimybių, 
kurios ilgam pakeis jūsų gyve-
nimą. Penktadienį galite tikėtis 
draugų pagalbos. O sekmadie-
nį teks tvardytis, antraip iš pyk-
čio nusiaubsite viską aplink.

LIŪTAS. Daly-
kiniai susitikimai 
bus naudingi, o su-
tartys – pelningos 

ir ilgalaikės. Venkite interesų 
konfliktų. Savaitės pabaigoje 
sulauksite lėšų iš netikėto fi-
nansinio šaltinio. Nevenkite 
sunkių užduočių, ypač, jei jos 
žada nemenką pelną. O štai 
verslo planų nereikėtų pasa-
koti, kam papuola. Venkite ro-
dytis vadovybės akyse, antraip 
gausite kalną užduočių. Namų 
reikalams reiks kantrybės ir 
išminties. Savaitgalį tvardyki-
tės ir neleiskite savęs įtraukti į 
ginčus ar konfliktinę situaciją. 
Iš savo meilės reikalų nedary-
kite fejerverkų, antraip rimtai 
susipyksite su mylimu žmogu-
mi. Nežabotos aistros sugadins 
santykius ilgam.

M E R G E L Ė . 
Jei jau sugalvojote 
imtis ko nors ne-
legalaus, tai apsi-

raminkite. Antraip sulauksite 
valstybinių institucijų dėmesio 
ir rimtų auklėjamųjų priemo-
nių per kišenę. Tas pats laukia, 
jei savo pareigas atliksite nesą-
žiningai. Ketvirtadienis – ypač 
rizikinga diena įsivelti į nenau-
dingas avantiūras. Nederėtų 
darbe vaizduoti atsiskyrėlio: 
bendravimas bus naudingas. 
Trečiadienį ir ketvirtadienį 
anksčiau išeikite iš namų, kad 
nepavėluotumėte. Penktadienį 
nebūkite smulkmeniškas: ko-
vodamas dėl niekų, praleisite 
svarbius dalykus.

S VA R S T Y -
KLĖS. Būkite stra-
tegas: nebijokite 
prarasti, kad ateity-

je gautumėte šimtą kartų dau-
giau. Penktadienį konfliktuo-
site su pavaldiniais. Apskritai, 
venkite triukšmo, kovos. Ge-
riau daugiau laiko skirkite po-
ilsiui, pomėgiams. Penktadienį 
reikalai klostysis tari savaime, 
be didelių pastangų. Savait-
galį ypač vertingi bus draugų 
patarimai: nepraleiskite jų pro 
ausis. Meilės fronte situacija 
labai sudėtinga, tačiau, pats ją 
tokią ir padarėte. Dabar reikės 
ją tinkamai išspręsti. Pirmiau-
sia, derėtų išsiaiškinti, ko pats 
norite, o tik po to veikti. 

S K O R P I O -
NAS. Nusiteikite 
sėkmei, ir ji jus 

aplankys. Būsite vertinamas ir 
kaip profesionalus specialistas, 
ir kaip vadovas. Laukite nau-
dingų pasiūlymų. Savaitė bus 
labai aktyvi ir pozityvi. Dalin-
kitės savo planais ir tikslais su 
mylimu žmogumi, jis pirmasis, 
kuris padės juos įgyvendinti. 
Ypač sėkmingi bus medicinos, 
teisės, meno projektai. Jei tu-
rite problemų šeimoje – pats 
geriausias metas jas dabar 
spręsti. Savaitgalį tikėtina, kad 
artimieji kreipsis pagalbos. 
Neatsisakykite padėti.

ŠAULYS. Sa-
vaitės pradžioje 
tikėtinos solidžios 
pajamos. Penkta-

dienį ypač atidžiai sudarykite, 
pildykite ir pasirašykite doku-
mentus. Aiškindamiesi santy-
kius, įrodinėdami savo laisvę ir 
nepriklausomybę, neperženki-
te leistinų ribų, būkite kantrus 
ir išmintingas. Jei išsaugosite 
dvasios pusiausvyrą, savaitė 
bus labai sėkminga. Ypač dir-
bantiems su informacija, daug 
bendraujantiems. Galite sukur-
ti pamatus būsimiems dide-
liems ir sėkmingiems projek-
tams. Savaitgalį skirkite namų 
reikalams, nes jų pakankamai 
prikaupėte.

OŽIARAGIS. 
Ketvirtadienį jus 
kamuos ilgi verslo 
pasitarimai. Visą 

savaitę lydės nostalgijos jaus-
mas, todėl nepasiduokite me-
lancholijai. Nepražiopsokite 
galimybės gauti naują darbą. 
Būkite drąsesni, netgi su tais, 
kurie įprastai jums kenkia, drą-
siai eikite savojo tikslo link. 
Ketvirtadienį nesiimkite nieko 
naujo, tęskite pradėtus darbus.
Meilės srityje ne viskas auksas, 
kas juo žiba. Jei nekreipsite dė-
mesio į blizgučius, rasite arti-
mą sielą.

VA N D E N I S . 
Pageidautina visas 
parduotuves apei-
ti. Neišlaidaukite. 

Geriau taupykite Kalėdų do-
vanoms ar turiningam poilsiui. 
Metas šiek tiek surimtėti, nes 
sprendžiami svarbūs reikalai. 
Neatsisakykite papildomai pa-
dirbėti, nes atlygis bus to ver-
tas. Antradienį susipažinsite su 
žmonėmis, kurie pasiūlys ori-
ginalių idėjų. Trečiadienį ga-
lite tikėtis draugų pagalbos. O 
svarbiausius reikalus atidėkite 
ketvirtadieniui: gausite pelnin-
gą pasiūlymą.

ŽUVYS. Ir 
jums verta vengti 
parduotuvių. Ke-
tvirtadienį sudary-

site naudingą sandorį. Jausite 
jėgų antplūdį. Darbe atsiras 
profesinio augimo galimybių, 
bus palankių permainų. Jei tik 
priimdami sprendimus nesielg-
site kaip tankas ten, kur reikia 
diplomatijos, pagerinsite ir 
savo finansinę padėtį. Meilės 
fronte šmėžuos buvusieji, gal-
vokite, ar verta grįžti į praeitį. 

PRO MEMORIA

Nuoširdžiai užjaučiame 
Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 
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Užuojautos „Rokiškio Sirena“ laikraštyje ir interneto svetainėje 
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Tarp ieškomiausių Europos nusikaltėlių – trys lietuviai
Tarp Europoje labiau-

siai ieškomų sunkius ir la-
bai sunkius nusikaltimus 
padariusių asmenų – trys 
lietuviai. 

Pasak Policijos depar-
tamento, Europoje ieško-
miausių nusikaltėlių sąrašą 
sudaro Europolas, Europos 
aktyvios besislapstančių as-
menų paieškos grupių tin-
klas (ENFAST) ir Europos 
valstybių teisėsaugos insti-
tucijos.

Šiemet jame daugiausiai 
dėmesio skiriama seksua-
liniais nusikaltimais įtaria-
miems asmenims. Sąraše 
šiuo metu yra bemaž 60 besi-
slapstančių nusikaltėlių. 

„Siekiant atkreipti dė-
mesį į ieškomus, įtariamus 
ar nuteistus už seksualinius 
nusikaltimus, asmenis, 19 
Europos valstybių pradeda 

komunikacijos kampaniją, ku-
rioje prašoma visuomenės pa-
galbos ieškant pavojingiausių 
Europos seksualinių nusikal-
tėlių“, – rašoma departamento 
pranešime. 

Tarptautinėje kampanijo-
je „Most Wanted“ dalyvauja 
Belgijos, Bulgarijos, Kroati-
jos, Kipro, Danijos, Suomijos, 
Prancūzijos, Vokietijos, Itali-
jos, Latvijos, Lietuvos, Liuk-
semburgo, Maltos, Nyder-
landų, Lenkijos, Rumunijos, 
Ispanijos, Švedijos ir Jung-
tinės Karalystės teisėsaugos 
institucijos. 

Ieškomiausias lietuvis šia-
me sąraše – 1981 metais gi-
męs Egidijus Potockis. Kau-
no apskrities policija dėl trijų 
seksualinių nusikaltimų jo ieš-
ko nuo 2014 metų. Tarptautinė 
E. Potockio paieška paskelbta 
prieš penkerius metus. 

Europoje ieškoma ir 1982 

metais gimusio Edgaro Ka-
lasūno, jis įtariamas nužudy-
mu, sunkiu kūno sužalojimu 
ir dalyvavimu nusikalstama-
me susivienijime. 

Nuo pernai birželio tei-
sėsaugos ieškomas Renal-
das Kanys – kiek žemiau 
sąraše. 1973 metais gimusį 
vyrą Lietuvos teisėsauga 
įtaria dalyvavus nusikals-
tamame susivienijime, kon-
trabanda, disponavimu nar-
kotinėmis medžiagomis ir 
žmogžudyste. 

Policijos departamento 
teigimu, nuo 2016-ųjų, kai 
buvo pradėta ši tarptautinė 
kampanija, jau sulaikytas 
91 asmuo, kurio duomenys 
buvo paskelbti kampanijos 
tinklalapyje. Mažiausiai 33 
ieškomi asmenys sulaikyti 
remiantis žmonių suteikta 
svarbia informacija.

BNS inform.

Parduotuvėse nelieka stipraus alaus ir degtinės plastiko induose
Parduotuvėse nuo 

lapkričio 1-osios nebegali-
ma prekiauti degtine, supil-
ta į vieno gurkšnio dydžio 
plastiko indelius, bei sti-
presniu nei 6 laipsnių alumi 
„bambaliuose“.  

Siekdamas sumažinti al-
koholio vartojimą Seimas šį 
draudimą įteisino dar pernai 
rudenį. Metų turėjo užtekti 
verslui prisitaikyti prie naujų 
prekybos sąlygų. 

Prekybos tinklo „Maxi-
ma“ Komunikacijos ir įvaiz-

džio departamento direktorė 
Ernesta Dapkienė BNS teigė, 
kad likus kelioms savaitėms 
iki draudimo įsigaliojimo tokio 
alkoholio pardavimai neau-
go.    „Nebeužsakinėjame nuo 
spalio vidurio. Prieš dvi dienas 
likutis tokio alkoholio buvo keli 
tūkstančiai vienetų per visą Lie-
tuvą“, – BNS nurodė ji. „Pir-
kėjai dar turėjo teisę nusipirkti 
šeštadienį, o sekmadienį – tikrai 
nebe“, – pridūrė E. Dapkienė.  

Nuo sekmadienio taip pat 
nebegalima parduoti stipresnio 
nei 22 laipsniai alkoholio labai 

mažoje –  taurelės dydžio ir 
kitoje gėrimams tiesiogiai var-
toti skirtoje taroje, taip pat sti-
presnio kaip 6 laipsnių alaus, 
fermentuotų bei alkoholinių 
kokteilių – didesnėje negu 0,2 
litro plastiko taroje.

Silpnesnius negu 6 laipsnių 
gėrimus galima parduoti ne 
didesnėje negu 1 litro plasti-
ko taroje. Taip norima iš pre-
kybos išguiti „bambalius“ ir 
stiprų alkoholį vienkartinėje 
puodelį primenančioje plasti-
ko pakuotėje.

BNS inform.
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ANEKDOTAI

Petro. Jis visiškas ateistas, net 
pragaru netiki.

– Tekėk, dukryt, drąsiai. 
Tu greitai jam įrodysi, kad 
pragaras egzistuoja.

***
Skandalas šeimoje:
– Indų plovimas žeidžia 

mano vyriškąjį orumą!
– O tu juos kempine plauk!

***
– Petrai, užverk langą, lauke 

šalta!
– O jei uždarysiu, tai tipo 

atšils?
***
– Kam reikalingas medaus 

mėnuo?
– Kad suprastum, kur 

įklimpai.
***
Buvęs IT specialistas tapo 

kunigu. Jo primicijos, šv. Mišių 
pabaiga, palaiminimas:

– Vardan Dievo Tėvo ir 
Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. 
Enter.

***
– Petriuk, ką mes turime 

chemijos dėka?
– Blondines, tamsta 

mokytoja!
***
Misionierius dykumoje 

sutiko liūtą. Misionierius 
meldžiasi:

– Dieve, padaryk taip, kad 
šis liūtas būtų krikščionimi.

Liūtas meldžiasi:
– Dieve, dėkui už maistą, 

kurį mums taip dosniai 
atsiuntei.

***
– Kaip jūs ten su tėtuku 

gyvenate? – klausia moteris 
ligoninėje ją aplankiusio 
sūnelio.

– Mama, viskas gerai. Mes 
susitarėm su tėte, kad jis plaus 
indus, o aš iššluoju šukes ir 
išnešu šiukšles.

***
Mažylis meškiukas 

klausinėja tėčio meškino:

Suvalkietis veda. Civilinės 
metrikacijos skyriuje jo 
klausia:

– Ar jūs sutinkate vesti šią 
pilietę?

– O ką, negi turite geresnę 
pasiūlyti?

***
Vedęs ir nevedęs vyrukai 

diskutuoja apie santuoką. 

Nevedęs:
– Meilė: tai tylus širdžių 

uostas, kuriame susitinka du 
laivai...

Vedęs:
– Šiuo klausimu man 

pasisekė sutikti karinių jūrų 
pajėgų flagmaną.

***
– Tėveli, aš negaliu tekėti už 

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.

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Lapkričio 3 d. Naktį 8

Dieną 14
PV,  
3-8 m/s

Lapkričio 4 d. Naktį 5
Dieną 10

PV,
3-8 m/s

Lapkričio 5 d. Naktį 4
Dieną 10

V, 
4-9 m/s

Orų prognozė lapkričio 3-5 d.

– Tėti tėti, o galima 
grybautojus ėsti?

– Galima.
– O medžiotojus?
– Ne tik galima, bet ir reikia.
– O žvejus? 
– Žvejų tau ėsti negalima. 

Žvejus dėl alkoholio kiekio gali 
ėsti tik pilnametės meškos!

***
Paryčiai. Namo šliaužia 

girtas vyrukas. Staiga iš krūmų 
pasigirsta:

– Stovėt!
Girtuoklis murma:
– Stovėt, stovėt. Aš vos 

bepašliaužiu, o čia stovėt, matai...
***
Kadangi Petriukas 

gimtadienio proga gavo ne 
tai, ko norėjo, tai ir eilėraštį 
svečiams padeklamavo visai ne 
tokį, kokį mama mokė.

***
Paprasčiausias būdas 

loterijoje laimėti milijoną yra ją 
organizuoti.

***
Petriukas mokykloje mokėsi 

dviejų užsienio kalbų: anglų ir 
geometrijos.

***
Petraičių namuose 

buvo užfiksuotas gyvūnų 
kanibalizmo atvejis: šunelis 
Tūzas suėdė šeimininkų 
parsineštą kebabą.

***
– Atleiskite, ar pas gydytoją 

gyva eilė?
– Kol kas taip.
***
– Mieloji, tavo beveik ideali 

figūra! – pasakė matematikas 

savo beveik visiškai apvaliai 
žmonai.

***
Santechnikas verkiančiai 

moteriai, kurios virtuvėje 
vandens iki kelių:

– Neverkite taip, ponia, 
jūs tik dar labiau pabloginsite 
situaciją.

***
Su pensija jau viskas 

aišku. Dabar jaudina kitas 
klausimas: kad ir su Rojaus 
pažadu taip nebūtų.

***
Teismas nagrinėja skyrybų 

bylą. Vyras pasakoja:
– Iš pradžių ji mane vadino 

katinėliu, paskui meškinu, 
vėliau ožiu, o dabar jau tik 
galviju.

***
Skyrybų byla. Parodymus 

duoda žmona:
– Aš negalėjau tiesiog 

stovėti ir žiūrėti, kaip jis 
išeina. Todėl ėmiau šokti.

***
– Ginčuose gimsta tiesa.
– Ginčo dėka atsiranda 

mėlynės paakyje, dingsta 
dantys ir suskyla du 
šonkauliai.

***
– Kas surijo mano žmoną?! 

– šaukė caraitis priėmime pas 
Prancūzijos ambasadorių.

***
– Pasakyk man ką nors 

švelnaus ir šilto.
– Kačiukas tu mano!
– Mažai!
– Tada kačiukas ant 

radiatoriaus.

BUITINĖ TECHNIKA

• Puikiai veikiančią skalbimo 
mašiną Beko. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 617 54 414.  
Rokiškis
• Gerai veikiančią automatinę 
skalbimo mašiną BEKO. Kaina 70 
Eur. Tel. 8 622 98 545.  
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Komplektą mergaitei. 
Džemperiukas ir kelnytės. Tinka 
86 cm ūgio mergaitei. Kaina 5 Eur. 
Tel. 8 623 20 459.  
Rokiškis
• Komplektuką mergaitei. Striukytė 
ir kelnės. Rašoma, kad tinka 
18 mėn., bet tinka ir 2 metukų 

mergaitei. Kaina 7 Eur.  
Tel. 8 623 20 459. Rokiškis
• Naujus batelius. Puikios būklės, 
buvo avėti vos 30 min. Jokių 
defektų nėra. 41 dydis. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 623 20 459.  
Rokiškis
• Aprangą dviratininkams ir 
motociklininkams, apsaugas ir 
kitus aksesuarus. Tel. 8 686 37 924. 

Rokiškis
• 41 dydžio batus, BUGrip firmos. 
Neperšlampantys, tinkantys nešioti 
iki -30  šalčio. 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

AUGALAI

• Miltus, grūdus, maigytus grūdus 
gyvuliams, paukščiams. Atvežu į 
namus. Tel. 8 652 80 328.  
Rokiškis
• Česnakus sėklai.  
Tel. 8 627 08 628. Rokiškis


