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UAB „ROKIŠKIO 
AUTOBUSŲ PARKAS”

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

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

Autobusų nuomos paslaugos.
Išorinė reklama ant keleivinių transporto priemonių.

Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt

Neatidus vairuotojas judriausioje 
Rokiškio sankryžoje sutrikdė eismą

Antradienio rytą garbaus amžiaus vairuotojas neapskaičiavo automobilio važia-
vimo trajektorijos ir per anksti pasuko vairą. Atlikdamas manevrą visureigio vai-
ruotojas kliudė ir sugadino šviesoforą taip sukeldamas lengvą sąmyšį judriausioje 
Rokiškio sankryžoje. 

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Rokiškietė pomėgį 
pavertė verslu – 
dekoruoja medines dėžutes 

Rasai Čypaitei dėžučių dekoravimas – ne tik smagus laisvalaikio leidimo 
būdas, bet ir galimybė užsidirbti.                                  E. Pavilonienės nuotr.

5 p.

5 p.

„Auksinio proto“ 
organizatoriai 
išprovokavo 
„gūglintojus“

Rajono vadovas neįgaliojo vežimėlyje: 
kur sveikiems vos iškilusi plytelė, 
ten neįgaliajam – neįveikiama kliūtis

Kelionė po mikrorajoną neįgaliojo vežimėlyje nebuvo nei smagi, nei lengva.                        „Rokiškio Sirenos“ nuotr.

2 p.

Dvasininkas ir bendruomenė: 
kaip apie tą patį susikalbėti 
skirtingomis kalbomis

Diskusijoje dalyvavę dvasininkai: Gediminas Jankūnas, Albertas Kasperavičius ir Andrius Šukys. 
„Rokiškio Sirenos“ nuotr.

3 p.
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Panevėžio ligoninei užsipildžius, COVID-19 
pacientai būtų gydomi Utenoje, po to Rokiškyje

Respublikinėje Panevėžio li-
goninėje užpildžius visas koro-
navirusu sergantiems žmonėms 
skirtas lovas, COVID-19 paci-
entai būtų gydomi Utenos ligo-
ninėje, taip pat kitose regiono 
ligoninėse.

„Pirmoji turėtų įsitraukti Utena, 
po to Rokiškis, Visaginas, ruošiasi 
tam ir Pasvalys, ir Anykščiai“, – 
BNS sakė Respublikinės Panevėžio 
ligoninės atstovė Deimantė Gapšie-
nė. Jos teigimu, tikimasi, kad šiose 
gydymo įstaigose galės būti įrengta 
papildomai 75-100 lovų, tačiau tai 
priklausytų nuo šių ligoninių stei-
gėjų.

Respublikinėje Panevėžio ligoni-
nėje šiuo metu guli 43 koronavirusu 
sergantys asmenys – trys reanimaci-
joje, aštuoniems taikoma deguonies 
terapija.

Taip pat koronavirusu šiuo metu 
serga ir 36 ligoninės darbuotojai.

Ligoninės pateiktais duomeni-
mis, iš viso Respublikinėje Panevė-
žio ligoninėje yra įrengtos 108 koro-
naviruso pacientams skirtos lovos.

Anot D. Gapšienės, tai – skaičius 
kartu su specialiomis pacientų ligo-
mis, pavyzdžiui, psichiatrinių ligų 
turintys pacientai gydomi psichia-
trijos skyriuje įrengtose lovose ir t.t.

„Taip pat, pavyzdžiui, vaikų ligų 
skyriuje guldomi tik vaikai, o ser-

gančių koronaviruso infekcija suau-
gusių į vaikų skyrių neguldysime“, 
– teigė ligoninės atstovė.

Šalies ligoninėse šiuo metu dėl 
COVID-19 gydoma 613 žmonių, 51 
iš jų – reanimacijoje.

Iš viso šalyje nuo pandemijos 
pradžios koronavirusu užsikrėtė 17 
tūkst. 453 asmenys, 12 tūkst. 283 – 
tebeserga, 4934 – pasveiko.

Nuo COVID-19 iš viso mirė 175 
žmonės. Dėl kitų priežasčių mirė 61 
užsikrėtusysis.

Naujienų agentūros BNS infor-
maciją atgaminti visuomenės infor-
mavimo priemonėse bei interneto 
tinklalapiuose be raštiško UAB BNS 
sutikimo draudžiama.

Sukčiai siuntinėja įtartinas sms žinutes

Antradienį nemažai rokiškė-
nų gavo įtartinas sms žinutes 
su nuoroda į Lietuvos ryto nau-
jienų svetainę. Tačiau įdėmiau 
pažiūrėjus matosi, kad nuoroda 
visai ne į tą svetainę, apie kurią 
pagalvojote, mat domeno pabai-
goje vietoj „lt“ parašyta „li“. 
Paspaudus nuorodą galite būti 
nukreipti į kenkėjiškomis pro-
gramomis apkrėstą puslapį, tad 

rekomenduojame visada pasiti-
krinti nuorodas, kurias ketinate 
atidaryti. 

Šiuo atveju iškart įtarimą sukėlė 
pačios sms sakinio struktūra ir lie-
tuviškų simbolių nebuvimas, todėl 
labiau įsigilinus iškart „išlindo“ 
gudrybė su viena pakeista raide.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

Rajono vadovas neįgaliojo vežimėlyje: 
kur sveikiems vos iškilusi plytelė, 
ten neįgaliajam – neįveikiama kliūtis

Lapkričio 16-ąją minima Tarp-
tautinė tolerancijos diena. Jos 
proga buvo sumanyta rokiškėnus 
pakviesti išbandyti kelionę mies-
to gatvėmis neįgaliojo vežimėliu. 
Tačiau karantinas sumaišė visus 
planus. Todėl savo kailiu pajus-
ti, kaip patogu vežimėliu keliauti 
šaligatviais, sutiko rajono meras 
Ramūnas Godeliauskas, savival-
dybės Jaunimo reikalų koordi-
natorius Gediminas Kriovė bei 
Lietuvos moksleivių sąjungos 
Rokiškio skyriaus pirmininkas 
Ąžuolas Jankauskas. Juos lydėjo 
judėjimo negalią turintys Edgaras 
ir Marius. Kelionės nuo savivaldy-
bės iki IKI parduotuvės ir atgal – į 
mikrorajoną – įspūdžiai nedžiugi-
nantys: kiekvienas keliautojas tu-
rėjo bent po kelias progas išvirsti 
iš vežimėlio. Netgi naujausi mies-
to šaligatviai neįgaliesiems ne pats 
patogiausias kelias.

Nuo neįgaliojo vežimėlio
iki baltosios lazdelės
Vargu ar sveikas žmogus gali 

pajusti, ką reiškia būti neįgaliuoju. 
Kaip sakė G. Kriovė, važiuojant 
miesto gatvėmis, ne kartą vežimėlis 
kliuvo už nelygiai paklotų plytelių, 
sveikiesiems beveik nejuntamas 
šaligatvio nuolydis sekino jėgas, o 
menkiausias nelygumas, kurio ei-
damas ar važiuodamas dviračiu nė 
nepajustum, vežimėliui buvo sun-
kiai įveikiama kliūtis. Pašnekovas 
atviras: juos keliskart gelbėjo tik 
tai, kad griūdami galėjo atsiremti 
kojomis. „Be jų – veidu ant asfalto“, 
– sakė G. Kriovė. O kaip tada neįga-
liesiems vežimėlyje?

Idėją nors pusvalandžiui pajusti 
neįgaliojo dalią pasiūlė Dienos cen-
tro neįgaliems jaunuoliams žmonės. 
Pasak G. Kriovės, problema buvo 
aptarta ir su šio centro specialiste 
Jūrate Dovydėniene. Buvo išgvil-
denta, kur patiriami didžiausi sun-
kumai, kur reikia pagalbos. Todėl 
Tarptautinės tolerancijos dienos 
proga ir buvo sumanyta idėja kie-
kvienam norinčiajam nors trumpam 

pavažiuoti neįgaliojo vežimėliu, 
užrištomis akimis įveikti judrią 
sankryžą ir įveikti kitus neįgaliems 
žmonėms kasdien kylančius sunku-
mus. Deja, gerus planus sužlugdė 
karantinas.

Teko paskubinti
Taigi, išmėginti kelionę neįgaliojo 

vežimėliu miesto gatvėmis panoro 
rajono meras R. Godeliauskas, G. 
Kriovė ir Lietuvos moksleivių sąjun-
gos Rokiškio skyriaus pirmininkas 
Ąžuolas Jankauskas. Tą pastarasis 
darė ne iš jaunatviško smalsumo ar 
entuziazmo, o iš pareigos. G. Krio-
vė paaiškino, kad A. Jankauskas kėlė 
aktualią mokyklų pritaikymo neįga-
liesiems problemą. Nors į patį pas-
tatą paprastai patenkama nesunkiai, 
tačiau judėti jo erdvėse, pavyzdžiui, 
pasiekti trečiajame aukšte esantį che-
mijos kabinetą ne taip jau paprasta, o 
kartais ir apskritai neįmanoma. 

Ą. Jankauskas, pasitaręs su ke-
liais neįgaliais bičiuliais, prisidėjo ir 
prie maršruto planavimo. Jaunuoliai 
parodė kelias vietas, kurios faktiškai 
neįveikiamos vežimėliu.

Taigi, prieš pat karantiną buvo 
išbandytas maršrutas po mikrora-
joną. Kelionė prasidėjo nuo rajo-
no savivaldybės. Toliau ji vedė į 
du didžiuosius prekybos centrus: 
Maxima ir IKI, o iš ten, Monikos 
Bičiūnaitės parku į mikrorajoną, į jo 
gatveles link daugiabučių. 

Atvėrė akis
G. Kriovė neslėpė: kelionė buvo 

labai turininga, ir, tiesą sakant, at-
vėrė akis. Mat iš pirmo žvilgsnio 
daugelis erdvių lyg ir pritaikytos 
neįgaliesiems. Įrengtos nuovažos. 
Šaligatviai irgi atrodo lygutėliai. 
Kol jų nereikia įveikti neįgalio-
jo vežimėliu. Štai naujausi mies-
to šaligatviai įrengti su minimaliu 
nuolydžiu, kad lietaus vanduo ne-
užsilaikytų ir nutekėtų į veją šalia. 
Nuolydis toks menkas, kad pėstieji 
jo nė nepastebi. Deja, neįgaliajam 
tai reiškia, kad viena ranka vežimė-
lio ratą tenka sukti intensyviau nei 

kita. „Siaubingai traukia į nuolydžio 
pusę“, – sakė G. Kriovė. Ir vežimėlį 
sunku valdyti, ir važiuoti. Juntamas 
didžiulis nuovargis.

Nelygiai suklotos plytelės tam-
pa didele kliūtimi. Užkliuvai už to-
kios: ir vežimėlio ratas jau pakibęs 
ore. „Sveikasis gali koja atsiremti. 
O neįgalusis?“, – retoriškai klausė 
G. Kriovė. Pačia baisiausia, faktiš-
kai neįveikiama kliūtimi tapo iški-
las šulinėlis prie pėsčiųjų perėjos 
Maximos link.

Takai sukloti taip, kad pradėjęs 
važiuoti, neįgalusis nė nežino, ar 
pasieks savo kelionės tikslą. Štai 
M. Bičiūnaitės parkeliu pro Topo 
centro parduotuvę praeiviai ke-
liauja nė nesusimąstydami. Neį-
galiesiems gi, kad patektų į Taikos 
gatvę, tenka daryti nemažą lanks-
tą. „Nuvažiavęs beveik visą kelią, 
staiga supranti, kad turėsi kone 
visą jį grįžti“, – sakė pašnekovas. 

Netgi šaligatvio plytelės nuva-
žiavimuose, jei jos neteisingai su-
klotos, tampa kliūtimi. „Atrodytų, 
tik vienu centimetru iškilę nuo ke-
lio dangos. Nei pėsčomis eidamas, 
nei važiuodamas dviračiu tokios 
smulkmenos nė nepajusi. O štai su 
neįgaliojo vežimėliu tai labai gerai 
juntama“, – sakė G. Kriovė.

Kai kurie nuolydžiai tokie stati, 
kad užvažiuoti į kalną įmanoma 
tik gerai įsibėgėjus. Arba pasipra-
šius praeivių pagalbos. Ir palyginti 
neseniai atnaujinta Taikos gatvė 
neįgaliajam yra tikras išbandymų 
ruožas. Tai ką jau bekalbėti apie 
gatves, kuriose senos, medžių ša-
knų iškilotos šaligatvių plytelės. 

Išvados paprastos: pirmiausia, 
kontroliuoti, kad atnaujinami mies-
to šaligatviai neįgaliesiems būtų 
pritaikyti ne tik popieriuje. Būtų 
atidžiau tikrinami projektai bei 
faktinis jų įgyvendinimas. Ir, žino-
ma, toliau pritaikyti miesto erdves 
neįgaliesiems, kad jiems išties būtų 
patogu pasiekti bent jau svarbiau-
sias įstaigas, poilsio vietas. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Skaitytoja: jei jau komunalininkai negali, 
gal vertėtų žmonėms pradėti šiukšles 
išsivežinėti patiems?

„Rokiškio Sirena“ skaity-
toją papiktino kalnai šiukšlių 
prie Rokiškio Kalneliškių ka-
pinių. Kaip ir kiekvienais me-
tais komunalininkus Vėlinės ir 
visų Šventųjų dienos užklumpa 
netikėtai.

„Netikėta, kad visi važiuos 
tvarkyti artimųjų kapinių, netikė-
ta, kad konteineriai vos per dieną 
taps pilni, netikėta, kad kad per 
kitą dieną jie persipildys ir žmo-
nės pradės šiukšles dėti prie jų. 
Ir išvis, netikėta, kad taip greit 
praėjo metai ir vėl tos Vėlinės...

Beje, konteineriai perpildyti 
buvo jau sekmadienį, o dabar jau 
antradienis ir niekas nesiteikia jų 
ištuštinti“, – piktinosi ji.

Ir daugiau rokiškėnų piktinosi, 
kodėl jie nebuvo išvežti, dalinosi 
jų nuotraukomis socialiniuose tin-
kluose.

Spalio 4-ąją iš ryto konteine-
riai dar buvo pilni, o apie 12.30 
val. šiukšlės buvo išvežtos. Tiesa, 
prie Senųjų kapinių jos nebuvo su-
rinktos idealiai: vėjas nešiojo kelis 
žvakių įdėklus, maišelius ir dėželę.

„Rokiškio Sirenos“
 inform.

Šiukšlių konteineriai Vėlinių dieną.

Trečiadienį, lapkričio 4 d. šiukšlės buvo išvežtos.
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Dvasininkas ir bendruomenė: kaip apie tą patį susikalbėti skirtingomis kalbomis
Parapijos bendruomenė yra 

tarsi mažas Visatos modelis, mūsų 
visuomenės pjūvis: keturios ar net 
penkios kartos, skirtingos savo iš-
silavinimu, patirtimi, poreikiais. 
Vieni – liaudiškosios krikščiony-
bės vaikai, kiti – religijos vartoto-
jai, kuriems jau yra net liturginis 
terminas „sutvarkytas katalikas“, 
tretiesiems sielovada yra asme-
ninio santykio su Dievu, augimo, 
tobulėjimo perspektyva. Dvasi-
ninkui tenka sudėtingas iššūkis 
kalbėti vienu metu su savo para-
pijiečiais apie tą patį, bet skirtin-
gomis kalbomis. Apie tai, mažų 
parapijų bendruomenių poreikius 
bei viltis, tikinčiojo pasirinkimą 
– būti dvasininko kassekmadie-
ninio monospektaklio žiūrovu ar 
aktyviu bendruomenės nariu, pri-
imančiu ne tik jos tekiamas ben-
drystės ir tikėjimo dovanas, bet ir 
iššūkius tą bendruomenę išlaikyti 
(įvairiomis prasmėmis: nuo ma-
terialinio pagrindo iki tarnystės 
darbais) diskutavo kelių kartų 
dvasininkai bei tikintieji: kunigai 
Gediminas Jankūnas, Andrius Šu-
kys bei Albertas Kasperavičius bei 
pasauliečiai:  dr. Irena Ramanec-
kienė ir dr. Aldona Vasiliauskienė, 
Skapiškio bendruomenės atsto-
vės: Nijolė Bagdonavičienė, Roma 
Bugailiškienė bei Ona Leknickie-
nė, „Rokiškio Sirenos“ žurnalistė 
Lina Dūdaitė-Kralikienė. Drau-
giškai, ramiai, nekonferencinėje 
aplinkoje, niekam neįrodinėdami. 
Iš šio pokalbio, kaip sakė kun. G. 
Jankūnas, tikėdamiesi idėjų, pa-
stiprinimo, žinojimo

Pasaulietis bažnyčioje: 
pagarbus svečias, 
„sofos maldininkas“ 
ar chamas?
Pavadinimas, vardas nuo neat-

menamų laikų yra labai svarbus. Jis 
apibrėžia asmens, reiškinio prasmę, 
pavadinusiojo ar kalbančiojo san-
tykį su aptariamu dalyku. Atrody-
tų, kas čia sudėtingo: bažnytiniai 
terminai seniai apibrėžti – kunigas, 
parapijos vadovas – klebonas. Ta-
čiau neretai susiduriama su reiški-
niu, kada tikintysis, ateidamas ko 
nors prašyti dvasininko, ima kalbėti 
deminutyvais: kunigėli, klebonėli. 
Kas slypi už deminutyvų: nuoširdi 
pagarba, sakrali baimė, o gal pa-
prasčiausias noras įsiteikti, nenoras 
įžeisti, deja, jau menkai tepažįstamą 
žmogų? Pastarąją versiją kėlė žurna-
listė L. Dūdaitė-Kralikienė. Keista, 
kad jau peržengusi keturiasdešim-
tmetį, daugelyje provincijos para-
pijų, ypač kaimų, ji būtų priskirta 
prie jaunesniųjų tikinčiųjų grupės. 
Pastaroji grupė, kaip pastebėjo ku-
nigas Andrius Šukys, yra retai su-
tinkama. Bažnyčiose trūksta jaunų 
šeimų, kurios ne tik pačios eitų į šv. 
Mišias, bet ir vestųsi savo vaikus, 
duotų jiems tai, ko patys sovietme-
čiu negavo iš savo tėvų kartos. „Pa-
saulietis bažnyčioje, sakykime, yra 
nedrąsus svečias. Šv. Mišiose nėra 
kam atsakinėti į kreipinius, proce-
sijoje nėra kam nešti vėliavų, nėra 
kam stovėti prie jų kaspinų, ir taip 
toliau. Po Antrojo Vatikano susirin-
kimo pasaulietis juk yra sielovados 

esmė, tą patį sakė šv. Jonas Paulius 
II. Kas nutiko, kodėl mūsų nebeliko 
bažnyčioje? Kodėl mes kiekvieną 
sekmadienį einame tarsi į monos-
pektalį: ten yra žmogus, kuris kaž-
ką daro, o mes sėdime, ir prašom 
manęs neliesti. Kodėl į bažnyčią 
einama kelis kartus per gyvenimą, o 
jei ir dažniau, tai atbūti pareigos“, – 
retorinį klausimą uždavė žurnalistė. 
„Ar čia nutiko, ar čia tiesiog atėjo 
ta karta?“, – klausimu į klausimą at-
sakė kun. G. Jankūnas. „Priaugom“, 
– sakė dr. A. Vasiliauskienė. „Kuria 
prasme priaugome?“, – tikslino kun. 
A. Šukys. 

Mokslininkė, atsakydama į šį 
klausimą palietė kelis aspektus: pir-
miausia, daugelis parapijų, įskaitant 
ir Skapiškį, tapo aptarnaujamomis 
ir šv. Mišios jau nebeaukojamos 
kasdien. Karantinas gi dar labiau 
užaštrino ir taip labai jautrią tikė-
jimo „nuotoliniu būdu“ temą: gyvą 
dalyvavimą šv. Mišiose atstoja tele-
vizijos transliacijos, gyvas tikėjimo 
praktikas, tokias kaip adoracijos 
– radijo laidos. „Man tai yra tokie 
unikalūs dalykai, kurių aš anksčiau 
nepripažinau“, – tiesiai šviesiai 
sakė ji. Ir pridūrė, kad netgi karan-
tinui pasibaigus, nemažai tikinčiųjų, 
įskaitant ir ją pačią, pajuto tam ti-
krą tingulį. Ar tik kaip susiforma-
vo „sofos“ politologų, sportininkų, 
kareivių mentalitetas, kai patogiai 
įsitaisius ant sofos, galima pasauliui 
diriguoti koja, ar taip nesiformuo-
ja ir „sofos tikinčiųjų“ generacija? 
„Aptingau eiti į bažnyčią. Ale dabar 
gi eik. Pasiruošk, pasipuošk, man 
negalioja. Pabūsiu namuose, bus šv. 
Mišios per Marijos radiją, bus per 
televiziją šv. Mišios“, – kalbėjo ji.

O kai į bažnyčią tikintieji vaikš-
to, švelniai tariant, retokai, ir dar 
nelabai suvokdami, kam to reikia, 
arba tapę „priverstiniais“ pamaldų 
dalyviais (pavyzdžiui, jauni artimie-
ji šv. Mišiose už mirusįjį, kai eiti 
nesinori, tačiau prieš giminę gėda) 
tam tikras sakralumo, pagarbos ri-
bas peržengti yra lengva. „Nuėjau 
į bažnyčią, laidotuvės, urna nunešta 
prie didžiojo altoriaus, šv. Mišios 
baigiasi, gieda „Viešpaties angelą“, 
girdžiu, kažkas krebžda. Paprastai 
stengiuosi nekreipti dėmesio. Atsi-
sukau. O ten pana su dideliu šuni-
mi stovi. Atsisukau ir klausiu: „Jus 
turbūt šuva atvedė į bažnyčią?“ O 
ji: „Ne, aš šunį atsivedžiau!“ Bet-
gi bažnyčion negalima šunų vestis. 
„Bet mes laidojame artimąjį ir čia 
yra mūsų šeimos draugas. Mes visur 
jį, savo draugą, vedamės“. Jūs myli-
te šunį, kiti myli karvę“, – apie šian-
dieninį elgesį bažnyčioje kalbėjo A. 
Vasiliauskienė. Ir pridūrė, kad bent 
porą savaičių besimeldžiant toje 
bažnyčioje, prieš akis iškildavo tas 
nelemtas šuva. 

Ji iškėlė ir kitą problemą: ir Lie-
tuvos katalikų bažnyčios hierarchai 
dar, galbūt, ne visiškai įsisamonino 
pokyčius visuomenėje. „Gal dar 
įsivaizduojama, kad visi turi lenk-
tis, turi pataikauti“, – retoriškai 
klausė ji. 

Šią temą kiek detaliau išplėtoti 
pasiūlė žurnalistė L. Dūdaitė-Krali-
kienė. „Mane, tiesą pasakius, erzina, 
kai kas nors sako „kunigėlisׅ. Argi 

reikia kunigui „padlyzintis“? Neži-
nau, kiek pati Bažnyčios vadovybė, 
bet pasauliečiai nori matyti kuni-
gą kaip kažką proginio. Pas jį kaip 
pas žmogų ateiti negalima? Būtinai 
reikia pataikauti, saldžiai šypsotis? 
Kam tuos cirkus krėsti?“ – klausė 
ji. Keistas pasauliečių santykis jun-
tamas netgi tokiose smulkmenose, 
kaip, tarkime, kunigo parvežimas 
iš kapinių, kai baiminamasi, ką tas 
kelias minutes automobilyje rei-
kės kalbėti. O jei, tarkime, kunigas 
priima kvietimą į gedulinius pietus, 
tai apie jį susiformuoja didelė tuš-
čia erdvė. Vėlgi dėl tos bendravimo 
baimės.

Tarp tradicijos 
ir šiandienos realijų
„Užduokime klausimą, kodėl per 

trisdešimt metų taip ir nėra dvasi-
ninkijos ir pasauliečių dialogo? To-
kio natūralaus dialogo? Dėl to, kad 
mes, aišku, palaikom daug jau ne-
begyvų tradicijų, nes neproginiams 
katalikams, daugiau negu keturis 
kartus per metus ateinantiems, tra-
dicijos yra svarbu kaip saugumas. 
Jei aš kažką padarysiu, pavyzdžiui, 
pripinsiu vainikų, kokių paminkliu-
kų pasistatysiu, calūną paklosiu, 
tai bus labai patogu, kadangi nieko 
naujo galvoti nereikia. Bet šitie da-
lykai jau nebeįdomūs ir penkiasde-
šimtmečiams, nekalbant apie dvide-
šimtmetį ir jaunesnį žmogų“ – sakė 
kun. A. Šukys ir retoriškai klausė, 
ką Bažnyčia šiandien turi pasakyti 
jaunam žmogui. Jis kėlė klausimą 
ir dėl tų, kurie moko jaunuosius 
katalikus, kompetencijos, mokymo 
metodų, ir kurių uoli veikla duoda 
atvirkštinį rezultatą.

Kaip „nueinančią“ tradiciją kun. 
A. Šukys palietė ir kalėdojimo klau-
simą. „Rokiškio Sirena“ primena, 
kad prieš gerus penkerius metus šis 
dvasininkas sukėlė nemenką ažiota-
žą ne tik Kamajų, Salų ir Duokiškio 
parapijose, bet ir visame Rokiškio 
rajone, atsisakęs iki tol buvusio 
tradicinio parapijiečių lankymo. 
Jis lankyti parapijiečius patikėjo 
parapijų tikintiesiems, kurie savo 
kaimynams siūlė užpildyti specialų 
klausimyną. Nesupratimo ir pasi-
piktinimo bangos būta didžiulės, ji 
pasiekė netgi rajono spaudą. Kai ku-
rie netgi kaltino dvasininką nenoru 
bendrauti, nors kun. A. Šukys nie-
kada neatsisakė to daryti: tereikėjo 
paskambinti ir susitarti dėl laiko. Be 
to, ir toks požiūris naudingas: dva-
sininkas neturi prašokomis lėkti per 
keliasdešimt kiemų kasdien, o skirti 
laiko tiems, kurie nori su juo ben-
drauti. Ir laikmečio iššūkiai parodė, 
kad šis kun. A. Šukio sprendimas 
buvo išmintingas. Ypač šiandieninių 
aktualijų kontekste: juk dabar jau 
artėja Adventas ir Kalendos metas, 
o kaip karantino metu dvasininkui 
lankyti tikinčiųjų namus? Dvasi-
ninkas atviras: „Miela šeima, jei jūs 
norite bendrauti su kunigu, jūs ir 
prašykite. Kunigas yra atviras. Dar 
gaji tokia laikysena „kunigas yra už-
siėmęs“, sakoma, oj, jūs pagalvoki-
te, esate net trijų parapijų klebonas. 
O ką reiškia trys parapijos? Tai reiš-
kia, kad yra 150 gyvų žmonių tavo 
apsuptyje. Nes visi kiti yra tik terito-

rijos gyventojai. Atstumai nedideli, 
iki 15, maksimum, dvidešimties ki-
lometrų, tai yra pusvalandis kelio. O 
kunigas yra užsiėmęs todėl, kad ima 
ieškoti veiklos, kad paprasčiausiai 
„nenupuštų“. Dariau eksperimentą: 
jūs mane kviečiate, aš pas jus einu. 
Kai tu juos lankai, jie yra priversti 
tūpčioti ir pataikauti, veidmainiauti, 
iškęsti tą susitikimą. Bet kai pasa-
kai: jums manęs reikia, kvieskite. 
Bet kviečiant reikia sugalvoti, koks 
to susitikimo tikslas. Šiandien mes 
iš patogaus gyvenimo, nes Lietuva 
dar niekada taip patogiai negyveno, 
keliame didžiausią klausimą: ko-
dėl aš gyvenu, kokia yra gyvenimo 
prasmė, ką aš čia veikiuׅ“, – susitiki-
mo tikslą apibrėžė dvasininkas.  Ir 
pridūrė, kad Bažnyčia turi nuolatos 
ieškoti dialogo su pasauliečiu šiais 
klausimais, kartu su juo ieškoti atsa-
kymų. Tokie ir turi būti dvasininko 
ir parapijiečių susitikimų, bendravi-
mo tikslai. O ar visuomenė pasiren-
gusi priimti tokią Bažnyčią?

Bendruomenė 
ar paslaugų teikėja?
Tęsdamas mintį, dvasininkas 

palietė ir kitą labai jautrią temą: ar 
bažnyčia yra paslaugų teikėja. Šian-
dienos kontekstas yra labai palan-
kus kelti tokį klausimą. Štai jaunųjų 
tikinčiųjų, kurie iš esmės turėtų būti 
Bažnyčios viltis, požiūris į ją yra 
labai kontraversiškas: nuo augančių 
modernių parapijų didmiesčiuose, 
iki diskusijų „supermamytėms“ ar 
būsimoms „nuotakoms“ skirtuose 
forumuose, kuriuose diskusijos at-
skleidžia faktinę religinę beraštystę 
XXI a.: nuo painiojamų krikščio-
niškųjų konfesijų, painiojamų reli-
ginių terminų, priplaktų „liaudiškų 
zababonų“, parapijos asmeninėms 
šventėms rinkimosi pagal bažnyčios 
interjerą ir eksterjerą bei kunigo po-
puliarumą. Tokių diskusijų religijos 
klausimais esminės kryptys yra: 
kaip išvengti reikalavimo tuokian-
tis būti priėmus Sutvirtinimo sakra-
mentą, kaip „apeiti“ ar bent jau ge-
rokai sutrumpinti sužadėtinių kursų 
laiką, ir, žinoma, topinis klausimas, 
iškeliantis pačias aštriausias disku-
sijas ir pačią didžiausią nesantaiką: 
kiek gi aukoti priimant Santuokos 
sakramentą, krikštijant vaikus. Ir di-
džiausi argumentai čia, žinoma, yra 
„kunigai su Teslomis“ .

„Nors esame bendruomenė, bet 
pas mus šv. Mišios asmeninės: už 
Marytę – 11 val., už Kaziuką – 13 
val. Taip ir karto paneigiame ben-
druomeniškumo aspektą. Nes, at-
seit, mes kitaip „neišgyvenam“ׅ, – 
sakė kun. A. Šukys.

Jis palietė ir opią parapijų išgy-
venimo problemą. Mat Bažnyčioje 
ji yra kažkaip nejaukiai apeinama. 
Terminas „auka“ yra suvedamas į 
tikinčiųjų sąmoningumą, kuris yra 
apibrėžtas kaip pareiga išlaikyti 
Bažnyčią ir jos tarnus. Tačiau pažiū-
rėjus diskusijas facebook grupėse, 
labai panašu, kad toks išlaikymas 
suprantamas kaip vaisių ar saldumy-
nų krepšelis po Santuokos ceremo-
nijos, o dvasininkai turėtų būti gyvi 
ir už parapijų kasdienius poreikius: 
elektrą, degalus, teikiamas paslau-
gas atsiskaityti visoms išimtinai pa-

rapijiečių dovanotais šakočiais. 
„Pasauliečius galima įžeisti 

dviem būdais: jei paprašai ką nors 
padaryti arba ką nors paaukoti, – 
sakė kunigas A. Šukys. – Dar trečias 
būdas – jei pamokei. Dabar nieko 
negalima mokyti, nes visi turi face-
book paskyras“.

Dvasininkas kėlė ir atlaidų pras-
mės klausimą. Tokią prasmę, kurią 
turėjo tarpukariu, jie be abejonės, 
jau seniai prarado. „Dabar tai yra 
miestelio šventėׅ. Laba diena, nuo 
kada mes miestelio šventę pradeda-
me vadinti atlaidais“, – tiesiai švie-
siai įvardijo A. Šukys. Jis pateikė 
tikrąją jų prasmę: „Atlaidai yra tavo 
proto ir širdies auditas. Tai, visų pir-
ma, išpažintis, tai atlaidų sąlygos, o 
ne tik poterių kalbėjimas popiežiaus 
intencija, kad ir už Afrikos vai-
kus“, – sakė jis. „Rokiškio Sirenos“ 
žurnalistė L. Dūdaitė-Kralikienė 
apibendrino miestelių švenčių, ku-
riose iš profesinės pareigos tenka 
dalyvauti nuo ankstyvo pavasario 
iki vėlyvo rudens, būtinus atributus: 
kermošinius saldainius, labai brangi 
atlikėja kodiniu pavadinimu „Kata-
žyna“. 

Atlaiduose paprastai būna ir 
kviestinis dvasininkas. Todėl ga-
nėtinai aktuali ir „bažnytinių influ-
enserių“ problema. Mat, pasak L. 
Dūdaitės-Kralikienės, karantinas 
labai gerai parodė patogų religinį 
„turizmą“, kai be didelių kaštų, net-
gi nepakylant nuo sofos, per kelias 
valandas galima aplankyti virtualiai 
bent po kelias bažnyčias, palyginti 
jų interjerą, dvasininkus, jų pamoks-
lus. Praktiškai toks turizmas neįgy-
vendinamas: jei vienoje bažnyčioje 
šv. Mišios 10 val., kitoje – 11 val., 
tai geriausiu atveju per sekmadienį 
galima aplankyti gyvai geriausiu 
atveju vienerias šv. Mišias. „Kiek 
galima aplankyti šv. Mišių sėdint 
namuose?“, – sakė ji.

Lygiai taip pat kalbėjo ir A. Va-
siliauskienė: peržiūrėjus kelias šv. 
Mišias, nebesinori eiti į jas gyvai. 

Kun. A. Šukys akcentavo, kad 
karantinas buvo gėris, leidęs išgry-
ninti tiesą, atsijoti tuos dalykus, ku-
rie jau nebeveikia visuomenės, ben-
druomenės, yra jai nebereikalingi. 

Skapiškėnė N. Bagdonavičie-
nė klausė, kaip vaizdo įrašas gali 
perteikti tikrą bažnyčios, šv. Mišių 
dvasią. „Tai gali ir be įrašo namuose 
galima melstis“, – sakė ji.

„Bet, matote, jei jūs namuose 
meldžiatės be įrašo, jūs turite gal-
voti. O kai pasileidi įrašą, tampi pa-
syviu klausytoju. Produktas ateina į 
tave, nereikia ir melstis, esi pasyvus 
vartotojas“, – tam tikrą pavojų pik-
tnaudžiauti įrašais įvardino kun. A. 
Šukys.

Kita vertus, ir į pamaldas atei-
nantys tikintieji ne visuomet jose 
meldžiasi. „Mūsų klebonas įvardino 
dvi bažnyčią lankančias žmonių rū-
šis: tikinčiuosius, ir bažnyčion atė-
jusius turistus“, – sakė skapiškėnės. 
Jos pridūrė, kad šv. Mišios sekma-
dienį kai kam tampa proga parodyti 
ir naujus batus, naują kostiumėlį, 
pabendrauti su pažįstamais.

Bus daugiau.
„Rokiškio Sirenos“

inform.
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Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 
7301/0002:137), esančio Degučių I k., Obelių sen., 
Rokiškio r., savininko A.M. paveldėtojus, kad  UAB 
„Geo optimus“ matininkas Ramūnas Varnas (kvali-
fikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-59) 2020-11-19 15 
val. vykdys žemės sklypo (proj. Nr. 366/2), esančio 
Degučių II k., Obelių sen., Rokiškio r., ribų ženkli-
nimo darbus.       

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

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

8 685 77037

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 
7301/0002:71), esančio Zirnajų k., Obelių sen., 
Rokiškio r., savininko V.P. paveldėtojus, kad  UAB 
„Geo optimus“ matininkas Ramūnas Varnas (kva-
lifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-59) 2020-11-19 
12val. vykdys žemės sklypo (proj. Nr. 365/2), esan-
čio Mieleikiškių k., Obelių sen., Rokiškio r., ribų 
ženklinimo darbus.       

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

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

8 685 77037

Ledo ritulio aikštelė pasipuošė naujais bortais

Ledo aikštelėje jau pradėti montuoti dovanotieji bortai.                                  L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

TRIBŪNA

Mieli darželinukų tėvai, ar tai būtina?

Esu darželinuko mama ir 
tiesiog nesuprantu kai kurių 
tėvų elgesio dėl paliekamo 
užvesto automobilio  vaikų 
darželio kieme. Nepaisant to,  
kad šią problemą mato visa 
darželio bendruomenė net  
yra iškabintos lentėlės ant 
kiekvienų durų į darželį su 
prašymu, bet kiekvieną kartą 
atvežusi vaiką matau bent tris 
automobilius paliktus užves-

tais varikliais. Automobilis 
tiesiog paliekamas tuščias, 
bet užvestas. Nuo tokio ap-
gailėtino egesio visas vaikų 
darželio kiemas smirda išme-
tamosiomis dujomis ir tuom, 
žinoma, kvepuoja ne tik kiti, 
bet ir jūsų pačių vaikai.

Galit paaiškint kame to 
užvesto variklio privalumas: 
atauš automobilis jei tik pa-
liksit neužvestą ir jame bus 

baisiai šalta? Sutaupysit kurą 
pakartotinai jo neužvedinė-
jant? Tuom parodote, kad esat 
kietas ir neužilgo išvažiuosit? 
O gal čia šiaip kažkokia nauja 

mada?
Autoriaus pavardė
 redakcijai žinoma,

teksto kalba 
netaisyta.

„Rokiškio Sirena“ redakcijos nuomonė nebūtinai 
sutampa su išsakyta nuomone. Skiltyje „Tribūna“ ga-
lite pasisakyti visi. 

Savo tekstą siųskite el. paštu reklama@rokiskiosi-
rena.lt arba paprastu paštu Nepriklausomybės aikštė 
12, Rokiškis
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Rokiškietė pomėgį pavertė verslu – dekoruoja medines dėžutes 
„Secret Box“ įkūrėja 

Rasa Čypaitė (nuotr.) sako 
išbandžiusi ne vieną rank-
darbių rūšį, kol atrado 
mėgstamą veiklą. Šiandien 
ji savo laisvalaikį skiria 
įvairios paskirties dėžučių, 
medinių gaminių dekoravi-
mui ir sako tai pavertusi pa-
jamų šaltiniu. Savo veiklą ji 
vadina meditacija ir neskai-
čiuoja laiko, praleisto prie 
darbo stalo.

Kaip kilo idėja dekoruoti 
dėžutes? Nuo ko viskas pra-
sidėjo?

Keliaudama užsienyje, 
buvau mačiusi medinių, ryš-
kiomis spalvomis dekoruotų 
dėžučių. Po kelionės, grįžusi 
namo dekoravau savo seną 
medinę dėžutę. Po teptuko 
prisilietimo jos išvaizda pa-
sikeitė. Iki šiol turiu ją išsau-
gojusi atminimui. Esu išban-
džiusi ir dekupažo techniką, 
tačiau ji man nepatiko. Kai 
prieš du-tris metus pažįsta-
ma paprašė dekoruoti medinę 
dėžutę, į kurią ji galėtų įdėti 
dovaną, pamaniau, kodėl šios 
dėžutės tiesiog neišpiešti? 
Atliktu darbu pažįstama liko 
patenkinta. Po to gavau dau-
giau užsakymų, taip viskas ir 
įsivažiavo. Kuriu ne tik pagal 
užsakymus, bet ir savo malo-
numui. Tai savotiška medita-
cija. Kai pasineriu į piešimą, 
nepastebiu kaip prabėga lai-
kas. O kai darbas patinka ne 

tik man, bet ir kitiems, tai 
dviguba paskata nesustoti ir 
kurti toliau. Dekoruoju ne tik 
dėžutes, bet ir pakabas, pieš-
tukines.

Savo kurtais darbais 
dalinatės socialiniuose tin-
kluose. Turit internetinę 
parduotuvę.

Teko dalyvauti Kaziuko 
mugėje, mieste vykusiose 
mugėse. Man labai patinka 
bendrauti su žmonėmis, iš-
girsti jų nuomonę, lūkesčius. 
Ne retas sako, jog mano 
dekoruotos dėžutės yra ki-
tokios, nei jų matytos anks-
čiau. Gyvenime tiek daug 
niūrių spalvų, todėl dėžutes 
norisi dekoruoti šviesiomis 
spalvomis.

Šalyje įvedus karantiną, 
neliko daug galimybių daly-
vauti mugėse, todėl šiuo metu 
prekyba persikėlė į interneti-
nę erdvę. Dekoruotos dėžutės 
iškeliauja ir į užsienį – buvo 
užsakymų iš Amerikos, ke-
lios dėžutės iškeliavę į Lon-
doną. Esu labiau kūrėja, tad 
techniniais dalykais ir rekla-
ma rūpinasi mano pagalbinin-
kė Eglė Kazinavičiūtė.

Kur semiatės įkvėpimo, 
idėjų kuriamiems raštams, 
motyvams? Kokie motyvai 
patinka piešti?

Labai patinka vartyti vai-
kiškas knygeles, skaityti 
knygas, mėgstu būti gamtoje. 
Kartais besiilsint kyla idėjų. 
Tuomet imu popieriaus lapą 

ir piešiu eskizus. Žavi mažo-
ji liaudies architektūra – seni 
paminklai, bažnyčių bokštai, 
kryždirbystė, atskiri jų ele-
mentai. Esu karpiusi karpi-
nius, todėl tokius elementus 
esu naudojusi ir popieriniams 
savo darbams. Patinka ma-
lūnai. Keliaujant į juos at-
kreipiu dėmesį. Dekoruojant 
dėžutes keičiasi spalvos, mo-
tyvai, raštai, todėl kiekvieną 
kartą gaunasi skirtingi darbai 
ir jie niekada nenusibosta. 
Rokiškis – langinių mies-
tas, todėl esu sukūrusi kelias 
mūsų miestą reprezentuojan-
čias dėžutes su langinių mo-
tyvais, bažnyčios, Rokiškio 
dvaro vaizdais.

Piešiat nuo vaikystės? Ar 

tai vėliau į jūsų gyvenimą 
atėjęs pomėgis?

Vaikystėje mėgdavau pieš-
ti ponaičius ir princeses. Pri-
piešdavau visus mokyklinius 
sąsiuvinius - juokiasi kūrėja 
Rasa Čypaitė. 2004 metais 
sudalyvavau dailininkų ple-
nere. Tuomet išbandžiau ta-
pybą aliejiniais dažais - labai 
sužavėjo. Laisvalaikiu tapau 
paveikslus. Juose vyrauja 
gamtos motyvai, gėlės.

Dėžučių dekoravimas, 
prasidėjo nuo pomėgio. 
Ar galima būtų sakyti, jog 
mėgstama veikla virto jūsų 
darbu?

Drąsiai galiu sakyti, jog 
mėgstama veikla virto darbu, 
kuris teikia malonumą. Daž-

nai neskaičiuoju valandų, 
praleistų prie darbo stalo. 
Tame matau savų privalumų 
ir trūkumų. Dirbu namuose, 
savoje studijoje, tad nereikia 
niekur eiti, jei kyla įkvėpi-
mas ir noras piešti, tačiau 
retkarčiais pasiilgstu to iš-
ėjimo, bendravimo su žmo-
nėmis. Kaip trūkumą matau 
ir per didelį savo laiko bran-
ginimą, kai išvykus iš namų 
galvoji, kiek dėžučių per tą 
laiką galima buvo dekoruoti. 
Būtina išlaikyti balansą tarp 
veiklos ir poilsio bei neper-
degti.

Išbandėt nemažai rank-
darbių rūšių. Ką patartu-
mėt moterims, kurios ne-
randa mėgstamos veiklos, 
nežino kaip save galėtų re-
alizuoti?

Reikia nebijoti, bandyti, 
ieškoti. Kiekviena moteris 
gali piešti. Dažnai sutikti 
žmonės sako, kad nemoka 
piešti, tačiau užtenka į ran-
kas paimti teptuką, įsijungti 
mėgstamą muziką ir piešti 
negalvojant išeina ar ne. La-
vinti savo įgūdžius. Rezulta-
tai ateina su laiku ir patirtimi. 
Jei piešti nesinori – galima 
auginti gėles ir kurti grožį 
aplink save, kelionių metu 
stebėti gamtą, ją fotografuoti 
ir taip meniškai save išreikšti. 
Svarbu nenuleisti rankų ir la-
biau įsiklausyti į save.

Dėkojame už pokalbį.
Enrika PAVILONIENĖ

„Auksinio proto“ organizatoriai išprovokavo „gūglintojus“
Lapkričio 3-osios vaka-

rą 185 šalies komandos sėdo 
žaisti „Auksinio proto“ 14-ojo 
sezono antrojo žaidimo inter-
netu. Viena smagiausių atrak-
cijų buvo organizatorių stai-
gmena, padėjusi „apsišviesti“ 
komandoms, kurios bando 
sukčiauti. Pagunda sukčiams 
lįsti į „gūglą visagalį“ buvo 
didelė: teisingas atsakymas, 
už kurį buvo žadami trys taš-
kai. „Apsišvietusiems“ teliko 
graužti nagus. O iš trijų rajo-
no komandų, žaidusių šį ža-
dimą, geriausiai sekėsi „Pers-
pektyviems“: jie surinko 91 
tašką ir užėmė keturioliktąją 
vietą. Jiems ant kulnų mynu-
siems DVI koją pakišo pasku-
tinysis turas, iš dvidešimtosios 
ekipą nubloškęs į 39-40 vietas, 
kurias ši komanda dalinasi su 
Kamajų „Keturakiais“.

Klausimas 
apie kūrinį įklampino 
sukčius
Žaidimų internetu Achilo 

kulnas, be abejo, buvo sukčia-
vimo problema. Jau pirmajame 
žaidime organizatoriai prisipa-
žino, kad faktiškai nėra jokių 
būdų nustatyti, ar kurios iš ekipų 
atsakymų neieško interneto pla-
tybėse. Visgi antrajame žaidime 

pasikliauti tik garbės žodžiu 
organizatoriai neketino, todėl 
ėmė ir sukčiams pakišo jauką. 
Pirmojo turo bonus klausimas 
buvo skirtas laikraščiui „Sibiro 
lietuvių žinios“: apie tai, kokio 
kūrinio ištrauka buvo išspaus-
dinta pirmajame jo numeryje.

Štai DVI komanda svarstė, 
kad jei laikraštį leido Sibiro lie-
tuviai, esantys toli už Lietuvos, 
tai galbūt pirmajame numeryje 
galėjo būti išspausdinta Adomo 
Mickevičiaus poemos „Ponas 
Tadas“ ištrauka: „Tėvyne Lie-
tuva, mielesnė už sveikatą, kaip 
reik tave branginti, tiktai tas pa-
mato, kas jau tavęs neteko. Nūn 
tave vaizduoju, aš ilgesy grožiu 
sujaudintas tavuoju“. Tačiau 
„teisingas“ atsakymas pasirodė 
visai kitoks: Džeko Londono 
kūrinio „Baltoji iltis“ ištrau-
ka. Tačiau komandos, kaip ir 

DVI, neteisingai atsakiusios į 
šį klausimą, netrukus prapliupo 
juokais. Mat sukčiams organi-
zatoriai pakišo riebią kiaulę. Pa-
dirbėta buvo iš peties: organiza-
toriai netgi paketė Vikipedijos 
straipsnį apie minėtąjį laikraštį. 
Ir jame įrašė sakinį apie „Baltą-
ją iltį“. Iš tiesų pirmajame lai-
kraščio numeryje toks kūrinys 
nebuvo atspausdintas. Taigi, 
tie, kurie nesinaudojo „pagalbi-
nėmis priemonėmis“, negalėjo 
patys sugalvoti tokio atsakymo. 
O jomis naudotis pagunda buvo 
didelė: klausimas įvertintas net 
trimis taškais. Ir tos komandos, 
kurios atsakymų blanke įrašė 
„teisingą“ atsakymą, akivaiz-
džiai parodė, kad jos nežaidė 
sąžiningai. Kiek tokių koman-
dų buvo, organizatoriai diplo-
matiškai nutylėjo. Tačiau toks 
elgesys, be abejonės, neliko 

nepastebėtas.
Mūsų ekipos provokacijai 

nepasidavė. „Perspektyvūs“ ir 
„Keturakiai“ surinko po 16 taš-
kų, DVI – 14.

Sublizgėjo
„Perspektyvūsׅ“
Antrojo turo klausimų dau-

guma buvo skirta naujiesiems 
pasaulio stebuklams. Juos ge-
riausiai pažino DVI, surinkusi 
19 taškų, tašku mažiau gavo 
„Perspektyvūs“, o „Keturakiai“ 
uždirbo 14 taškų. Trečiasis 
turas buvo skirtas sąsajomis. 
Penkis pirmuosius klausimus: 
nuo srovės iki barščių, karo ir 
ginklų vienijo žodis „šaltas“, o 
likusius: nuo nykštuko, valgan-
čio ledus, iki Vedose aprašytų 
skraidančių karietų – nosis. 
Geriausiai sąsajas išlukšteno 
„Perspektyvūs“, surinkę 21 taš-

ką, DVI gavo 18, o „Ketura-
kiai“ – 16 taškų.

Ketvirtasis turas buvo skirtas 
Sibirui. Šio krašto istoriją, geo-
grafiją bei kultūrą pažino DVI, 
kurie surinko 21 tašką ir atsili-
kimą nuo „Perspektyvių“ suma-
žino iki minimumo. Pastarieji 
uždirbo 18 taškų, „Keturakiai“ 
– surinko 16-ka. Penktasis tu-
ras, kuriame buvo muzikinė są-
saja, geriausiai sekėsi kamajiš-
kiams, surinkusiems 20 taškų. 
„Perspektyvūs“ surinko 18-ka. 
O DVI teisingai atsakė į pen-
kis klausimus ir turėjo uždirbti 
10 taškų, tačiau jiems kažkodėl 
buvo įskaityti tik 8. Taigi, su 91 
tašku „Pespektyvūs“ užėmė 14-
ąją vietą. O surinkę po 80 taškų 
DVI ir „Keturakiai“ pasidalino 
39-40 vietas.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

PASLAUGOS
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• Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, 
atsijas. Statybinio laužo, 
grunto išvežimas. Vežame 

mažais ir dideliais kiekiais, 
padidinto pravažumo transportu. 
Automobilių, krovinių, žemės 
ūkio technikos transportavimas. 
Savivarčio paslaugos.  
Tel. 8 604 86 441.  
Rokiškis
• Techninė pagalba kelyje. Avarinis 
automobilių atrakinimas. Sumaišyto 
kuro ištraukimas, išvalymas 
ir paruošimas eksploatacijai. 
Užvedimas išsikrovus 

akumuliatoriui. Tel. 8 604 86 441. 
Rokiškis
• Kelmų gręžimas nesuardant 
aplink esančios žemės paklotės. 
Toks kelmų naikinimo būdas labai 
patogus, nes po kelmo išgręžimo 
lieka tik nedidelė duobė, kurią 
užpili žemėmis arba sodini kitą 
medelį. Visa aplink esanti pievutė 
tvarkinga, neišdraskyta. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 695 00 462.  
Rokiškis
• Karpome, formuojame 
gyvatvores, dekoratyvinius augalus. 
Genime, smulkiname šakas, 
pjauname pavojingai augančius 
medžius. Tel. 8 644 41 260. 
Rokiškis
• Stogų, sienų dangos, lietaus 
surinkimo sistemos. Greitai ir 
kokybiškai dengiame stogus, 
atliekame skardinimo darbus, 
gaminame skardos lankstinius, 
tvoras, tvoralentes. Jaunystės g. 12, 
(8-673) 85181. Tel. 8 683 48 737. 
Rokiškis

PERKA

BALDAI

• Puošnų sieninį laikrodį mergaičių 
kambariui. Kaina 5 Eur. Tel. 8 675 
33 768. Rokiškis

• Dvi spintas. Viena su lentynomis, 
stalčiais ir lentynomis daiktams 
susidėti. Kita – pakabinamiems 
drabužiams. Abi spintos geros 
būklės. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 675 33 768.  
Rokiškis
• Geros būklės Grafų baldų spintą. 
Spalva-kriaušė. Aukštis 235 cm, 
plotis 205 cm, gylis 60 cm. Šią 
savaitę bus išardyta, jeigu norėsite, 
galima apžiūrėti. Galima derėtis. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 620 42 106. 
Rokiškis
• Staliuką. 30 Eur.  
Tel. 8 619 52 150. Rokiškis
• Miegamą kampą su patalynės 
dėže. 130 Eur. Tel. 8 619 52 150. 
Rokiškis
• TV staliuką. Aukštis 50 cm, plotis 
150 cm, gylis 40 cm. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 698 85 166.  
Rokiškis
• Lietuvišką naudotą sekciją. Geros 
būklės. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 600 01 154. Rokiškis
• 2 fotelius. Išsinešti patiems. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 687 52 641. 
Rokiškis
• Spintą drabužiams kabinti. Puikiai 
tinka prieškambariui ar į kambarį. 
Kaina derinama. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 675 33 768.  
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Laisvės g.13

m m Vilkikų DAF, MB, SCANIA,
 MAN, VOLVO remontas;
m m Žemės ūkio technikos remontas;
m m Statybinės technikos remontas
 ir kompiuterinė diagnostika;
m m DPF ir Adblue sistemų remontas.
m m Galios didinimas.
m m Eksploataciniai skysčiai,
 atsarginės dalys, alyvos 
visai technikai.

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

Informuojame žemės sklypo  Nr.7320/0002:151 
esančio Nečionių k, Kamajų sen., Rokiškio r. savi-
ninką, kad R.Barono žemėtvarkos darbų įmonės 
matininkas Eugenijus Mikulėnas (kvalifikacijos pa-
žymėjimo Nr.2M-M-328) 2020-11-16 d. 10 val. 
vykdys žemės sklypo (kadastro Nr. 7320/0002:141), 
esančio Nečionių k, Kamajų sen., Rokiškio r., ribų 
ženklinimo darbus. 

Prireikus išsamesnės informacijos, 
prašome kreiptis į R.Barono žemėtvarkos įmonės 
atstovą E. Mikulėną adresu Taikos g.5, Rokiškis 

el. paštu kavolzeme@parok.lt. 
arba telefonu 861295721; 861295720

Informuojame žemės sklypo  Nr.7310/0004:49 
esančio Kuokšių k., Kamajų sen., Rokiškio r. P. K 
paveldėtojus, kad R.Barono žemėtvarkos darbų 
įmonės matininkas Justinas Keliuotis (kvalifikaci-
jos pažymėjimo Nr.2M-M-2406) 2020-11-27 d. 13 
val. vykdys žemės sklypo skl. Proj. Nr. 472, esančio 
Kuokšių k., Kamajų sen., Rokiškio r. ribų ženklinimo 
darbus. 

Prireikus išsamesnės informacijos, 
prašome kreiptis į R.Barono žemėtvarkos įmonės
 matininką J.Keliuotį adresu Taikos g. 5, Rokiškis
 el. paštu j.keliuotis@gmail.com arba telefonu 

mob. Tel. 868355319, Tel 845868144

Informuojame žemės sklypo  Nr.7310/0004:49 ir 
Nr.7310/0004:38 esančių Kuokšių k., Kamajų sen., 
Rokiškio r. P. K paveldėtojus, kad R.Barono že-
mėtvarkos darbų įmonės matininkas Justinas Ke-
liuotis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-2406) 
2020-11-27 d. 12:40 val. vykdys žemės sklypo 
Nr.7310/0004:151, esančio Kuokšių k., Kamajų sen., 
Rokiškio r. ribų ženklinimo darbus. 

Prireikus išsamesnės informacijos, 
prašome kreiptis į R.Barono žemėtvarkos įmonės 

matininką J.Keliuotį adresu Taikos g. 5, Rokiškis 
el. paštu j.keliuotis@gmail.com arba telefonu

 mob. Tel. 868355319, Tel 845868144

Rokiškis
• Naują sofą/ lovą. Plotis 194 
cm, gylis 90 cm, miegamasis 
plotas 194x125 cm. Dvi atraminės 
pagalvėlės. Kaina 203 Eur.  
Tel. 8 682 55 593.  
Rokiškis
• Stalą su 6 pufais. Ilgis 130, plotis 
70, aukštis 45 cm. Yra įbrėžimų. 
Galiu už papildomą mokestį 
atvežti. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 622 11 800.  
Rokiškis
• Naują stalą su naujomis šešiomis 
kėdėmis. Ilgis 134 cm, plotis 70 
cm. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 627 91 571.  
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Naudotą džiovyklę Beko. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 610 35 424. 
Rokiškis
• Mažai naudotą lašelinį kavos 
virimo aparatą Bosch TKA 6033. 
Pridedu daugkartinį filtrą. Kaina 17 
Eur. Tel. 8 675 00 301.  
Rokiškis
• Puikiai veikiančią skalbimo 
mašiną Beko. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 617 54 414. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanojami 4 meilūs judrus 
kačiukai. 2 katytės didesnės ir 2 
kačiukai mažesni. Daro į dėžutę, 

valgo viską. Galim nuvežti.  
Tel. 8 679 02 880. Rokiškis
• Dovanoju jurginų gumbus.  
Tel. 8 654 89 873. Rokiškis
• Dovanoju seną spintą.  
Tel. 8 615 23 066. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Kelis kartus avėtas basutes. Kaina 
5 Eur. Tel. 8 615 16 534. 
 Rokiškis
• Aukštakulnius batelius (9 cm). 38 
dydis, avėti vieną kartą, be defektų. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 610 49 507. 
Rokiškis
• Drabužius urmu. Tinkantys 
prekybai, kilogramo kaina 0,60 Eur. 
Tel. 8 676 90 299. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• AM/FM radijo imtuvą  SONY 
ST – 2950F, 1976 m. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Kolonėles. Viskas puikiai veikia, 
groja švariai. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 655 12 035. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• 2 ir 14 mėnesių mišrūnes 
limuzinų veislės telyčaites. 
Kavoliškis. Tel. 8 606 24 569.
• 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

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo. Galiu pjauti malkas, 
skaldyti, sutvarkyti aplinką jūsų 
sodyboje ir visa kita.  
Tel. 8 641 69 409. Kupiškis
• Ieškau darbo miške. Turiu 
patirties pjaunant medžius, daug 
metų dirbau miške prie griovių. 
Jūžintai. Tel. 8 687 42 440.
• Ieškau darbo. Turiu lauko bei 
vidaus apdailos, taip pat mašinų 
važiuoklių remonto ir smulkių 
virinimo darbų patirties.  
Tel. 8 675 69 753. Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo. Turiu 
autokaro vairuotojo pažymėjimą. 
Tel. 8 648 79 299. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Ieškomas vairuotojas, darbui su 
savivarte puspriekabe Lietuvoje. 
Tel. 8 650 23 641. Rokiškis
• UAB Daivida reikalinga 
konditerė. Visa informacija 
teikiama telefonu. Kaina 500 Eur. 
Tel. 8 698 89 604. Rokiškis
• Ieškome patyrusių grindų klojėjų 
darbui Norvegijoje, Kristiansand 
srityje. Darbo užmokestis 190 – 
240 NOK/val. (priklausomai nuo 
kiekvieno kandidato patirties). 
Norvegiška darbo sutartis. Kaina 
2500 Eur. Tel. 8 629 97 089. 
Rokiškis
• Ieškomi žmonės, galintys 
pašalinti kelis medžius ir krūmus 
(juos reikia iškirsti), išvalyti žemę, 
apie 10 arų. Mažas sklypas. 5 km 
nuo Lukštų link Latvijos.  
Tel. 8 603 53 641. Rokiškis
• Darbas 1,5 valandos. Mums 

reikia 2–3 žmonių, reikia pervežti 
ir užnešti fortepijoną. Rokiškyje. Iš 
pirmo į ketvirtą aukštą.  
Tel. 8 602 73 755. Rokiškis
• Siūlo darbą miškavežio 
vairuotojui. Tel. 8 687 33 067. 
Rokiškis

KITA

• Turginę palapinę. Mažai naudota, 
spalva kreminė, 3x2 dydžio. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 612 13 032. 
Rokiškis
• Didelę aliuminę vonią.  
Tel. 8 646 81 861. Rokiškis
• Dujų balionus. Pandėlio sen.  
Tel. 8 646 81 861.
• Ekologišką  medų.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Medienos atraižas.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Šviestuvą. 25 Eur.  
Tel. 8 619 52 150. Rokiškis
• Komplektą: naktines užuolaidas 
2,40x3,30 m, užklotą dvivietei 

lovai ir užvalkalą pagalvėlei.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Du dvipusius minkštus šiltus 
pledus. 210x160 cm. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Šviestuvą, 3 lempų. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 620 21 782. Rokiškis
• Du trifazius elektros kirtiklius. 
100A ir 250A. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Reaktyvinės elektros energijos 
skaitiklį. 380V, 5A. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Lankstų, varinį elektros kabelį. 
4x16, 4 m. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Bokštinės vandens siurblinės 
valdymo skydą. 380 V iki 20 A. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Elektrinį perjungiklį, žvaigždė/
trikampis. 500V, 25 A. Kaina 12 
Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Laboratorinį ampervoltmetrą M 
253, nuolatinei srovei ir įtampai. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Trifazius el. automatus : AE tipo, 
63 A - 1 vnt., 25 A - 2 vnt. Kaina 5 
Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Naudotą kieto kuro katilą 
Kalvis-2 (tinka į garažą).  
Tel. 8 623 43 539. Rokiškis
• Galingą reduktorių, sukimo 
santykis 1:40. Tel. 8 610 17 664. 
Rokiškis
• Plastikinę tarą. 1000 l. Kaina 65 
Eur. Tel. 8 615 60 138. Rokiškis
• 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 vandenį, 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

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Veikiantį žaidimų kompiuterį. 
Kaina 65 Eur. Tel. 8 674 54 495. 
Rokiškis
• Puikiai veikiantį, nešiojamąjį 
kompiuterį HP. Baterija laiko gerai, 
defektų nėra. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 623 02 342. Rokiškis
• Mažai naudotą ir puikiai 
veikiantį Samsung monitorių, 17 
colių įstrižainės. Monitoriuje yra 
kompiuterio VGA ir elektros 230 V 
jungtis. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 623 12 579. Rokiškis
• Naudotą monitorių Philips 226V. 
21,5 colio. Kaina 43 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

MAISTO PRODUKTAI

• Skanius džiovintus obuolius. 
1 kg/ 4 Eur. Šviežiai rinktas 
spanguoles. 1 l/3 Eur.  
Tel. 8 620 81 862.  
Rokiškis
• Skanų ekologišką medų stiklinėje 
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Ieškokite  prekybos centruose!
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05:05 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Daiktų istorijos
06:55 Išpažinimai
07:20 Mokslo sriuba
07:45 Rabarbaras
09:00 Labas rytas, Lietuva
12:00 Paveldas
12:55 Primatai
13:45 Klausimėlis
14:00 Frenki Dreik 
paslaptys
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Žinios
18:00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės
18:30 Vakaras su Edita
19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Šok su žvaigžde
23:10 Premjera. Vienos 

agentės istorija
01:10 Laisvės paslaptis
02:40 Ėvė. Mažosios Lietuvos 
rašytoja
03:40 Frenki Dreik paslaptys
05:05 Ponių rojus

05:50 Paskutinis žmogus Žemėje 
06:30 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:00 Vėžliukai nindzės
07:30 Supermergaitės
08:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
08:30 Virtuvės istorijos 
09:00 Gardu Gardu 
10:00 Tėvų darželis 
10:30 Būk sveikas! 
11:00 Penkių žvaigždučių būstas
11:30 Būk profesionalas 
12:00 Kalnai. Gyvenimas virš 
debesų
12:20 Kenoloto
12:22 Kalnai. Gyvenimas virš 
debesų
13:05 Marlis ir aš: šuniukų metai

14:55 Undinėlė
16:45 Ekstrasensų mūšis 
17:20 Kenoloto
17:22 Ekstrasensų mūšis
18:30 TV3 žinios
19:30 galvOK 
19:35 Eurojackpot 
19:40 galvOK 
21:30 Gaujų karai. Smaugliai 
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Gaujų karai. Smaugliai
22:40 Panikos ataka
00:55 Palikti vandenyne 3. Tarp 
ryklių
02:25 Maksimali bausmė
04:25 Kaimynas šnipas

06:25 Stivenas Visata 
07:10 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas 
07:40 Ogis ir tarakonai 
08:00 Padūkėlių lenktynės 
08:30 Tomo ir Džerio šou
09:00 Šaunusis Skūbis-Dū

09:30 Saugokis meškinų
10:00 Sėkmės tandemas
10:30 Pirmyn į kosmosą
12:10 Katės ir šunys. Kačių kerštas
13:50 Misija "Pelėdos"
15:35 Prekybos centro kietuolis. 
Las Vegas
17:25 XXI amžiaus laida
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Normas, lokys iš Šiaurės
21:20 Tikslas - vestuvės!
23:05 Gidas vienišiams
01:10 Neįmanoma misija. Slaptoji 
tauta

06:00 Kvailiai šėlsta 
07:00 Pričiupom! 
07:30 Pragaro virtuvė 
08:30 Pričiupom! 
09:00 Sveikatos kodas
10:05 Kvailiai šėlsta
10:35 Afrika. Mirtinai pavojingi
11:40 Velniški Stivo Ostino 

išbandymai
12:40 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai 
13:50 Pragaro virtuvė
14:50 Vanity Fair. Visiškai slaptai 
15:50 Nusikaltimų tyrėjai 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Rytas - Lietkabelis
19:30 Jūrų pėstininkai 
20:30 Snaiperis
21:30 Pabėgimas
23:15 Nindzė žudikas
01:10 Piktas vairuotojas

05:35 Pagaliau savaitgalis
06:00 Deutsche Welle: Keliautojo 
dienoraštis
06:30 Deutsche Welle: Greitis
07:00 Skonio reikalas
07:20 „Vyrų šešėlyje“ 
08:00 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
09:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"

09:30 Krepšinio pasaulyje 
10:00 Vantos lapas
10:30 Deutsche Welle: Keliautojo 
dienoraštis
11:00 Skonio reikalas
12:00 „Netikėtas teisingumas“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
15:55 Dideli maži ekranai
16:00 Žinios
16:30 Lietuvos miestai
17:30 Vantos lapas
18:00 Žinios
18:30 Pagaliau savaitgalis
19:00 Šauliai
20:00 Žinios
20:30 „Moteriškas apiplėšimas“ 
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:00 „Netikėtas teisingumas“ 
02:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:35 Skonio reikalas
04:20 Laikykitės ten
05:00 Šauliai
05:40 Vantos lapas
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8 05:05 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Nacionalinė 
ekspedicija
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis
08:00 Gyventi kaime gera
08:30 Ryto suktinis
 su Zita Kelmickaite
09:00 Brolių Grimų 
pasakos. Užkeiktas
 princas
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Gamina vaikai
12:00 LMŽ. Lietuvos 
mokyklų žaidynės
12:30 Maistas: tiesa ar 
pramanas? 
12:55 Siautulingoji 
Argentina
13:50 Mis Marpl. 

Nemezidė
15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Bloga mergaitė
17:00 Piniginės reikalai
17:30 Žinios
18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“
21:30 Langas į valdžią
22:00 Gimtinė
23:35 Kino žvaigždžių alėja. 
Broliai Bliuzai
01:45 Europos kinas. 
Veidai kaimai
03:15 Klausimėlis
03:30 Mis Marpl. Nemezidė
05:05 Ponių rojus

07:00 Vėžliukai nindzės 
07:30 Supermergaitės 
08:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
08:30 Svajonių ūkis 

07:45 Ogis ir tarakonai 
08:05 Padūkėlių lenktynės 
08:35 Tomo ir Džerio šou 
09:05 Šaunusis Skūbis-Dū
09:35 Dingęs Drakonas
11:30 Kempiniukas Plačiakelnis 2
13:15 Laiko valdovas
15:25 Kaukės sūnus
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Kaukės
22:00 Pakeleiviai
00:20 Baimės kaina
02:35 Tikslas - vestuvės!

06:00 Pričiupom! 
06:30 Lietuvos galiūnų čempionato 
I etapas
07:30 Snaiperis 
08:30 Tauro ragas
09:00 Lietuvos galiūnų čempionato 
II etapas
10:05 Kvailiai šėlsta 
10:35 Afrika. Mirtinai
 pavojingi 

11:40 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai
12:40 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai. Revizija
13:50 Pragaro virtuvė 
14:50 Vanity Fair. 
Visiškai slaptai 
15:50 Nusikaltimų tyrėjai
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Šiauliai - Neptūnas
19:30 Jūrų pėstininkai
20:30 Snaiperis
21:30 Legendų biuras 
22:40 Sūnus paklydėlis 
23:40 Pabėgimas
01:20 Nindzė žudikas

05:40 Vantos lapas
06:00 „Moteriškas apiplėšimas“
08:00 Vantos lapas
08:30 Kaimo akademija
09:00 Pagaliau savaitgalis
09:30 Mokslo ritmu
10:00 Krepšinio pasaulyje 
10:30 Deutsche Welle: Greitis

11:00 Partizanų keliais
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 „Netikėtas teisingumas“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
15:55 Dideli maži ekranai
16:00 Žinios
16:30 „24/7“
17:30 Nauja diena
18:00 Žinios
18:30 Mūsų gyvūnai
19:00 Kitoks pokalbis
 su Edvardu Žičkumi
20:00 Žinios
20:30 Laikykitės ten 
su Andriumi Tapinu
21:30 „24/7“
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
00:00 „Netikėtas teisingumas“
02:00 „Vieno nusikaltimo istorija“
03:35 Partizanų keliais
03:55 Mūsų gyvūnai
04:20 Laikykitės ten
05:00 Kaimo akademija
05:20 Mažos Mūsų Pergalės

09:00 Sveikata.lt 
09:30 La Maistas 
10:00 Pasaulis pagal moteris 
11:00 Svajonių sodai
12:00 Žalioji byla
12:20 Kenoloto
12:22 Žalioji byla 
12:30 Aldabra
13:55 Mažasis vampyras
15:40 16 norų
17:20 Kenoloto 
17:22 16 norų
17:25 Tai – mes 
18:30 TV3 žinios 
19:30 X Faktorius. Žvaigždės 
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 X Faktorius. Žvaigždės 
22:30 Paskutinė tvirtovė
00:40 Daktaras Streindžas 
02:50 Panikos ataka 
04:45 Paskutinis žmogus Žemėje

06:30 Stivenas Visata 
07:15 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas 
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10 06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Alpių detektyvai
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vartotojų kontrolė
13:00 Zachor. Atsimink
14:00 Žinios
15:45 Įdomiosios pamokos
16:40 Seselė Beti
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija
22:30 Dviračio žinios
23:00 Užverbuotas 2 

23:45 Alpių detektyvai
00:30 Šventadienio mintys
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 (Ne)emigrantai
03:00 Panorama 
03:30 Dienos tema 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė ekspedicija
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Ponių rojus

06:25 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia
06:55 Ančiukų istorijos
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Karštai su tv3.lt
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Sužeisti paukščiai
12:00 Vargšė Lialia
12:20 Kenoloto
12:22 Vargšė Lialia
13:00 Parduotas gyvenimas

15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Prieš srovę
20:30 Moterys meluoja geriau
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Belvilio policininkas
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Belvilio policininkas
00:25 Rezidentas
01:25 CSI kriminalistai
02:25 Havajai 5.0

06:15 Svaragini. Amžina 
draugystė
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Kalnietis
11:00 Pakvaišusi porelė
12:10 Būrėja 
13:30 Turtuolė varguolė 

14:30 Našlaitės
15:30 Juodvarnis
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva
18:30 Žinios 
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios 
22:30 Zodiako sugrįžimas
00:40 Iliuzija
01:40 Laiko ribos
03:15 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
04:45 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 Blyksnis
22:50 Žmogus be praeities 
00:40 Karo vilkai. Likvidatoriai VI
01:40 CSI. Majamis

05.30 Nauja diena
06.30 Alfa taškas
07.00 Laikykitės ten. Pokalbiai
08.00 „Netikėtas teisingumas“ 
09.00 Lietuvos miestai
10.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
11.00 „Reali mistika“
12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių

12.30 Alfa taškas
13.00 Nauja diena
14.00 „Paslaptys“ 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 Laikykitės ten. Pokalbiai
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Paslaptys“ 
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
00.30 „Reali mistika“
01.30 „Paslaptys“ 
02.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03.20 Laikykitės ten. Pokalbiai
04.00 Alfa taškas
04.25 Pagaliau savaitgalis
04.45 „Reali mistika“
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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 Savaitė
13:00 Ryto suktinis 
13:30 Langas į valdžią
14:00 Žinios
15:45 Įdomiosios pamokos
16:40 Seselė Beti
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Zachor. Atsimink
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Babilonas Berlynas 
23:50 Alpių detektyvai

00:35 Keliai. Mašinos. Žmonės
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Zachor. Atsimink
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema
04:00 LRT radijo žinios
04:05 LRT forumas
05:00 Ponių rojus

06:25 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia
06:55 Ančiukų istorijos
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Svajonių sodai
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Sužeisti paukščiai
12:00 Vargšė Lialia
12:20 Kenoloto 
12:22 Vargšė Lialia
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba

17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Karštai su tv3.lt
20:30 Moterys meluoja geriau
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Vaikštant tarp antkapių
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Vaikštant tarp antkapių
00:25 Rezidentas
01:25 CSI kriminalistai
02:25 Havajai 5.0
03:25 Paskutinis žmogus Žemėje
03:55 Rezidentas
04:55 CSI kriminalistai

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 Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios 
22:28 Telefoninė loterija 1634
22:30 Laiko ribos
00:20 Iliuzija
01:20 Pakeleiviai
03:15 Volkeris, Teksaso reindžeris
04:45 Kalnietis

06:00 Strėlė
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:20 Teisingumo agentai
09:25 Pėdsakas
10:25 Rozenheimo policija
11:25 Vanity Fair. Visiškai slaptai 
12:25 CSI. Majamis
13:25 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena

17:30 Rozenheimo policija
18:30 Strėlė
19:30 Privatus detektyvas 
Magnumas
20:30 Pričiupom!
21:00 Žmogus be praeities
22:50 Jūrų pėstininkai
00:50 Legendų biuras
02:00 Sūnus paklydėli
02:45 CSI. Majamis

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

12.30 Kaimo akademija
13.00 Nauja diena
14.00 „Paslaptys“
15.00 „Reali mistika“
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 Laikykitės ten 
su Andriumi Tapinu
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Paslaptys“ 
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 Laikykitės ten 
su Andriumi Tapinu
00.30 „Reali mistika“ 
01.30 „Paslaptys“
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“
03.20 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
04.00 Alfa taškas
04.25 Partizanų keliais
04.45 „Reali mistika“
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taroje. 1 kg/4 Eur.  
Tel. 8 612 96 373. Rokiškis
• 33 vnt. lietuviškų sausų davinių. 
Kaina 3 Eur. Tel. 8 626 89 681. 
Rokiškis
• Du maišus sėklinių bulvių Vineta. 
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 20 a sklypus Jakšto ir Janulionio 
gatvėse. Visos komunikacijos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Bajoruose. 
Pirmas aukštas. Plastikiniai langai, 
šarvo durys. Butui priklauso rūsys, 
sandėlis, tvartas. Tel. 8 686 30 843.
• 4,5 ha žemę apaugusią mišku. 
Arba keičiu į 2 kambarių butą 
Rokiškyje. Tel. 8 662 25 348.
• Ramioje vietoje Rokiškio raj. 
Junokų k. 60 a žemės plotą su 
namo pamatais. Pusė tvarto, lauko 
virtuvė, garažas. Teritorija apžėlusi, 
daug obelų. Nuo Panemunėlio 
geležinkelio 3 km. Kaina derinama. 
Kaina 3000 Eur. Tel. 8 620 70 069. 
• 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.
• 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 pastoviam gyvenimui ar 
vasarotojams. Kaina 7000 Eur.  
Tel. 8 605 70 336. Rokiškis
• Gerą garažą Kavoliškyje.  
Tel. 8 600 99 255. Rokiškis
• Tvarkingą mūrinį namą 
Čedasuose. 18 km iki Rokiškio. 
73 kv.m, 3 kambariai, virtuvė, 
rūsys, veranda ir patalpa voniai, 
tualetui įsirengti. Kūrenamas kietu 
kuru. stogas geros būklės. Kraštinė 
sodyba, 17 a sklypas, rami vieta, 
ūkinis pastatas, malkinė. Kaina 
12500 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• Sodybą Kriaunų sen., Baršėnų k., 
su 2 h žemės . Tel. 8 604 61 511. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą antrame 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, pirmajame 
aukšte. Šildymas centrinis. 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

NUOMA

• Dirbanti šeima išsinuomotų namą, 
namo dalį ar 2 - 3 kambarių butą. 
Atviri visiems pasiūlymams.  
Tel. 8 623 70 106. Rokiškis
• Išsinuomočiau 2-3 kambarių butą, 
ilgesniam laikotarpiui.  
Tel. 8 615 23 016. Rokiškis
• Dirbantis , tvarkingas, jaunas 
vyras išsinuomotų vieno kambario 
butą mikrorajone . Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 635 65 134. Rokiškis
• Tvarkinga, dirbanti moteris 
ieško išsinuomoti tvarkingą butą 
Rokiškio mieste. Tel. 8 693 99 904. 
Rokiškis
• 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

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Ford Galaxy. 2007 m., 1.8 l, TDI, 
TA iki 2021.04. 7 vietų. Kaina 
derinama. Kaina 3000 Eur.  
Tel. 8 620 70 069. Rokiškis
• VW Polo. 2003 m., 1.4 l, dyzelis. 
TA iki 2022.09. Kaina derinama. 
Kaina 900 Eur. Tel. 8 620 70 069. 
Rokiškis
• Audi A6 C4. Visą arba dalimis. 
1996 m., 2,5 l, 85 kW. Kaina 250 
Eur. Tel. 8 695 91 166.  
Rokiškis
• Visureigį SsangYong Musso. 
Važiuoja abiem kurais, veikia abu 
tiltai, dėžė bėgius mėto sklandžiai. 
Geras pravažumas, yra kosmetinių 
defektų, TA galioja iki 2021 m. 
rugsėjo mėnesio. Apžiūrėti galima 
Rokiškyje. Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 628 93 099. Rokiškis
• Gal kas turi padovanoti lauko 
duris su staktomis ir užraktu. 
Jūžintai. Tel. 8 620 55 998. 
Rokiškis
• VW Golf. 1998 m., SDI, 1.9 l, 
50 kW. Išsamesnė informacija 
telefonu. Tel. 8 692 46 796. 
Rokiškis
• Savadarbį T-16, GAZ-51 tiltą 
ir greičių dėžę su tepalo siurbliu, 
elektrinis starteris.  
Tel. 8 658 88 388. Rokiškis
• Motorolerį Mosca Fava. 2016 m., 
49 kub, mėlynas. TA yra. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 450 
Eur. Tel. 8 605 03 189.  
Rokiškis
• 1991 m.  Audi 80. 1.6 l, benzinas, 
TA iki 2022.03 mėn. Žiemą 
užsiveda be problemų. Kaina 
derinama. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 683 27 294. Rokiškis
• Peugeot 307cc. Žemų dažnių 
stiprintuvą galiu išimti jei jums 
nereikia. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 1900 Eur.  
Tel. 8 676 99 866. Rokiškis
• Juodą dyzelinę Audi A4 AVANT. 
1998 m., 81 kW, 1,9 l, klimato 
kontrolė ir kiti privalumai. 
Automobilis vieno šeimininko, 
prižiūrėtas, laiku tvarkytas, detalės 
naudotos, geros, TA atlikta pirmu 
bandymu. Lietuvoje nuo 2008 m. 
Kaina 1000 Eur. Tel. 8 616 13 735. 
Rokiškis
• 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
• VW Golf 4. Nauji stabdžių 
diskai, naujos kaladėlės, šildomos 
sėdinės, labai geros būklės kėbulas, 
visi stiklai sveiki. 1999 m. 1.4 l, 
benzinas, TA iki 2022-09-16. Kaina 
derinama. Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 676 27 828. 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

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Turbiną VW Passat, 66 kW. Kaina 
55 Eur. Tel. 8 604 62 575.  
Rokiškis
• 2001 m. Renault Clio priekinį 
stiklą. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 604 62 575. Rokiškis
• Ratlankius su padangomis. m+s, 
5/7 mm, 2018 m. padangos, visos 
vienodos, buvo uždėti ant VW 
Passat B5. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 692 67 770. Rokiškis
• Opel ratlankius. 16 col., 5/110, 4 
vnt . Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Naudotas, bet labai geros būklės 
dygliuotas žiemines padangas 
Goodyear 195x65 R15.  
Tel. 8 611 53 498. Rokiškis
• Ratų komplektą. Buvo uždėtas 
ant VW Golf 3. Padangų likutis 
virš 5-6 mm. Ratlankius reikėtų 
perdažyti. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 617 99 177. Rokiškis
• Ratus su padangomis. R17, buvo 
ant VW Golf 4. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 662 27 088. Rokiškis
• Opel Vectra, Astra, Zefira, 2 
l, 74 kW sankabos komplektus, 
starterius. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Kablius nuo VW Passat B5, Ford 
Focus, Bmw 5. Universalai.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• R15, 112/57,1 lietus ratlankius. 
Tel. 8 618 13 074. Rokiškis
• VW Passat, R15 ratus. 195/65, 
padangos geros, galima pirkti 
tik padangas, gaubtus dovanoju. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 618 13 074. 
Rokiškis
• Nesupuvusias skardas, buvo VW 
Passat B5. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 684 22 620. Rokiškis
• Peugeot lietus ratus su 
padangomis. R16, 205/454x108 . 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 603 09 633. 

Anykščiai
• Audi 80 B3 lietus ratus su 
padangomis. R15, 195/654x108. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 603 09 633. 
Anykščiai
• Žiemines padangas. 175×65, 
R14.  Yra du komplektai, likutis 
po 7 mm. 2016 ir 2018 metų. 
Kaina 7 Eur/vnt. Tel. 8 626 63 158. 
Rokiškis
• 4 vnt., naudotų, žieminių 
padangų. 195x65x15 su Opel, 5 
skylių skardomis (rašto gylis 6,5 
mm) ir 2vnt. žieminių padangų 
215x55x16 (rašto gylis 6,8 mm). 
Tel. 8 650 36 117. Rokiškis
• 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
• Dygliuotų padangų komplektą. 
R15, 205/70 . Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 624 13 037. Rokiškis
• Geros būklės, žiemines padangas. 
R17, su ratlankiais ir tokio paties 
diametro 4 vnt, naujų žieminių 
padangų. Tel. 8 620 13 984. 
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, 2.5cm. 
4vnt, 75Eur. 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. Kaina 1 Eur. 
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. Kaina 

40 Eur. Tel. 8 636 00 696.  
Rokiškis
• 2005 m. VW Touran 2l, 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. Rokiškis
• 2005 m. Opel Meriva dalimis. 1,3 
l, CDTI, 55 kW, dalimis.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• 2002m. Opel Zafira dalimis. 2 l, 
DTI. Tel. 8 619 11 054.  
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Rusų gamybos mažai naudotą 
motobloką su visais padargais. 6,2 
AJ. Tel. 8 615 91 250.  
Rokiškis
• UAZ tilto korpusą su stebulėmis, 
tinkantį priekabai.  
Tel. 8 616 35 640. Zarasai
• Naudotą arklinį plūgą, 
skriemulius:  22, 20, 13 cm 
diametro. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• 3 korpusų plūgą. Kaina 
negalutinė. Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 621 36 133. Rokiškis
• Arklinį inventorių: plūgus, 
drapakus, kaupikus.  
Tel. 8 623 43 539. Rokiškis
• 5 kub. m cisterną. Kaina 
derinama. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 672 20 201. Rokiškis
• T-40 AM komplekte su gerve. 
Geros padangos, nauja el. 
instaliacija. Vairas lengvas, dėžė 
nekaukia. Durys yra. Galime 
atvežti. Dusetos.  
Tel. Nr. +37069955273   
Kaina 1900 Eur. Tel. 8 679 44 231. 
Rokiškis
• 2PTS-4 didžiąją priekabą su 
dokumentais, metaliniai bortai, 
galinio nėra, rėmas tiesus, dugnas 
nekiauras, lingės nelūžę, padangos 
geros. Galime atvežti. Dusetos.  
Tel. Nr. +37069955273. Kaina 1000 
Eur. Tel. 8 679 44 231.  
Rokiškis
• 2PTS-4 priekabą. Mažoji, be 
dokumentų, dugnas nekiauras. 
Kaina derinama. Galime atvežti. 
Dusetos. Papildomas tel. 
+37069955273. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 679 44 231. Rokiškis
• 3 m kultivatorių. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 602 53 232. Rokiškis
• Penkių korpusų vagotuvą – 
350 Eur. Dviejų korpusų plūgą, 
kabinamas ant trikampio – 180 
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Lapkričio 6-oji, 
penktadienis, 

45 savaitė
Iki Naujųjų liko 55 dienos

Pyragų diena
Saulė teka 7.31 val., 
leidžiasi 16.33 val. 

Dienos ilgumas 9.02 val. 
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Ašmantas, Ašmantė, Laigeda, 
Laigedė, Laigedas, Leinartas, 

Leinartė, Leonarda, Leonardas, 
Lynartas, Lynartė, Melanijus, 

Vygaudė.
Rytoj:  Amantas, Erna, Ernesta, 

Ernestas, Ernestina, Gotautė, 
Karina, Rufas, Rufina, Rufinas, 

Sirtautas, Sirtautė.
Poryt: Domantė, Svirbutas, 

Gotfridas, Severinas, Vetusta..

Dienos citata
„Sunkiausia gyvenime 
nuspręsti, kuriuos tiltus 

pereiti, o kuriuos – sudeginti“ 
(D. Raselas).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1632 m. Lutceno mūšyje per 
Trisdešimties metų karą nukautas 
Švedijos karalius Gustavas II.

1814 m. gimė saksofono išra-
dėjas Adolphe Sax.

1860 m. Abraham Lincoln iš-
rinktas JAV prezidentu.

1861 m. gimė kanadietis fizi-
nio lavinimo mokytojas James A. 
Naismith - manoma, kad jis 1891 
metais sugalvojo krepšinį.

1928 m. Jacob Schick užpa-
tentavo pirmąjį elektrinį skustuvą.

1928 m. JAV prezidentu iš-
rinktas Herbert Hoover.

1975 m. Maroko karalius 
Hassan davė ženklą pradėti „Ža-
liąjį žygį“ - 350 tūkst. neginkluotų 
marokiečių, mosuodami vėliavo-
mis ir nešdami rankose Koraną, 
įžengė į Vakarų Sacharą. Po kelių 
dienų ją administravusi Ispanija 
sutiko perduoti šią teritoriją Ma-
rokui ir Mauritanijai.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1879 m. Pažiegėje, Dusetų vals-
čiuje, gimė kalbininkas, žymiausias 
lietuvių kalbos tyrinėtojas, baltistas 
profesorius Kazimieras Būga. Mirė 
1924 m. Karaliaučiuje, palaidotas 
Kaune.

1906 m. Vilniuje įvyko pirmosios 
lietuviškos operos „Birutė“, kompo-
zitorius Mikas Petrauskas,  premjera.

Post scriptum
Savos kupros nė vienas 

nemato.

Rudens pyragas su sūriu
Ingredientai:
Tešlai
•  200 g miltų
• 100 g sviesto
• 2 kiaušinių tryniai
•2 valgomieji šaukštai vandens
 Įdarui:
• 200 g alyvuogių
• 160 g konservuoto tuno savo sul-
tyse
• 100 mililitrų grietinėlės 
• 12 vyšninių pomidorų
• 2 kiaušinių baltymai, 
• 60 gramų kietojo sūrio
• 1 svogūnas
•2 skiltelės česnako
• po žiupsnelį Provanso žolelių, drus-
kos, pipirų 
Gaminimas:
Pirmiausia reikia užmaišyti tešlą. 

Sviestą sutarkuoti, sudėti kiaušinių trynius, miltus, vandenį ir išminkyti. Suvynioti į plėvelę 
ir 1 val. įdėti į šaldytuvą. Kai tešla atšals, ją iškočioti ir iškloti formą. Subadyti šakute ir pa-
šauti į 180 C orkaitę apie 10-15 min. Paruošti įdarą: svogūną ir česnaką smulkiai supjaus-
tyti ir pakepti. Tuną nusunkti ir sumaišyti su svogūnais. Kai padas iškeps, sudėti įdarą. Ant 
apačios sudėti tuną, tada alyvuoges ir pusiau perpjautus pomidoriukus, užbarstyti sūrį. 
Kiaušinio baltymą išplakti, supilti grietinėlę, įdėti žiupsnelįį druskos ir pipirų, provanso 
prieskonių. Kepti 180 C orkaitėje apie 30 min.

LAISVALAIKIUI

Eur. Gervę ritiniams ir ne tik  
jiems 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

Grūdų derlius šiemet rekordinis, 
bet kainos auga

Grūdų derlius šiemet 
bus rekordinis, skelbia 
Žemės ūkio ministerija 
(ŽŪM). Anot jos, Šiemet 
rapsų derlius turėtų būti 
34 proc., grūdų – beveik 
16 proc. didesnis nei per-
nai.

ŽŪM Programinio, pro-
jektinio valdymo ir anali-
zės skyriaus vedėjo Evaldo 
Pranckevičiaus teigimu, ben-
dra žemės ūkio produkcija 
šiemet augs 3,2 proc., o tam 
didelės įtakos turės grūdų 
derlius.

Žemės ūkio informacijos 
ir kaimo verslo centro duo-
menimis, grūdų bei rapsų 
vidutinės supirkimo kainos 
rugsėjį augo. Tai, pasak E. 
Pranckevičius, rodo, kad 
Lietuvos grūdų rinka yra pa-
saulinės rinkos dalis – kainos 
koreliuoja su pasaulinėmis, 
nepriklausomai nuo pasiūlos 
ir paklausos santykio vidaus 
rinkoje.  

Rugsėjo pabaigoje supir-
kėjų sandėliuose buvo sau-
goma 3,28 mln. tonų grūdų ir 
aliejinių augalų sėklų – 12,3 
proc. daugiau nei pernai tuo 
pat metu. 

„Tai rodo ne tik didelį šių 
metų derliaus potencialą, bet 
ir išaugusias galimybes su-
pirkimo įmonėms sandėliuoti 
tokį kiekį grūdų bei aliejinių 
augalų vienu metu“, – sakė 
ŽŪM atstovas.

Jungtinių Tautų maisto ir 
žemės ūkio organizacija šie-
met prognozuoja 2,8 mlrd. 
tonų grūdų derlių pasaulyje 
– 2,2 proc. didesnį nei pernai. 
Tuo metu ES šalyse jis turėtų 
siekti 282 mln. tonų – 13,3 
proc. mažiau.

Mažesnis žieminių kviečių 
derlius ES prognozuojamas 
dėl nepalankių oro sąlygų 
Prancūzijoje ir Rumunijoje, 
o miežių derliaus prognozė 
sumažinta dėl kritusių jų pa-
sėlių ploto ir derlingumo.

BNS inform.

Nyderlanduose nukeltas ant banginio uodegos 
skulptūros užšokęs traukinys

Nyderlanduose tarnybos 
trečiadienį atsargiai nulei-
do ant žemės metro trauki-
nio priekinį vagoną po neį-
prasto incidento, kai laiku 
nesustojęs sąstatas pramušė 
aukštos geležinkelio estaka-
dos galinį užtvarą ir pakibo 
ant didžiules banginių uo-
degas vaizduojančios skulp-
tūros.

Po anksti pirmadienį Roter-
damo uostamiesčio pietiniame 
Speikenisės priemiestyje įvy-
kusios avarijos priekinis trau-
kinio vagonas liko pavojingai 

balansuoti 10 metrų aukštyje 
virš žemės.

Du dideli geltoni kranai an-
tradienį atsargiai apjuosė pa-
kibusio vagono priekį ir galą 
grandinėmis, kad jį prilaikytų.

Vos prašvitus pradėta ope-
racija tęsėsi iki sutemų. Dar-
bininkai taip pat atskyrė ap-
lamdytą vagoną nuo likusio 
sąstato ir nuėmė jo ratus, o 
galiausiai lėtai nuleido jį ant 
žemės.

Apie 30 žmonių, stebėjusių 
šiuos darbus, džiugiais šūks-
niais palaikė darbininkus, kai 
vagonas tempstant pagaliau 

buvo atskirtas nuo traukinio, 
taip pat kai jis buvo pastatytas 
ant žemės.

Avarijos metu traukinyje 
keleivių nebuvo, o jo mašinis-
tas sugebėjo išlipti nenuken-
tėjęs. Stulbinama, tačiau lai-
mingą šio incidento pabaigą 
užtikrinusi skulptūrinė kom-
pozicija yra pavadinta „Išgel-
bėtas banginio uodegos“.

Vietos saugos tarnyba nu-
rodė, kad pirmadienį policija 
apklausė mašinistą, atliekant 
tyrimą dėl avarijos priežasčių, 
o paskui išleido jį namo.

BNS inform.

Naujasis Seimas į pirmą posėdį 
rinksis lapkričio 13 dieną

Naujasis Seimas į pir-
mą posėdį rinksis lapkri-
čio 13 dieną, kitą penkta-
dienį.

Tokį dekretą dėl naujai 
išrinkto Seimo pirmojo po-
sėdžio sušaukimo pasirašė 
prezidentas Gitanas Nausė-
da, pranešė Prezidentūra.

Posėdis prasidės vidur-
dienį. Per pirmąjį posėdį 
naujieji Seimo nariai duoda 
priesaiką, išrenkamas Seimo 
pirmininkas ir pavaduotojai.

Pirmąjį po rinkimų Sei-
mo posėdį pradeda vyriau-
sias pagal amžių Seimo 

narys, jis vadovauja posė-
džiams tol, kol išrenkamas 
Seimo pirmininkas.

Pagal Konstituciją, nau-
jai išrinkto Seimo pirmasis 
posėdis turi įvykti ne vė-
liau kaip per 15 dienų po 
Seimo išrinkimo.

Vyriausioji rinkimų ko-
misija šeštadienį patvirtino 
galutinius Seimo rinkimų 
rezultatus. Seimo rinkimus 
laimėjo Tėvynės sąjun-
ga-Lietuvos krikščionys 
demokratai, buriantys koa-
liciją su Liberalų sąjūdžiu 
ir Laisvės partija.

BNS inform.

Partijoms paskirstyta per 2,7 mln. eurų dotacijų
Vyriausioji rinkimų ko-

misija (VRK) ketvirtadienio 
posėdyje partijoms paskirs-
tė antrojo pusmečio dotaci-
jas – 2,51 mln. eurų.

Tai yra paskutinis sprendi-

mas pagal 2016 metų rinkimų 
rezultatus. Pavasarį dotacijos 
bus skirtos pagal šių metų rin-
kimų rezultatus. Asignavimus 
šiuo metu gaus devynios poli-
tinės partijos.

VRK duomenimis, vieno 

rinkėjo balso 2020 metų antro 
pusmečio finansinis koefici-
entas yra 0,6 euro. Tėvynės 
sąjunga-Lietuvos krikščionys 
demokratai gaus didžiausią – 
733,9 tūkst. eurų dotaciją.

BNS inform.
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija 
dėl Bažnyčios veiklos lapkričio 7–29 d.

Reaguodami į susiklosčiusią epidemiologinę padėtį, Lietuvos vyskupai, perimdami kaimy-
ninių šalių patirtį bei atsižvelgdami į svarbų tikinčiųjų poreikį dalyvauti šv. Mišiose bei priimti 
sakramentus ir į Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimą skelbti karantiną visoje šalyje, 
nusprendė, kad nuo lapkričio 7 d. 00 val. iki tol, kol galios Vyriausybės paskelbtas karantinas, 
šv. Mišios bus aukojamos ribojant tikinčiųjų skaičių. Tikintieji įleidžiami į bažnyčią su burną 
ir nosį dengiančiomis kaukėmis, išlaikomas saugus atstumas tarp pamaldų dalyvių (10 kv. m 
ploto vienam žmogui ir laikantis ne mažesnio kaip 2 m atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių 
(iki 5 asmenų ar šeimos narių)). Besimeldžiantys lauke tikintieji turi laikytis 2 metrų atstumo 
vienas nuo kito. 

Jaučiant simptomus, būdingus peršalimo ligoms, verčiau susilaikyti nuo Eucharistijos šven-
timo bažnyčioje, o šv. Mišiose dalyvauti likus namie ir naudojantis šiuolaikinėmis komunika-
cijomis.

Kaip ir pirmojo karantino metu, Lietuvos vyskupai ir toliau artimai bendradarbiauja su 
kompetentingomis valstybės institucijomis priimdami prevencijos priemones, adekvačias be-
sikeičiančiam pandemijos lygiui Lietuvoje.

Kviečiame nesiliauti nuoširdžiai Dievui užtarti vieni kitus: palaikyti malda ligonius, prašyti 
stiprybės medikams, slaugytojams ir visiems, kurie valstybėje priima sprendimus bei užtikrina 
sklandų mūsų visuomenės gyvenimą. Išlaikykime pasitikėjimą Dievu ir pagarbą bei veiklią 
meilę vieni kitiems!

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija

Vyriausybės sprendimu Lietuvoje 
trims savaitėms įvedamas karantinas

Nuo šeštadienio Lietuvoje 
siekiant sustabdyti koronavi-
ruso plitimą trims savaitėms 
įvedamas visuotinis karan-
tinas, trečiadienį nusprendė 
Vyriausybė.

Tikisi rezultatų
„Atsižvelgiant į nepalankią 

COVID-19 epidemiologinę si-
tuaciją siūlome skelbti visoje 
Lietuvos teritorijoje karanti-
ną“, – nutarimą Vyriausybės 
pasitarime pristatė sveikatos 
apsaugos ministras Aurelijus 
Veryga.

Vyriausybės posėdyje vė-
liau priimtu nutarimu, karanti-
nas įsigalioja lapkričio 7-osios 
vidurnaktį ir truks iki lapkričio 
29 dienos 24 valandos.

Premjeras Saulius Skver-
nelis per spaudos konferenciją 
po Vyriausybės posėdžio sakė, 
kad karantino įvedimas buvo 
neišvengiamas sprendimas, o 
ankstesni sprendimai dėl lo-
kalių karantinų savivaldybėse 
rodo, kad ši priemonė padeda 
suvaldyti viruso plitimą.

„Esu įsitikinęs, kad tai tikrai 
duos rezultatus stabilizuojant 
situaciją ir stabdant pandemi-
jos plitimą, mes turime visų 
Europos valstybių skaičius ir 
kreives, visur yra eksponenti-
nis augimas, mūsų sėkmė pri-
klausys nuo to, kaip laikysimės 
nurodymų, ir ne Vyriausybei, 
ne valdžiai, ne politikams to 
reikia, bet reikia mums vi-
siems“, – sakė S. Skvernelis.

Sveikatos apsaugos minis-
tras per spaudos konferenciją 
teigė, kad sprendimas šalyje 
skelbti karantiną priimtas at-
sižvelgus į medikų ekspertų 
rekomendacijas ir epidemiolo-
ginę situaciją.

„Tai buvo padaryta atsi-
žvelgiant į medikų ekspertų 
rekomendacijas, į tendencijas, 
kurias turim šalyje, ir nereikėtų 
ieškoti kažkokių sąsajų ypatin-
gų su laikmečiu ar su rinkimais 
ir jų pabaiga. Buvo stengiama-
si taikyti lokalesnes priemones, 
bet matome, kad virusas, ne-
paisant lokalių priemonių, plin-
ta šalyje“, – kalbėjo A. Veryga.

Maistas – tik išsinešimui
Karantino metu draudžiama 

viešojo maitinimo įstaigų, res-
toranų, kavinių, barų, naktinių 
klubų ir kitų pasilinksminimo 
vietų, lošimo namų ir lažybų 
punktų veikla, išskyrus maisto 
tiekimą išsinešimui.

Parduotuvės, prekybos cen-
trai, turgavietės ir kitos viešos 
prekybos vietos gali tęsti vei-
klą, užtikrinusios ne mažiau 
kaip 10 kvadratinių metrų plotą 
vienam pirkėjui.

Paslaugų teikimo vietose 
taip pat turės būti užtikrinamas 
10 kvadratinių metrų plotas 
klientui arba aptarnaujamas ne 
daugiau kaip vienas asmuo.

Draudžiama sveikatinimo 
paslaugų centrų, teikiančių 
poilsio paslaugas, veikla, taip 

pat kultūros, laisvalaikio, pra-
mogų, sporto įstaigų lankymas. 
Treniruotis galės aukšto meis-
triškumo sportininkai, taip pat 
leidžiamos individualios treni-
ruotės.

Draudžiami visi atvirose ir 
uždarose erdvėse viešose vie-
tose organizuojami komerci-
niai ir nekomerciniai kultūros, 
pramogų, sporto renginiai, 
šventės, mugės, festivaliai bei 
žmonių susibūrimai viešojoje 
vietoje iš anksto nustatytu lai-
ku, išskyrus aukšto meistriš-
kumo sporto varžybas, kai jos 
vyksta be žiūrovų.

Reikalavimas taip pat ne-
taikomas laidotuvėms, kai jose 
dalyvauja ne daugiau nei 10 
asmenų, šeimos narių skaičius 
neribojamas.

Vyriausybė taip pat planuoja 
teikti paramą, jei dėl karantino 
ribojimų ūkio subjektų apyvarta 
sumažės ne mažiau nei 30 pro-
centų ir ne mažiau nei 40 pro-
centų ūkinės veiklos vykdytojų 
atitinkamame sektoriuje taip pat 
patirs apyvartos sumažėjimą.

Kaukės tampa 
privalomos
Vyriausybės nutarimu nu-

statyta, kad viešose vietose 
galima būti ne didesnėmis nei 
penkių asmenų grupėmis, iš-
skyrus šeimos narius, reika-
laujama laikytis ne mažesnio 
kaip dviejų metrų atstumo tarp 
asmenų ar asmenų grupių.

Vyresni nei šešerių metų as-
menys viešose vietose privalės 
būti su kaukėmis, išskyrus as-
menis, sportuojančius atviroje 
erdvėje, reikalavimas netaiko-
mas sportininkams varžybose 
ir teisėjams, taip pat paslaugos 
teikimo metu, kai paslaugos 
negalima suteikti paslaugos 
gavėjui būnant su kauke.

Be kaukių gali būti neįgalie-
ji, jei dėl savo sveikatos būklės 
negali dėvėti kaukės. Šiems 
asmenims rekomenduojama 
nešioti veido skydelį.

Kaukės nebus reikalaujama 
ir už gyvenamosios vietovės 
– miestų, miestelių, kaimų, 
viensėdžių, sodininkų bendrijų 
– ribų, kai šalia nėra kitų asme-
nų 20 metrų spinduliu, išskyrus 
šeimos narius. Ribojamas ke-
liavimas miesto, tarpmiestinio 
ir priemiestinio reguliaraus su-
sisiekimo keleivinio transporto 
maršrutais – leidžiama užimti 
tik sėdimas vietas ne mažesniu 
kaip vieno metro atstumu.

Taip pat rekomenduojama 
riboti judėjimą dėl nebūtinų 
priežasčių  ir palikti gyvena-
mąją vietą tik vykstant į darbą, 
prekybos vietą, dėl sveikatos 
priežiūros ir kitų paslaugų, ne-
rengti asmeninių švenčių pri-
vačiose erdvėse arba jas orga-
nizuoti dalyvaujant ne daugiau 
nei 10 asmenų dėvint kaukes.

Siūloma riboti artimą kon-
taktą su kitų šeimų ir nariais 
arba susitikti ne daugiau nei 
dviejų šeimų ar namų ūkių na-

riams dėvint kaukes.

Darželiai ir
pradinės klasės 
lieka dirbti
Laikantis saugumo reika-

lavimų lieka dirbti vaikų dar-
želiai bei pradinės klasės, o 
ugdymas mokyklose pagal pa-
grindinio ir vidurinio ugdymo 
programas vykdomas nuotoli-
niu būdu arba derinant nuoto-
linį su kasdieniu būdu, išskyrus 
specialiosiose mokyklose.

Neformalusis vaikų švieti-
mas vykdomas nuotoliniu būdu 
arba stabdomas, išskyrus pro-
gramas, kurias vykdant užtikri-
namos asmenų srautų valdymo, 
saugaus atstumo laikymosi ir 
kitos sąlygos, organizuojamos 
lauke.

Patalpose neformaliojo ug-
dymo mokytojas galės dirbti su 
viena ne didesne kaip penkių 
mokinių grupe užtikrinant 10 
kvadratinių metrų plotą vienam 
besimokančiam.

Neformalusis suaugusiųjų 
švietimas turės būti vykdomas 
nuotoliniu būdu arba stabdo-
mas, išskyrus ne didesnėmis 
kaip penkių žmonių grupėmis, 
užtikrinant 10 kvadratinių me-
trų plotą asmeniui ir laikantis 
kitų sąlygų.

Draudžiamas 
ligonių lankymas
Sveikatos priežiūros įstai-

gos turės veikti užtikrindamos 
pacientų bei lankytojų srautų 
valdymą, sprendimą dėl am-
bulatorinių paslaugų priims jas 
teikiantis specialistas, įvertinęs 
paciento sveikatos būklę.

Kontaktiniu būdu bus teikia-
mos odontologijos, nėščiųjų, 
gimdyvių ir naujagimių sveika-
tos priežiūros paslaugos, vaikų 
ir suaugusiųjų skiepijimo pagal 
imunoprofilaktikos programą 
paslaugos, taip pat paslaugos 
vykdant ligų prevencijos pro-
gramas, išduodamos darbui rei-
kalingos sveikatos pažymos.

Sveikatos priežiūros įstai-
gos vadovai turės užtikrinti, 
kad įstaigoje asmens sveikatos 
priežiūros paslaugos teikiamos 
pagal patvirtiną planinių staci-
onarinių ir planinių ambulato-
rinių asmens sveikatos priežiū-
ros paslaugų planą, parengtą 
pagal ministro reikalavimus.

Sveikatos priežiūros įstai-
gose draudžiamas pacientų 
lankymas, išskyrus įstaigos va-
dovo ar kito jo įgalioto asmens 
leidimu itin sunkios būklės pa-
cientų, pacientų iki 14 metų ir 
gimdyvių lankymą.

Šalyje taip pat lieka galioti 
valstybės lygio ekstremali situ-
acija, trečias – visiškos pareng-
ties – civilinės saugos sistemos 
parengties lygis. Ekstremali 
situacija šalyje buvo paskelbta 
vasario 26 dieną. Karantinas 
dėl pandemijos anksčiau šalyje 
buvo įvestas kovo 16 dieną ir 
galiojo iki birželio 16 dienos. 

BNS inform.

Jau sumokėta 11 mln. eurų žemės mokesčio
Daugiau nei 209 tūkst. 

žemės mokesčio mokėtojų 
per savaitę sumokėjo apie 
11 mln. eurų – 28 proc. visos 
mokėtinos sumos, skelbia 
Valstybinė mokesčių ins-
pekcija (VMI).

Vienam gyventojui di-
džiausia apskaičiuota mo-
kesčio suma šiemet siekia 
30,8 tūkst. eurų, o įmonei 

– 79 tūkst. eurų. Planuojama, 
jog iš viso į savivaldybių biu-
džetus jo bus surinkta 39,4 
mln. eurų.

VMI Mokestinių prievo-
lių departamento direktorės 
Stasės Aliukonytės-Šnirienės 
teigimu, šiemet įvairios len-
gvatos pritaikytos 481 tūkst. 
gyventojų ir 3,8 tūkst. įmonių 
– 11,6 tūkst. daugiau nei per-
nai, o bendra lengvatų suma 

sieks apie 8,99 mln. eurų – 
466 tūkst. eurų daugiau.  

Pasak VMI, didelė dalis 
savivaldybių nusprendė tai-
kyti lengvatas nukentėjusiems 
nuo Covid-19,  įskaitant dau-
giavaikes šeimas, – jų suma 
siekia 1,76 mln. eurų. 

Žemės mokestį sumokėti 
galima iki lapkričio 16 die-
nos.

BNS inform.

Daugėja į autoįvykius pakliuvusių laukinių gyvūnų
Spalio 26 – lapkričio 1 

d. į Aplinkos apsaugos de-
partamento Pranešimų pri-
ėmimo tarnybą daugiausia 
kreiptasi dėl į autoįvykius 
pakliuvusių laukinių gyvū-
nų – 189 kartus.

Iš viso spalio 26 – lapkričio 
1 d. Aplinkos apsaugos depar-
tamento Pranešimų priėmimo 
tarnyba apie galimus pažeidi-
mus gavo 421 pranešimą.

Pranešimų priėmimo tar-
nybos darbuotojams apie 
žvejybos pažeidimus praneš-
ta 40 kartų, apie medžioklės 

– 21. Dėl netinkamo atliekų 
tvarkymo kreiptasi 28 kartus, 
atliekų deginimo 29, nuotekų 
– 7, vandens taršos – 9, pa-
krantės apsaugos juostų pažei-
dimų – 3, neteisėtų kirtimų – 
15, oro taršos – 27 kartus.

Atėjus ilgesniam tamsia-
jam paros metui Pranešimų 
priėmimo tarnyba gauna dau-
giau pranešimų apie į autoįvy-
kius pakliuvusius laukinius 
gyvūnus. Praėjusią savaitę dėl 
tokių įvykių kreiptasi 189 kar-
tus (ankstesnę savaitę tokių 
pranešimų buvo 151).

Reaguodami į pranešimus 

apie galimus pažeidimus 
aplinkosaugos pareigūnai ne 
darbo metu patikrinti infor-
macijos vyko 25 kartus.

Apie žvejybos praneši-
mus buvo pranešta 15 kartų 
(12 pasitvirtino), 6 kartus 
buvo pranešta apie medžio-
klės pažeidimus – 5 pasi-
tvirtino. Apie vandens taršą 
pranešta 1 kartą (pasitvirti-
no). Dėl atliekų deginimo 
kreiptasi 1 kartą (pasitvirti-
no). Apie nuotekas pranešta 
1 kartą, atvejis pasitvirtino.

Aplinkos apsaugos 
departamento inform.

Karštajai koronaviruso linijai nuo penktadienio 
talkins per pusšimtį karių savanorių

Karštosios koronaviruso 
linijos 1808 operatoriams 
nuo penktadienio talkins kiek 
daugiau nei 50 Krašto apsau-

gos savanorių pajėgų karių.

Apie tai ketvirtadienį BNS 
informavo Karštąją koronavi-

ruso liniją administruojančios 
Kauno greitosios medicinos 
pagalbos stoties direktorius 
Nerijus Mikelionis.
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Vietomis rūkas.
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PV, 
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R,
2-6 m/s
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ANEKDOTAI
– Tai ne, tyliai skraidau ir 

peles ėdu!
***
Trys skustagalviai paprašė 

Algimanto Čekuolio parūkyt 
ir netyčia įgijo aukštąjį 
išsilavinimą...

***
Pirmokėlius nuvežė 

ekskursijos į modernų ūkį. 
Mokytojas klausia vaikų:

– Na, vaikučiai, kokius garsus 
jūs šiandien girdėjote fermoje?

Vaikai pasakoja:
– Mūūū...
– Kriu kriu kriu...
– Beeee...
- Ei tu, mažas, švilpk nuo 

traktoriaus greičiau...
***
– Brangusis, tu tik 

įsivaizduok, kaip bus gerai: aš 
išlaikysiu teises, nusipirksime 
mašiną, pamatysime pasaulį!

– Kurį? Šį ar aną?
***
Muzikos mokytojas sako 

Petriukui:
– Įspėju, jeigu nepradėsi 

tinkamai elgtis, pasakysiu 
tavo tėvams, kad turi gabumų 
muzikai!

***
Ateina ežiukas pas pelėdą ir 

klausia:
– O ką reiškia, jei kairę leteną 

niežti?
– Hmmm, gausi krūvą pinigų.

Orų prognozė lapkričio 6-9 d.

Naujojo ruso duktė ateina 
pas tėvą ir sako:

– Susiradau sau vyrą, tėte.
– Nu atsivesk, aš su juo 

pasikalbėsiu.
Ir štai jau po minutės pas jį 

įeina stačiatikių dvasininkas ir 
sako:

– Aš jūsų dukters vyriškis ir 
noriu ją vesti.

O naujasis rusas jam:

Pokalbis su žmogumi, ką 
tik nusipirkusiu kompiuterį,  
telefonu:

– Paspauskite dešinįjį pelės 
klavišą.

– Oj, o pas mane nėra tokio, 
pas mane abu klavišai kairieji.

– Hmmmm, na tada apsukite 
pelę 90 laipsnių kampu.

– Geras, o taip net patogiau...
***
Mergina sako savo 

pageidavimą dailininkui:
– Norėčiau savo portreto, kad 

jis būtų gražus ir panašus į mane.
Dailininkas:
– Gerbiamoji, čia jau turite 

apsispręsti - ar norite gražaus, ar 
panašaus į jus?

***
Penktokas Antanas 

17 kartų perskaitė knygą 
„Raudonkepuraitė“, bet taip ir 
nerado nė vieno panašumo su 
filmu, kurį rado tėčio spintoje.

***
Ateina pas suvalkietį svečias. 

Suvalkietis jį vaišina blynais. 
Svečias sako:

– Jau tris blynus suvalgiau, 
ačiū – nebenoriu.

Suvalkietis sako:
– Suvalgei keturis, bet tu 

valgyk, valgyk.
***
– O aš pelėda...
– Tipo vėlai guliesi ir vėlai 

keliesi?

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.

– O, geras! Bet man ir dešinę 
niežti.

– Tai reiškia greit tuos 
pinigus ir prarasi.

– O jei kaktą? O kairę ausį? 
O dešinę?

– Klausyk, ežy, eik ir 
nusiprausk!

***
– Degtinę, iš pačio ryto? 

Ir dar šiltą? Iš muilinės? Na, 
žinoma, galiu...

***
Kieme arabas daužo kilimą. 

Prieina naujasis rusas ir sako:
– Tai ką, neužsiveda?
***
Petriukas grįžta namo iš 

mokyklos ir, surinkęs visą 
šeimą svetainėje, pareiškia:

– Aš norėčiau informuoti 
visas suinteresuotas puses, 
kad šiandien aš, Petriukas, 
pasirodžiau prieš klasę visišku 
idiotu, kai per pamoką viešai 
pateikiau man žinomą vaikų 
atsiradimo versiją su gandru, 
kurios tikrumą man patvirtino 
kai kurie iš čia esančių 
asmenų!

***
Du alkani studentai sėdi 

kambaryje ir rūko. Vienas staiga 
svajingai klausia:

– Klausyk, nejauti? Kažkur 
šašlykais kvepia?!

– Kvaily, musę nuo cigaretės 
nuimk!

– Nu, tikiuosi, tu supranti, kad 
mano duktė ne šiaip sau panelė! 
Jai reikia brangių kvepalų ir 
panašiai!

– Na, kaip Dievas duos!
– Jai dar reikės pirkti brangias 

mašinas ir visa kita.
– Duok Dieve, duok Dieve...
– Nu gerai, eik.
Dvasininkas išėjo ir ateina 

dukra:

– Na ką, tėte, kaip tau jis?
– Tikras vargeta, bet man taip 

patinka, kad jis mane vadina 
DIEVU.

***
Į alkoholinių gėrimų 

parduotuvę ateina vyriškis 
ir paprašo 49 butelių alaus. 
Pardavėja jam sako:

– Pirkite 50 butelių bus geriau 
apskaičiuoti.

– Ką, ar aš jautis, kad vienas 
50 butelių neščiau!

***
Vyrukas per išpažintį sako:
– Esu labai padorus: 

negeriu, vakarais nesišlaistau 
gatvėmis, nevilioju moterų ir 
net nežiūriu į jų pusę, guluosi 
aštuntą valandą vakaro ir 
kiekvieną sekmadienį einu į 
bažnyčią.

– Taip, mano sūnau, bet visa 
tai labai greitai pasikeis, kai tik 
iš čia išeisi, – atsako kalėjimo 
kapelionas.

***
Motina bara sūnų 

dvejetukininką:
– Tu toks pat kvailas 

bukaprotis kaip ir tavo tėvas!
Tuo metu į kambarį įeina 

tėvas:
– Tai ką, vadinasi, aš kvailas 

bukaprotis?
– O tu išvis tylėk, ne apie tave 

kalbam!
***

VAIZDO TECHNIKA

• Palydovinę anteną. 1,65 m 
diametro. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Visiškai naują, nenaudotą 
televizorių Samsung. 
Įstrižainė 138 cm. Kaina 
350 Eur. Tel. 8 646 51 495. 
Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Įvairius svarmenis (štangas).  
Tel. 8 612 21 255. Rokiškis

• Orini šautuvą. 4.5 mm, puikiai 
veikiantis, yra keletas šovinių 
išbandyti. Tel. 8 619 52 150. 
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Dvejas naudotas buto duris, 

vienerios durys su stiklu. 
Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Vandens siurblį IBO 
OHI25 - 40/180 (naudotas 
tik vieną žiemą).  Kaina 20 Eur. Tel. 8 610 49 507. Rokiškis


