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Avaringoje vietoje – vėl eismo įvykis

Rugsėjo 8 d. apie 14 val. kelyje Daugpilis – Panevėžys, ties 
posūkiu į Rokiškį, įvyko eilinis eismo įvykis: šalutiniu keliu nuo 
Rokiškio važiavusio saugos automobilio vairuotojas nesustojo 
praleisti Kupiškio kryptimi važiavusio sunkvežimio. 

„Laimė, kad žmonės nenukentėjo“, – taip eismo įvykį įvertino 
abiejų mašinų vairuotojai. 

Jei sunkvežimyje beveik nematyti susidūrimo žymių, tai saugos 
automobilis apgadintas gana smarkiai.

Rokiškėnai jau ne kartą diskutuoja, kad būtent prie įvažiavimo į 
Rokiškį reiktų transporto žiedo.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Savaitės policijos įvykių apžvalga
Rugpjūčio 30 – rugsėjo 5 

dienomis Panevėžio apskrities 
policija registravo 697 įvykius 
(praėjusią savaitę – 720), pra-
dėti 46 (praėjusią savaitę – 59) 
ikiteisminiai tyrimai. Į areštinę 
pristatyti 24 asmenys.

Per savaitę buvo pradėta 11 
ikiteisminių tyrimų dėl vagysčių 
(4 – iš negyvenamų patalpų, 1 – iš 
gyvenamojo namo ar buto, 4 – iš 
automobilio, 1 – iš parduotuvės, 
1 – kita). Penkios vagystės įvyk-
dytos Panevėžio mieste, 3 – Pane-
vėžio rajone, 3 – Rokiškio rajone. 

Vagysčių šią savaitę neregistruota 
Biržų, Kupiškio ir Pasvalio rajo-
nuose.

Pradėtas vienas ikiteisminis ty-
rimas dėl plėšimo, 6 – dėl sukčia-
vimo, 1 – dėl turto sunaikinimo ar 
sugadinimo, 3 – dėl viešosios tvar-
kos pažeidimo, 1 – dėl pasiprieši-
nimo valstybės tarnautojui.

Rugpjūčio 30 – rugsėjo 5 die-
nomis apskrities keliuose regis-
truoti penki įskaitiniai (kai nu-
kentėjo žmonės) eismo įvykiai. 
Jų metu žuvo automobilio kelei-
vė, sužeisti automobilio vairuoto-
jas, keleivė ir pėstysis. Policijos 

pareigūnai sustabdė 5 neblaivius 
vairuotojus, kuriems nustatyta, 
kad kraujyje yra daugiau nei 1,5 
promilės alkoholio, todėl taikoma 
baudžiamoji atsakomybė. Trys 
neblaivūs vairuotojai prie auto-
mobilio vairo sėdo Panevėžio 
mieste, 1 – Rokiškio rajone, 1 – 
Kupiškio rajone.

Šį savaitgalį Panevėžys šven-
tė 518-ąjį miesto gimtadienį. 
Pareigūnai dėkoja dalyviams už 
kultūringą elgesį – rugsėjo 3 – 5 
dienomis vykusių renginių metu 
incidentų neužfiksuota.

Panevėžio VPK inform.

Rokiškėnų pasirodymai Juventus lygos 3×3 varžybose

Rugsėjo 5 dieną Rokiš-
kio KKSC sporto salėje vyko 
„Umaras-Juventus Summer 
league“ 3×3 krepšinio turnyro 
devintasis etapas, kuriame savo 
miesto garbę gynė ir penkios ro-
kiškėnų komandos. Geriausiai 
tarp suaugusiųjų sekėsi Rokiš-
kio vyrų komandai „Rokiškis 
3×3 Team“, kuri mėgėjų grupės 
finale po įnirtingos kovos 11:10 
įveikė „110 pirmu bėgiu“ iš 
Ukmergės ir tapo grupės čem-
pione. Komandą atstovavo Egi-
dijus Vilimas, Mantas Virbalas, 
Karolis Kvedaravičius ir Arnas 
Juškevičius.

U-12 grupėje varžėsi dvi Rokiš-
kio KKSC auklėtinių komandos. 
Rokiškis-1 komanda (Ignas Juode-

lė, Justas Bagdonavičius, Karolis 
Pimpė ir Matas Lekūnas) po me-
timo su sirena pralaimėjo ketvirt-
finalyje ir užėmė penktąją vietą, o 
jų Rokiškis-2 (Nojus Jansons, Mar-
tynas Dabrega ir Martynas Karaliū-
nas) taip pat neperžengė ketvirtfi-
nalio barjero ir liko šeštoje vietoje.

U-14 grupė Rokiškio koman-
da kovėsi iki pat galo, tačiau 
mažajame finale 11:15 nusileido 
Perkūnui iš Švenčionių ir liko ke-
tvirtojoje pozicijoje. Rokiškio ko-
mandą atstovavo Salvijus Lauža-
dis, Augustas Bimba, Domantas 
Šimkus ir Margiris Motiejūnas.

U-15 ir U-16 grupėse varžėsi 
dar viena Rokiškio KKSC au-
klėtinių komanda „Plytininkai“. 
U-15 grupėje jie įveikė varžovus 
iš Visagino ir tapo šios grupės 

čempione, tuo tarpu U-16 grupėje 
„Plytininkų“ komanda mažaja-
me finale 10:9 sugebėjo palaužti 
„Ąžuolas U16“ komandą iš Zara-
sų ir dar papildomai pasidabino 
bronzos medaliais. Šios koman-
dos garbę turnyre gynė Ugnius 
Gintautas, Ignas ir Matas Juoza-
pavičiai bei Nojus Naprys.

Norintieji žaisti krepšinį vai-
kai, gali kreiptis į Kūno kultūros 
ir sporto centrą. Jame vaikinus 
gimusius 2011-2012 ir 2013-2014 
metais treniruoja Arnas Juškevi-
čius (Tel. 8 626 20485), o vaiki-
nus gimusius 2003-2005, 2006-
2007 ir 2009-2010 metais ugdo 
treneris Gvidonas Markevičius 
(Tel. 8 685 70110).

KKSC inform.,
Aistės Morkvėnaitės nuotr.

Sumušė metaliniu strypu
Rugsėjo 6 d. apie 22 val. Rokiškyje, Jaunystės g., automobilių 

stovėjimo aikštelėje, pažįstamas vyras (g. 1986 m.) metaliniu stry-
pu smurtavo prieš vyrą (gim. 1976 m.), kuris perduotas medikams.

Panevėžio VPK inform.

Gelbėjo į šulinį įkritusį barsuką
Rugsėjo 4-osios rytą buvo pranešta, kad Rokiškio rajone, Obelių 

seniūnijoje, Zarinkiškių kaime, į šulinį įkrito bebras. Atvykę ugnia-
gesiai pamatė, kad šulinyje plaukioja ne bebras, o barsukas. Jie iš-
traukė gyvūną ir uždengė šulinį.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inform.

Namo rūsyje degė sauna
Rugsėjo 4 d., apie 21 val. 37 min., Rokiškyje, Sodų gatvėje, gy-

venamojo namo rūsyje atvira liepsna degė sauna. Gaisro metu iš-
degė pirtis, apdegė vonios kambarys, koridorius ir 2 kub. m malkų. 
Autonominis dūmų detektorius name buvo.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inform.

Pasigedo orapūtės
Rugsėjo 8 d., 12.13 val. pranešta, kad Rokiškio r., Juozapavos k., 

iš daugiabučio namo kiemo, pavogta orapūtė. Nuostolis – 450 eurų.
Panevėžio VPK inform.

Rokiškėnai skiepijasi aktyviau, nei šalies vidurkis
Rugsėjo 9-ąją rajono savi-

valdybėje Socialinės paramos 
centras surengė informacinį 
renginį pagal projektą „Ben-
dradarbiavimas ir informaci-
jos apie socialines paslaugas 
sklaida Rokiškio mieste“. Jame 
pranešimą skaitė Nacionalinio 
visuomenės sveikatos centro 
prie Sveikatos apsaugos mi-
nisterijos Rokiškio skyriaus 
vyriausioji specialistė, laiki-
nai vykdanti skyriaus vedėjo 
funkcijas, Daivutė Bulovienė. 
Ji kalbėjo apie tai, kaip šiuo 

metu rokiškėnai skiepijasi nuo 
covid-19. Pagal paskiepytų as-
menų kiekį mūsų rajonas šaly-
je užima 7-ąją vietą. 

Pirmaja doze mūsų rajone pa-
skiepyta, rugsėjo 9-osios duomeni-
mis, 69 proc. O visiškai pasikiepiję 
yra 64 proc. žmonių. Tuo tarpu ša-
lyje vidurkis skiepytų pirmąja doze 
yra vos 60 proc.

Jau susidurta su atvejais, kai 
mokyklose jau yra sergančių vaikų. 
Jie, pasak pranešėjos, iš karto per-
eina į nuotolinį ugdymą. 

Šiuo metu covid-19 serga dau-
giau nei 30 rokiškėnų, rugsėjo 9-ąją 
užfiksuoti du nauji atvejai. Trys 
rajono ligoniai gydomi šalies ligo-
ninėse. Pasak D. Bulovienės, šiuo 
metu rajono ligoninėje nėra gydo-
mi covid-19 pacientai, apskrityje 
šiuos ligonius priima Panevėžio 
respublikinė ir Visagino ligoninės. 

Nuo epidemijos pradžios, co-
vid-19 jau nusinešė 66 rokiškėnų 
gyvybes, o dar 127 – mirė nuo kitų 
ligų, bet buvo užsikrėtę ir covid-19.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

www.rokiskiosirena.lt
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Skemų koplyčia – bylojanti žmogiškąjį orumą

Skemų socialinės globos na-
muose minėtas pirmasis koply-
tėlės jubiliejus. Prieš penkerius 
metus ši jauki sakralinė erdvė 
pakvietė tikinčiuosius šių namų 
gyventojus bei darbuotojus mal-
dai. Dabar ji – šv. Mišių, maldų, 
išpažinčių, galimybės pabūti 
vienumoje su Dievu vieta. Vieta, 
bylojanti žmogiškąjį orumą.

Nuo draudimo iki 
įprastos kasdienybės
Skemų socialinės globos na-

mai mini 85-uosius veiklos metus. 
Šie namai – puikus atspindys to, 
kaip keitėsi požiūris į neįgalaus 
žmogaus vietą visuomenėje, jo 
poreikių supratimą, jų atliepimą. 
Štai jei anksčiau tai buvo didelis 
ūkis su karvių, kiaulių fermomis, 
kilometrinėmis daržų eilėmis, tai 
dabar namai – ne tik gyvenimo 
vieta ypatingiems žmonėms, bet ir 
meno, kultūros, dvasinio tobulėji-
mo vieta. Čia net vaismedžiai so-
dinami tokie, kad neįgalus žmogus 
galėtų jų pasiskinti. Namų erdvės 
byloja žinomiausių šio krašto ir 
Lietuvos menininkų darbais.

Sąžinės, kitaip dar religijos 
laisvė – viena esminių žmogaus 
teisių. Ilgą sovietmečio laikotarpį 
sielovada apskiritai, o ką jau kal-
bėti apie neįgalių žmonų sielova-
dą, buvo tabu. Lietuvai atkūrus 
nepriklausomybę, dėmesys neįga-
liųjų žmonių sielovadai gerokai 
išaugo. Šių namų globotiniai ga-
lėjo priimti Krikšto sakramentą, 
dalyvauti reguliariai aukojamose 
šv. Mišiose. Tačiau tik nedauge-

lis jų dėl sveikatos galėjo patekti 
į artimiausias Rokiškio šv. apaš-
talo evangelisto Mato ir Obelių 
šv. Onos bažnyčias. Visgi pati 
didžiausia rajone šeima, kaip ją 
vadina Skemų socialinės globos 
namų direktorius Gintaras Girš-
tautas, kasmet Kūčių vakarą susi-
renka bendrai maldai ir vakarienei. 
Akivaizdu, kad kilo klausimas, ar 
neverta turėti nors ir nedidelius, 
bet savo maldos namus.

Vandens nugeležinimo 
stoties neatpažįstamos
permainos
Ir tokia galimybė atsirado. Ske-

mų socialinės globos namų direk-
toriui Gintarui Girštautui ir jo ko-
lektyvo nariams kilo idėja maldos 
namams pritaikyti nebenaudojamą 
vandens nugeležinimo stotį. Ta-
čiau ne šiaip sau imti ir įkurdinti 
koplyčią, o paversti ją oria, uni-
kalia maldos erdve. Pastatas buvo 
iš esmės suremontuotas. Niekas 
jame neprimena tos buvusios van-
dens nugeležinimo stoties. Ko-
plyčia atrodo, kaip specialiai tam 
statyta. Jos fasadą puošia kalvio 
Sauliaus Kronio darbai. Jis nukalė 
ir koplyčios viduje esantį unikalų 
sietyną. Milžiniškas, tačiau labai 
lakoniškas kryžius – rokiškėno 
menininko Gintaro Varno darbas. 
Langų vitražus kūrė Igoris Skrip-
ka. O štai Kryžiaus kelio stotys 
– dailininko Arvydo Bagdono kū-
riniai. Lubas ištapė dailininkė Bi-
rutė Dapkienė. Kaip ir daugelyje 
šventovių, giedotojams skirti va-
dinamieji viškūs. Tai ne šiaip duo-

klė architektūrai ar religinėms tra-
dicijoms. Jau daugelį metų Skemų 
socialinės globos namų giedotojai 
ne tik gieda pamaldų metu, bet ir 

rengia „Giesmių pynę Marijai“ – 
šventinę maldos, giesmės, pasibu-
vimo popietę. 

Dar originalesnė yra šios ko-

plyčios varpinė. Ji sukurta iš van-
dens bokšto. Todėl daugelis keliu 
Panevėžys – Daugpilis keliaujan-
čiųjų grožisi bei klausinėja, kas gi 
čia per įdomus namelis-bokštelis 
toli šviečia tarp miškų. Ir labai nu-
stemba sužinoję, kad tai – koply-
čios varpinė.

Netrūksta tikinčiųjų
Skemų koplyčia 5-erių metų 

jubiliejų turėjo švęsti dar birželį. 
Tačiau covid-19 epidemija ne-
noriai paleido iš savo rankų. Tad 
nuspręsta šventę atidėti rudeniop. 
Akivaizdu, kad maldos namai 
Skemų socialinės globos namų gy-
ventojams labai svarbūs. Jubilieji-
nę dieną ne visi jie tilpo bažnyčio-
je, dar nemažai meldėsi ir lauke. 

Daugelis ėjo išpažinties, priė-
mė Švč. Sakramentą. Žmonės ne-
slepia: jiems svarbu čia būti. Tie, 
kurie gali, meldžiasi, kiti gi tyliai 
sėdi mąsliame susikaupime.

Ir Skemų gyvenvietės žmonėms 
ši koplytėlė nesvetima: ji atvira ir 
jų maldai.

Koplytėlės jubiliejui skirtas šv. 
Mišias aukojo Rokiškio dekanato 
dekanas Eimantas Novikas. Įdo-
mu, kad šventė surengta kaip tik 
per dvasininko gimtadienį. Kartu 
su juo už Skemų žmones meldė-
si ir Obelių klebonas, Kriaunų ir 
Aleksandravėlės parapijų admi-
nistratorius Laimonas Nedveckas. 
Giesmėmis jubiliejines pamaldas 
puošė vargonininkas Justinas Ša-
pola, dainininkės Asta Vajegienė 
ir Giedra Markevičienė.

Žmonės susikaupę klausė de-
kano pamokslo apie kiekvieno 
žmogaus svarbą, jo žmogiškąjį 
orumą, Dievo meilę ir jo dovaną 
žmonėms – Kryžių.

Net pliaupiant lietui niekas 
neskubėjo skirstytis, norėta pasi-
džiaugti, pasibūti.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Stebuklingoji Vido Seibučio atvirukų kolekcija: 
laukimo džiaugsmas ir originalios istorijos

Kol vyko Vido Seibu-
čio parodos pristatymas, 
jam į telefoną atėjo žinu-
tės, kad paštą pasiekė jo 
kolekcijos papildymai: 
atvirukai iš Nyderlan-
dų. Taigi, kolekcininkas 
jau seniai nebeskaičiuo-
ja savo kolekcijos kitaip, 
kaip tik „duotuoju mo-
mentu“: mat ji pildosi 
kasdien ne dienomis, o 
valandomis. Per dieną jo 
pašto dėželę vidutiniškai 
pasiekia 2-5 atvirukai, 
o dienos rekordas buvo 
net 34. Tuo metu, kai kal-
bėjomės su ponu Vidu, 
jo albumuose buvo rū-
pestingai sudėlioti 5434 
atvirukai, skirti oficialiai 
kolekcijai (o neoficialiai, 
pavyzdžiui, besikartojan-
čių) ten yra pusaštunto 
tūkstančio. Mat ponas 
Vidas aktyviai dalyvauja 
„postcrossing“ judėjime. 
Ir jo surinkta atvirukų 
kolekcija yra penktoji pa-
gal dydį Lietuvoje.

Laiko dėželėse
Kur gi laikyti tokią di-

džiulę kolekciją? Ponas 
Vidas neslepia: tam pasi-
tarnauja viename prekybos 
centrų pardavinėjami su-
lankstomi baldeliai – pufai. 
Jų viduje puikiai telpa visa 
kolekcija ir neužgriozdina 
namų erdvės. 

Kaip gi kilo idėja imtis 
kolekcionuoti atvirukus. 
Ir ne bet kokius: o pasira-
šytus. Mat maži spalvin-
gi atvirukai slepia ištisas 
istorijas: ir asmeninius 
pasiekimus, ir išgyventas 
dramas?

Ponas Vidas atviras: jis 
susidomėjo „postcrossing“, 
perskaitęs straipsnį kelio-
nių ir laisvalaikio žurnale 
prieš gerus septynetą metų. 
Jis ir tą žurnalo numerį, 
nuo kurio prasidėjo kelionė 
po užburiantį susirašinėji-
mo pasaulį, išsaugojo.

Kas apskritai yra „pos-
tcrossing“? V. Seibutis 
pasakojo, kad 2005 m., 
vis labiau įsigalint moder-
niosioms technologijoms, 
ir vis mažiau besiunčiant 
„tikrų“ laiškų, vienas por-
tugalas sugalvojo origi-
nalią idėją: imti siuntinėti 
ranka rašytus atvirukus 
žmonėms, kurie norėtų taip 
pat bendrauti. Idėja sulau-
kė didžiulio palaikymo: 
jau 2008 m. gautų atvirukų 
skaičius viršijo milijoną, o 
šiemet „postcrossing“ fa-
nai vieni kitiems išsiuntė... 
per 63 mln atvirukų. 

Lietuva, aktyviausiųjų 
siuntėjų sąraše, pasak paš-
nekovo, yra 18-ojoje vieto-
je. Štai 2013 m. iš Lietuvos 
po pasaulį pasklido per 270 
tūkst. atvirukų, o šiemet 
jų skaičius jau viršijo 780 
tūkst. Tiesiog gauti atviru-
ką neužtenka: kad jis būtų 
„įskaitytas“, dar reikia už-
registruoti specialioje face-
book paskyroje.

Kadangi, kaip pats sako, 
kartais užregistruoja ir po 
5-6 atvirukus per dieną, 
akivaizdu, kad Rokiškio 
pašte yra dažnas svečias.

Pašto lipdukas – 
baisiausias kenkėjas
Kas labiausiai gadina 

gaunamą atviruką? Ponas 
Vidas atviras – nelemti 

pašto lipdukai. Kartais jie 
užgožia net pusę teksto ir 
niekais paverčia žmonių 
pastangas puošti savo kūri-
nius. Atvirukas iš tiesų yra 
tarsi mažas meno kūrinys: 
kaligrafiškai išrašytas. Su 
palinkėjimais, piešiniais, 
lauko žolynų kompozici-
jomis. Su trumpu tekstu 
ar ištisa gyvenimo istorija. 
Argi gali nejaudinti vieno 
Permės gyventojo istorija: 
jis gaisre neteko visos savo 
šeimos. Iš gilios depresijos 
žmogų ištraukė tik bendra-
vimas šiais atvirukais. Kai 
buvo ko laukti, ko tikėtis 
nevilties akimirkoje. Su 
šiuo žmogumi, kuris atvi-
rukų dėka ir užsienio kal-
bų pramoko tiek, kad dirba 
vertėju Prancūzijoje, ponas 

Vidas bendrauja jau šeše-
rius metus.

Kita šeima jau renka 
atvirukų kolekciją savo į 
pasaulį ateisiančiam vaike-
liui. Istorijos, pasak pono 
Vido, būna jautrios, nuo-
širdžios, tikros. Kartais 
tam tolimam, nepažįsta-
mam žmogui išpasakojama 
viltys ir skauduliai, kurių 
nedrįstų patikėti artimiau-
siems. 

Atvirumas už atvirumą: 
ir ponas Vidas kartais su-
laukia klausimų, kokia jo 
didžiausia paslaptis ar sva-
jonė...

Ir kai ant tos svajonės 
pamatai užlipdytą tą ne-
lemtą didžiulį lipduką...

Žinoma, yra ir tokių 
atvirukų, kurių perskaityti 

nepavyksta: parašyti japo-
nų, kinų, kitomis egzotinė-
mis kalbomis. O lengves-
nėmis kalbomis skirtus 
palinkėjimus išsiversti tal-
kina bendraminčiai ir verti-
mo programos. „Sužinojau, 

kad mano vardas ispaniškai 
reiškia gyvenimas“, – apie 
bendravimo niuansus pasa-
kojo pašnekovas.

Lina  DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ,

bus daugiau
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Ministerija įteisino sprendimą skiepyti 
nuo COVID-19 sustiprinamąja doze

Ministerija įteisino sprendi-
mą skiepyti tam tikras gyven-
tojų grupes nuo COVID-19 su-
stiprinamąja doze.

„Ministerija įteisino sprendi-
mą“, – BNS informavo sveikatos 
apsaugos ministro atstovė spau-
dai Aistė Šuksta.

„Vakar vakare baigėme galuti-
nai derinti pagal pastabas doku-
mentą ir išleidome. Tai reiškia, 
kad nuo šiandien pastiprinančiai, 
trečiajai dozei galima registruotis 
tiek per koronastop.lt, tiek telefo-
nu 1808“, – LRT radijui patvir-
tino ir sveikatos apsaugos minis-
tras Arūnas Dulkys. 

Jis LRT televizijai dar pirma-
dienį teigė, kad pats skiepijimas 
prasidės rugsėjo viduryje.

Sustiprinamąja doze bus skie-

pijami sveikatos apsaugos siste-
moje, slaugos ir globos įstaigose 
dirbantys žmonės, taip pat vyres-
ni nei 65 metų gyventojai. Skie-
pytis bus galima tik praėjus ne 
mažiau nei pusmečiui nuo vakci-
nacijos pagal pilną schemą.

Gyventojai bus skiepijami 
„Pfizer“ ir „Moderna“ vakcino-
mis.

Gyventojų revakcinacija pra-
dedama atlikus mokslinius ty-
rimus, parodžiusius, kad po 
pusmečio po skiepijimosi koro-
naviruso antikūnų kiekis organiz-
me smarkiai sumažėja.

A. Dulkio teigimu, svarstoma, 
kad ilgainiui visi skiepytis galin-
tys gyventojai bus revakcinuoja-
mi.

„Nacionaliniu lygmeniu buvo 
atlikti trys tyrimai, būtent tų gru-

pių žmonių, kurie nuo gruodžio 
27 dienos praėjusių metų pirmieji 
ir buvo skiepyti. Būtent tie tyri-
mai parodė, kad praėjus šešiems 
mėnesiams po antrosios dozės 
labai ryškiai yra sumažėjusi ap-
sauga. Tai reiškia, kad panašu, 
kad analogiškai galėsime ekstra-
poliuoti tą skiepijimą ir į kitas 
grupes. Pasitarsime su moksli-
ninkais, ekspertais, galbūt čia 
reikės ir kažką papildomo atlik-
ti“, – LRT radijui sakė ministras.

Vilniaus universiteto Medici-
nos fakulteto profesorė Aurelija 
Žvirblienė LRT radijui teigė, kad 
ateityje COVID-19 skiepai gali 
tapti periodiniais, o asmenys, 
ypač jauni žmonės, galėtų būti 
revakcinuojami nebūtinai kas-
met, o ir kas dvejus-trejus metus.

BNS inform.

Užs. 1441

Rokiškio Šv. apaštalo 
evangelisto Mato parapijoje 
prasidės Katechezė

Rugsėjo 26 d. Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijoje 
prasidės Katechezė, bažnyčioje dalyvaujant Šventosiose mišiose.

Registruotis rugsėjo 20-24 d. rokiskioparapija@gmail.com
Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos inform.

Suvainiškiečių bei moterų 
klubo „Sanpaulija“ nariai 
dalyvavo išvykoje

Rugsėjo pirmąjį savaitgalį būrelis suvainiškiečių bei moterų 
klubo „Sanpaulija“ narių dalyvavo smagioje pažintinėje – pra-
moginėje išvykoje į Lietuvos gražiausią kampelį.

 
Nida – žvejų kaimas Kuršių nerijoje, tapęs patrauklia kurortine 

gyvenviete. Nida visus sužavėjo dailiais mediniais pamario name-
liais, nedidelėmis kavinukėmis, jaukiais kiemeliais, gražiai sutvar-
kyta Kuršių marių pakrante su molais, balto smėlio paplūdimiu prie 
jūros. Čia daug lankytinų vietų.

 Įvairius pojūčius žadino Mirusios kopos, pasiplaukiojimas lai-
vais po Kuršių marias iki Rusijos sienos ar iki Ventės rago aplankant 
Mingės kaimą. 

Paslaptingą vandenų pasaulį pažinome apsilankę Lietuvos jūrų 
muziejuje – delfinariume.

 Tad, kaip linkėjo kelionės vadovė, kaupkime ne daiktus, o patir-
tis ir prisiminimus!

Klubo inform.

Lietuvos eksportas šiemet augo 18,4 proc., importas – 24,6 proc.
Lietuvos eksportas šių metų sau-

sio–liepos mėnesiais buvo 18,433 mlrd. 
eurų, importas – 20,134mlrd. eurų, 
arba atitinkamai 18,4 proc. ir 24,6 
proc. daugiau nei tuo pat metu pernai. 
Vien lietuviškos kilmės prekių eks-
portas per metus išaugo 23,3 proc. iki 
11,248 mlrd. eurų.

Lietuvos užsienio prekybos deficitas 
per septynis mėnesius siekė 1,701 mlrd. 
eurų, pranešė Statistikos departamentas.

Eksporto padidėjimą lėmė išaugęs 
įvairių chemijos produktų (97 proc.), 
naftos produktų (32,7 proc.) (kiekis to-
nomis sumažėjo 7,6 proc.), antžeminio 
transporto priemonių (42,3 proc.) eks-
portas.

Importo padidėjimui įtakos turėjo pa-
didėjęs žalios naftos (34,5 proc.) (kiekis 

tonomis sumažėjo 13,8 proc.), antžemi-
nio transporto priemonių (45,1 proc.), 
elektros mašinų ir įrangos bei jų dalių 
(24,8 proc.) importas.

Be mineralinių produktų eksportas 
padidėjo 17,2 proc., importas – 20,9 
proc. Lietuviškos kilmės prekių ekspor-
tas be mineralinių produktų augo 22,3 
proc.

Lietuva daugiausia eksportavo į Ru-
siją (10,9 proc.), Latviją (9,2 proc.), Vo-
kietiją (8,3 proc.), Lenkiją (7,4 proc.), o 
importavo iš Vokietijos (13,1 proc.), Len-
kijos (12,4 proc.), Rusijos (10,8 proc.), 
Latvijos (7,7 proc.).

Lietuviškos kilmės prekių daugiau-
sia eksportuota į Vokietiją (10,3 proc.), 
Jungtines Valstijas (9,8 proc.), Lenkiją (7 
proc.), Latviją (6,8 proc.) ir Švediją (6,3 
proc.).

Lietuva daugiausia eksportavo che-
mijos pramonės produkcijos (15,4 proc.), 
mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros 
įrangos (13,9 proc.) įvairių pramonės 
dirbinių (9 proc.). Daugiausia importa-
vo mašinų ir mechaninių įrenginių (18,2 
proc.), mineralinių produktų (15 proc.), 
chemijos pramonės produkcijos (12,6 
proc.).

Per mėnesį – liepą, palyginti su birže-
liu – eksportas mažėjo 3,1 proc., impor-
tas augo 2,9 proc. Eksporto mažėjimui 
įtakos turėjo smukęs javų (55,4 proc.), 
naftos produktų (18,2 proc.), elektros 
mašinų ir įrangos, bei jų dalių (12,6 
proc.) eksportas. Importo augimą lėmė 
padidėjęs naftos produktų (2,5 k.), gele-
žies ir plieno (43,2 proc.) importas.

BNS inform.
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„Lietuvos draudimas“ tęsia „Apsaugok mane“ 
tradicijas: rugsėjį Rokiškio rajone 
visi moksleiviai bus apdrausti

Viena ilgiausiai šalyje 
gyvuojančių socialinės at-
sakomybės akcijų – sau-
gaus eismo iniciatyva „Ap-
saugok mane“ kasmet, 
kiekvieną rugsėjį, drau-
džia visus moksleivius nuo 
nelaimių keliuose. Šios 
akcijos metu didžiausia 
šalies draudimo bendro-
vė „Lietuvos draudimas“ 
kartu su Rokiškio rajono 
savivaldybe rugsėjį kvie-
čia pasirūpinti moksleivių 
saugumu keliuose: visi 
moksleiviai bus apdrausti, 
o savivaldybė savo ruožtu 
kviečia kiekvieną gyvento-
ją atkreipti dėmesį į vaikų 
saugumą. 

Vaikų saugumas – 
kiekvieno gyventojo
rankose 
„Kiekvienas rugsėjis – 

laikas, kuomet eismas tampa 
intensyvesnis, o vaikų, sku-
bančių į mokyklas ar būre-
lius – daugėja. Šiemet, po 
dar vienų neeilinių mokslo 
metų, dalis moksleivių grįš į 

ugdymo įstaigas.  Raginame 
visus tėvelius savo vaikams 
prieš naujus mokslo metus 
priminti elementarius, bet 
kartais gyvybiškai svarbius 
dalykus – kaip tinkamai 
pereiti perėją be šviesoforo, 
kodėl negalima eiti per ga-
tvę degant geltonam ir rau-
donam šviesoforo signalui, 
kaip teisingai vestis dviratį 
per perėją. Tai gali padėti 
vaikui reikiamu metu priimti 
teisingą sprendimą“, – sako 
Rokiškio rajono savivaldy-
bės administracijos direkto-
rius Andrius Burnickas. 

Įvykių pasitiko kasmet
„Apsaugok mane“ inicia-

torė, didžiausia šalies drau-
dimo bendrovė „Lietuvos 
draudimas“ sako, kad per 
22-ejus akcijos metus pavy-
ko atkreipti dėmesį ir auginti 
visuomenės atsakomybės 
jausmą už kiekvieną vaiką 
kelyje:

„Kasmet visoje šalyje, 
visą rugsėjį apdraudžiame 
daugiau nei 320 tūkst. vai-

kų  – tiek moksleivių turime 
šalyje ir visiems jiems galio-
ja draudimo apsauga. Šios 
akcijos tikslas – didinti vi-
suomenės dėmesį ir mažinti 
nelaimių keliuose skaičių. 
Šiuo metu fiksuojame be-
veik 100 rugsėjo mėnesiais 
patirtų nelaimingų atsitikimų 
ir esame nukentėjusiems iš-
mokėję daugiau nei 40 tūkst. 
eurų.“, – teigia Rokiškio 
mieste veikiančio „Lietuvos 
draudimo“  skyriaus vadovas 
Marius Magyla .

Nemokamas draudimas
galioja automatiškai 
Akcijos metu, visą rugsė-

jį, kiekvienas šalies mokslei-
vis turi nemokamą draudimą 
nuo nelaimių kelyje. Dova-
nojamo draudimo suma – 5 
tūkst. eurų.  

„Draudimo apsauga mo-
kyklinio amžiaus vaikams 
įsigalios automatiškai pačią 
pirmą mokslo metų dieną ir 
dėl to tėveliams nieko pa-
pildomai daryti nereikia. 
Jei moksleivis, keliaudamas 

pėsčiomis ar važiuodamas 
dviračiu šį rugsėjį pateks 
į eismo įvykį, tiesiog re-
gistruokite žalą „Lietuvos 
draudimo“ svetainėje arba 
susisiekite su specialistais 
trumpuoju telefonu 1828“, – 
informuoja „Lietuvos drau-
dimo“ skyriaus vadovas Ma-
rius Magyla

„Lietuvos draudimas“ yra 
didžiausia draudimo bendro-
vė šalyje, savo paslaugas tei-
kianti daugiau nei 588 tūks-
tančiams privačių ir verslo 
klientų. Bendrovė užima 
didžiausią ne gyvybės drau-
dimo rinkos dalį šalyje ir turi 
daugiau nei 1000 darbuotojų 
komandą visoje Lietuvoje. 
„Lietuvos draudimas“ yra ne 
kartą pripažintas Geriausiu 
darbdaviu Baltijos šalyse.

Daugiau informacijos:
Rolanda Lipnevičiūtė

AB „Lietuvos draudimas“
 Komunikacijos vadovė

Mob. +370 616 73728; 
El. p. rolanda.lipneviciute@

ld.lt
Užs. 1440

DRABUŽIAI\AVALYNĖ
• Dėvėtus drabužius 
maišuose. Vieneto kaina 
8 Eur. Tel. 8 698 80 875. 
Rokiškis
• Sportinius batelius 
Emporio Armani EA7 
Bronze Unisex. Dydis 
US7,5, US9. Kaina 100 Eur. 
Nemokamas pristatymas 
visoje Lietuvoje paštu arba 
Omniva paštomatu, gaunate 
per 1-3 d. Dėl įsigijimo 
kreipkitės žinute.  
Tel. 8 656 39 125. Rokiškis
• Juodus odinius, 
moteriškus, sportinius 
batelius lenktu padu. 40 
dydis. Korėja. Kaina 37 Eur. 
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Baltus odinius, moteriškus, 
sportinius batelius. 38 dydis. 
Vokietija. Kaina 32 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Naujus 30 dydžio batukus, 
tinkami į darželį ar kitur. 
Pirkti rugpjūčio 13 d. 
Deichmann parduotuvėje, 
čekio nebeturiu. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 699 40 040. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA
• Radiotehnika S-90 
kolonėles. Veikia gerai. 
Yra ir stiprintuvų. Kaina 
140 Eur. Tel. 8 693 04 817. 
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI
• Metinę avytę. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 617 54 414. 
Rokiškis
• Šiemetines žąsis.  
Tel. 8 625 50 844. Rokiškis
• Pieninių veislės buliuką. 
Tel. 8 623 31 100. Rokiškis
• Avis. Tel. 8 672 82 334. 
Rokiškis
• Cvergšnaucerių veislės 
juodus šuniukus. Iš vados 
liko du patinėliai. Su kilmės 
dokumentais, sužymėti 
mikrochemomis, vakcinuoti 
pagal amžių. Tėtis Modus 
Maximus Sanktum, mama 
Ebony Eddys Sheina. Kaina 
1200 Eur. Tel. 8 676 19 056. 
Rokiškis
• 6 veršių karvę.  
Tel. 8 630 23 272. Rokiškis
• Mažus ir jau paaugintus 
muskusinius ančiukus 2-6 
Eur/vnt. Pavasarines antis ir 
antinus 10-12 Eur/vnt.  
Tel. 8 652 53 706. Rokiškis
• 7 mėn. amžiaus 9 
gaidžiukus. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 695 68 560. Rokiškis

IEŠKO DARBO
• 2 vyrai ieško bet kokio 
darbo. Galime dirbti 
pagalbinius ir vienai dienai 
darbus. Tel. 8 699 28 563. 
Rokiškis
• 35 m. vyras ieško 
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darbo. Turiu vairuotojo 
pažymėjimą, transporto 
priemonę. Tel. 8 613 33 541. 
Rokiškis
• Ieškau darbo Rokiškyje. 
Esu darbšti ir atsakinga. 
Labiausiai domintų auklės 
darbas. Tiktu nepilna savaitė 

ar po puse darbo dienos. 
Galiu dirbti savaitgaliais 
arba vakarais jei yra 
poreikis. Tel. 8 625 05 409. 
Rokiškis
• Esu 29 m. vaikinas ir 
ieškau darbo. Galiu dirbti 
įvairius pavienius arba 

ilgalaikius pagalbinius 
darbus. Su pasiūlymais 
skambinkite telefonu.  
Tel. 8 625 05 409. Rokiškis
• Mergina ieško darbo. 
Esu ne iš Rokiškio, bus 
sudėtinga su transportu. 
Greitai mokausi, darbo 

nebijau, tinka ir laikinas. 
Nesiūlyti intymaus. Esu 
pasiskiepijusi. Galiu atsiusti 
CV aprašymą. Lauksiu 
pasiūlymų.  
Tel. 8 616 27 809. Rokiškis
• Moteris ieško darbo. 
Turi slaugytojos padėjėjos 

pažymėjimą. Turi darbo 
patirties. Tel. 8 615 92 745. 
Rokiškis
• Moteris ieško darbo. 
Su nerimtais pasiūlymais 
prašome neskambinti. 
Vairuoju automobilį, todėl 
darbas gali būti ne ir ne 

Rokiškyje.  
Tel. 8 605 11 582. Rokiškis
• Neįgalus žmogus ieško 
darbo. Galiu atsiliepti 
telefonu, konsultuoti, 
registruoti užsakymus. 
Galima iki 50 procentų 
valstybės kompensacija.  
Tel. 8 617 83 913. Rokiškis
• Ieško darbo 28 m. vyras. 
Siūlykite įvairius variantus. 
Galiu dirbti ilgalaikius ir 
pavienius darbus.  
Tel. 8 623 64 978. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Ieškome pastolių 
montuotojų darbui 
Nyderlanduose/Belgijoje. 
Neturintiems patirties 
siūlome baigti kursus 
nemokamai. Išsamesnė 
informacija telefonu.  
Tel. 8 694 69 699. Kaunas
• Ieškomi darbininkai 
statybų srityje.  
Tel. 8 673 73 067. Rokiškis
• Ieškome automobilių 
serviso vadybininko/ės. 
Išsamesnė informacija 
telefonu. Tel. 8 646 04 035. 
Rokiškis
• Reikalinga moteris tvarkyti 
ir prižiūrėti namus Airijoje. 
Apgyvendinama šeimoje 
bei visiškai išlaikoma. 
Įdarbiname. Alga 300 
Eur per savaitę į rankas. 
Galime apmokėti kelionę. 
Reikalavimai: darbštumas, 
sąžiningumas, mylėti 
gyvūnus. Anglų kalba 
nebūtina. Tel. 8 682 09 527. 
Rokiškis
• Ieškomas patikimas, 
darbštus meistras namo 
vidaus apdailos darbams 
(medžiu ir gipso plokštėmis) 
atlikti. Išsamesnė 
informacija telefonu.  
Tel. 8 628 99 810. Rokiškis
• Ieškau meistrų 
gipskartonui glaistyti, butui 
dažyti.  
Tel. 8 680 56 601. Rokiškis
• Ieškomi apdailininkai, 
tinkuotojai, dažytojai, 
plytelių meistrai, pagalbiniai 
darbininkai. Darbas Vilniuje. 
Apgyvendinu nemokamai. 
Kaina 1700 Eur.  
Tel. 8 604 74 745. Rokiškis
• Ieškome statybininko 
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Kviečia į mokymus apie sveiką mitybą
Rugsėjo 16 d. 10 val. ir 16 val. 

Rokiškio rajono savivaldybėje, 
Respublikos g. 94 pirmo, aukšto 
salėje vyks sveikos mitybos mo-
kymai. 

Užsiėmimų metu bus kalbama 
apie sveikatai palankios mitybos 
svarbą vyresniame amžiuje, mi-
tybos įpročių įtaką lėtinių nein-
fekcinių ligų atsiradimui, sveikos 
mitybos pagrindinius principus, 
kaip identifikuoti savo mitybos 

įpročius ir gebėjimus, maistinių 
medžiagų svarbą žmogaus orga-
nizmui. 

Daržovių, vaisių, žuvies, viso 
grūdo produktų, skaidulinių me-
džiagų reikšmė sveikatai. Bū-
tinybė mažinti maiste sočiųjų 
riebalų, transriebalų, cukraus ir 
druskos kiekį, maisto produk-
tų ženklinimo „Rakto skylutės“ 
simbolio esmė ir tikslai, sveikatai 
palankios mitybos poveikis svei-
katai, sergant įvairiomis širdies ir 

Kunigai lankė Dievo tarno 
kun. A. Lipniūno kančios vietas Lenkijoje

Rugpjūčio 23—25 dienomis 9 Panevėžio vyskupijos kunigai lankė 
Lenkijoje Dievo tarno kun. A. Lipniūno kančios vietas, prašydami Die-
vo, kad jis kuo greičiau būtų paskelbtas palaimintuoju. Kelionė prasi-
dėjo Šv. Mišiomis Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje, kur kun. 
A. Lipniūnas pradėjo pirmuosius savo kunigystės metus. Važiuodami 
į Štuthofo koncentracijos stovyklą, pagrindinę kun. A. Lipniūno kan-
čios vietą, dvasininkai aplankė Gižycko miestą kur, kaip tikima, 1009 
m. mirė Šv. Brunonas, kurio dėka Lietuva pirmą kartą paminėta ra-
šytiniuose šaltiniuose. Šv. Brunonas laikomas pirmuoju šių žemių mi-
sionieriumi, nukankintu kovo 9 d. Vėliau meldėsi Šventojoje Lipkoje 
– Šv. Mergelės Marijos bažnyčioje, kuri garsėja stebuklais bei vienuo-
lyno kompleksu iš XVII a. Vėliau aplankė Fromborko miestą, kurio 
katedroje palaidotas žymusis astronomas Mikalojus Kopernikas. Prie 
šios kelionės dalyvių prisijungė ir lenkė istorikė Elžbieta Grott, kuri 
aprodė Štuthofo koncentracijos stovyklos kalinių mirties kelią, kuriuo 
per šaltį ir visiškai išsekęs 1945 m. nuo sausio 25 d. iki kovo 11 d. ėjo 
ir Dievo tarnas kun. A. Lipniūnas Ypatingai išryškinta Gęś vietovė bei 
Krępa Kaszubska.

Panevėžio vyskupijos kunigai du kartus su vietos dvasininkais aukojo 
Šv. Mišias Pucko Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje, kurioje 1945 m. 
kovo 12, pirmąją išlaisvinimo dieną, per savo 40-ąjį gimtadienį meldėsi 
ir kun. A. Lipniūnas. Buvo aplankyta Pucko ligoninė, kurioje mirė Dievo 
tarnas bei kapinės, kuriose buvo palaidotas.

1989 m. Dievo tarno kun. A. Lipniūno palaikai buvo perlaidoti prie Pa-
nevėžio Kristaus Karaliaus katedros, 2006 m. – pradėta beatifikacinė byla 
dėl kankinystės, 2021 m. birželio 14 d. iškilmingai buvo baigtas pirmasis 
beatifikacinės bylos etapas, o 2021 m. liepos 14 d. byla pasiekė Šventųjų 
skelbimo kongregaciją Romoje.

kun. Vitalijus Kodis
Panevėžio vyskupijos inform.

kraujagyslių ligomis bei cukriniu 
diabetu, pagrindiniai lėtinių nein-
fekcinių ligų rizikos veiksniai ir 
jų įtaka sveikatai, kūno sudėties 
analizė ir individualus rezultatų 
aptarimas. 

Informacija ir registracija tele-
fonu (8-458) 52055.

Dalyvavimas su galimybių 
pasu.

Visuomenės
sveikatos biuro

inform.

Riaušių prie Seimo byloje nustatyti 42 įtariamieji
Šiomis dienomis įtarimus pa-

teikus dar trims asmenims, iki-
teisminiame tyrime dėl riaušių 
prie Seimo iš viso nustatyti 42 
įtariamieji.

Trečiadienį buvo sulaikyti An-
drius Lobovas, Antanas Kandrotas 
ir dar vienas neįvardijamas asmuo. 

Vienam iš jų įteiktas praneši-
mas apie įtarimą ir dėl neteisėtos 
informacijos apie privatų asmens 
gyvenimą rinkimo, ketvirtadienį 
informavo prokuratūra.

Taip reaguota į socialiniuose 
tinkluose pasirodžiusį siūlymą už 
atlygį atskleisti riaušes malšinusių 
pareigūnų asmens duomenis.

Vienam įtariamajam skirtos kar-
domosios priemonės – rašytinis pa-
sižadėjimas neišvykti ir dokumentų 

paėmimas, dėl kardomųjų priemo-
nių kitiems bus sprendžiama arti-
miausiu metu.

Vilniaus apygardos prokuratū-
ros Organizuotų nusikaltimų ir ko-
rupcijos tyrimo skyriaus prokurorai 
vadovauja ikiteisminiam tyrimui 
dėl riaušių, neteisėtos informaci-
jos apie privatų asmens gyvenimą 
rinkimo, neteisėto disponavimo 
narkotinėmis ar psichotropinėmis 
medžiagomis be tikslo jas platinti.

Tyrimą atlieka Vilniaus apskri-
ties vyriausiojo policijos komisa-
riato Kriminalinės policijos Orga-
nizuoto nusikalstamumo tyrimo 
valdybos pareigūnai.

A. Lobovas išgarsėjo per vadi-
namuosius Garliavos įvykius, A. 
Kandrotas žinomas Celofano pra-
varde.

Riaušės prie parlamento rūmų 
Vilniuje kilo rugpjūčio 10-osios 
vakarą.

Tą dieną apie 5 tūkst. žmonių 
buvo susirinkę prie Seimo išreikšti 
nepritarimą Vyriausybės planuoja-
miems ribojimams, skirtiems imuni-
teto nuo koronaviruso neturintiems 
ir nesitestuojantiems žmonėms.

Pasibaigus Seimo posėdžiui da-
lis protestuotojų užtvėrė išėjimus iš 
parlamento rūmų bei išvažiavimą iš 
vidinio Seimo kiemo. Pareigūnams 
ėmus juos atitraukti nuo pastato, 
kilo riaušės – į pareigūnus mėtyti 
buteliai, signalinės raketos, prieš 
protestuotojus panaudotos ašarinės 
dujos. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl 
riaušių organizavimo.

BNS inform.

Galimybių paso nereikės tarpmiestiniame 
transporte, lengvės sąlygos studentams

Vyriausybė nusprendė atsisa-
kyti galimybių paso reikalavimo 
tarpmiestinio susisiekimo vieša-
jame transporte, studentus į pas-
kaitas kol kas leisti ir su profilak-
tiniais COVID-19 testais.

Ministrų kabinetas posėdyje pa-
tvirtino šiuos sprendimus, jie įsiga-
lios nuo kitos savaitės.

„Tai susiję su švietimu, dalis 
mūsų moksleivių keliauja keltais, 
traukiniais, autobusais į kitą mies-
tą“, – Vyriausybės pasitarime teigė 
sveikatos apsaugos viceministrė 
Aušra Bilotienė Motiejūnienė. 

Anot jos, kartu Ekstremalios si-
tuacijos operacijų vadovo sprendi-
mu bus sugriežtinti atstumų laiky-
mosi transporte reikalavimai, bus 
būtina dėvėti kaukes.

„Tačiau be galimybių paso vai-
kai galės keliauti į mokyklas, arba 
iš toli pasiekti gydymo įstaigas, jei-
gu būtų poreikis. Tai galiotų visiš-
kai visam transportui: autobusams, 
keltams, traukiniams, prašome pri-
tarti, kad galimybių paso nereikėtų, 
būtų nuostatos griežtesnės opera-
cijų vadovo sprendimu“, – pridūrė 
viceministrė.

Siūlymui pritarė ir premjerė In-
grida Šimonytė.

„Panašu, kad šitų praktinių 
problemų yra ir dėl tarpmiestinio 
transporto naudojimo, taip pat ir 
moksleivių ar ligonių, tai, turbūt, 

bus paprasčiau nustatyti operacijų 
vadovo reikalavimus tiesiog su-
griežtintus taip pat ir šitame trans-
porte, negu prašyti, kad visi nešio-
tųsi savo mokinio pažymėjimus 
arba kažkokius siuntimus į gydymo 
įstaigas“, – sakė I. Šimonytė. 

Reikalavimas turėti galimybių 
pasą tarpmiestiniame transporte 
turėjo įsigalioti nuo rugsėjo 13 die-
nos.

Vyriausybė taip pat pritarė, kad 
aukštųjų mokyklų studentai iki 
spalio vidurio galėtų eiti į paskaitas 

ir be galimybių paso, po profilakti-
nių COVID-19 tyrimų.   

„Studentams periodinis pati-
krinimas prilyginamas galimybių 
paso testavimui iki spalio 15 die-
nos, kuomet jie, kaip ir švietimo 
darbuotojai, galėtų testuotis antige-
no arba PGR testais ir nesuformuo-
tų galimybių paso, tačiau užtikrintų 
kokybišką ugdymą, dėl ko jie šian-
dien sako, kad negali ar neturi ga-
limybės atvykti į paskaitas“, – sakė 
A. Bilotienė Motiejūnienė

Anot jos, dalis studentų nespėjo 
pasiskiepyti abiem vakcinos dozė-
mis, todėl vėliau turėtų įgyti visiš-
ką imunitetą.

Numatyta, kad profilaktinis ty-
rimas antigeno ar PGR testais stu-
dentams būtų atliekamas kas 7-10 
dienų.

Po spalio 15-osios studentai 
testuotis ir eiti į paskaitas galės tik 
mokamai.  

Vyriausybė taip pat pritarė, kad 
nuo rugsėjo 13-osios galimybių pa-
sui būtų galima atlikti ne tik PGR, 
bet ir antigeno testą, testas galiotų 
48 valandas.

Švietimo ministrė Jurgita Šiugž-
dinienė teigė, kad pakeitimai „da-
romi siekiant užtikrinti kokybišką 
studijų ir profesinio mokymo vyk-
dymą ir dalyvauti studijų procese 
kontaktiniu būdu, taip pat – dėl 
tarpmiestinio susisiekimo“.

BNS inform.
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05:05 Šoka Lietuva
05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Vartotojų kontrolė
06:55 Kelionių atvirukai
07:10 Espenas ir Kalno 
Karalius
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
12:00 Pilys: paslaptys, 
mįslės, legendos
13:05 Dehesa. Ispaninių 
lūšių miškas 
14:00 Hadsonas ir 
Reksas 
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Klauskite daktaro
18:30 Žinios
19:00 Langas į valdžią
19:30 Stilius
20:30 Panorama

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
08:55 Įstatymas ir tvarka
09:40 Komisaras Reksas
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Maestro
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:20 Kalnų daktaras 
17:10 Premjera. Ponių 
rojus
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Triumfo 
kelias. Jonas Karolis 
Chodkevičius
22:30 Dviračio žinios

21:00 Maestro
22:10 Beprotiškos vestuvės 
23:45 Kelionių atvirukai 
00:00 93-iasis reisas 
01:15 Beprotiškos vestuvės 
01:50 Dainos iš antro aukšto 
02:50 Duokim garo! 
03:30 Pilys: paslaptys, mįslės, 
legendos
04:15 Puaro
04:30 Hadsonas ir Reksas

05:15 Havajai 5.0 
06:35 Madagaskaro pingvinai 
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga 
07:30 Žuvėliokai 
08:00 Madagaskaro pingvinai 
08:30 Simpsonai 
09:00 Amžius ne riba 
09:30 Sveikata.lt 
10:00 Virtuvės istorijos 
10:30 Gardu Gardu 
11:00 Penkių žvaigždučių būstas 
11:30 Gyvenimas

23:00 „Tredstounas“ 
23:45 Grančesteris 
00:30 Skonio pasaka
01:00 LRT radijo žinios
01:05 (Ne)emigrantai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Triumfo kelias. Jonas 
Karolis Chodkevičius
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Ryto suktinis
04:30 Keliai. Mašinos. Žmonės
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Magijos mokslas. Odisėjas 
ir kiaulės
05:15 Ponių rojus

06:15 Vėžliukai nindzės
06:40 Ančiukų istorijos
07:05 Madagaskaro pingvinai
07:35 Karštai su tv3.lt
08:35 Meilės sūkuryje
09:45 Įsimylėję iki mėnulio

12:30 Mulan
12:40 Kenoloto 
12:42 Mulan
14:15 Asteriksas olimpinėse 
žaidynėse
16:45 Ekstrasensų mūšis 
17:20 Kenoloto 
17:22 Ekstrasensų mūšis 
18:30 TV3 žinios 
19:30 galvOK 
19:40 Eurojackpot
19:45 galvOK 
21:30 Pasaulio prekybos centras
22:45 Jėga ir Kenoloto 
22:48 Pasaulio prekybos centras
00:00 Virsmas
01:55 Skruzdėliukas ir Vapsva 
04:15 Dešimt su puse balo. 
Apokalipsė
05:55 Gyvenimo išdaigos

06:35 Broliai meškinai. Nuotykių 
ieškotojai 
07:05 Bunikula 

11:45 Midsomerio žmogžudystės
12:40 Kenoloto
12:42 Midsomerio žmogžudystės
14:00 Gyvenimo išdaigos
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
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 7 dienos Entebėje
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 7 dienos Entebėje
00:30 Kaulai
01:35 Havajai 5.0
02:35 Majų baikerių klubas
 

06:00 Balta - meilės spalva
07:00 KK2 
07:30 Monikai reikia meilės
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

07:35 Neramūs ir triukšmingi 
08:05 Šaunusis Skūbis-Dū 
08:30 Sveikas!
09:00 Tomas ir Džeris 
09:10 Beprotiškos melodijos 
09:25 Madagaskaras 2
11:10 Adelė ir mumijos paslaptis
13:20 Gyvenimas ant ratų
15:25 Didžiosios motušės namai 2
17:25 Noriu likti Lietuvoje
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Žmogus-voras. Į naują 
visatą
21:45 Šeimynėlė
00:10 Karštas kubilas - laiko 
mašina 2
02:00 Našlės

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu
07:00 Pričiupom! 
07:30 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu 

10:00 Du gyvenimai
11:10 Keičiu žmoną 
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius
15:30 Stebuklas
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios 
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Monikai reikia meilės
21:30 Žinios 
22:30 Visi pasaulio pinigai
01:10 Strėlė
02:10 Gyvybė 
03:45 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:15 CSI. Majamis
07:15 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Teisingumo agentai
09:40 Pėdsakas
10:35 Apuokas
11:35 Naujokai
12:30 CSI. Majamis

08:30 Miško atspalviai
09:00 Sveikatos kodas
10:05 Neįtikėtini gyvūnai 
11:15 Geriausi šuns draugai 
11:45 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu
12:50 Atranka. Išlieka stipriausi 
13:50 Ekstrasensai tiria 
16:00 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai 
17:05 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi 
18:15 Nusikaltimų tyrėjai 
19:30 Nekenčiu žvaigždės
20:30 Pričiupom! 
21:00 Degantis žmogus
00:00 Išvarymas 2
02:40 Pavojingas sandėris

05:10 Mažos Mūsų Pergalės
05:20 „Reali mistika“ 
06:00 „Žiedas su rubinu“ 
08:00 Gyvenimas
09:00 Bušido ringas. Tarptautinis 

13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Naujokai
18:30 Apuokas
19:30 Snaiperis
20:30 Pričiupom! 
21:00 Baimės kaina 
23:25 V- tai Vendeta 
02:05 Iš visų jėgų 
02:55 Snaiperis

05.30 Nauja diena
06.30 Kaimo akademija
07.00 „Netikėtas teisingumas“ 
08.00 „Žiedas su rubinu“ 
09.00 „Teisingumo agentai“ 
10.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
11.00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių
12.30 4 kampai
13.00 Nauja diena

turnyras „BUSHIDO KOK 2021”
09:30 Krepšinio pasaulyje
10:00 Vantos lapas
10:30 Deutsche Welle pristato: 
Keliautojo dienoraštis
11:00 Grilio skanėstai
11:30 Inovacijų DNR
12:00 „Teisingumo agentai“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 Lietuvos miestai
17:30 Vantos lapas
18:00 Žinios
18:30 Švarūs miestai
19:00 “Jonio” koncertas
20:00 Žinios
20:30 „Vasara baigiasi rudenį”
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:00 „Teisingumo agentai“ 
02:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:35 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje“. Elza - žvalgybininkė 
Marcelė Kubiliūtė

14.00 „Pėdsakas“ 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Valstybės simboliai. 
Himnas
17.00 „Netikėtas teisingumas“ 
18.00 Reporteris
18.25 Rubrika “Europa - tai aš”
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19.30 Mūsų gyvūnai
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
22.30 Reporteris
22.55 Rubrika “Europa - tai aš”
23.00 Nauja diena
00.00 „Netikėtas teisingumas“ 
01.00 „Pėdsakas“ 
02.00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
02.50 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03.40 „Netikėtas teisingumas“ 
04.25 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje“. Mariana Korvelytė - 
Moravskienė 
04.50 „Reali mistika“
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06:00 Himnas
06:02 Gimę tą pačią 
dieną
07:00 Veranda
07:30 Šventadienio 
mintys
08:00 Išpažinimai
08:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite
09:00 Gyventi kaime 
gera
09:30 Svajoja vaikai
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Šiluvos atlaidai
13:45 Puaro 
15:30 Žinios
15:45 Istorijos 
detektyvai
16:30 Duokim garo! 
18:00 Savaitė su 
„Dviračio žiniomis”

18:30 Žinios
19:00 Keliai
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 PViktorija
21:50 Viktorija ir Abdulas 
23:40 Flečas 
01:15 Beprotiškos vestuvės 
02:50 Duokim garo! 
04:15 Puaro

05:55 Gyvenimo išdaigos
06:35 Madagaskaro pingvinai 
07:00 Bakuganas. 
Šarvų sąjunga 
07:30 Žuvėliokai 
08:00 Madagaskaro pingvinai 
08:30 Simpsonai 
09:00 Svajonių ūkis 
09:30 La Maistas 
10:00 Pasaulis pagal moteris 
11:00 Svajonių sodai 2
12:00 Gyvenimas 
12:40 Kenoloto 
12:42 Gyvenimas
13:05 Šuniukų bugis

14:50 Gražuolė ir pabaisa
17:15 Kobra 11 
17:20 Kenoloto 
17:22 Kobra 11 
18:30 TV3 žinios 
19:30 X Faktorius 
22:00 Kalnas tarp mūsų
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Kalnas tarp mūsų
00:20 Bermudų trikampis
02:15 Jūrų pėstininkas
04:00 Dešimt su puse balo. 
Apokalipsė 2

06:30 Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai 
07:00 Bunikula 
07:30 Neramūs ir
 triukšmingi 
08:00 Šaunusis Skūbis-Dū 
08:30 Tomas ir Džeris 
09:00 Beprotiškos melodijos 
09:30 Ogis ir tarakonai 
09:50 Vikingas Vikas
11:30 Lesė grįžta
13:25 (Ne)Laukti svečiai

15:15 Saulė irgi žvaigždė
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Kaukės
22:00 Vaikis ant ratų
00:20 Naminių gyvūnėlių 
kapinės
02:25 Šeimynėlė

06:00 Info komentarai
 su Arnu Mazėčiu
07:00 Pričiupom! 
07:30 „Lietuvos galiūnų 
čempionato II-asis etapas“. 
Kretingos raj.
08:30 Tauro ragas
09:00 „Baltijos galiūnų 
čempionatas“. Kražiai
10:05 Neįtikėtini gyvūnai 
11:15 Geriausi šuns draugai 
11:45 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu 
12:50 Atranka. Išlieka
 stipriausi 
13:50 Ekstrasensai tiria 
16:00 Gordono Ramzio virtuvės 

košmarai 
17:05 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi
18:15 Nusikaltimų tyrėjai 
19:30 Mirtinas ginklas 
20:30 Paskutinis laivas 
22:30 Gyvi numirėliai 
23:30 Narkotikų prekeiviai
00:30 Degantis žmogus
03:00 Išvarymas 2

07.00 „Žiedas su rubinu“
08.00 Švarūs miestai
08.30 Kaimo akademija
09.00 Senjorų avilys.
 Mankšta
09.30 Grilio skanėstai
10.00 Krepšinio pasaulyje
10.30 „Deutsche Welle“ pristato. 
Greitis
11.00 „TV Europa“ pristato. 
Dokumentinių filmų ciklas
 Vyrų šešėlyje“. „Elza - 
žvalgybininkė Marcelė 
Kubiliūtė“
11.30 Mūsų gyvūnai

12.00 „Teisingumo agentai“
14.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
16.00 Žinios
16.30 24/7
17.30 Nauja diena
18.00 Žinios
18.30 Mūsų gyvūnai
19.00 „Laisvės TV“ valanda
20.00 Žinios
20.30 Lietuvos miestai
21.30 24/7
22.30 Žinios
23.00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00.00 „Teisingumo agentai“
02.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
03.35 „TV Europa“ pristato. 
Dokumentinių filmų ciklas 
„Vyrų šešėlyje“. „Elza - 
žvalgybininkė Marcelė 
Kubiliūtė“
03.55 Kaimo akademija
04.20 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
05.00 Kaimo akademija
05.20 Mažos mūsų pergalės. 
„Laisvės TV“ laida
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
08:55 Įstatymas ir 
tvarka 
09:40 Komisaras Reksas 
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė
13:00 Savaitė su 
„Dviračio žiniomis“ 
13:30 Langas į valdžią
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:20 Kalnų daktaras
17:10 Ponių rojus 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios

23:00 Premjera. „Tredstounas“ 
23:45 Premjera. Grančesteris
00:30 Skonio pasaka 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Daiktų istorijos
02:00 LRT radijo žinios
02:05 LRT forumas
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Savaitė
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Šoka Lietuva
05:15 Ponių rojus

06:15 Vėžliukai nindzės
06:40 Ančiukų istorijos
07:05 Madagaskaro pingvinai
07:35 Svajonių sodai
08:35 Meilės sūkuryje
09:45 Po rudens mėnuliu
11:45 Midsomerio žmogžudystės
12:40 Kenoloto
12:42 Midsomerio žmogžudystės

14:00 Gyvenimo išdaigos
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
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Žudikas
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Žudikas
00:45 Kaulai
01:45 Havajai 5.0
02:45 Majų baikerių klubas

06:00 Balta - meilės 
spalva
07:00 Nuo... Iki... 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Du gyvenimai
11:10 Keičiu žmoną 
12:10 Būrėja 

13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius
15:30 Stebuklas
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva
18:30 Žinios 
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Monikai reikia meilės
21:30 Žinios
22:30 Gyvybė
00:35 Strėlė
01:35 Vaikis ant ratų 
03:30 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:15 CSI. Majamis
07:15 Mano virtuvė 
geriausia 
08:35 Teisingumo agentai
09:40 Pėdsakas
10:35 Herbas ar skaičius. 
Pasaulio stebuklai 
11:35 Naujokai
12:30 CSI. Majamis

13:30 Mano virtuvė geriausia
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Naujokai
18:30 Apuokas
19:30 Snaiperis
20:30 Pričiupom! 
21:00 V- tai Vendeta
23:45 Mirtinas ginklas
00:45 Gyvi numirėliai
01:45 Narkotikų prekeiviai
02:35 Snaiperis

05.30 Krepšinio pasaulyje
06.00 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2021”
06.30 Vantos lapas
07.00 „Netikėtas teisingumas“ 
08.00 Senjorų avilys. Mankšta
08.30 Inovacijų DNR
09.00 „24/7“
10.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 

11.00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
12.00 TV parduotuvė
12.15 Mažos Mūsų Pergalės
12.30 Kaimo akademija
13.00 Nauja diena
14.00 „Pėdsakas“ 
15.00 „Reali mistika“
16.00 Reporteris
16.30 Kryptys LT
17.00 „Netikėtas teisingumas“
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19.30 Mūsų gyvūnai
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
22.30 Reporteris
23.00 Nauja diena
00.00 „Netikėtas teisingumas“ 
01.00 „Pėdsakas“ 
02.00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
02.50 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
03.40 „Netikėtas teisingumas“
04.25 Partizanų keliais
04.50 „Reali mistika“
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pastatyti segmentinę tvorą. 
Tel. 8 672 76 403. Rokiškis
• Ieškau slaugės darbo. 
Galiu dirbti savaitgaliais. 
Tel. 8 677 22 553. Rokiškis
• Įmonė ieško valytojos. 
Būtinas vairuotojo 
pažymėjimas. Išsamesnė 
informacija teikiama 
nurodytuoju telefonu.  
Tel. 8 676 22 030. Rokiškis
• Reikalinga moteris, turinti 
patirties, kaime savaitėmis 
slaugyti du ligonius.  
Tel. 8 672 27 507. Rokiškis

PASLAUGOS

• Medžių genėjimas, žolės, 
krūmų pjovimas, gyvatvorių 
formavimas, medžių 
kirtimas, malkų ruošimas, 
lapų grėbimas, obuolių 
surinkimas ir išvežimas, 
žemės dirbimas, buldozerio 
stumdymo, ekskavatoriumi 
kasimo, kelio formavimo 
darbai. Galiu atvežti mėšlo. 
Tel. 8 682 95 902.  
Rokiškis

PERKA
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Laisvės g.13

Rugsėjo 24 d. (penktadienį) optikoje Panevėžio g.2-1 
„Biomedikos centro“ specialistai tikrins klausą ir parinks klau-
sos aparatus. Bus galima įsigyti ir su gydytojo siuntimu, ligonių 
kasų kompensuojamą arba su priemoka. 
Galima užsisakyti individualų ausies įdėklą.
Registruotis tel. (8-458) 52809

Informuojame žemės sklypų Nr.7390/0005:263 
ir Nr.7390/0005:248 esančių Panemunėlio glž.
st., Panemunėlio sen., Rokiškio r. savininkus, kad 
R.Barono žemėtvarkos darbų įmonės matininkas 
Eugenijus Mikulėnas (kvalifikacijos pažymėjimo 
Nr.2M-M-328) 2021-09-20 d. 10 val. vykdys že-
mės sklypo Nr.223/5 esančio Pievų g. 2, Pane-
munėlio glž.st., Panemunėlio 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.7357/0001:109 
esančio Laukupio 7-oji g.9., Jakiškių k., Rokiš-
kio k. sen., Rokiškio r. savininką, kad R. Baro-
no žemėtvarkos darbų įmonės matininkas Eu-
genijus Mikulėnas (kvalifikacijos pažymėjimo 
Nr.2M-M-328) 2021-09-27 d. 13 val. vykdys že-
mės sklypo (kadastro Nr. 7357/0001:113), esan-
čio Laukupio 7-oji g.5., Jakiškių k., 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 861295720

• Perku 6 metrų viengubo 
pjovimo lentas su 

pristatymu.  
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis

KITA

• Prekybinį kioską. 2x5 
m, apšiltintas, apsauginės 
žaliuzės, elektra. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Elektros variklį. 7,5 kW, 
930 apsukų. Dujų balionus 
su reduktoriais.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Atvirą tvirtos metalo 
konstrukcijos 1,6 kub. m 
vandens talpą.  
Tel. 8 680 45 645. Rokiškis
• 5 kub. m cisterną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Dvi metalines dėžes su 
dangčiais. Matmenys: 
1,5x2,0x1,25 m ir 
1,0x2,0x1,25 m. Metalas 

tinkamas priekaboms 
remontuoti. Tel. 8 615 19 
401. Kupiškis
• Naudotą deguonies 
angliarūgštės balioną. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 600 52 867. 
Rokiškis
• Nerūdijančio plieno talpą. 
300 l. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• Geros kokybės plastikinius 
langus (rėmas nesugręžtas). 
6 vnt., matmenys 156x140 
cm,180x140 cm.  
Tel. 8 686 02 301. Rokiškis
• Sausas, trumpai skaldytas 
malkas. Gerai tinka 
Stropuvos krosnims.  
Tel. 8 612 20 251. Rokiškis
• Skaldytas lapuočių malkas. 
Tel. 8 675 70 379. Rokiškis
• Pašarinius kviečius. 
Supiltus po 500 kg už 70 
Eur. Sėlynė.  
Tel. 8 614 69 505. Rokiškis
• Juodo marmuro antkapio 
elementus 1x0,5 m. Obeliai. 
Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 677 79 571. Rokiškis
• Atributiką vaiko 
gimtadieniui. Kaina 7 Eur. 
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Beržines malkas.  
Tel. 8 672 76 439. Rokiškis
• Mažai naudotus 
pakeliamus garažo vartus 
2,60x2,60 m. Galima 
apžiūrėti. Kaina 900 Eur. 
Tel. 8 617 55 366. Rokiškis
• Ramundas GM 
kokybiškus, be žievės ir kitų 
priemaišų medienos pjuvenų 
briketus RUF. Viename 
padėkle supakuota 960 kg. 
1 padėklo kaina – 163,5 
Eur. Atsiimti: Miškininkų 
10, Rokiškis. Už papildomą 
mokestį galime pristatyti iki 
pirkėjo sandėlio.  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• Verpimo ratelį. Kaina 
17 Eur. Tel. 8 695 74 290. 
Rokiškis
• Metalinį seifą. Kaina 85 
Eur. Tel. 8 695 74 290. 
Rokiškis

• Malkų skaldyklę. Nėra 
variklio. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 620 55 819. Rokiškis
• Tepalinį radiatorių. Šyla 
gerai. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Ieškau darbo. Pjaunu ir 
skaldau malkas. Dirbu gerai 
ir greitai. Įvairius darbus. 
Kaina sutartinė. Obelių sen., 
Rokiškio raj.  
Tel. 8 676 70 405. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA
• Stalinį kompiuterį Intel 
Celeron G3930DDR4 Ram 
4 GB Gigabite H110M HDD 
120 SSD monitorius Benq 
FP73G. Kaina 175 Eur.  
Tel. 8 675 00 301. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI
• Spanguoles tiesiai iš miško 
3 Eur/l. Baravykus 12 l - 15 
Eur . Tel. 8 648 13 107. 
Rokiškis
• Moliūgus. 0,50 Eur/kg. 
Galime atvežti į Rokiškį. 
Tel. 8 652 53 706. Rokiškis
• Šviežią medų. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Avietes. Tel. 8 678 03 831. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI
• Naudotą, gerai veikiantį 
Samsung S7. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 696 09 281. Rokiškis
• Xiaomi Redmi Note 9 
žalios spalvos. Dvi sim 
kortelės, ekranas didelis, 
raiška gera, 48 MP kamera. 
Neskilęs, nestringa. Kaina 
galutinė. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 616 27 809. Rokiškis
• Idealios būklės Samsung 
S20 FE 128 GB. Pilna 
komplektacija. Dar su 
plėvele ant stikliuko. Kaina 
250 Eur. Tel. 8 608 68 903. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS
• 20 a sklypą Jakšto g., 
Rokiškyje. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 699 61 320. Rokiškis

• Įvairių dydžių namų 
valdos sklypus už miškų 
urėdijos. Graži vieta, geras 
susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė.  
Tel. 8 657 75 999. Rokiškis
• 2 kambarių butą pirmajame 

aukšte Panevėžio g. 8. 
Šiltas, nedideli mokesčiai. 
Priklauso didelis rūsys. Yra 
plastikiniai langai. Ramūs 
kaimynai. Kaina 28900 Eur. 
Tel. 8 641 64 818. Rokiškis
• Labai pigiai namą 
su ūkiniais pastatais 
Panemunėlio gelež. st. 
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Kraštinis, yra trifazė 
elektros instaliacija, 28 a 
žemės, žemės vertė 46 balai. 
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Garažą (už buvusio DNB 
banko). Pietų pusė, trifazė 
elektros instaliacija, rūsys. 
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Suremontuotą tvarkingą 1 

kambario butą Panevėžio g. 
37 kv. m. Kaina 26000 Eur. 
Tel. 8 682 31 499. Rokiškis
• Jaunuolyną 1 ha. Mišrus, 
apie 20 m. Rokiškio raj., 
Tumasonių km. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 623 39 570. 
Rokiškis
• Jaunuolyną. Vyraujantys 
lapuočiai. Apie 20 m. 
Du sklypai šalia vienas 
kito po 0,75 ha. Rokiškio 
raj., Pakapės km. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 623 39 570. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Juodupėje. 
3 iš 4 aukštų, namas 
renovuotas. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 604 18 595. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą 
Narkevičiaus g. 13, 
Kamajuose, Rokiškio r. Trys 
kambariai ir virtuvė. Yra 
antrasis aukštas, balkonas. 
Be patogumų. Lauko rūsys. 

Ūkinis pastatas. Namų valda 
15 a. Kaina 14000 Eur.  
Tel. 8 620 15 919. Rokiškis
• 1 kambario butą (28,52 kv. 
m.) 5-ajame aukšte, Taikos 
g, 1. Ir 6 a sodą Uljanavos k. 
Namelio nėra, tik pamatai. 
Tel. 8 683 77 826. Rokiškis
• Dviejų kambarių butą 
Panevėžio g., ketvirtasis 
aukštas iš devynių. Namas 
renovuojamas, butas ne 
kraštinis,  langai abiejose 
pusėse. Tel. 8 600 26 451. 
Rokiškis
• Sodybą netoli ežero 
Pasubatės k, Obelių sen. 
Kaina 2500 Eur.  
Tel. 8 674 89 808. Rokiškis
• 1 kambario butą 36,87 
kv. m, 1 aukšte iš 5. Bute 
plastikiniai langai, šarvo 
durys, yra 2,73 kv. m rūsys. 
Parduodamas su baldais. 
Butas Rokiškyje, arti centro, 
Algirdo g.  Tel. (8-601) 
45744, (8-675) 89641. 
Kaina 23000 Eur.  
Tel. 8 601 45 744. Rokiškis
• 1 kambario butą Vilties 
g. 10, Rokiškis. 8 aukštas. 
Reikia remonto. Kaina 
17000 Eur. Tel. 8 614 09 
408. Rokiškis

• Tobulą namą Rokiškiyje. 
Jokių papildomų išlaidų. 
Erdvus 19 a sklypas. Namas 
160 kv. m ir garažas 70 kv. 
m. Pirties namas. Svečių 
namelis. Kaina 260000 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Dviejų kambarių butą 
Juodupėje. 50 kv. m,  4 
iš 5 aukštų. Lauko sienos 
apšiltintos. Butas saulėtas 
ir šiltas. Tel. 8 650 93 123. 
Rokiškis
• Sodybą ramioje, gražioje 
vietoje. 18 km nuo 
Rokiškio, netoli pagrindinio 
kelio Rokiškis-Panevėžys. 
3,68 ha žemės, 36 a namų 
valdos. Ūkinis pastatas, 
klėtis, medinė pirtis, šulinys. 
Netoliese tvenkinys ir upė 
Šetekšna. Kaina 21000 Eur. 
Tel. 8 695 74 290.  
Rokiškis

NUOMA

• Išnuomojamos komercinės 

paskirties patalpos Rokiškje, 
Nepriklausomybės 21. 
Pirmasis aukštas. Patalpos 
naujai įrengtos, yra oro 
rekuperacinė sistema, oro 
kondicionierius, šildomos 
grindys. Patalpų plotas 40 
kv. m. Tel. 8 646 04 035. 
Rokiškis
• Išnuomojamas 2 kambarių 
butas 2-ame aukšte iš 5, P. 
Širvio g. Butas tvarkingas, 
ilgalaikė nuoma. Kaina 
200 Eur. Tel. 8 655 02 884. 
Vilnius
• Išnuomoju dviejų kambarių 
butą Laisvės g., Rokiškio 
m. Yra baldai, internetas, 
šaldytuvas, dujinė viryklė, 
skalbimo mašina ir kt. 
Trečias aukštas. Mėn. kaina 
150 Eur, depozitas du mėn. 
+ mokesčiai.  
Tel. 8 615 23 066. Rokiškis
• Išsinuomosiu 1 kambario 
butą. Tel. 8 636 35 260. 
Rokiškis
• Išsinuomotume 1 kambario 
butą. Tel. 8 609 04 904. 
Rokiškis
• Išsinuomočiau 1 kambario 
butą su patogumais. Geriau 
būtų su baldais ir buitine 
technika (bent jau virtuvės). 
Galėčiau sumokėti nuomą už 
3 mėn. į priekį.  
Tel. 8 622 48 274. Rokiškis
• Išsinuomočiau garažą. 
Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 673 23 679. Rokiškis
• Ieškau skubiai išsinuomoti 
1 kambario butą Rokiškyje. 
Tel. 8 646 86 313. Rokiškis
• Ieškau 1 ar 2 kambarių 
buto nuomai mikrorajone. 
Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 694 17 474. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti vieno 
kambario butą Rokiškyje. 
Iki 100 Eur. Didesni 
patogumai nebūtini. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 677 29 382. 
Rokiškis
• Išnuomosiu garažą 36 kv. 
m su duobe Bajoruose.  
Tel. 8 606 14 217. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Ieškau, kas padovanotų 
senų fotografijų, atvirukų su 
Rokiškio, Rokiškio rajono, 
Kupiškio, Biržų vaizdais. 
Tel. 8 619 20 517. Rokiškis
• Ieškau, kas padovanotų 
didesnį kiekį knygų.  
Tel. 8 619 20 517. Rokiškis
• Gal kas galėtu padovanoti 
virtuvines spinteles, 
miegamąjį kampą ar dvigulę 
lovą. Gal kas keičia grindis 
ir atiduoda linoleumą ar 
laminatą, tapetus? Būsime 
dėkingi už pagalba šeimai, 
galime ir nebrangiai 
nupirkti. Tel. 8 616 27 809. 
Rokiškis
• Neįgalusis žmogus prašo 
padovanoti kompiuterį, 4G 
arba 3G modemą, kurie 
palengvintų gyvenimą.  
Tel. 8 617 83 913. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

RASTA/PAMESTA

• Prižiūrėtą, geros būklės 
maitinimo kėdutę. 
Reguliuojamas aukštis, 
atlošą galima palenkti. 
Apačioje yra tinklelis 
susidėti daiktams. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 621 95 444. 
Rokiškis

• Rasti raktai.  
Tel. 8 686 02 301. Rokiškis

SPORTO IR 
LAISVALAIKIO PREKĖS

• Nedaug naudotus, geros 
būklės riedučius. 39 - 40 
dydžio. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 686 23 382. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA
• Medines lauko dailylentes. 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Įvairaus pjovimo medieną. 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Dvi betoninių šulinių žiedų 
ir dangčių gamybos formas. 
Tel. 8 615 19 401. Kupiškis
• Trifazį diskinį pjūklą su 
obliavimo velenu. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 600 52 867. 
Rokiškis
• Naudotą šiferinę 
beasbestinę stogo dangą. 
Rudos spalvos. 100 vnt. 
lapų. 5 Eur/vnt.  
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Tel. 8 624 69 824. Rokiškis
• Veikiančius įrankius.  
Tel. 8 604 89 459. Rokiškis
• Apvalią medieną 6 m 
ilgio, apie 20 kub. m. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 672 39 195. 
Rokiškis
• Medieną 15x5 6 m ilgio. 
Yra 15x15 9 vnt. po 6 m. 
Kaina sutartinė.  
Tel. 8 663 86 615. Rokiškis
• Vienfazį pusautomatį 
kempą. Tel. 8 625 04 387. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS
• Tvarkingą, mažai naudotą 
kalnų dviratį Scott Aspect 
940. M dydis, pagamintas 
2021 m., 18 bėgių, ratų 
dydis 29, priekiniai 
amortizatoriai, užraktas. 
Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Paauglio dviratį. Reikia 
sutvarkyti bėgių troso 
rankenėlę, atsipalaidavęs 
trosas. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 674 54 495. Rokiškis
• Geros būklės, nedaug 
naudotą aliuminį paspirtuką 
Spokey. Reguliuojamas 
vairo aukštis, yra kojelė, 
kojinis galinis stabdis, 
sulankstomas, rankenos 
dengtos guma. Maksimali 
apkrova 100 kg. Kaina 38 
Eur. Tel. 8 675 14 084. 
Rokiškis
• 2004 m. Opel Zafira, 2 l, 
74 kW, dyzelis. Kaina 1295 
Eur. Tel. 8 612 89 032. 
Rokiškis
• Gražų moterišką dviratį. 
Žemas rėmas, atraminė 
kojelė, šviesos. Nėra bėgių. 
Pagamintas Vokietijoje. 
Kaina derinama. Kaina 
150 Eur. Tel. 8 659 64 181. 
Rokiškis
• 2002 m. Seat Alhambra. 
1,9 l, 85 kW.  
Tel. 8 625 39 815. Rokiškis
• 2008 m. VW Passat, 2 
l, 100 kW, TDI, TA 2 m., 
universalas, juodos spalvos. 
Kaina 2800 Eur.  
Tel. 8 640 67 583. Rokiškis
• VW Golf, 2000 m., 1,9 l, 
66 kW, dyzelis, universalas, 
TA iki 2023-06-29. Dovanų 
– diržų komplektas.  

Tel. 8 655 08 291. Rokiškis
• VW Sharan, 2001 m., 1,9 
l, dyzelis. Kaina 1350 Eur. 
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• VW Golf 5, 2006 m., 1,4 
l, benzinas. Labai geros 
būklės. Kaina 2300 Eur.  
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• Opel Meriva, 2009 m., 1,4 
l, benzinas, TA 2 m. 96000 
km rida. Kaina 2500 Eur. 
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• 2 dviračius už 50 Eur.  
Tel. 8 625 53 137. Rokiškis
• BMW 530 E39. 1999 m., 
3 l, 135 kW, yra TA. Reikia 
sutvarkyti kėbulą. Kaina 
900 Eur. Tel. 8 620 25 812. 
Rokiškis
• 1997 m. Audi A6 C5. 
1,9 l, 81 kW, TA daugiau 
nei metams. Kėbule yra 
pabraižymų, šiek paviršinių 
rūdžių. Yra smulkių defektų, 
bet važiuoti netrukdo. 
Pridedu galines kaladėles ir 
galines apynaujas padangas, 
priekinės padangos 
pakeistos. Kaina derinama. 
Kaina 1050 Eur.  
Tel. 8 656 75 423. Rokiškis
• VW Golf, 2000 m., 1,9 l, 
66 kW, dyzelis, universalas, 
TA iki 2023-06-03. Tel. 8 
655 08 291. Rokiškis
• Opel Zafira, 2002 m., 
dyzelis, nauja TA. Kaina 
750 Eur. Tel. 8 621 72 973. 
Rokiškis
• VW Touran, 2006 m., 1,9 l, 
TDI, 77 kW.  
Tel. 8 699 90 529. Rokiškis
• Audi 80. 1990 m., 1,8 l, 66 
kW, TA 2022-05. Prižiūrėta, 
yra smulkių kėbulo rūdijimo 
ir važiuoklės defektų. 
Variklis dirba puikiai. 2020 
m. rudenį buvo pakeistos 
vožtuvų gumelės ir tepalai 
su filtrais. 2018 m. rudenį 
pakeisti visi diržai. Kaina 
380 Eur. Tel. 8 608 96 623. 
Rokiškis
• Renault Scenic dalimis. 
1,9 l, DTI, 85 kW, bronzinės 
spalvos. Tel. 8 655 65 991. 
Rokiškis
• Geros būklės priekabą 
SKIF M2. Kaina 350 Eur. 
Tel. 8 625 17 722. Kupiškis
• Yamaha 600 CC.  Gale 
krosinė padanga, naujos 

žvakės. Šviesų ir posūkių 
nėra. Užvesta keletą kartų, 
bet laisvomis apsukomis 
nedirba, reikia tikrinti kuro 
sistemą. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 623 60 575. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• 2002 m. Renault Scenic dalimis. 
Galinį tiltą, žibintus, radiatorių, 
kablį, ratus ir kitas dalis.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• 2001 m. Opel Zafira dalimis. 
Žibintus, sankabą, granatas, 
guolius ir kitas dalis. Tel. 8 614 
87 836. Rokiškis
• Opel Meriva padangas Falken 
2020 m., 8 mm. Beveik naujos su 
skardomis R15 4/100. Kaina 120 
Eur. Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Dalimis Ford C-Max. 2006 m., 
1,6 l, 80 kW, dyzelinas.  
Tel. 8 623 03 533. Rokiškis
• Dalimis Audi A6. 1999 m., 1,9 
l, TDI, 81 kW. Tel. 8 623 03 533. 
Rokiškis
• Ratlankius R15 BMW. Centrinė 
72,6, tarpai tarp skylių 5x120. 
Padangos sudėvėtos. Kaina 90 
Eur. Tel. 8 676 46 971. Rokiškis
• 2004 m. VW Touran dalimis, 
2 l, dyzelis. Tel. 8 606 14 217. 
Rokiškis
• Priekabėlę. Galima dėti talpą 
vandeniui. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA
• Tvarkingą LG 50PC55, 
55 colių įstrižainės. Nėra 
pultelio. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 626 88 021. Rokiškis
• Palydovinę anteną. 1,65 m 

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Plūgą dviejų korpusų, 
didžiąsias akėčias, Zid 
variklį. Tel. 8 614 19 157. 
Rokiškis
• Naudotą, prižiūrėtą, 
nereikalaujančią invensticijų 
3 m sėjamąją Idea. Guminis 
volas, diskinė.  
Tel. 8 616 91 496. Rokiškis
• Vienos vagos bulvių 
kasamąją. Kaina derinama. 
Kaina 280 Eur.  
Tel. 8 620 63 271. Rokiškis
• Kardaną T-40. Kaina 55 
Eur. Tel. 8 620 55 819. 
Rokiškis
• Prie traktoriaus šakoms 

kapoklę. Kaina 270 Eur. Tel. 
8 620 55 819. Rokiškis
• Tvarkingą, dirbančią, 
vienvagę transporterinę 
bulvių kasamąją. Kaina 
650 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis
• Traktorių MTZ80 - 2900 
Eur. Pakrovėjas - 2000 Eur. 
Case international 844 - 
2900 Eur. Tel. 8 652 06 737. 
Rokiškis
• Trąšų barstytuvą 
Bogballde.  
Tel. 8 672 76 439. Rokiškis

• T-40 AM dalimis. Variklis 
geras. Yra prikabinimo 
skersiniai, centrinės traukės, 
nauji stogai. Dusetos.  
Tel. 8 699 55 273. Rokiškis
• Naują traktoriaus T-25 
variklį. Tel. 8 607 48 852. 
Rokiškis

skersmens. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Kineskopinį spalvotą 
televizoriuką Samsung. 
Įstrižainė – 35 cm. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• DVD grotuvą Sony. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Juostinį fotoaparatą 
Zorkii-4. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
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Rugsėjo 10-oji, 
penktadienis, 

37 savaitė
Iki Naujųjų liko 112 dienų

Pasaulinė savižudybių 
prevencijos diena

Saulė teka 6.40 val., 
leidžiasi 19.52 val. 

Dienos ilgumas 13.12 val. 
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien 
švenčia:

 Girmantė, Konstancija, 
Mikalojus, Salva, Salvas, Salvija, 
Salvinija, Tautgirdas, Tautgirdė.

Rytoj:  Augantas, Augantė, 
Daugmantas, Daugmantė, 
Daugminta, Daugmintas, 

Daugmintė, Gytautė, Helga, 
Nutautas, Nutautė.

Poryt:  Gvidas, Ovidijus, 
Tolvaišas, Tolvaišė, Tolvaldas, 

Tolvaldė, Vaidmantė.

Dienos citata
„Reikia dirbti, jeigu ne iš 
meilės darbui, tai bent iš 
nevilties, nes, viską gerai 
pasvėrus, dirbti ne taip 

nuobodu kaip linksmintis“ 
(Š. Bodleras).

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1898 m. Ženevoje nuo te-
roristo rankos žuvo Austrijos ir 
Vengrijos imperatorė Elžbieta.

1943 m. nacistinės Vokietijos 
armija per Antrąjį pasaulinį karą 
užgrobė Romą bei Vatikaną.

1976 m. virš Šiaurės Jugos-
lavijos ore susidūrė Didžiosios 
Britanijos aviakompanijos „Bri-
tish Airways“ reaktyvinis lėk-
tuvas „Trident“ ir Jugoslavijos 
„DC-9“. Žuvo 176 žmonės.

2001 m. Japonijoje užregis-
truotas pirmas Azijoje galvijų 
spongioforminės encefalopati-
jos (BSE), vadinamosios karvių 
pasiutligės, atvejis.

2002 m. 190-ąja Jungtinių 
Tautų nare tapo Šveicarija.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1799 m. Rusijos caras Pavelas 
I įsakė nugriauti Vilniaus gynybinę 
sieną.

1966 m. suvaidintas pirmasis 
„Senovinių kupiškėnų vestuvių“ 
spektaklis.

1990 m. įsteigta Krašto apsau-
gos departamento Pasienio apsau-
gos tarnyba.

Post scriptum
Visų verksi – akių neteksi.

Pikantiškas spanguolių ir kriaušių pagardas
Ingredientai:
• 750 mililitrų spanguolių, šviežių ar 
šaldytų, 
• Dvi kriaušės, didelės (prinokusios, nu-
luptos ir supjaustytos kubeliais)
•500 gramų cukraus uogienėms, 
• 250 mililitrų apelsinų sulčių 
• 2 valgomieji šaukštai obuolių acto
• 2 valgomieji šaukštai nutarkuotos 
apelsinų žievelės,
• Cinamonas, lazdelė
• 6 gvazdikėliai
• 4 kadagio uogos, (nebūtinai)

Gaminimas:
Šis kriaušių ir spanguolių pagardas ide-
aliai tinka kalėdinėms dovanoms, taip 
pat sėkmingai jis pagardins sekmadie-
nį šeimai iškeptą vištą ar tiks prie sūrių. 
Ant vidutinės ugnies dideliame puode 
sumaišykite apelsinų sultis, actą ir pries-
konius. Užvirkite, palaukite, kol pradės 

garuoti. Supilkite spanguoles ir neuždengę puodo toliau virkite ant vidutinės ugnies, 
retkarčiais pamaišydami, kol išgaruos dalis skysčio (apie 10 minučių). Suberkite cu-
krų uogienėms ir gerai išmaišykite. Sudėkite kriaušes ir 5 minutes virkite ant viduti-
nės ugnies. Nugriebkite putas. Išimkite prieskonius. Galite šakute sutraiškyti vaisus, 
jei norite vientisesnės uogienės. Palikite aušti maždaug 10 minučių. Supilkite į šiltus, 
kruopščiai išplautus stiklainius ir uždarykite.

25 metų terminas dėl religinės bendrijos 
pripažinimo neprieštarauja Konstitucijai

Įstatymo nuostata, pa-
gal kurią religinės bendri-
jos dėl valstybės pripaži-
nimo gali kreiptis praėjus 
25 metams nuo pirminio 
jų įregistravimo, neprieš-
tarauja Konstitucijai, pa-
skelbė Konstitucinis Teis-
mas (KT).

Tačiau kitą nuostatą, kad 
tuo atveju, jeigu prašymas 
nepatenkinamas, pakartoti-
nai dėl pripažinimo galima 
kreiptis praėjus ne mažiau 
kaip dešimčiai metų, teis-
mas pripažino prieštarau-
jančia Konstitucijai.

Įstatymas numato, kad 
religinės bendrijos gali 
kreiptis dėl valstybės pripa-
žinimo praėjus ne mažiau 
kaip 25 metams nuo pirmi-
nio jų įregistravimo Lietu-
voje.

Seimo narių grupė prašė 
KT išaiškinti, ar 25 metų ter-
minas neprieštarauja Konsti-
tucijos nuostatai, kad „Vals-
tybė pripažįsta <...> kitas 
bažnyčias ir religines organi-
zacijas – jeigu jos turi atramą 
visuomenėje ir jų mokymas 
bei apeigos neprieštarauja 
įstatymui ir dorai“.

Pareiškėjai teigė, kad 
įstatymų leidėjas turi teisę 
pripažinti netradicinę reli-
ginę organizaciją, atšaukti 
suteiktą pripažinimą, bet 
negali pats nustatyti statuso 
suteikimo sąlygų, nes jos 
numatytos Konstitucijoje.

Anot jų, Seimas turi 
įgaliojimus pripažinti baž-
nyčią ir kitas religines 
organizacijas, kurios ati-

tinka minėtas dvi sąlygas: 
turi atramą visuomenėje ir 
jų mokymas bei apeigos 
neprieštarauja įstatymui ir 
dorai. Kreipimosi autorių 
teigimu, religinės bendruo-
menės atrama visuomenėje 
turi būti tvirta ir ilgalaikė, 
ji negali apsiriboti negausia 
žmonių grupe ar nedidele 
visuomenės dalimi, keliais 
veiklos dešimtmečiais, vie-
na arba keliomis žmonių 
kartomis.

Konstitucinis Teismas 
nutarime pabrėžė, kad įsta-
tymu negali būti nusta-
tytas toks reguliavimas, 
kuriuo būtų sudarytos prie-
laidos pernelyg suvaržyti, 
nepagrįstai pasunkinti ar 
net paneigti Konstitucijos 
garantuojamą teisę gauti 
pripažinimo statusą.

KT taip pat pabrėžė, kad 
negali būti įtvirtintas perne-
lyg ilgas terminas religinės 
organizacijos teisei kreiptis 
dėl valstybės pripažinimo 
įgyti, be to, negali būti nu-
statyta pernelyg sudėtinga, 
ilgai trunkanti valstybės 
pripažintos religinės organi-
zacijos statuso įgijimo pro-
cedūra.

Teismas taip pat pažymė-
jo, kad 25 metų termino nu-
statymas negarantuoja, jog 
suėjus šiam terminui reli-
ginė bendrija bus valstybės 
pripažinta.

Anot KT, 25 metų termi-
nas nėra viena iš valstybės 
pripažinimo suteikimo re-
liginei bendrijai sąlygų. Šis 
terminas, kaip konstatuota 
nutarime, yra tik prielaida 

pradėti valstybės pripažini-
mo suteikimo procedūrą.

Į KT dėl religinės ben-
druomenės pripažinimo 
termino kreipėsi 34 Seimo 
nariai, daugiausia – kon-
servatorių atstovai, taip pat 
keli Lietuvos lenkų rinki-
mų akcijos-Krikščioniškų 
šeimų sąjungos nariai, kai 
Seimas 2019 metų birželį 
svarstė senovės baltų reli-
ginės bendruomenės „Ro-
muva“ siekį gauti valstybės 
pripažinimą.

Savo prašymą „Romu-
va“, be kita ko, grindė il-
gamete veikla ir augančiu 
narių skaičiumi.

Kadangi parlamente ne-
užteko balsų patvirtinti tokį 
pripažinimą, „Romuva“ 
kreipėsi į Europos Žmo-
gaus Teisių Teismą. Jis šių 
metų birželį paskelbė, kad 
Lietuva pažeidė kelis Eu-
ropos Žmogaus teisių kon-
vencijos straipsnius, nes 
„Romuvos“ prašymą nagri-
nėjo neobjektyviai.

Su valstybės pripažini-
mu „Romuva“ būtų įgiju-
si teisę į žemės mokesčio 
lengvatą, jos kriviai būtų 
buvę privalomai valstybės 
draudžiami socialiniu drau-
dimu, sudarytos santuokos 
būtų pripažintos kaip suda-
rytos civilinės metrikacijos 
įstaigoje.

Per 2001 metų gyvento-
jų surašymą senajam baltų 
tikėjimui save priskyrė 1,2 
tūkst. gyventojų, o 2011 
metais – 5,1 tūkst. gyven-
tojų.

BNS inform.

Dėl riaušėmis virtusio mitingo 
prie Seimo sulaikytas A. Kandrotas

Dėl riaušėmis virtusio 
mitingo prie Seimo trečia-
dienį Vilniuje sulaikytas 
Antanas Kandrotas, žino-
mas „Celofano“ pravarde.

„Sulaikytas šį vakarą Vil-
niuje, atliekamame ikiteis-
miniame tyrime dėl rugpjū-
čio 10 dienos mitingo prie 
Seimo“, – BNS patvirtino 
Policijos departamento at-
stovas Ramūnas Matonis.

Pirmasis apie A. Kandro-
to sulaikymą pranešė Lietu-
vos radijas.

Apie 5 tūkstančiai žmo-
nių rugpjūčio 10 dieną buvo 
susirinkę prie Seimo protes-
tuodami prieš Vyriausybės 
ribojimus imuniteto nuo 
koronaviruso neturintiems 
ir nesitestuojantiems žmo-
nėms.

Pasibaigus sankcionuo-
to mitingo laikui vakare jis 
virto į riaušes. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas dėl riaušių 
organizavimo, įtarimai pa-
teikti apie 30 asmenų, bylo-
je yra 21 nukentėjusysis.

BNS inform.

Arkivyskupas G. Grušas ragina padėti į 
Lietuvą neteisėtai atvykusiems migrantams

Arkivyskupas Gintaras 
Grušas ragina padėti į Lietu-
vą neteisėtai atvykusiems mi-
grantams ir sako, kad migran-
tų stovyklos šiuo metu yra tos 
vietos, kuriose galima liudyti 
Dievo gailestingumą.

Lietuvos vyskupų konferen-
cijos pirmininkas trečiadienį 
lankė Varėnos rajone, Vydeniuo-
se, apgyvendintus migrantus iš 
Eritrėjos, Kamerūno, Kongo ir 
Togo, pranešė Vilniaus arkivys-
kupijos kurija.

„Šie prieglobsčio prašytojai 
yra mūsų broliai ir seserys. Visi 
jie dėl vienų ar kitų priežasčių pa-
liko savo šalis, šeimas ir tai nebu-
vo lengvas sprendimas ar lengvas 
veiksmas. Mes čia, Lietuvoje, da-
bar esame pašaukti darbais paliu-
dyti savo krikščionišką, brolišką 
meilę atvykusiems“, – pranešime 
teigė arkivyskupas.

„Daug kalbame apie Dievo 
gailestingumą, jo meldžiame 
sau ir visam pasauliui – dabar 
migrantų stovyklos yra tos vie-
tos, kuriose galime liudyti Die-
vo Gailestingumą, padėdami 
čia apgyvendintiems migran-
tams: šiandien svarbu būti kartu 
su jais, išklausyti, įsipareigoti 
prasmingai leisti laiką kartu. Tai 
padės ir mums patiems jautriau 
žvelgti ir į pažeidžiamus žmones 
mūsų bendruomenėse ir jiems 
padėti“, – pridūrė jis.

G. Grušas taip pat dėkojo 
„Caritas“ darbuotojams, savano-
riams, pareigūnams, savivaldos 

atstovams ir nevyriausybinėms 
organizacijoms, kurios darbuo-
jasi migrantų stovyklose ir pa-
sienio užkardose, kur taip pat 
apgyvendinti migrantai.

„Besiruošiant Pasaulinei mi-
grantų ir pabėgėlių dienai kvie-
čiu ne tik skaityti tai dienai skirtą 
popiežiaus žinią ir vyskupų laiš-
ką, bet kviečiu kiekvieną prisidė-
ti ir parodyti šiems prieglobsčio 
prašantiems žmonėms Gailestin-
gumą. Atsiliepkime į Šventojo 
Tėvo kvietimą migrantus priim-
ti, apsaugoti, jiems padėti ir juos 
integruoti“, – sakė G. Grušas.

G. Grušas susitikimo su mi-
grantais metu meldėsi kartu su 
čia apgyvendintais katalikais, 
taip pat su Varėnos rajono meru, 
Vydenių seniūne aptarė, kaip 
Bažnyčia gali padėti migrantams 
ir stovyklų savanoriams.

Anot kurijos, prašoma kas 
savaitę švęsti mišias, taip pat kai 
kurie prašė palaiminti jų roži-
nius, kryželius, atvežti Šventojo 
Rašto prancūzų ir anglų kalbo-
mis, rožinių, kad galėtų kartu 
melstis sutartu laiku.

Vyskupai ragina parapijų 
bendruomenes, katalikiškas or-
ganizacijas, kunigus ir vienuolijų 
narius, judėjimus bei „Caritas“ 
darbuotojus, savanorius pagal iš-
gales ir poreikį padėti žmonėms, 
esantiems migrantų stovyklose 
ir pasienio užkardose, taip pat ir 
valdžios institucijų pareigūnams, 
dirbantiems migrantų apgyven-
dinimo vietose.

BNS inform.
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Rugsėjo 10 d. Naktį 12

Dieną 26
PV, 
2-6 m/s

Rugsėjo 11 d. Naktį 12
Dieną 25

PV,
3-8 m/s

Rugsėjo 12 d. Naktį 15
Dieną 24

V,
3-8 m/s

Rugsėjo 13 d. Naktį 14
Dieną 20

ŠV,
3-8 m/s

Orų prognozė rugsėjo 10-13 d.

Rugsėjo 3-osios kryžiažodžio atsakymai:
Vertikaliai: Kempinė. TW. Pirm. Star. Kva. Koridos. Upė. Drakonas. Mes. Abitas. Val-
dyk. Kasi. La. Ledai. Aš. Ydos. Apelsino. Brunas. Abi. Sin. Atis. Pelyša. Irisas. Šukės. Kas.
Horizontaliai: Labai. Tiesa. Peru. Lyras. Veduta. Nikė. Adonis. Lasas. Padedi. Du. 
Arka. Kapa. Moka. Šelpė. Rob. Lies. Vainikas. Data. Isyk. Trosas. Niša. Simonas.
Pažymėtuose langeliuose: LIMPOPO.

Kelto „Estonia“ liekanas tirs ir aukų artimųjų 
iniciatyva suburta ekspedicija

Tirti prieš beveik tris de-
šimtmečius Baltijos jūroje 
nuskendusio kelto „Esto-
nia“ liekanų ateinančią sa-
vaitę išvyks aukų artimųjų 
iniciatyva suburta privati 
ekspedicija, dirbsianti ly-
giagrečiai su oficialų tyri-
mą atnaujinusia Estijos ir 
Švedijos komanda, trečia-
dienį pranešė estų naujie-
nų portalas „ERR News“.

„Estonia“ nuskendo 1994 
metų rugsėjo 28 dieną per 
smarkią audrą Baltijos jūro-
je, plaukdamas iš iš Stokhol-
mo į Taliną. Iš 989 laive bu-
vusių keleivių ir įgulos narių 
liko gyvi tik 137.

Privatų tyrimą finansuoja 
privatūs šaltiniai, įskaitant 

estų leidybos grupę „Pos-
timees“, pranešė televizija 
ETV+.

Pasak aukų artimųjų su-
sivienijimo pirmininko Rai-
vo Hellermos, ekspedicijos 
dalyviai neieškos nelaimės 
kaltininkų, bet pamėgins nu-
statyti nuskendimo priežastį.

„Dabar arba niekada“, – 
pabrėžė R. Hellerma.

Surinktus duomenis, at-
sižvelgdamas į jau turimą 
informaciją, analizuos Sin-
gapūre dirbantis lenkų eks-
pertas Andrzejus Jasionows-
kis (Andžejus Jasionovskis).

Ekspedicija suburta nese-
niai pasikeitus įstatymams, 
draudusiems drumsti aukų 
ramybę nardymu, kai vienas 
dokumentinis filmas sukėlė 

abejonių dėl oficialaus ka-
tastrofos priežasčių tyrimo 
išvadų.

Pirminio tyrimo metu 
buvo padaryta išvada, kad 
keltas nuskendo, kai per au-
drą buvo išplėštos laivo prie-
kinės durys ir į automobilių 
denį pritekėjo vandens.

Anksčiau iš naujo tirti 
kelto nelaimės priežasčių 
nenorėjusios suinteresuotos 
šalys liepą pradėjo naują ofi-
cialų nelaimės priežasčių ty-
rimą, kuri planuojama baigti 
ateinančių metų pavasarį.

Po katastrofos likusių 
žmonių ir žuvusiųjų arti-
mieji nuodugnesnio tyrimo 
siekė daugiau nei du dešim-
tmečius.
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Oficialus nedarbas rugpjūtį mažėjo iki 12,2 proc.
Oficialus nedarbas rug-

sėjo pradžioje Lietuvoje 
siekė 12,2 proc. – 0,9 punk-
to mažiau nei prieš mėnesį, 
skelbia Užimtumo tarnyba.

Rugsėjo 1 dieną šalyje 
buvo 211,2 tūkst. registruo-
tų bedarbių – 15,1 tūkst. 
mažiau nei prieš mėnesį ir 
net 24,4 tūkst. mažiau nei 
pernai tuo pačiu metu. Anot 
tarnybos, grįžimas į įpras-
tines veiklas po karantino 
paskatino naujas tendencijas 
darbo rinkoje. Tarnybos Ste-
bėsenos ir analizės skyriaus 
vedėjos Jurgitos Zemblytės 
teigimu, visą vasarą stebi-
mas aktyvumas rinkoje.

„Darbuotojai lengvai 
keičia darbus ir darbdavius, 

analizuoja pateiktų darbų 
siūlomas naudas, organiza-
cijų vertybes ir jų santykį su 
asmeniniais karjeros tikslais 
bei neskuba priimti pirmo 
pasiūlymo“, – pranešime 
sakė J. Zemblytė. 

Rugpjūtį į Užimtumo 
tarnybą kreipėsi 21,5 tūkst. 
naujų žmonių –  0,8 proc. 
daugiau nei liepą, bet 28,8 
proc. mažiau nei prieš metus.

Laisvų darbo vietų skai-
čius rugpjūtį perkopė 64,8 
tūkst. – 5,9 proc. daugiau nei 
liepą. Intensyviausiai dar-
buotojų ieškojo transporto ir 
saugojimo (8,5 tūkst. pasiū-
lymų), gamybos (7,2 tūkst.), 
administracinės ir aptarna-
vimo (5,6 tūkst.), prekybos 
įmonės (5,1 tūkst.).

Išaugo apsaugos darbuo-
tojų poreikis – rugpjūtį re-
gistruotos 197 laisvos darbo 
vietos, arba du kartus dau-
giau nei prieš metus. 29 dar-
bo pasiūlymuose įvardinta, 
jog reikės tikrinti galimybių 
pasus kontroliuojant lanky-
tojų srautus.

Didžiausios įsidarbinimo 
galimybės išlieka vilkikų 
vairuotojams, krovikams, 
valytojams, kambarinėms ir 
pagalbininkams, pardavė-
jams ir virėjams. 

Registruoto nedarbo rodi-
kliai mažėjo visose savival-
dybėse: labiausiai Neringoje 
(2,4 proc. punkto), Kalva-
rijoje ir Molėtuose (po 1,9 
proc. punkto).
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Taivaniečiai Lietuvos e. parduotuvėse leido 
dešimtis milijonų eurų

Taivano gyventojai 
smarkiai padidino išlai-
das Lietuvos internetinėse 
parduotuvėse, pastarai-
siais mėnesiais sustiprėjus 
ryšiams tarp Vilniaus ir 
Taibėjaus, kurį Kinija lai-
ko savo valstybės dalimi.

Taivano institucijų duo-
menys rodo, kad septynių 
didžiųjų salos miestų gyven-
tojai nuo vasario iki birželio 
pabaigos Lietuvos parduo-
tuvėse atliko apie 112 tūkst. 
atsiskaitymų kreditinėmis 
kortelėmis, jų bendra ver-
tė viršija 2,5 mlrd. Taivano 
naujųjų dolerių (apie 76 mln. 
eurų).

„Lietuva tapo viena iš de-
šimties populiariausių inter-

netinio apsipirkimo krypčių 
Taivano vartotojams“, – tvi-
teryje rašė Taivano ekono-
mikos ir kultūros atstovė 
Jungtinėse Valstijose Bi-
khim Hsiao, pati pasidalinu-
si nusipirkto lietuviško alaus 
nuotrauka.

„Vienas dalykas aiškus. 
Taivaniečiai nuoširdžiai 
dėkoja už tarptautinės ben-
druomenės gerumą ir pagal-
bą“, – teigė ji.

Daugiausiai – apie 1 mlrd. 
Taivano naujųjų dolerių – 
Lietuvoje išleido sostinės 
Taibėjaus gyventojai, skel-
bia vietos portalas „United 
Daily News“ (UDN).

Lietuvos ir Taivano di-
plomatiniai santykiai šiemet 
pastebimai stiprėjo – Taiva-

nas liepą paskelbė Lietuvoje 
atskirai nuo Kinijos atidary-
siantis savo atstovybę, ku-
rios pavadinime bus varto-
jamas neoficialus šios salos 
pavadinimas.

Kinija priešinasi Taivano 
pavadinimo naudojimui ir 
vengia bet kokiu atveju var-
toti žodį „Taivanas“, kad tai 
nesuteiktų salai tarptautinio 
legitimumo.

Reaguodama į planus 
atidaryti Lietuvoje atstovy-
bę su Taivano pavadinimu, 
Kinija atšaukė ambasadorių 
Lietuvoje ir nurodė Lietuvai 
atšaukti atstovą Pekine.

Lietuva taip pat dovanoja 
Taivanui vakcinų nuo koro-
naviruso.
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BALDAI

AUGALAI

• Geros būklės Lauksvoje 

pagamintą lovą. Yra didelis 
stalčius patalynei susidėti. 
Matmenys 2110×880 mm. 
Dovanų Lono čiužinys. 
Atvežu. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 682 36 492. Rokiškis

• Skubiai rašomąjį stalą su 
spintelėmis ir miegamąją 
lovą. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 695 15 135. Rokiškis

• Įvairių veislių žieminius 
kviečius sėjimui. Išvalyti. 
Tel. 8 684 14 283. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA
• Dujinę viryklę. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 659 64 181. 

Rokiškis
• Naują viryklę su elektrine 
orkaite ir kaitlente Zanussi 
540G. 4 kaitvietės, 
liekamojo karščio indikacija, 

50 cm pločio, 58 l talpos, 
orkaitės garų išleidimas 
gale. Nenaudota. Kaina 
190 Eur. Tel. 8 603 53 641. 
Rokiškis

• Naudotą veikiantį 
šaldytuvą Ardo su didele 
šaldymo kamera. Rokiškis. 
Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 604 86 441. Rokiškis
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Aplinkinių kritiką 
priimkite aukštai iškeltu 
viduriniu pirštu.

***
Visuomet įtariau, kad 

paukščiams ant manęs 
nusišvilpt. Šiandien mano 
įtarimai pasitvirtino...

***
– Sveiki, jums 

skambina iš banko. 
Ar naudojatės mūsų 
paslaugomis?

– Taip, naudojuosi.
– O kokiomis?
– Kai einu pro šalį, 

reklamas vitrinoje 
paskaitau.

***
Rinkimai – kaip 

lentynos parduotuvėse 
sovietmečiu: kas jose 
guli, tas jau niekam 
nereikalinga.

***
– Brangusis, reikia 

mamytę iš kaimo 

parsivežti...
– Mano namuose tonos 

cukinijų nebus!
***
Aš visada galvojau ,kad 

Biblija – tai labai tikroviškas 
kūrinys, kol neperskaičiau 
tos vietos, kur vienas žydas 
dalino kitiems nemokamai 
žuvį ir duoną.

***
Ji:
– Kokia aš kvaila, kad už 

tavęs ištekėjau!
Jis:
– O koks aš buvau  

kvailas, kad tave vedžiau!
Sūnus:
– Abu kvaili,o norit, kad 

aš gerai mokyčiausi!
***
– Mama, imk Fairy!
– Ne, aš naudoju 

lietuvišką produktą!
– Mama, imk Fairy!
– Ne. Mano ploviklis 

geresnis.

– Sakau imk Fairy, kol 
pardavėjas nemato!

***
Starai – patys atsargiausi 

gyvūnai! Jie atsistoja ant 
užpakalinių kojyčių ir dairosi 
– ar neatbėga lapė. Pakelia 
galvytę į viršų ir žiūri – ar 
neatskrenda erelis. Pažiūri 
žemyn, ar neatšliaužia gyvatė. 
O patys atidžiausi iš jų dažnai 
gauna bamperiu per galvą!

***
„Tai buvo nuostabi 

naktis“, kai tau daugiau nei 
50, tai maždaug reiškia: 
aš nuostabiai išsimiegojau 
daugiau negu 8 val., man 
niekas netrukdė, o atsikėlus 
man nieko neskauda.

***
Kuo vyresnis aš tampu, 

tuo atrandu daugiau įvairių 
užsiėmimų, kuriuos galima 
daryti atsigulus.

***
–Brangusis,o tu dėl manęs 

galėtum iškrėsti kokią nors 
kvailystę ?

– Žinoma. Juk aš vedžiau 
tave!

***
Nežiūrint į visus 

praeinančių metų sunkumus, 
Vyriausybė įsitikinus,kad 
gyventi galima dar blogiau.

***
Tris mėnesius, kol 

auklėtoja skyrėsi su vyru, 
darželinukai iš plastelino 
lipdė ožius, gaidžius ir 
paršelius.

***
Mama mažyliui:
– Žiūrėk, kaip tėvelis dažo 

lubas. Užaugsi – ir tu jam 
padėsi...

– O ką, iki to laiko jis 
nenudažys?

***
Kalbasi sutuoktiniai 

virtuvėje. Žmona, 
žaismingai:

– Mielasis, spėk, koks 
akmuo man tinka pagal 
Zodiaką?

– Koks pagal Zodiaką, 
tai nežinau. O pagal veidą – 
plyta!

***
Išgyventi iki pensijos – 

svajonė. Išgyventi iš pensijos 
– menas.

***
Geram boksininkui 

apginti daktaro disertaciją 
– vienas juokas. O štai ją 
parašyti...

***
Didžiojoje Britanijoje, 

autobuso stotelėje, stovi 
lietuvis ir anglas. Oras, kaip 
visada, prastas, lyja, žvarbu. 
Anglas išsitraukia cigaretę, 
jau nori prisidegt, bet 
pažvelgęs į šalia susisukusį 
lietuvį ištiesia jam mandagiai 
cigarečių pakelį:

– Smoking?
– Ne, tiesiog nauji 

treningai...
***
Turguje prie pardavėjo 

prieina žmogus ir sako:
– Prašom pasakyti, kas 

šis gražuolis: katytė ar 
katinėlis?

– Tai ką, jūs iš ausų 
neskiriate?

– Ne, neskiriu...
– Čia juk triušis!
***
Politikas susitikime su 

rinkėjais žada:
– Dar dešimt metų ir 

mes gyvensime geriau, nei 
Vokietijoje.

Balsas iš salės galo:
– Ką tu su Vokietija 

ruošiesi daryti, bjaurybe?!
***
Sako, kad Mičiurinui 

liūdnai baigėsi: lipo jis į 
berželį krapų skinti, tai 
ir pritrenkė jį, vargšelį, 
arbūzu.

***
Amerikietis atvyko į 

Jeruzalę ir labai norėjo 
pamatyti Raudų sieną. Bet 
pamiršo, kaip ji vadinasi. 
Taksisto prašo:

– Nuvežkite mane ten, 
kur jūs, žydai, verkiate ir 
daužote sieną galvomis.

– A, tai jūs mokesčių 
inspekciją norit pamatyt?

***
– Mielasis, o kažin kiek 

gyvena gyvatės?
– O ką, nesveikuoji?
***
Mažylis tėčiui pasiskundė, 

kad jis bijo miegoti vienas. 
Tėvas vaiką paguodė, kad 
nereikia bijot: po lova 
gyvena monstras, o spintoje 
– ragana.

***
Plakatas kaimo keliuke: 

jei važiuosite 90 km/
val. – susipažinsite su 
geriausiu pasaulio kalėjimu. 
Jei važiuosite 100 km/
val. – su geriausia pasaulio 
ligonine. Jei 110 km/ val. 
– su mieliausiu pasaulyje 
dvasininku ir dailiomis 
kapinaitėmis.

DIENOS 
KETUREILIS
SAVAITGALIO
PLANAS
Lūžta obelys nuo vaisių
Šiandien jau spaudyklon eisiu.
Sulčių spausiu litrą kitą
Pavaišinsiu visą svitą.

Bus savaitgalį svečių,
Nes į šventę juos kviečiu.
Ką į „Vabalų“ paradą,
Ką Obeliuos į estradą.

Vyks tinklinis, vyks žvejyba
Pristatys kraštietė knygą.
Na, o vakarop – koncertai
Mugė, lazeriai, fejerverkai...

Ras ką veikti visos kartos,
Net ir šuo laimingas vartos!
Bus dresuotų šunų triukai
Koncertuos mums „Žemaitukai“.

Jeigu nuotaika niūri
Ir planų dar neturi
Kviečia į svečius Obeliai
Veiksmo laukia iki valiai.

Greta Paliulionytė

• Elektrinę siuvimo mašiną 
Čaika 134. Kaina 72 Eur. 
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Naują tešlos maišyklę. 
Reguliuojami greičiai, 
atverčiama koja, patogu 

išimti indą. Atvežta iš 
Vokietijos. 35 Eur. Siunčiu 
paštu. Kupiškis. 
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• Oro šildymo įrenginį 
- virtuvinę krosnelę 

KALVIS KO 2A (kairinis), 
nenaudotas. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 621 31 995. 
Rokiškis

DOVANOJA
• Kačiukas ieško namų. 
Tel. 8 623 62 155. Rokiškis
• Dovanoju Senamiesčio 
progimnazijos labai geros 
būklės megztinį už didelį 
Milka šokoladą vaikui. Kitas 
megztukas buvo dažniau 
nešiotas. Tinka vaikams nuo 
pirmos klasės. 
Tel. 8 632 92 334. Rokiškis
• Dovanoju šaldiklį Snaigė 
ir televizorių Samsung. 
Naudoti, veikiantys. 
Tel. 8 646 19 765. Rokiškis
• Dovanoju statybines 
atliekas nukastas nuo kiemo. 
Tel. 8 603 03 994. Rokiškis
• Dovanoju 3 l talpos 
stiklainius. 50 vnt. 
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA
• Elektrinę žoliapjovę. 
Nedidelė su dviem ratukais, 
gerai apipjauti apie krūmus, 
tujas, obelis. Dusetos. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• Geros būklės traktoriuką 
- žoliapjovę Stiga Tornado. 
Pakeisti tepalai, pagaląsti 
peiliai. Kaina 1290 Eur. 
Tel. 8 623 44 192. Rokiškis


