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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

„Auksinio proto“ žaidime „Perspektyvūs“ (keturi žaidėjai kairėje) ir DVI surinko po lygiai – 70 taškų.                                                L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

UAB „ROKIŠKIO 
AUTOBUSŲ PARKAS”

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

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

Autobusų nuomos paslaugos.
Išorinė reklama ant keleivinių transporto priemonių.

Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt

www.rokiskiosirena.lt

Auksinio proto žaidime – istorinės lygiosios
Lietuvos motorizuotų 
parasparnių čempionatas 
ir „Pugos“ taurelė: 
rokiškiečių triumfas

2 p.
5 p.

Norite užfiksuoti renginio 
akimirkas nuotraukose
ar vaizdo įrašuose? 
Rokiškio Sirena tai padarys 
NEMOKAMAI!

Rengiate sporto, kultūros ar kitą renginį Rokiš-
kio rajone?

Norėtumėte užfiksuoti renginio akimirkas nuo-
traukose ar vaizdo įrašuose?

Rokiškio Sirena visa tai padarys NEMOKAMAI!
ATVYKSIME - UŽFIKSUOSIME - PASIDALINSIME! 
Susisiek su mumis el. p. reklama@rokiskiosire-

na.lt ar tel. nr. +370 666 76777.

Vertinamosiose pratybose – sėkmingai 
atliktos užduotys ir gyventojų palankumas

4 p.
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Smurtavo 
prieš sugėrovą
2020 m. spalio 13 d., apie 
22.30 val. Rokiškio r., 
Maineivų k., išgertuvių metu 
neblaivus (1,63 prom.) vyras 
(gim. 1988 m.) smurtavo 
prieš neblaivų (2,95 prom.) 
vyrą (gim. 1985 m.), kuris 
perduotas medikams.

Rajonas neteko dviejų 
jaunų vyrų
Spalio 12 d., apie 7.50 val. 

Rokiškio r ., Pandėlyje, 
namuose rastas miręs vyras 
(gim. 1976 m.). Pirminės 
apžiūros metu smurto žymių 
nenustatyta. 
Spalio 12 d., apie 15.30 val. 
Rokiškio r., Buivėnų k., 
namuose rastas miręs vyras 
(gim. 1990 m). Pirminės 
apžiūros metu smurto žymių 
nenustatyta.
Gaisro metu žuvo vyras
Spalio 14 d., apie 11 val. 
gautas pranešimas, kad 

Zybolių k., Obelių sen., dega 
vieno aukšto medinis namas.
Atvykus ugniagesiams namas 
degė atvira liepsna, stogas 
ir perdanga buvo sukritę. 
Viename iš kambarių surastas 
stipriai apdegęs piliečio (gim. 
1966 m.) kūnas. Gaisro metu 
namas sudegė visiškai.

Rado mirusią
Spalio 14 d., apie 14 val. 
gautas pranešimas, jog 
Rokiškyje, vieno Panevėžio g. 

daugiabučių gyventojai jau tris 
dienas nemato nurodytu adresu 
gyvenančios kaimynės, durų 
niekas neatidaro.  Ugniagesiai 
laužtuvu atidarė medines buto 
durys. Viduje, lovoje rasta 
mirusi moteris (gim. 1965 m.). 
Pirminės apžiūros metu smurto 
žymių nenustatyta.
Panevėžio VPK ir Panevėžio 

apskrities priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos

Rokiškio priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos inform.

KRIMINALAI

Lietuvos motorizuotų parasparnių čempionatas ir „Pugos“ taurelė: rokiškiečių triumfas
Ūkanotą spalio 10-osios 

rytą dangų raižė paraspar-
niai. Rokiškio aerodrome 
vyko Lietuvos ULOPF ir 
Rokiškio skraidymo asoci-
acijos „Puga“ organizuotas 
Lietuvos motorizuotų pa-
rasparnių čempionatas ir 
„Pugos“ taurelė. Lietuvoje 
tai antrosios parasparnių 
varžybos šiais metais. Var-
žybose dalyvavo 12 sporti-
ninkų iš Rokiškio „Puga“, 
Alytaus „Penktojo vandeny-
no“, Zarasų „Orlėkio“, Mo-
lėtų „Sky Virus“, Vilniaus 
„Vilniaus eskadrilės" moto-
rizuotų parasparnių klubų. 
Čempionato dalyviai buvo 
suskirstyti į dvi grupes: pa-
tyrusiųjų ir pradedančiųjų. 
Rokiškio skraidymo asoci-
acijai atstovavo trys sporti-
ninkai: patyrusiųjų klasėje 
– Saulius Rudokas, prade-
dančiųjų klasėje – Konstan-
tinas Aleinikovas ir Tomas 
Misiūnas.

Pilotų laukė 6 skirtingos 
užduotys: Japoniškas slalo-
mas, slalomas, nusileidimas į 
taikinį, lėtas-greitas (kai pilo-
tas, skirtingais greičiais skris-

damas, turi nulenkti į žemę 
įsmeigtas gaireles) bei naviga-
cija. Rezultatams įtakos turė-
jo greitis bei atliktų užduočių 
tikslumas.

Savas aerodromas mūsiš-
kiams atnešė sėkmę. Visi trys 
Rokiškio skraidymo asociaci-
ją „Puga“ atstovavę pilotai už-
ėmė prizines vietas. Lietuvos 
motorizuotų parasparnių čem-

pionu patyrusiųjų klasėje tapo 
Saulius Rudokas („Puga“), 
antrą vietą palikdamas savo 
pagrindiniam varžovui Tomui 
Raibikiui („Penktasis vande-
nynas“). Trečioje vietoje liko 
Augustas Šaltenis („Sky Vi-
rus“). Pradedančiųjų klasėje 
nugalėtoju tapo Konstantinas 
Aleinikovas („Puga“). Antrą 
vietą iškovojo Tomas Misiū-

nas („Puga“), o trečią vietą už-
ėmė Artūras Mkrtūmian („Vil-
niaus eskadrilė“). Rokiškio 
skraidymo asociacijos „Puga“ 
atstovai bendroje čempiona-
to įskaitoje taip pat užėmė 
aukštas pozicijas: S. Rudokas 
– pirmą, K. Aleinikovas – tre-
čią, T. Misiūnas – penktą.

Nors pilotas K. Aleiniko-
vas pradedančiųjų klasėje 

užėmė pirmą vietą, tačiau re-
zultatu nebuvo patenkintas. 
„Užduotis galėjau atlikti daug 
tiksliau, tačiau varžybas labai 
apsunkino oro sąlygos: ryte 
visą aerodromą gaubė tirštas 
rūkas, o vėliau nepatogumų 
kėlė padidėjęs vėjas“ – pasa-
kojo sportininkas. „Žinoma, be 
instruktoriaus Sauliaus pamo-
kų ir skatinimo judėti į priekį, 

svajonė skraidyti parasparniu 
taip ir būtų likusi tik svajo-
ne…” – atviravo pilotas. Pirmą 
kartą varžybose dalyvavęs T. 
Misiūnas labai džiaugėsi, kad 
turėjo galimybę dalyvauti var-
žybose ir atstovauti Rokiškio 
skraidymo asociaciją „Puga“. 
„Savo pasiektais rezultatais 
tikrai didžiuojuosi. Pats nesiti-
kėjau, kad jau po metų skraidy-
mo parasparniu pradedančiųjų 
grupėje užimsiu antrą vietą” 
– džiaugsmo neslėpė pilotas. 
„Dėkoju visiems „Pugos“ na-
riams, kurie padėjo man mo-
kytis ir nestokojo laiko bei 
praktinių patarimų“.

Rokiškio skraidymo asoci-
acijos „Puga“ prezidentas Vil-
mantas Petrušonis džiaugėsi, 
kad varžybos praėjo sklandžiai, 
be jokių incidentų. Tiesa, oras 
nelepino. „Ar gali būti geriau, 
kai visi trys varžybose dalyvavę 
rokiškiečiai užėmė prizines vie-
tas. Saulius jau ne kartą įrodė, 
kad sparną valdo meistriškai. 
Tikiu, kad kitais metais Kons-
tantinas ir Tomas parodys pui-
kius rezultatus, varžydamiesi 
patyrusiųjų klasėje“.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

Vaikų stovyklos rajone vyks iki metų pabaigos
Vyriausybei skyrus pa-

pildomą finansavimą, savi-
valdybės daugiau lėšų ga-
lėjo skirti vaikų stovykloms 
ir kitoms neformaliojo švie-
timo veikloms finansuoti.

Pagal skelbiamą papildo-
mą finansavimą, Rokiškio ra-
jone organizuota 14 vasaros 
ir kitų atostogų metu vykdo-
mų stovyklų. Numatyta, kad 
22 pamainose dalyvaus 396 
vaikai. Kai kurios stovyklos 
vykdomos savaitgaliais ar 
švenčių dienomis ir tęsis iki 
metų pabaigos.

Anot Rokiškio rajono sa-

vivaldybės administracijos 
Švietimo, kultūros ir sporto 
skyriaus vyriausiosios spe-
cialistės Danutės Kniazy-
tės, šiais metais vaikai gavo 
kokybiškesnes paslaugas, 
galėjo išvykti į ekskursijas 
kituose šalies miestuose, nu-
vykti prie jūros. Dėl šalyje 
paskelbto karantino, nusitęsė 
numatytos veiklos, atsirado 
naujų saugumo reikalavimų, 
dėl to vienos pamainos metu 
negalėjo stovyklauti daugiau 
nei 15 vaikų.

„Negaliu pasakyti, kad 
šiemet žymiai daugiau vai-
kų galėjo stovyklauti. Sky-

rus papildomą finansavimą, 
dalis papildomų lėšų buvo 
skirta apsaugos priemonėms 
įsigyti, stovyklų vadovų at-
lyginimams apmokėti. Jei 
ankstesniais metais veiklas 
stovyklose organizuojantys 
vadovai tai darydavo savano-
rystės ir savo asmeninio laiko 
sąskaita, tai šiais metais atsi-
rado galimybė už papildomą 
darbą mokėti atlygį. Tai labai 
didelis paskatinimas stovy-
klų darbuotojams“- sako D. 
Kniazytė.

Pagal Švietimo, mokslo ir 
sporto ministerijos rekomen-
dacijas, skiriant finansavimą 

prioritetas teiktas mokiniams, 
turintiems didelių ir labai di-
delių specialiųjų ugdymosi 
poreikių, gaunantiems socia-
linę paramą, taip pat ne vals-
tybės ar savivaldybės valdo-
miems švietimo teikėjams.

2019 metais pagal ben-
drą pateiktų paraiškų skaičių 
finansavimui gauti, stovy-
klavo 1090 vaikų. Per 2020 
metus bus organizuotos 35 
skirtingos stovyklos, bei su-
darytos sąlygos turiningai 
edukacinei veiklai vaikų va-
saros ir kitų atostogų metu 
1124 vaikams.

Enrika PAVILONIENĖ

Rokiškio Psichiatrijos 
ligoninėje yra trys 
covid-19 atvejai

Rokiškio Psichiatrijos 
ligoninėje antradienį nu-
statytas trečias covid-19 
užsikrėtęs asmuo. Visi 
trys – ligoninės darbuoto-
jai. Apie dar vieną rajono 
gyventoją, užsikrėtusį šia 
liga, žinios pasiekė šian-
dien, spalio 14-ąją.

Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro (NVSC) 
Rokiškio skyriaus vadovo 
Pavliaus Gaigalo teigimu, 
antradienį, spalio 13 d., nu-
statytas trečiasis covid-19 
atvejis šioje ligoninėje. Pa-
sak pašnekovo, atvejis išaiš-
kintas reguliarių testų dėka: 
ligoninėje darbuotojai tiria-
mi kas dvi savaites, ir atėjus 
atsakymams, paaiškėjo, kad 
yra ir trečiasis infekuotasis. 
Su šiais darbuotojais dar su-
siję keli asmenys, viso – 12 
asmenų, įskaitant ir infe-

kuotuosius. Kol kas, pasak 
pašnekovo, viso rajone co-
vid-19 nustatytas 5 asme-
nims.

Rajone šiandien, spalio 
14-ąją, nustatytas dar vienas 
covid-19 atvejis: jaunam 
vyrui.

Nuslopo ankstesni židi-
niai Juodupėje ir Kamajuo-
se. Kaip teigė P. Gaigalas, 
iš pradžių rajonas atsidūrė 
aukšto sergamumo rajonų 
gretose. „Reikia padėkoti 
rajono gyventojams, kurie 
elgėsi labai atsakingai. Taip 
pat ir rajono valdžiai, kuri 
ėmėsi kad ir nepopuliarių, 
bet gerų sprendimų atsisa-
kyti dalies renginių ir rengi-
nėlių“, – esmines priežastis, 
leidusias šiai dienai suval-
dyti sergamumą, paminėjo 
P. Gaigalas.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Antros pakopos pensijų fondų vienetų vertė šiemet smuko 2 proc.
Lietuvoje nuo 2019 metų pradžios 

veikiančių antros pakopos gyvenimo 
ciklo pensijų fondų vienetų vertė per 
šių metų devynis mėnesius sumažėjo 
2,07 proc., tačiau trečiąjį ketvirtį fik-
suotas 3,8 proc. augimas. 

Nuo pensijų reformos, kai pradėtas 
taikyti investavimo pagal gyvenimo 
ciklą principas, antros pakopos pensijų 
fondų bendras svertinis vieneto vertės 

padidėjimas siekia 17,43 proc., pranešė 
Lietuvos bankas (LB).

Trečiąjį ketvirtį sparčiausiai didėjo 
penkių jauniausių pensijų fondų am-
žiaus grupių bendros svertinės vieneto 
vertės – daugiau nei po 4 procentus. 
1961–1967 metų amžiaus grupės pen-
sijų fondų vieneto vertė augo 3,1 proc., 
o 1954–1960 metų amžiaus grupės ir 
turto išsaugojimo pensijų fondų – ati-

tinkamai 1,97 ir 1,7 procento.
Nuo metų pradžios 1996-2002 metų 

amžiaus grupės pensijų fondų vieneto 
vertė sumenko 3,08 proc., 1989-1995 
metų amžiaus grupės – 2,85 proc., 
1982-1988 metų amžiaus grupės – 2,66 
proc., 1975-1981 metų amžiaus grupės 
– 2,65 proc., 1968-1974 metų amžiaus 
grupės – 2,56 proc., 1961-1967 metų 
amžiaus grupės – 1,02 procento.

1954-1960 metų amžiaus grupės 
pensijų fondų vieneto vertė nuo metų 
pradžios ūgtelėjo 0,05 proc., pensijų 
turto išsaugojimo pensijų fondų – pa-
didėjo 0,45 procento. Antros pakopos 
pensijų fondų turtas per trečiąjį ketvirtį 
išaugo 6,3 proc. ir rugsėjo pabaigoje 
siekė 4,09 mlrd. eurų, dalyvių skaičius 
padidėjo 2 proc. iki 1,373 milijono.

BNS inform.

Prašo aukoti kraujo
Nacionalinis kraujo cen-

tras teigia, kad šiuo metu 
įvairiose Lietuvos gydymo įs-
taigose trūksta kraujo, todėl 
prašo žmonių jo paaukoti.

Anot centro, visuose pa-
daliniuose ir mobilių išvykų 
metu laikomasi visų saugumo 
reikalavimų: donorai ir perso-
nalas dėvi nosį ir veidą den-
giančias apsaugines priemo-

nes, paviršiai yra kruopščiai 
dezinfekuojami, taip pat re-
guliuojami ateinančiųjų duoti 
kraujo srautai. Atvykę donorai 
turi dezinfekuoti rankas, lai-
komasi kitų prevencinių prie-
monių.

NKC padaliniai veikia pen-
kiuose didžiuose šalies mies-
tuose

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.
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BRYDĖS

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Baudžiakas ir kasiakas, Irenos dilema, arba kam renkamas Seimas?

Ką tik baigėsi Seimo 
rinkimų pirmasis turas. 
Vieni švenčia pergales, kiti 
taikosi su pralaimėjimu. 
O kai kas rinko Seimą, 
net nežinodami, ką ir ko-
dėl renka, ir ką tas Seimas 
veikia.

Trisdešimt demokrati-
jos metų jau turėjo išmo-
kyti mūsų visuomenę, kas 
yra valdžių padalinimas, 
ir kokios kiekvienos val-
džios užduotys. Na, bet 
kur tau. Seimas vis dar 
yra instancija, į kurią, it 
į gūglą, kreipiamasi visais 
gyvenimo klausimais. 

Patys juokingiausi ir kvai-
liausi klausimai Seimo na-
riams paprastai yra susiję su 
tuo, ką tas ar anas kandidatas 
duotų Rokiškiui, jei jį išrink-
tų parlamento nariu. Seimas 
yra įstatymų leidžiamoji val-
džia. Seimo nario darbas yra 
rengti ir priimti įstatymus bei 
jų pataisas. Atrodytų, labai 
paprasta. Tačiau...

Su Seimu, Seimo nariais 
mūsų visuomenė vis dar sieja 
daugybę nepagrįstų vilčių ir 
rūpesčių. Tai, ką parlamenta-
ras duos Rokiškiui, yra visų 
tų kvailų vilčių kvintesencija. 
Metas įsikalti į galvą: Seimo 
narys nieko negali duoti savo 
rajonui. Jo darbas – leisti įsta-
tymus. O ne atimti, dalinti ar 
išprašinėti. 

Truputį daugiau nei dve-
jus metus dirbau Seimo nario 
padėjėja. Per tą laikotarpį ant 
vienos rankos pirštų buvo ga-
lima suskaičiuoti tuos, kurie 
kreipėsi dėl įstatymų pataisų. 
Užtat nesuskaičiuojamu srau-
tu plūdo norintieji valstybės 
lėšomis išleisti knygą apie 

gimtąjį sodžių, pastatyti kam 
nors koplytstulpį, „išmuštiׅ“ 
bažnyčiai bokštus. 

Baisiausias prašymas, su 
kuriuo buvo kreiptasi – pa-
keisti prieš kelerius metus 
įsiteisėjusį teismo sprendimą. 
Nors pagal bet kurios demo-
kratijos pagrindą – valdžių 
padalinimo principą – parla-
mentaras neturi jokios teisės 
kištis į teisminės valdžios 
darbą. Dar daugiau – įsiteisė-
jęs sprendimas iš principo ne-
beatšaukiamas. Su tuo intere-
santu telefonu kalbėjau apie 
valandą: jam buvo keista, 
kad aš buvau pirmasis žmo-
gus, pasakęs, jog su sprendi-
mu reikia susitaikyti, o laiką, 
pinigus ir lėšas naudoti rim-
tesniems dalykams. Aišku, 
interesantui buvo šokas – jis 
kelerius metus mynė įvairių 
valdžių, Seimo narių korido-
rius. O visi bijojo būti nepa-
togūs, todėl labai maloniai ir 
labai aptakiai žadėjo, užuot 
aiškiai pasakę – neturi jokių 
galimybių, žmogau. Žmogus 
mele gyveno kelerius metus. 

Buvo ir tų, kurie tikėjosi, 
kad Seimo narys jiems pa-
rūpins darbą, iki ausų prasi-
skolinusiems visiems kam 
tik įmanoma – nuo bankų iki 
„bobučių užantėlių“, padės 
išsaugoti butą. Vienas pikty-
binis skolininkas piktinosi, 
kad niekas jam nebeteikia 
kreditų. Išsiskyrusi moteris 
nuolat ėjo ieškoti našlės pen-
sijos. Viršūne buvo reikala-
vimas Seimo nariui pakeisti 
autobuso maršrutą, kad jis 
užvažiuotų į Santariškes. Ir 
visa tai, jei tikėtume liaudimi, 
yra įstatymų leidžiamosios 
valdžios rūpestis. Ką bendro 
tai turi su tikruoju Seimo na-
rio darbu – įstatymų leidyba?

To, ko šiandieninis rokiš-
kėnas tikisi, ir vis negauna, iš 
Seimo narių pavyzdys yra ko-
mentatorės Irenos klausimas, 
kurį ji jau įrašė po keliais pas-
taraisiais „Rokiškio Sirenos“ 
straipsniais. Jis skamba taip 
(kalba netaisyta): „Pries me-
tus pasistatem nuoteku iran-
ga [ nes Rokiiskio Vandenys 
nieko gera nezadejo] Ar gali-
ma mums tiketis kokios nors 
kompensacijos .Juk mes gale-
jom toliau tersti plinka [ nors 
ir turejom srutu rezevuara] 
Kreivoji1 Kavoliskis Prasau 
kandidatuojanciu atsakyti“. 
Ir žmogus dar viešai paskel-
bė savo telefono numerį. Ne-
nuostabu, kad tikėdamiesi 
tokių atsakymų (o tiksliau, 

kompensacijų), žmonės nusi-
vilia Seimu, partijomis, poli-
tika. Ne Seimo nario darbas 
rūpintis piliečio sklype esan-
čių nuotekų sistemų statyba 
bei kompensacijomis. O ir 
poniai Irenai į galvą neatėjo 
protinga mintis, prieš ką nors 
statant savo sklype, ir tikin-
tis kompensacijų, pirmiausia 
išsiaiškinti, ar jos apskritai 
teikiamos, o jei kam ir teikia-
mos, tai ar jai priklauso. 

Toks elgesys – kreipsiuos 
pas deputatą – sovietmečio 
reliktas. Demokratinė sis-
tema taip neveikia. Už ką 
gerbiu „valstiečius“, tai už 
mažai žinomą jų sprendimą: 
užraukti Seimo narių asme-
nines iniciatyvas įkišti nagus 
į valstybės biudžetą. Iki tol 
milijonai mokesčių mokėtojų 
pinigų iškeliaudavo „Vieš-
paties keliais nežinomais“: 
tapdavo bažnyčių bokštais, 
darželių ir mokyklų renova-
cijomis (kuo jos baigėsi, visi 
žinome: dabar uždarinėjamos 
būtent suremontuotos kaimų 
mokyklos), ir kitokiomis ne-
būtinomis išlaidomis. Užtat 
parlamentaras galėjo rinkė-
jams išdidžiai parodyti: „tik 
mano dėka jūs turite šitas ci-
vilizacijos gėrybes“. Atrody-
tų, tars jis dosniai padalino ne 
mokesčių mokėtojų, o savo 
asmeninius pinigus. Ši sis-
tema buvo dvigubai ydinga: 
nepagrįstai taškomi mokesčių 
mokėtojų pinigai, ir buvo su-
darytos prielaidos formuotis 
iškreiptai ar netgi korupcijos 
prieskonį turinčiai politinei 
sistemai. Ir, žinoma, nerea-
liems rinkėjų lūkesčiams, kad 
Seimo narys nuties kelius, su-
remontuos griūvančias baž-
nyčias, išmuš pinigų kokiam 
nors visuomeniniam statiniui 
ir išleis knygą apie kiekvieną 
rajono kaimą.

Kai tie lūkesčiai nėra pa-
tenkinami, ateina nusivy-
limas. Ne viename rajono 
parapijų žmonių susirinkime 
girdėjau: tas tą žadėjo, šitas 
– tą, o realiai nieko nėra. Kai 
kurie dvasininkai su ašaro-
mis akimis prašydavo: būkit 
geri, nebežadėkit: nes politi-
kai per atlaidus ir kitas šven-
tes gražiai ir daug prižada, o 
man atsiskaityt, kodėl niekas 
nevyksta. Liaudis tai supras-
davo paraidžiui: politikai pa-
žadėjo, tik tingiam kunigui, 
bendruomenės vadovui ar dar 
kam nors nereikia. Kur veda 
tokie neatsakingi pažadai, 
užtenka pasižiūrėti Juodupės 

– mažosios kultūros sostinės 
atidarymo šventės įrašą. Kai 
vienas į svečius atvykęs Sei-
mo narys pakvietė juodupė-
nus per savo ar kitus Seimo 
narius, Seimo kultūros ko-
mitetą kreiptis... dėl Onuškio 
Komarų dvaro atstatymo. 
Mielieji, jūs rimtai?! 

Apie tai, kaip valdžiai, 
artėjant rinkimams, lengva 
prarasti sveiką protą, liudija 
įstatymo pataisos, kad už-
darinėjant kaimų mokyklas, 
būtina gauti bendruomenės 
sutikimą. Sekant ne sveiku 
protu ir realiais poreikiais, o 
bendruomenių užgaidomis ir 
vizijomis, mes greitai turė-
sime ne mokyklas su septy-
niais, o mokyklas apskritai be 
moksleivių.   

Kai tokie pažadai neį-
gyvendinami (juk pažadėti 
nieko nekainuoja), ateina na-
tūralus visuomenės, jais pati-
kėjusios, nusivylimas. Ką jie 
ten Seime veikia? Nes įstaty-
mų daug, jie didelės apimties, 
neįdomūs, niekas jų neskaito. 
O va keliukas, knyga, dvaras 
ar bent jau bokštas, tai jau 
daiktas, kurį galima pačiupi-
nėti. Kai net ir to negauna, 
ateina nuovargis, nepasitikė-
jimas, nusivylimas.

O ir patys politikai seniai 
susitaikė, kad niekas jų idė-
jomis nebesidomi. Tyliai iš 
televizijų eterio dingo disku-
sijų laidos. Politinės partijos 
net nebesivargina visuomenei 
pristatyti savo programų. Štai 
pirmajame ture buvo renkami 
septyniasdešimt Seimo na-
rių daugiamandatėje. Beveik 
pusė viso Seimo. Kuri politi-
nė jėga per daugiau nei pusę 
metų rado laiko pasirūpinti, 
kad jos lyderiai, „kalbančios 
galvos“ atvažiuotų pristatyti 
tos programos? Atsakymas 
– nė viena. Nė viena politi-
nė jėga nerado nei laiko, nei 
noro apie save pranešti rinkė-
jams, išklausyti jų, diskutuo-
ti. O kam? Vilniuje, feisbuko 
burbulėliuose geriau matyti. 

Politinė kampanija virto 
ne politikų, o viešųjų ryšių 
agentūrų varžytuvėmis. Atro-
do, kad tikimasi, jog rinkimi-
nėje kampanijoje kaip senoje 
vaikiškoje dainelėje, atskris 
burtininkas mėlynu malūns-
parniu ir nemokamai parodys 
kiną. Kitaip sakant, visą tą jų 
beidėjystę ir populiarias ba-
nalybes apvilks kažkokiomis 
ypatingą neurolingvistinę 
reikšmę turinčiomis spalvo-
mis, šriftais. Ir rinkėjas puls 

balsuoti. 
Netgi politinės reklamos 

šlamšto (lankstinukų, lai-
kraščių) pašto dėžutėje kiekis 
beviltiškai sumažėjo. Užtat 
politikų plakatai ant kiekvie-
no kampo. Tipo, rinkėjau, 
pažiūrėk į savimi patenkintų 
fiziomordijas ir balsuok. Už 
ką balsuoti? Jei politikų pa-
sisakymus galima sutraukti į 
vieną sakinį „mes už visa, kas 
gera, ir prieš tai, kas bloga“. 
Kaip sakant, popierius viską 
iškenčia. Ir iššifravusi mūsų, 
„Rokiškio Sirenos“ rengtų 
debatų politkų pasisakymus, 
kurie vaizdo įraše atrodė dar 
pusė velnio, eilinį kartą įsiti-
kinau: turinio ten labai maža.  

O rinkėjas balsuoti nepuo-
la. Valdžią Lietuvai išrinko 
mažiau nei pusė jos piliečių. 
Mūsų rajone 52 proc. rinkėjų 
net neišreiškė savo nuomo-
nės. Pridėkime dar vieną, tik 
šiems rinkimams būdingą, 
aspektą – milžinišką negalio-
jančių biuletenių kiekį. Štai 
daugiamandatės apygardos 
biuletenių Sėlos rytinėje apy-
gardoje buvo negaliojančių 
per 600, vienmandatės – per 
800. Su bičiuliais diskutavo-
me dėl to: netgi tam tikros fa-
cebook grupės buvo, kuriose 
dalintasi tokių sugadintų biu-
letenių nuotraukomis. Žmo-
nės ėjo į rinkimus, gaišo laiką 
tam, kad išreikštų tylų protes-
tą tuo, kas šiandien vyksta. 

Ši rinkimų kampanija 
buvo nyki, pasibaisėtina savo 
beidėjyste. Kurios garsiausia 
tema yra buvo baudžiako ir 
kasiako derinys. Pirmiausia, 
pagarba jaunimui, vieninte-
liams sugebėjusiam aiškiai 
artikuliuoti savo poreikius, 
skirtingai nuo medikų, švieti-
mo darbuotojų. 

Kur čia problema? Ne-
suprantantiems paaiškinsiu: 
žalstiečių dėka už narkoti-
nių kanapių laikymą net ir 
mažais kiekiais (už kasiaką) 
gresia baudžiamoji atsako-
mybė (baudžiakas). Tai va, 
viena svarbiausių idėjų ir yra 
„nubaudžiakinti kasiaką“. 
Pastaroji tema yra viena iš 
trigerinių (sukeliančių padi-
dintą dėmesį), bet iš esmės 
niekinių temų. Nepaisant 
visų aistrų diskusijose, „ka-
siako nubaudžiakinimo“ pro-
blema sprendžiama labai pa-
prastai: tereikia pakeisti tam 
tikrą Baudžiamojo kodekso 
straipsnį. Už tą Seimas turi 
balsuoti triskart, ir, jei spren-
dimas bus priimtas, kasiakus 

traukti apylegaliai (tipo nega-
lima, bet nieko už tai negre-
sia), būtų galima po maždaug 
pusmečio. Lygiai tokios pat 
svarbos ir aktualumo yra ir 
draudimas rūkyti balkonuose. 
Daug triukšmo dėl visiškai 
niekinių, lengvai išsprendžia-
mų problemų. Bet... 

Toks triukšmas yra labai 
puikus tuo atžvilgiu, kad su-
ryja beveik visą debatų laiką. 
Ir lieka nepaliestos pačios 
svarbiausios visuomenės pro-
blemos: didėjanti atskirtis 
tarp didmiesčių ir regionų, 
apverktina švietimo būklė, 
sveikatos problemos. O  „ka-
siako nubaudžiakinimas“, 
vienalyčių santuokų įteisini-
mo klausimai, eskaluojami 
viešojoje erdvėje tik tam, kad 
niekas nematytų, jog anksčiau 
išvardintoms problemoms 
spręsti idėjų, tiesiai šviesiai, 
nerasta. Taigi, kas beateitų į 
valdžią, mes dar mažiausiai 
ketverius metus murdysimės 
ten, kur mūsų valstybės laive-
lį neš upės tėkmė. Nes irkluo-
tojai ne tik neturi žemėlapio 
ir kompaso, bet netgi nežino 
visų mūsų kelionės tikslo. 
Kaip jau minėjau, Seime „nu-
baudžiakinti kasiaką“ galima 
trimis balsavimais. O toliau 
beveik ketverius metus jie ten 
ruošiasi kortomis lošti?

Kokia išeitis? Nustoti 
klausti Seimo narių, ką jie 
padarys Rokiškiui. Įstatymų 
leidėjas nieko negali padary-
ti konkrečiam miestui. Tai ne 
jo kompetencija. Užuot prašę 
Seimo narius leisti svetimas 
knygas ir atstatinėti dvarus, 
reikalaukime jų pasiūlymų 
svarbiausiais šalies būties 
klausimais. Kaip šiandien 
turime pertvarkyti švietimo 
sistemą, kad nebeliktų mo-
kyklų be mokinių, o likusios 
augintų šalies ateitį, o ne pa-
šalpinių dinastijų papildymą 
(apie ką labai aštriai pasisa-
kė tuometinis Valstybės kon-
trolierius Arūnas Dulkys). 
Kad sveikatos apsaugos įs-
taigose ligonis gautų gydy-
mą, o ne nuotolinį pasiūlymą 
gydytis žolelėmis, ir, dova-
nokite, švęstu vandeniu. Kad 
Lietuva būtų suprantama ne 
kaip trys didmiesčiai ir likusi 
tundra. O tam reikės daug. Ir 
idėjų, ir drąsos būti nepato-
giems, ir sunkių sprendimų. 
Ir rinkėjų pasitikėjimo ir 
pagarbos. Ir klausimų apie 
esmę, o ne apie asmeninių 
nuotekų sistemų įrengimo 
kompensacijas. 

Keleivių dėmesiui,
Nuo 2020 m. spalio 19 d. vietinio susisiekimo maršru-

tas Rokiškio AS-Sodai
išvykstantis iš Rokiškio AS 17.10 val. nevažiuos.

Informacija telefonu 8 458 52982 
arba www.rokiskioap.lt

Pieno supirkimo kaina rugsėjį toliau didėjo
 Vidutinė natūralaus pie-

no supirkimo kaina rugsėjį 
buvo 281,5 euro už toną – 
7,6 proc. didesnė nei rug-
pjūtį (261,7 euro).

Per metus – rugsėjį, paly-

ginti su praėjusių metų rug-
sėju – pieno supirkimo kaina 
buvo 2,4 proc. didesnė (2019 
metų rugsėjį – 275,eurai), 
skelbia Žemės ūkio ministe-
rija.

Vidutinė bazinių rodiklių 
pieno supirkimo kaina  per 
mėnesį padidėjo 1,8 proc. ir 
buvo 226,8 euro už toną.

Per devynis šių metų mė-
nesius supirkta 1030,5 tūkst. 

tonų pieno – 0,2 proc. ma-
žiau, palyginti su 2019 metų 
atitinkamu laikotarpiu. Vien 
rugsėjį supirkta 122,47 tūkst. 
tonų – 0,6 proc. mažiau.

BNS inform.
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Verslininkams – 
naujas kvietimas teikti 
paraiškas paramai gauti

Likus lėšų Smulkaus ir vidutinio verslo (toliau - 
SVV) plėtros programoje, nuo spalio 19 d. startuo-
ja trečiasis kvietimas Rokiškio rajono verslininkams 
teikti paraiškas paramai gauti. Pagal Programos 
nuostatus, ši priemonė skirta finansiškai remti rajono 
SVV įsitvirtinimą, naujų darbo vietų sukūrimą, vyk-
dyti įmonių plėtrą, darbuotojų kvalifikacijos kėlimą 
bei kitas verslumą skatinančias priemones. Primena-
me, kad rajono verslininkai gali susigrąžinti dalį lėšų 
už sumokėtas palūkanas, žemės, žemės nuomos ar 
nekilnojamojo turto mokesčio dalį, dalyvavimo vers-
lo parodose išlaidas, už savo ar darbuotojų kursus, 
atgauti įmonės, bendrijos registravimo išlaidas, in-
formacinių reprezentacinių leidinių rajono mastu 
leidybos išlaidas ar išlaidas už įdarbintą asmenį, re-
gistruotą Užimtumo tarnybos Rokiškio skyriuje ir kt. 
Lėšos gali būti naudojamos programos nurodytoms 
paramos kryptims, paremiant rajono verslo subjek-
tus, atitinkančius LR Smulkaus ir vidutinio verslo 
įstatymą bei programos nuostatų reikalavimus. 

Rajono smulkūs ir vidutiniai verslininkai kviečiami 
nuo 2020 m. spalio 19 d. teikti paraiškas savivaldy-
bės smulkaus ir vidutinio verslo programos paramai 
gauti. Paraiškos priimamos nuo kvietimo pradžios iki 
kol pakanka lėšų, skirtų Programai einamosioms lė-
šoms, bet ne vėliau kaip iki spalio 30 d. 

Pratęsiamas kvietimas subsidijai gauti, turintiems 
verslo idėją, tačiau stokojantiems finansinių galimy-
bių ją įgyvendinti. Iki spalio 30 d. laukiami paraiškų 
projektai dėl subsidijos verslo idėjai įgyvendinti. Šio 
konkurso tikslas – skatinti kurtis naujus verslus. Pa-
gal nustatytus kriterijus SVV plėtros programos ver-
tinimo komisija atrinks geriausius verslo idėjos pro-
jektus. Už I vietą numatyta skirti 3000 Eur parama, 
už II – 2000 Eur parama, už III – 1000 Eur parama. Jei 
turite gerą, inovatyvią verslo idėją - pildykite paraiš-
ką ir dalyvaukite  subsidijos verslo idėjai konkurse 
bei laimėkite piniginę paramą verslo idėjos pradžiai!

Detalesnę informaciją apie konkursą galite rasti 
rajono internetinėje svetainėje www.rokiskis.lt sky-
relyje Verslininkams/Parama-verslui arba tiesiogiai 
kreipiantis į Rokiškio rajono savivaldybės adminis-
tracijos Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų 
pirkimų skyrių (Respublikos g. 94, 609 kab., tel. 8 
458 71407, mob. tel. 8 685 66700, el.p. j.dasciorai-
te@post.rokiskis.lt).              

Užs. 1151

Policija prašo atpažinti
šiuos asmenis

Rajono policija kartoja informaciją, prašydama atpa-
žinti įtariamus vagyste asmenis. 

2020-08-04, apie 18.30, Rokiškio r., Parokiškės k., Aušrinės 
g. 16, parduotuvėje „Aibė“, atėję du nenustatyti asmenys, vienas 
su vyšninės spalvos treningu ir juodais šortais, kitas su tamsiai 
mėlynu treningu ir mėlynais languotais šortais (ant dešinės ko-
jos blauzdos galimai turi tatuiruotę arba žaizdą) pagrobė 1 butelį 
degtinės „Maskovskaya“, 11.49 eur. vertės ir pasišalino nesusi-
mokėję iš parduotuvės, nuėjo link Rokiškio baseino.

Atpažinus bent vieną asmenį prašome informuoti Pane-
vėžio AVPK Rokiškio r. PK VS tyrėjus Tomą Kuolą, tel. Nr. 
868221235 arba Andrių Smalstį, tel. Nr. 868221359.

Rajono policijos komisariato inform.

Vertinamosiose pratybose – sėkmingai 
atliktos užduotys ir gyventojų palankumas

Pratybų akimirka: priešo veiklos imitavimo grupei pasalą rokiškėnai kariai paspendė puikioje vietoje: ant tiltelio (nuotrauka kairėje): ten nėra kur atsitraukti 
ir sunku gintis. „Sunaikinę“ sunkvežimio keleivius, mūsiškiai kariai išnyko priešaurio rūke.                                                                             Roko Pauliuko nuotr.

Pratybų aptarimo akimirka.

Gyventojų nuomonės ty-
rimai rodo, kad Lietuvos 
kariuomenė nuolatos pa-
tenka į trejetuką Lietuvos 
valstybės institucijų, kurio-
mis pasitikima labiausiai. 
Gyventojų pasitikėjimo bei 
palankumo atmosfera ly-
dėjo ir spalio 9-11 d. Obe-
lių krašte vykusias Krašto 
apsaugos savanorių pajėgų 
Vyčio apygardos 5-osios 
rinktinės 506-osios pėsti-
ninkų kuopos ataskaitines 
vertinamąsias pratybas.

Pratybose demonstravo 
žinias ir įgūdžius
Kaip „Rokiškio Sirenai“ 

pratybas komentavo Krašto 
apsaugos savanorių pajė-
gų Vyčio apygardos 5-osios 
rinktinės 506-osios pėstinin-
kų kuopos vadas kapitonas 
Sergejus Afanasjevas, jose 
mūsų kariai ne tik demons-
travo savo per ilgametę tar-
nybą sukauptą patirtį, bei 
nuolat atnaujinamas žinias 
bei įgūdžius. Kadangi praty-
bų vertintojais buvo žvalgai, 
jie ne tik tikrino ir vertino 
karių veiksmus tam tikrose 
situacijose, bet ir patarė, per-
davė patirtį. „Mokomės iš ge-
riausiųjų“, – neslėpė kuopos 
vadas. Žvalgai dalinosi savo 
žiniomis bei individualiais 
įgūdžiais, mažų padalinių 
taktikos niuansais, pritaiky-
tais būtent pėstininkams. Po 
pratybų surengtame aptarime 
savo požiūrį į 506-osios kuo-
pos karių atliktas užduotis, 
jų asmeninius ir komandinio 
darbo įgūdžius išsakė tiek 
vertintojai, tiek priešų veiks-
mų imitavimo grupės (VIG) 
vaidmenį atlikę 504-osios 
pėstininkų kuopos kariai sa-
vanoriai kupiškėnai. Kuopos 
vadas neslėpė, jog išgirsti 
įvertinimai džiugina: ir VIG, 
ir vertintojai akcentavo rokiš-
kėnų karių tobulėjimą, išra-
dingumą, gerus įgūdžius.

Pratybose – 
nelengvos užduotys
Už ką buvo įvertinti rokiš-

kėnai kariai? Pavojingiausias 
buvo pirmasis užduoties eta-
pas. Karius lengviausia pa-

matyti tuomet, kai jie juda. 
Taigi, kariai turėjo susirinkti 
saugiame rajone, iš jo nu-
vykti į veiksmų rajoną, kon-
troliuojamą VIG. Ši užduotis 
reikalavo ir taktinio judėjimo 
įgūdžių, ir tinkamai atlikti 
žygį išsilaipinus. 

Slapto taktinio judėjimo 
tikslas buvo pasiekti ir užimti 
patrulio bazę, iš kurios buvo 
vykdoma VIG žvalgyba: se-
kamas jų judėjimas, keliai, 
VIG, susirinkimų vietos. 
Šios žinios pravertė dviem 
aspektais: analizuodami VIG 
judėjimą, patys skyriai pla-
navo kuriuose jų veiklos ra-
jonuose galima surengti pa-
salas. Be to, žinias apie VIG 
judėjimą 506-osios kuopos 
skyriai siuntė kuopos valdy-
mo grupei, kuri apdorojo ir 
sistemino informaciją. Atgal 
į skyrius jau grįžo informaci-
ja, pateikianti bendrą vaizdą: 
priešų kiekį, sudėtį, ginkluo-
tę, judėjimo maršrutus, atlie-
kamus veiksmus. 

Turėdami šią informaciją, 
506-osios kuopos skyriai pla-
navo tolimas pasalas, kuriose 
panaudodami prieštankinę 
ginkluotę, kulkosvaidžius, 
inžinerines užtvaras, naikino 
VIG. Po kontakto sekė kita 
užduotis: atsitraukti į slapta-
vietes, o iš ten išsiskirstyti ir 
saugiai pasiekti susirinkimo 
vietas saugioje vietovėje. 

Po pratybų buvo surengtas 
aptarimas, kuriame savo pa-
stebėjimus apie pratybų eigą, 
tam tikrus veiksmus išsakė ir 
vertintojai, ir VIG. Buvo kal-
bama, kur reiktų išlaikyti jau 
pasiektą kuopos pasirengimo 
lygį, o kuriuos veiksmus dar 
būtų galima ir kiek patobu-
linti.

Dėkingi gyventojams, 
ūkininkams
Kuopos vadas kapitonas 

S. Afanasjevas akcentavo, 
kad mūsiškiai kariai Obelių 
krašte vykdo jau nebe pirmas 
pratybas. „Norime padėkoti 
šio krašto gyventojams už pa-
ramą ir palaikymą, kurį junta-
me kiekvienų pratybų metu“, 
– sakė jis. 

Kariai savanoriai dėkingi 
už palaikymą bei pasitikėji-
mą ir Obelių krašto ūkinin-
kams, neprieštaravusiems, 
kad kariai ėjo jų laukais. Ži-
noma, kariai stengiasi saugoti 
svetimą turtą, negadinti jo, 
tad ir žalos nebuvo pridaryta.

Kiekvieno didžiulis 
indėlis
Ką reiškia būti kariu sava-

noriu? Kodėl visuomenei taip 
svarbus jų mokymas, o ka-
riams – visuomenės parama?

Tos žinios ir įgūdžiai, ku-
rie demonstruojami pratybo-
se – tai didžiulio ilgamečio 

darbo, pastangų dalis. Visos 
šios žinios, įgūdžiai, patirtis 
ant sofos, žiūrint filmukus 
ar žaidžiant kompiuterinius 
žaidimus neatsiranda. Jie 
įgyjami tik dalyvaujant mo-
kymuose, pratybose, kurioms 
aukojamas poilsio, laisva-
laikio metas. Juk ir į šias 
pratybas Rokiškio vyrai ir 
moterys rinkose po sunkios 
darbo savaitės. Ne kartą pa-
sitaikė atvejų, kai į pratybas 
kariai atėjo tiesiai iš naktinių 
pamainų rajono įmonėse, nė 
akimirkai nesudėję bluosto. 
Kai visuomenė mėgaujasi po-
ilsiu su šeima, prie televizo-
riaus ant sofos, kariai ruošiasi 
ją ginti miškuose, laukuose, 
ant galvos lyjant lietui. 

O grįžusiųjų iš pratybų taip 
pat nelaukia atostogos: telieka 
vos kelios valandos poilsio 
prieš naują darbo savaitę.

Kai kurie dirbantieji, kad 
galėtų mokytis ginti savo vals-
tybę ir jos žmones, keičiasi 
darbo grafikus su kolegomis. 
Todėl labai svarbus ir bendra-
darbių, vadovų supratimas ir 
palaikymas. O ir karių šeimos 
aukoja visuomenės labui bran-
gų laiką su artimaisiais. Juk ir 
per šias pratybas ne vieno ka-
rio šeima kėlėsi paryčiais, kad 
išlydėtų savo artimą žmogų, 
keitė savo poilsio planus. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Auksinio proto žaidime – istorinės lygiosios
„Auksinio proto“ ketu-

rioliktojo sezono šeštasis 
žaidimas Rokiškyje buvo 
labai smagus ir įtemptas. 
„Perspektyvūs“ vos per 
vieną turą išbarstė visą tu-
rėtą persvarą, o DVI, žino-
dami teisingus keturiais ir 
šešiais taškais įvertintų bo-
nus klausimų atsakymus, 
nusprendė pamedžioti 
stambesnį laimikį. Tačiau 
ir be bonus klausimų ši eki-
pa ramiai pasivijo „Pers-
pektyvius“ ir pirmą kartą 
ilgoje šio žaidimo istorijoje 
Rokiškyje nugalėtojų nuo-
traukoje – iš karto dvi ko-
mandos.

Po truputį gausėja
komandos
„Auksinio proto“ žaidi-

mo antradienį žaisti susirinko 
penkios komandos: „Pers-
pektyvūs“, DVI, „Jau sugal-
vojom“, „Rodamkės ir tūzai“ 
bei naujokai „Status kampas“. 
Džiugu tai, kad lyginant su 
pora ankstesnių žaidimų, eki-
pos gausino savo gretas. Žai-
dimo vedėjas Gintautas Lun-
gys džiaugėsi, kad vis daugiau 
rokiškėnų nori praleisti vaka-
rą intelektualioje draugijoje, 
mankštindami protą. 

O mankštinti tikrai buvo 
kur. Klausimai – kaip visada 
įdomūs ir originalūs. Pirma-
jame ture klausimai įvairūs, 
jų nejungė jokia tema. Jis 
geriausiai sekėsi „Perspekty-
viems“, kurie teisingai atsakė 
į devynis iš dešimties klau-
simų ir surinko 18-ka taš-
kų. Artimiausi persekiotojai 
buvo DVI, teisingai atsakę į 
septynis klausimus. Jie žino-
jo ir bonus klausimo, įvertin-
to 4 taškais, atsakymą. Buvo 
klausiama, kuo remiantis vie-
na iš šachmatų Sicilietiškos 
gynybos atmainų – Drakono 
gynyba – buvo pavadinta, jei 
tas, kuo remiamasi, susideda 

iš 14 dalių. Teisingas atsa-
kymas – Drakono žvaigždy-
nas. Tačiau bonus klausimų 
įdomybė yra ta, kad teisingai 
galima atsakyti tik į vieną iš 
jų. Jei būtų atsakę į šį, DVI 
nebūtų galėjusi pretenduo-
ti į „brangesnius“: 6, 8 ir 10 
taškų vertės klausimus, tad 
atsakymą paliko užrašuose, 
o ne atsakymų lapelyje. „Jau 
sugalvojom“ ir „Rodamkės ir 
tūzai“ surinko po 8, o „Status 
kampas“ – 6 taškus.

Apie pirmąsias ponias
Antrasis turas buvo skirtas 

pirmosioms ponioms. Jį lai-
mėjo „Perspektyvūs“, kurie 
teisingai atsakė į šešis klausi-
mus, ir išnaudojo bonus klau-
simo galimybę. Bonus klau-
sime buvo prašoma įvardinti 
valstybę, kurioje pirmosios 
ponios titulas buvo panai-
kintas 1948-aisiais, o atkur-
tas 2018-aisiais. Atsakymą 
„Kuba“ žinojo ir DVI, kuri 
nusprendė pamedžioti dar 
vertingesnius klausimus. Tai-
gi, su bonus klausimu „Pers-
pektyvūs“ surinko 18-ka 
taškų, DVI – 14. Treti buvo 
„Rodamkės ir tūzai“ su 12-ka 
taškų, o „Jau sugalvojom“ ir 
„Status kampas“ surinko po 2 
taškus.

Po šio turo buvo aišku, kad 
norint pasivyti „Perspekty-
vius“, kurie atitrūko nuo DVI 
aštuoniais taškais, pastarie-
siems reiks būtinai atsakyti 

bent vieną iš likusių dvie-
jų bonus klausimų. Tačiau 
„Auksinio proto“ žaidimas 
tuo ir įdomus, kad kupinas 
netikėtumų.

Jau kelintą žaidimą DVI 
„arkliukas“ yra klausimų apie 
JAV turas. Šįsyk jis skirtas 
JAV tautinėms mažumoms: 
buvo klausinėjama ir apie 
Gebenės lygos universite-
tus, ir apie tai, kokia tautinė 
mažuma kalba gelų kalba. 
Ne išimtis ir šis kartas: karių 
savanorių ir istorikų jungtinė 
komanda surinko 16 taškų, ir 
dviem sumažino „Perspekty-
vių“ persvarą (jie surinko 14), 
„Rodamkės ir tūzai“ gavo 12, 
„Jau sugalvojom“ – 10, „Sta-
tus kampas“ – 6 taškus.

Žinios apie Škotiją 
sumaišė visas kortas
Ketvirtasis turas, skirtas 

Škotijai, sumaišė visas kor-
tas. Klausimai buvo įdomūs. 
Ir apie tai, kuo devynias-
dešimčiai žaidimo minučių 
tampa „Rangers“ ir „Celtic“ 
futbolo klubų sirgaliai, kai 
šios komandos žaidžia der-
bį (abiejų ekipų sirgaliai yra 
griežtai susiskirstę religiniu 
atžvilgiu). Teisingas atsaky-
mas – davatkomis. Ir kur dar 
iki maždaug 1915 m. gyveno 
kai kurie škotai, ir kaip dėl 
to buvo vadinami (urviniais 
žmonemis). Ir kaip vadinama 
Škotija, jei ta spalva (vadina-
ma lotyniškai) yra jos vėlia-

voje (Alba). Geriausiai šiuos 
klausimus išmanė DVI bei 
„Rodamkės ir tūzai“, surin-
kę po 12 taškų. O štai bonus 
klausimas apie tai, prie ko-
kios sąsmaukos buvo įsikū-
rusi škotų kolonija Naujoji 
Kaledonija, liko neatsakytas. 

Tačiau vedėjams skaičiuo-
jant taškus, jaukioje Tauto-
dailininkų galerijoje, stojo 
mirtina tyla. „Perspektyvūs“ 
šiame ture surinko vos 4 taš-
kus ir visiškai išbarstė savo 
persvarą, praleisdami į priekį 
DVI. 

Paskutinysis turas buvo 
gausus taškais: jo klausimus 
geriausiai atsakė „Rodamkės 
ir tūzai“, į savo sąskaitą įrašę 
18 taškų. Atsigavo ir „Pers-
pektyvūs“ – surinko 16, DVI 
– 14, „Jau sugalvojom“ – taip 
pat 14, „Status kampas“ – 6. 
Bonus klausimas apie Japonų 
deivės Amaterasu kultą susti-
prinusią iš Europos atkelia-
vusią heliocentrinę pasaulė-
žiūrą liko neatsakytas.

Suskaičiavus visus taškus, 
paaiškėjo, kad lentelės viršu-
je – dvivaldystė: surinkę po 
70 taškų, pirmąsias dvi vietas 
pasidalino DVI ir „Perspek-
tyvūs“. Kaip sakė žaidimo 
vedėjai, tokios situacijos, kad 
būtų dvi komandos nugalėto-
jos, nebuvo jau labai seniai. 
Trečiąją vietą užėmė „Ro-
damkės ir tūzai“. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Spalio 19-ąją skurstančius 
rajono žmones pasieks 
Europos sąjungos parama 
maisto produktais

Projekto tikslas - pagalba maisto produktais ir higienos 
prekėmis labiausiai skurstantiems asmenims  (higienos pre-
kės dalijamos birželio, spalio arba gruodžio mėn.).

Dėl minėtos paramos į seniūnijas gali kreiptis asmenys, 
kurių  pajamos vienam šeimos nariui neviršija 1,5 VRP (187,5 
eurai), išimties atveju (ligos, nelaimės, neįgalumo, sulaukus 
senatvės pensijos amžiaus ir kt.) neviršija 2,8 VRP (350 eurų) 
ir pateikti prašymą, atitinkamas pažymas ir dokumentus.

Maisto produktų dalinimas labiausiai skurstantiems as-
menims nuo 2020 m. spalio mėn. 19 dienos (16 d. - penkta-
dienį seniūnijos maisto paketus pasiima iš sandėlio).

Bus dalinama po 1 vienetą:
• kvietiniai miltai 1 kg;
• makaronai 0,5 kg;
• ryžių kruopos virimo pakeliuose 0,5 kg;
• baltasis cukrus 1 kg;
• kiaulienos konservai 0,4 kg;
• konservuotų daržovių sriuba (raugintų agurkų) 0,48 kg;
• konservuoti žalieji žirneliai 0,66 kg;
• saldūs sausi pusryčiai 0,5 kg.
Vieno maisto paketo svoris 5,04 kg.

Siūlykite savo eglutę 
Rokiškio Kalėdoms!

Artėja didžiosios metų šventės – Šv. Kalėdos ir Naujieji 
metai, kurių svarbiausias simbolis – kvepianti žaliaskarė. 
Ne vienerius metus miesto aikštę puošė rokiškėnų namų 
aplinkoje išaugintos ir miestui dovanotos eglės. Tam, kad 
ši tradicija nenutrūktų, rajono savivaldybės administracija 
kviečia gyventojus, manančius, kad medis nebetinka esa-
moje erdvėje ar kelia rūpestį dėl saugumo, siūlykite savo 
eglutę Rokiškio Kalėdoms!

 Žinučių su nuotraukomis Rokiškio miesto seniūnija 
laukia el.p. a.krasauskas@post.rokiskis.lt arba tel. 8-696-
53055.  Esame pasirengę padėti išspręsti su eglutės nukirti-
mu, pervežimu susijusius rūpesčius.

Rajono savivaldybės inform.

Dviračių kroso varžybos įgauna vis didesnį pagreitį
Sporto klubo „Viesulas“ 

rengiamos dviračių kroso 
varžybos įgauna vis didesnį 
pagreitį. Nepaisant rudenė-
jančių orų, save išbandyti 
dviračių trasose nori vis dau-
giau sportininkų – nuo pačių 
mažiausiųjų, iki veteranų. 

Dviračių kroso varžybos 
pastaruoju metu ganėtinai daž-
nos: vos per nepilną mėnesį 
sportininkai galėjo išbandyti 
kelias skirtingas trasas: Obeli-
nės šventės metu – šio miesto 
parką su jo įkalnėmis ir šlapio-
mis lygumomis, vėliau – Miliū-
nų krašto takelius, prieš gerą sa-
vaitę krosas vėl buvo surengtas 
Velniakalnyje, o spalio 18-ąją 
dviratininkai 10.30 val. kviečia-
mi rinktis į „Moto-Roki“ trasą 
Uljanavos kaime. 

Kuo dviratininkus traukia 

šios varžybos? Visų pirma, 
emocijomis. Mažųjų dvirati-
ninkų startai – varžytuvės ne tik 
jiems patiems, bet ir tėveliams, 
kurie lydėdami saviškius ne tik 
nubėga po daugiau nei pusę tra-
sos, bet ir demokratiškumu: yra 
daug amžiaus grupių, tad yra 
galimybių pirmąsias savo per-
gales iškovoti įvairaus amžiaus 

ir patirties dviratininkams. Su-
augusiesiems, šalyje gerai ži-
nomiems meistrams tai puikios 
progos išbandyti save įvairiose 
trasose: nuo miško keliukų iki 
žvyruotų takelių. Juolab, kad, 
pavyzdžiui, Velniakalnyje ir 
„Moto-Roki“ trasoje adrenalino 
netrūksta: čia yra puikių tram-
plinų, staigių posūkių ir kitų 
įdomybių, reikalaujančių ne 
tik greičio, bet ir technikos bei 
įgūdžių.

Be to, smagu ir pasivaržyti 
su kitų miestų, ir net valstybių 
dviratininkais: kroso ankstes-
niuose etapuose, kol nebuvo 
griežtesnių ribojimų dėl ka-
rantino, važiavo daug Latvijos 
sportininkų.

Dviračių kroso ketvirtojo 
etapo rezultatai:

Vaikų iki 5 m. grupėje nu-
galėtoju tapo Oskaras Virba-

las, o antroji atvažiavo Milana 
Ališauskaitė. 5-7 m. vaikų gru-
pės lenktynių laimėtoju tapo 
Mykolas Bernackas, antras at-
važiavo Matas Minkevičius, o 
trečia buvo Merida Ališauskai-
tė. 13-15 m. grupės varžybose 
sėkmė lydėjo Domantą Šimkų. 
19-35 m. vyrų grupėje pirmas 
atvažiavo Laurynas Ališaus-
kas, antras buvo Arnas Balaišis. 
36-45 m. vyrų grupėje nuga-
lėjo Robertas Šnioka, o antras 
buvo Arūnas Zibolis. 46-55 m. 
grupėje sėkmė lydėjo Vygandą 
Ališauską. Turistų grupės lenk-
tynes laimėjo Romas Kišūnas, 
antras buvo Faustas Raugas, o 
trečias – Karolis Šnioka. Damų 
grupėje iki 35 m. sėkmė lydėjo 
Gerdą Raugaitę, o vyresnių nei 
35 m. – Žydrūnę Ališauskienę.

Lina DŪDAITĖ-
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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 (kadastro Nr. 
7365/0002:294) esančio Rokiškio r. sav., Obelių 
sen., Tilvikų k., savininką D.A.K., kad VĮ Registrų cen-
tro matininkas Audrius Rimkevičius (kvalifikacijos 
pažymėjimo Nr. 2M-M-2066), 2020-10-27 11 val. 
vykdys žemės sklypo (projektinis Nr. 348), esančio 
Rokiškio r. sav., Obelių sen., Tilvikų k., ribų ženklini-
mo darbus. 

Prireikus išsamesnės informacijos, 
prašome kreiptis į VĮ Registrų centrą adresu 

P. Puzino g. 7 Panevėžys, 
el. paštu audrius.rimkevicius@registrucentras.lt

 arba telefonu 8-672-35291

• Perku kviečius, miežius, rugius, 
kvietrugius, žirnius, pupas, avižas 
nemažiau 24 t. Išsivežu savo 
transportu. Atsiskaitymas iš karto. 
Išsamesnė informacija telefonu.  
Tel. 8 675 71 217. Rokiškis
• Perku savadarbio traktoriaus 
dokumentus. Tel. 8 647 90 701. 
Rokiškis
• Perku namų valdos sklypą 
Rokiškio mieste. Kaina 1000 Eur. 
Tel. 8 628 93 099. Rokiškis
• Perku antikvariatą, sendaikčius, 
militaristiką, senus dokumentus, 
nuotraukas, apdovanojimus, 
pinigus. Tel. 8 610 21 765.  
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 20 a sklypus Jakšto ir Janulionio 
gatvėse. Visos komunikacijos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• J. Gruodžio gatvėje erdvų namą. 5 
kambariai, holas, virtuvė. Pakeistas 

stogas, langai. ūkinis pastatas, du 
garažai, elektriniai kiemo vartai. 
Lengvai prižiūrimas 6,3 a sklypas. 
Kiemas išklotas trinkelėmis. Yra 
neįrengtas priestatas. Kaina 85000 
Eur. Tel. 8 600 98 909.  
Rokiškis
• Du šalia esančius sodo sklypus, 
12 a. Uljanavos kaime, už miškų 
ūkio. Tel. 8 678 87 437.
• 6,29 ha sklypą Kalbutiškių k., 
prie gero kelio. Sklypas kraštinis, 
250 m ribojasi su Šventosios upe. 
Puikus kraštovaizdis, galimos 

statybos. Kaina 36000 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Dalį namo (du kambariai ir 
virtuvė) Laisvės gatvėje. Yra 2 a 
žemės, dalis rūsio, ūkiniai pastatai. 
Atvestos miesto komunikacijos. 
Įrengtas tualetas. Investavus galima 
turėti pigiai išlaikomą, jaukų 
butuką miesto centre, patogioje 
vietoje. Kaina 7700 Eur.  
Tel. 8 611 31 634. Rokiškis
• 11 a namų valdos sklypą 
Kavoliškyje. Kaina 1600 Eur.  
Tel. 8 608 76 087. Rokiškis
• Sodybą vienkiemyje, su mišku 
šalia Ragelių gyvenvietės, šalia 
namo yra autentiškas molinis ūkinis 
pastatas, šalia jo dar vienas molinis 
pastatėlis su rūsiu. Yra dūminė 
pirtelė. Žemės plotas aplink namą 
50 a, miško plotas 30 a. Kaina 8600 
Eur. Tel. 8 608 76 087.  
Rokiškis
• Sodą SB Šilelis, Uljanavos k. 
7,8 a, plytinis namelis, atlikti 
geodeziniai matavimai. Kaina 
negalutinė. Kaina 5500 Eur.  
Tel. 8 618 21 365. 
• Namą. Yra ūkinis pastatas, 
garažas, pirtis, rūsys. Suvainiškio 
miestelis. Tel. 8 627 90 383. 
• 1 kambario butą P. Širvio g. 6, 
Rokiškyje. 4 aukštas, didelis 39 kv. 
m, suremontuotas prieš 3 metus, 
šarvo durys, plastikiniai langai, su 
baldais ir buitine technika, galima 
gyventi iš karto. Kaina 19500 Eur. 
Tel. 8 686 23 372. Rokiškis
• Neįrengtą, 125kv. m, dviejų 
aukštų gyvenamąjį namą Rokiškio 
mieste, Uljanavos soduose. Sklypo 
plotas 7,06 a, bendras namo plotas 

125 kv. m, asfaltas. Iki Rokiškio 
centro 2,73 km. Komunikacijos: 
elektra, šulinys. Kaina 21000 Eur. 
Tel. 8 603 94 044. Rokiškis
• Namą Skemų gyvenvietėje. Su 
rimtai susidomėjusiu derėsimės. 
Kaina 25000 Eur.  
Tel. 8 601 74 631.
• Įvairių dydžių namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos. Graži 
vieta, geras susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė. Tel. 8 657 75 999. 
Rokiškis

NUOMA

• Šeima ieško išsinuomoti butą arba 
namą, namo dalį Rokiškyje arba 
netoli Rokiškio. Galim prižiūrėti 
sodybą. Siūlyti visokius variantus. 
Laukiam skambučių.  
Tel. 8 625 53 137. Rokiškis
• Ieškau buto nuomai Rokiškyje 
ar Juodupėje. Tel. 8 682 19 252. 
Rokiškis
• Šeima ieško išsinuomoti namą 
ilgam laikui. Tel. 8 641 69 409. 
Kupiškis
• Ieškau išsinuomoti 1-2 
kambarių butą Rokiškio mieste 
su patogumais. Domina įvairūs 
variantai. Tel. 8 626 95 551. 
Rokiškis
• Skubiai ieškau išsinuomoti 1-2 
kambarių butą su patogumais arba 
su daliniais patogumais. Depozitą 
galiu sumokėti už kelis mėnesius į 
priekį. Tel. 8 689 75 281.  
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Pamesti namų raktai ir Audi 

automobilio raktas.  
Tel. 8 672 77 165. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Šakų genėtuvą. Kaina 99 Eur.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Motobloką Neva mb-1.  
Tel. 8 610 17 664. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Kokybiškus balkono langus, 
Schuco profilis, 70 mm pločio, šiek 
tiek tamsinti. Ilgis 379 cm, aukštis 
259 cm, dabar jau visas stiklinimas 
išmontuotas ir padalintas į keturias 
dalis. Kaina derinama. Kaina 350 
Eur. Tel. 8 629 15 101.  
Rokiškis
• Skersinio ir išilginio pjovimo 
diskinį pjūklą su obliavimo 
funkcija. Trifazis, obliavimo veleno 
plotis 30 cm. Kaina 270 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Storasienį metalinį vamzdį. Storis 
8 mm, skersmuo 630 mm.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Dugną valymo įrenginiui ar 
kažokiam panašiam įrenginiui. Su 
armatūros tinklu, skersmuo 1,55 m, 
pasiimti patiems. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 623 41 177. Rokiškis
• Naudotą radiatorių 140×30 cm. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 626 50 483. 
Anykščiai
• Ąžuolines lauko duris su stakta, 
208x103 cm, su vyriais ir spyna. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 610 10 341. 
Rokiškis
• Naudotas šaligatvio plyteles, 50 
vnt. Matmenys 30/30cm. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 612 81 356.  
Rokiškis
• Kampinį šlifuoklį. Naujas, 
dedamas 23 cm diskelis. 2800 W. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• Garažo vartus. 302x195 cm, su 

lankstais ir spyna, rakinama dviem 
raktais. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 610 10 341. Rokiškis
• 2 vnt. sausų tąšų. 6 m, 12×12 ir 
10×10. Tel. 8 679 95 305.  
Rokiškis
• Dvigubo pjovimo, 4,8 kub. m, 
įvairių matmenų pušies medieną + 
4 kub. m, viengubo pjovimo, 2,5 
cm. Tel. 8 670 04 118.  
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Opel Zafira. 2008 m., 1,9 l, 
dyzelis, automobilis iš Prancūzijos, 
be korozijos. Tel. 8 699 19 182. 
Rokiškis
• Opel Meriva. Iš Prancūzijos, be 
korozijos, labai geros būklės, 1,7 l, 
74 kW, 2006 m. Tel. 8 699 19 182. 
Rokiškis
• MTZ 50. 1985 m., su TA. Variklis 
dyzelinis, 240. Padangos priekinės 
naujos, galinės Taurus, 16,9, likutis 
30 proc. Veikiantis traktorius. 
Kaina 1900 Eur. Tel. 8 612 20 305. 
Zarasai
• Dviratį mergaitei. R24, bėginis, 
amortizatoriai, tvarkingas. Kaina 80 
Eur. Tel. 8 674 32 521.  
Rokiškis
• Audi A6. 2002 m., 1,9 l, TDI, 
81 KW, su visomis ekspertizėmis. 
Geros būklės, investuota 
daug pinigų į mašiną, gausios 
komplektacijos. Bortas, klimato 
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Ieškokite  prekybos centruose!
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05:05 Tarnauti ir ginti
06:00 Himnas
06:02 Pasaulio puodai
07:00 Išpažinimai
07:30 Meškos myli 
mane!
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
11:50 Paveldas
12:45 Mongolija. 
Kraštutinumų šalis
13:35 Jaunasis 
Montalbanas
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Žinios
18:00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės
18:30 Vakaras su Edita
19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Šok su žvaigžde

23:05 Mūsų pirmosios 
atostogos
00:45 Likimo ekspertai
02:30 Europos kinas. 
Laimė
03:50 Šoka Lietuva
04:05 Jaunasis Montalbanas

06:30 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:00 Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai 
07:30 Supermergaitės 
08:00 Kempiniukas Plačiakelnis
08:30 Virtuvės istorijos 
09:00 Gardu Gardu 
10:00 Tėvų darželis 
10:30 Būk sveikas! 
11:00 Penkių žvaigždučių 
būstas 
11:30 Būk profesionalas 
12:00 Didysis Lūžių slėnis – 
laukinė Afrikos širdis 3
13:00 Svajoklis Badis
14:40 Mija ir baltasis liūtas

16:45 Ekstrasensų mūšis 
18:30 TV3 žinios 
19:30 galvOK 
21:00 Gaujų karai. 
Smaugliai
22:05 Kafarnaumas
00:45 Kodėl būtent jis?
03:00 Megė
04:45 CSI kriminalistai
05:30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai

06:30 Stivenas Visata 
07:15 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas 
07:45 Ogis ir tarakonai 
08:05 Monstrai prieš ateivius
08:35 Tomo ir Džerio šou 
09:05 Vasaros stovyklos 
sala 
09:35 Tinginių miestelis 
10:00 Sėkmės tandemas
10:30 Medžioklės sezonas 
atidarytas

12:05 Pašėlęs kruizas
13:40 Nacionalinis saugumas
15:25 Turi mylėti šunis
17:25 XXI amžiaus laida
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Tarzanas. Džiunglių 
legenda
21:45 Betmenas prieš 
Supermeną. Teisingumo 
aušra
00:50 Pakvaišęs tėtis
02:50 Greitojo reagavimo būrys. 
Apgultis

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

12:40 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai 
13:50 Pragaro virtuvė 
14:50 Reali mistika 
15:55 Pavojingi kaimynai 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Neptūnas - Rytas
19:30 Jūrų pėstininkai 
20:30 Juodasis sąrašas 
21:30 Degantis žmogus
00:25 Tolyn į tamsą. 
Žvaigždžių kelias
02:45 Mirtinas smūgis

05:35 Pagaliau savaitgalis
06:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu”
07:20 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje“ 
08:00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi
09:00 „Bušido ringas“. 
Tarptautinis turnyras „BUSHIDO 
KOK 2020"

09:30 Krepšinio pasaulyje 
10:00 Vantos lapas
10:30 Pagaliau savaitgalis
11:00 Skonio reikalas
12:00 „Netikėtas teisingumas“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 Pinigų karta
17:00 Gyvenimas
18:00 Žinios
18:30 Pagaliau savaitgalis
19:00 Šauliai
20:00 Žinios
20:30 „Meilės lygtis“ 
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
00:00 „Netikėtas teisingumas“ 
02:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:35 Skonio reikalas
04:20 Laikykitės ten
04:55 Skonio reikalas
05:00 Šauliai
05:40 Vantos lapas
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8 06:00 Himnas
06:02 Beatos virtuvė
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis
08:00 Gyventi kaime 
gera
08:30 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite
09:00 Brolių Grimų 
pasakos. Broliukas ir 
sesutė 
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 Viduriniųjų Rytų 
gamta
13:50 Mis Marpl. Vienu 
pirštų spragtelėjimu

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 Minkštaširdis 
23:10 Kino žvaigždžių alėja. 
Hindenburgas 
01:10 Auksinis protas
02:25 Mūsų pirmosios 
atostogos
04:05 Maistas: tiesa ar 
pramanas? 
04:25 Mis Marpl. 
Vienu pirštų spragtelėjimu

05:30 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai 
07:00 Vėžliukai nindzės 
07:30 Supermergaitės 

09:40 Sparkas. Kosminė 
istorija
11:25 Džekas ir Džilė
13:20 Policijos akademija 7. 
Misija Maskvoje
15:05 Pamišę dėl šokių
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Kaukės
22:00 "Artemidė". 
Žudikų viešbutis
23:50 Kerštas
02:00 Betmenas prieš 
Supermeną. Teisingumo 
aušra

06:00 Pričiupom! 
06:30 Pasaulio taurė 2020. Kaunas
07:30 Juodasis sąrašas 
08:30 Tauro ragas
09:00 Galiūnų varžybos Lietuva – 
Latvija. Biržai
10:00 Kvailiai šėlsta 
10:30 Jei statytume šiandien
11:40 Velniški Stivo Ostino 

išbandymai 
12:40 Gordono Ramzio 
virtuvės košmarai. 
Revizija 
13:50 Pragaro virtuvė 
14:50 Reali mistika 
15:55 Pavojingi kaimynai 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Žalgiris - Juventus
19:30 Jūrų pėstininkai 
20:30 Juodasis sąrašas 
21:30 Legendų biuras 
22:45 Sūnus paklydėlis 
23:45 Degantis žmogus
02:25 Tolyn į tamsą. Žvaigždžių 
kelias

05:40 Vantos lapas
06:00 „Meilės lygtis“
08:00 Pinigų karta
08:30 Kaimo akademija
09:00 Pagaliau savaitgalis
09:30 Mokslo ritmu
10:00 Krepšinio pasaulyje 
10:30 Deutsche Welle pristato: 

Greitis
11:00 Partizanų keliais
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 „Netikėtas teisingumas“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 „24/7“
17:30 Nauja diena
18:00 Žinios
18:30 Mūsų gyvūnai
19:00 Laikykitės ten
su Andriumi Tapinu
20:00 Žinios
20:30 „Paprastas prezidentas”
21:30 „24/7“
22:30 Žinios
23:00 „Lobotomija”
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

08:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
08:30 Svajonių ūkis 
09:00 Sveikata.lt 
09:30 La Maistas 
10:00 Pasaulis pagal 
moteris 
11:00 Svajonių sodai 
12:00 Žalioji byla 
12:30 Magiškoji nosis
15:00 Šefas ant ratų
17:25 Tai – mes 
18:30 TV3 žinios 
19:30 X Faktorius.
 Žvaigždės 
22:30 Parkeris
00:50 Pragaro vaikis

06:40 Stivenas Visata
07:25 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas 
07:55 Ogis ir tarakonai 
08:15 Monstrai prieš 
ateivius 
08:45 Tomo ir Džerio šou 
09:15 Šaunusis Skūbis-Dū
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20 06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Alpių detektyvai
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Premjera. Tarnauti 
ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vartotojų kontrolė
13:00 Zachor. Atsimink
14:00 Žinios
16:25 Klausimėlis
16:45 Premjera. 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 Premjera. Užverbuotas 2  
23:45 Alpių detektyvai
00:30 Šventadienio mintys
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 (Ne)emigrantai
03:00 Panorama 
03:30 Dienos tema
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė ekspedicija
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Tarnauti ir ginti

05:00 Ekstrasensų mūšis 
06:25 Bakuganas. 
Kovos planeta
06:55 Ančiukų istorijos 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Karštai su tv3.lt
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Sužeisti paukščiai 
12:00 Vargšė Lialia 

13:00 Parduotas gyvenimas 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Prieš srovę 
20:30 Moterys meluoja geriau 
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Kol nenuėjau miegoti  
23:55 Rezidentas 
0:55 CSI kriminalistai
01:50 Havajai 5.0 
02:40 Paskutinis žmogus Žemėje 
03:40 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai 
04:10 Rezidentas 
05:05 Ekstrasensų mūšis 

06:30 Iš širdies į širdį
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 Kodas 211. Banko 
apiplėšimas
00:20 Išbandymų diena
01:20 Po vedybų
03:15 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
04:45 Kalnietis

06:00 Strėlė
06:50 Mano virtuvė geriausia 
08:20 Teisingumo agentai
09:15 Ekstrasensai tiria
10:20 Kobra 11
11:25 Mirtinas ginklas
12:30 CSI. Majamis

13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai
15:55 Ekstrasensai tiria 
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11
18:30 Strėlė
19:30 Mirtinas ginklas
20:30 Pričiupom! 
21:00 Universalus karys. 
Sugrįžimas
22:45 Supermenas. Sugrįžimas 
01:45 Lemtinga diena 
02:35 CSI. Majamis

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

12.30 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
13.00 Nauja diena
14.00 „Paslaptys“ 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 Laikykitės ten. Pokalbiai
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“
21.30 „Paslaptys“ 
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
00.30 „Reali mistika“ 
01.30 „Paslaptys“ 
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03.20 Laikykitės ten. Pokalbiai
04.00 Alfa taškas
04.25 „Brangioji, aš 
perskambinsiu”
04.45 „Reali mistika“
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Alpių detektyvai 
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Tarnauti 
ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė
13:00 Beatos virtuvė
14:00 Žinios
16:25 Klausimėlis.lt
16:45 P. 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 

23:45 Alpių detektyvai
00:30 Keliai. Mašinos. Žmonės
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Zachor. Atsimink
03:00 Panorama 
03:30 Dienos tema 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 LRT forumas
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Tarnauti ir ginti

06:10 Bakuganas. 
Kovos planeta
06:40 Ančiukų istorijos
07:10 Kempiniukas Plačiakelnis
07:45 Svajonių sodai
08:45 Meilės sūkuryje
09:45 Palaužti sparnai
12:00 Tikroji žvaigždė
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba

18:30 TV3 žinios
19:30 Karštai su tv3.lt
20:30 Moterys meluoja 
geriau
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Žudymo sezonas
23:50 Rezidentas
00:40 CSI kriminalistai
01:45 Havajai 5.0
02:35 Paskutinis žmogus 
Žemėje

06:30 Iš širdies į širdį
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
22:30 Po vedybų
00:45 Išbandymų diena
01:45 "Artemidė". 
Žudikų viešbutis
03:15 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
04:45 Kalnietis 

06:00 Mano virtuvė 
geriausia
08:00 Teisingumo agentai
09:00 Ekstrasensai tiria 
10:05 Kobra 11
11:05 Reali mistika 
12:05 CSI. Majamis
13:00 Mano virtuvė 
geriausia 
14:50 Teisingumo agentai
15:55 Ekstrasensai tiria
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11
18:30 Strėlė

19:30 Mirtinas ginklas
20:30 Pričiupom! 
21:00 Supermenas. 
Sugrįžimas
00:05 Jūrų pėstininkai
02:00 Legendų biuras
03:00 Sūnus paklydėlis
03:45 CSI. Majamis

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

13.00 Nauja diena
14.00 „Paslaptys“ 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 Laikykitės ten 
su Andriumi Tapinu
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Paslaptys“
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 Laikykitės ten 
su Andriumi Tapinu
00.30 „Reali mistika“ 
01.30 „Paslaptys“ 
02.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03.20 Laikykitės ten 
su Andriumi Tapinu
04.00 Alfa taškas
04.25 Kaimo akademija
04.45 „Reali mistika“
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kontrolė, parkavimo davikliai, 
autopilotas, bixenonai, šildomos 
priekinės ir galinės sėdynės, oda. 
Kaina 2350 Eur. Tel. 8 604 01 912. 
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 Passat 2000 m., 1,9 l, TDI. 
6 pavaros, naujas akumuliatorius, 
nauji galiniai amortizatoriai. 
Tvarkinga, prižiūrėta važiuoklė. 
Veikiantis kondicionierius. TA iki 
2021-07. Kaina 1100 Eur.  
Tel. 8 607 37 618. Utena
• Opel Astra 2006 m. universalą. 
1,9 l, CDTI, 88 kW. Keli vizualūs 
defektėliai, važiavimui netrukdo. 
Privalumai: 2 el. langai, klimato 
kontrolė, parkavimo davikliai, 
multi vairas, bortas, autopilotas, 
TA metams, 2 rakteliai, naujos 
padangos ir sankaba. Kaina 1350 
Eur. Tel. 8 604 01 912.  
Rokiškis
• 2010-08 Seat Ibiza. 1,2 l, dyzelis. 
Variklio gedimas. Kaina 1750 Eur. 
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Vaikišką dviratį. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Naują, nenaudotą, traktoriaus DT 
kuro baką. Kaina 105 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Visapusiškai tvarkingą Ford. 
1.9 l, 66 kW, čipuotas.  Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 750 

Eur. Tel. 8 628 98 127.  
Rokiškis
• Audi A6 C5. 1,9 l, TDI, 81 kW, 
Quattro, su dokumentais viskas 
tvarkoje. Turi nemažai smulkių 
kėbulo defektų, TA dar metams, 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina 1449 Eur. Tel. 8 621 71 338. 
Rokiškis
• Aprilia. 2008 m., 49 cm. TA 
iki 2021-07-01. Turi kosmetinių 
defektų, pakeista nauja grupė, dar 
yra grupė 70 cm. Kartu yra šalmas 
ir akiniai. Galima apžiūrėti Taikos 
g., 18 Rokiškis. Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 677 67 391.
• Mazda 121. 1999 m. 06 mėn. 
Benzinas, viskas veikia, važiuoja 
gerai, katik praeita TA. Galima 
apžiūrėti Taikos g. 18 Rokiškis. 
Galime parduoti išsimokėtinai be 
banko. Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 677 67 391.
• Techniškai tvarkingą 1998 
m. BMW e39. TA iki 2021.04. 
Išsamiau telefonu. Kaina 1150 Eur. 
Tel. 8 689 65 516. Rokiškis
• Priekabą. TA dar metams. 
Nesupuvusi, labai lengva, neplauta. 
Kaina derinama. Kaina 290 Eur. 
Tel. 8 696 65 249. Anykščiai
• Kabrioletą Peugeot 307 cc. 
2 l, 100 kW, benzinas, juodas, 
prižiūrėtas. Kaina 2400 Eur.  
Tel. 8 676 99 866. Rokiškis
• Techniškai tvarkingą Opel 
Astra. 2002 m. TA iki 2021 03 02. 
Išsamiau telefonu. Kaina 550 Eur. 
Tel. 8 611 22 383. Rokiškis
• Opel Vectra. 2006 m., 1,9 l, 
dyzelis, TA beveik metams, 110 
kW, odinis salonas, šildomos 
sėdynės, geros padangos, sankabos 
defektas. Variklis labai geras. 
Kaina 1600 Eur. Tel. 8 609 88 296. 

Rokiškis
• VW Passat. 1,9 l, dyzelis, 55 kW, 
sedanas, važiuojantis. Domina ir 
keitimas. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 675 63 386. Rokiškis
• Dviračius. Aliuminis rėmas, 
tvarkingi, lengva važiuoti, vokiški. 
Vyriškas 60 Eur, moteriškas 65 Eur, 
paauglio 75 Eur. Tel. 8 674 32 521. 
Rokiškis
• Motorolerį Atm 50 F3 
BT49QT-12. Jokių trūkumų. 
Techninė apžiūra. Kaina 580 Eur. 
Tel. 8 646 04 035. Rokiškis
• Peugeot Boxer 2002 m., 2,8 l, 
HDI. Kaina 750 Eur.  
Tel. 8 605 03 052. Rokiškis
• VW Sharan. 1,9 l, TDI, 81 kW, 
automatinė pavarų dėžė. TA iki 
2022.08.05. Važiuoklė sutvarkyta, 
niekas nebilda, padangos naujos. 
MMS. Domina keitimas. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 900 
Eur. Tel. 8 642 39 881.  
Rokiškis
• Ekonomišką automobilį VW 
Passat B5 1,9 l, 66 kW, 1997 m. 
sedanas. Kėbulas gražus, be rūdžių, 
dugnas sveikas, stiklai sveiki, 
smagratis nebarška. Trauka puiki. 
TA iki 2021-06. Kaina derinama. 
Taršos mokestis 60 Eur. Kaina 1090 
Eur. Tel. 8 647 87 660.  
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• VW Passat ratus su žieminėmis 
padangomis. Tarp varžtų 112, R16 
205/60, padangos likutis 7 mm. 
4vnt. Tinka ir Audi. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Dalimis Peugeot 307. 
Universalas, 2002 m., 2 l, 79 kW. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 624 39 429. 

Rokiškis
• Dalimis Rover 25. 2001 m., 2 l, 
77 kW. Kaina 100 Eur. Tel. 8 624 
39 429. Rokiškis
• VW Golf 4, R15, skardinius 
ratlankius. Kaina 32 Eur. Tel. 8 650 
33 396. 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
• Lietus, R17 ratlankius Audi, 
VW automobiliams. Su geromis, 
vasarinėmis padangomis. Beveik 
naujas Nokian, R15, dygliuotas 
padangas  su skardiniais ratlankiais. 
Geras, dygliuotas Nokian, 195/70 
R15C. Tel. 8 605 03 052. Rokiškis
• VW Passat dalimis. 1998 m., 
1,9 l, TDI, 66 kW, pilkos spalvos, 
lieti R17 ratai. Tel. 8 605 03 052. 
Rokiškis
• Nuo Mercedes-benz A170 
skardinius ratus. R15. Su 
žieminėmis padangomis 80Eur. Be 
ratų 60Eur. Labai mažai važinėtos. 
Tel. 8 610 46 476. Rokiškis
• Ratus. 175x65, R14, 4x100, M+S, 
likutis apie 5 mm. 1vnt/10Eur. Tel. 
8 614 34 974. Rokiškis
• Ratlankius nuo 2005 m. VW Golf. 
Išmatavimai R15, 5x112. Kaina 5 
Eur. Tel. 8 686 98 456. Rokiškis
• Naujas VAZ dalis. Tel. 8 627 71 
703. Rokiškis
• VW Passat B5 dalimis. 1,9 l, 
81 kW, 85 kW. Tel. 8 682 58 004. 
Rokiškis

• VW Passat B5 dalimis. 1998 m., 
1,9 l, TDI, 66kW, universalas, su 
kabliu, variklis geras.  
Tel. 8 606 74 172. Rokiškis
• VW Bora 2001 m. dalimis. 1,9 l, 
TDI, 85 kW, 6 bėgiai, universalas, 
kablys. Kaina 69 Eur.  
Tel. 8 606 74 172. Rokiškis
• Žieminės padangas R13 155/80 
4vnt. + 2 vasarinės. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 626 50 483. Anykščiai
• Opel Zafira galinį dangtį.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Traktoriaus T-25 veikiantį variklį. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 686 03 947. 
Rokiškis
• Du purkštukus Peugeot 
automobiliui. 1,6 l, dyzelis. Kaina 
35 Eur. Tel. 8 685 21 400.  
Rokiškis
• 1999 m. Ford Galaxy dvi sėdynes. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• 2008 m. Opel Zafira ir 2011 m. 
Opel Astra bagažinės uždangalus. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• 1,2 l benzininį variklį Sbore. 
Su viskuo, dėže, kompiuteriais, 
katalizatoriais. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• 2004 m. VW Polo stabdžius. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• WV Bora, geros būklės dinamą. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• Lietus ratlankius. BMW, 
originalūs, R16. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• R15, 5/112 Škoda ratlankius 
ir R16 kaip naujus Škoda 5/112, 
originalius ratlankius. Kaina 150 
Eur. Tel. 8 685 75 884.  
Rokiškis
• Ratlankius. R16, Volkswagen, 
originalūs. Kaina 180 Eur. Tel. 8 
685 75 884. Rokiškis
• R17 ratlankius. Audi, originalūs. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• BMW X3 Ratlankiai R17 ir R18. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• R17 Volkswagen ratlankius. 
Originalūs, 5/112. Kaina 300 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• 2019 m. žiemines Barum 
padangas. 2vnt., 175/65 R15. 
Protektorius 8 mm. Kaina už abi 30 
Eur. Tel. 8 612 81 356.  
Rokiškis
• 2017 m. padangas. Žieminės, 
Firestone, 185/65 R15, 2 vnt. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 612 81 356.  
Rokiškis
• 2002 m. Renault Clio priekinį 
stiklą. Geros būklės. Kaina 55 Eur. 
Tel. 8 604 62 575. Rokiškis
• Skardinius ratlankius nuo Mazda 
6 automobilio, R15. Kaina už visus. 
Kaina 26 Eur. Tel. 8 604 62 575. 
Rokiškis
• Vasarines padangas Pirelli. 2 vnt., 
225/45 R18, 2018 m., likutis 6 mm. 
Kaina 26 Eur/vnt.  
Tel. 8 604 62 575. Rokiškis

• Dalimis 1994 m. Audi 80 B4. 2 
l, benzinas/dujos, 66 kW, žalias 
sedanas. Tel. 8 603 09 633. 
Anykščiai
• 2000 m. VW Passat, Ford Focus 
kablius. Tel. 8 614 87 836.  
Rokiškis
• Cfmoto ratų išnešimo korektorius. 
4×110, plotis 2,5 cm, komplekto 
kaina 80Eur. Tel. 8 619 52 150. 
Rokiškis
• VW Golf 3 dalimis. Kablys, 
variklis. 1,9 l, TDI. Tel. 8 614 87 
836. Rokiškis
• Skardinius ratlankius R15 su 
naujomis dygliuotomis Nokian 
padangomis. Tel. 8 605 03 052. 
Rokiškis
• Lietus ratlankius R17 su geromis 
vasarinėmis padangomis.  
Tel. 8 605 03 052. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Televizorių Samsung, 58 cm 
įstrižainė už 40 Eur. ir skaitmeninį 
imtuvą už 10 Eur.  
Tel. 8 616 05 668. Rokiškis
• Grotuvą vaizdo juostų peržiūrai. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• Naują 4K veiksmo kamerą 
Goxtreme endure black. Daug 
priedų. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Ventiliatorių grūdams ir šienui 
ventiliuoti. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 615 19 401. Kupiškis
• Priekabos pneumatinių stabdžių 
komplektą, GAZ kablį, sliekinį 
reduktorių ir traktoriaus kabinos 
šildymo radiatorių. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 615 19 401. Kupiškis
• Srutovežį, 3,2 tonos. Kaina 
sutartinė. Su vakuminiu siurbliu. 
Tel. 8 615 19 401. Kupiškis
• Kultivatorių  ir savadarbę, 
traktorinę priekabą.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Claas Matador Standart 
kombainą. Kaina 1200 Eur.  
Tel. 8 650 68 045. Rokiškis
• T-150 variklį. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 650 68 045. Rokiškis
• Tvarkingą bulvių sodinamąją ir 
kitą inventorių. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Tvarkingą Jumz 6 su 
dokumentais, išimtas naujo 
tipo valst. numeris. Viskas 
veikia, kuriasi starteriu, Danfos 
lengvas vairas, ratai susisuka 
daug (pavarotlivas), tvarkinga 
elektra, pakeisti kuro purkštukai. 
Nuotraukose be durų, bet durys yra. 
Kaina 1600 Eur. Tel. 8 611 22 383. 
Rokiškis
• Traktorinių variklių A-41,A-01 
purkštuvus .Nauji purkštukai, 
sureguliuoti, 6 vnt. Kaina už visus. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 636 00 696. 
Rokiškis
• Motoblokui priekabą. Tinka ir 
motoblokui Neva-2.  
Tel. 8 628 60 062. Rokiškis



10 psl. 2020-10-16

Spalio 16-oji, 
penktadienis, 

42 savaitė
Iki Naujųjų liko 76 dienos
Pasaulinė maisto diena 

Boso diena 
Mažosios Lietuvos gyventojų 

genocido diena
Saulė teka 7.49 val., 
leidžiasi 18.19 val. 

Dienos ilgumas 10.30 val. 
Mėnulis – delčia.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Aurelija, Dovaidas, Dovaidė, 

Dovaldas, Dovaldė, Galia, 
Galius, Gedvyga, Grėta, Grėtė, 

Gryta, Grytė, Gutautas, Jadvyga, 
Magryta, Margarita, Margyta.

Rytoj:  Emerencija, Gytė, 
Ignotas, Kintas, Kintautė, Kintenė, 

Kintautas, Marijonas.
Poryt: Kęsmina, Kęsminas, 

Kęsminė, Kęstartas, Kęstartė, 
Laiva, Liaudė, Liubartas, Liubartė, 

Lukas, Lukošius, Vaiva.

Dienos citata
„Daugumai patirtis tartum 
laivagalio ugnys apšviečia 
tik nueito kelio atkarpą“ 

(S. T. Kolridžas).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1793 m. už išdavystę galva 
nukirsta Prancūzijos karalienei 
ir karaliaus Liudviko XVI žmonai 
Marijai Antuanetei.

1946 m. Niurnberge pakarti 
aukščiausi nacių karo nusikaltė-
liai. Tarp jų - užsienio reikalų mi-
nistras Joachimas fon Ribentro-
pas ir maršalas Vilhelmas Keitelis.

1959 m. mirė JAV ginkluotųjų 
pajėgų vyriausiojo štabo viršinin-
kas Antrojo pasaulinio karo metais 
ir 1953 metų Nobelio taikos premi-
jos laureatas Džordžas C. Maršalas. 
1947 metais jo pasiūlytai Europos 
atstatymo programai vėliau prigijo 
Maršalo plano vardas.

1968 m. Čekoslovakija ir So-
vietų Sąjunga pasirašė sutartį 
dėl laipsniško sovietų ir Varšuvos 
pakto pajėgų išvedimo iš Čekos-
lovakijos.

1978 m. kardinolas Karolis 
Voityla iš Lenkijos išrinktas popie-
žiumi ir tapo Jonu Pauliumi II. Jis 
buvo pirmasis popiežius ne italas 
per 456 metus.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1907 m. Vilniuje išleistas pirma-
sis laikraščio „Viltis“ numeris, reda-
guotas Antano Smetonos.

Post scriptum
Vargas draugus išblaško.

Kreminė morkų ir žiedinių kopūstų sriuba
Ingredientai:
• 500 g žiedinių kopūstų
• 150 g svogūnų
• 300 g morkų
• 150 g bulvių
• 2 skiltelės česnako
• 1 l daržovių sultinio
•200 g 36 proc. riebumo
grietinėlės 
• 50 g garstyčių
•1 valg. š. aliejaus
• 0,5 šaukštelio druskos
• pagal skonį juodųjų pipirų
Gaminimo eiga:
Supjaustykite svogūnus ir morkas, 
o tada apkepkite puode su keliais 
šaukštais aliejaus. Sudėkite bulves ir 
žiedinius kopūstus. Užpilkite daržovių 

sultiniu ir virkite tol, kol visos daržovės suminkštės. Sriubą sutrinkite virtuviniu kombainu 
ar trintuvu. Šį patiekalą pagardinkite Dižono garstyčiomis ir grietinėle. Druskos ir pipirų 
berkite pagal skonį.

LAISVALAIKIUI

• Kombainą Matador. 
Tel. 8 650 97 726. Rokiškis
• Galinę padangą traktoriui T-16. 
Matmenys 9,5-32. Protektorius 
labai geras. Vienas kraštas sutrūkęs. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 616 35 640. 
Zarasai
• Kampinį reduktorių traktoriui 
MTZ. Tel. 8 616 35 640.  
Rokiškis
• Reduktorių. Greitina 3,22 karto. 
Tel. 8 616 35 640. Rokiškis
• T-25 traktorių. Yra padargų, 
teirautis savaitgalį.  
Tel. 8 652 35 560. Rokiškis

BALDAI

• Gerą miegamą kampą. Kaina 160 
Eur. Tel. 8 612 67 305.  
Rokiškis
• Drabužių spintą. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 674 32 521. Rokiškis
• Tvarkingą TV staliuką. Priekinės 

durelės stiklinės, trys lentynos, 
ant ratukų, viršus sukinėjamas. 
Apačioje yra smulkių pabraižymų. 
Matmenys: ilgis 75 cm, plotis 44 
cm, aukštis 73 cm. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 624 10 109. Rokiškis
• UAB Sabavilis gautos naujos 
siuntos. Nauji vonios kambario 
baldai su akmens masės 
kriauklėmis bei naujų kokybiškų 
kėdžių. Didelis prekių pasirinkimas 
labai geromis kainomis!  
Tel. 8 685 37 720. Rokiškis
• Lonas sėdmaišį. Būklė puiki. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 612 83 975. 
Rokiškis
• Gal girdėjote ar žinote, kam 
reikia vaikiškos lovos, dovanosiu. 
Joje yra naujas kokoso čiužinys, 
parduosiu, kaina sutartinė.  
Tel. 8 678 04 693. Rokiškis
• TV staliuką. 1,82x0,51x0,47 m. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 624 93 250. 
Rokiškis
• Fotelį. Reikia truputuką išvalyti. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 674 54 495. 
Rokiškis
• Tarybinių laikų sekciją. Kaina 5 
Eur. Tel. 8 625 81 278.  
Rokiškis

• Šešių dalių minkštą kampą.  
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Dvi sofas. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 604 85 045. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau  darbo. Galiu prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmogų arba 
slaugyti ligonį. Tel. 8 626 90 489. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Turiu B, Tr1, 
Tr2, Sz kategorijos vairuotojo 
ir traktorininko pažymėjimus. 
Pandėlio seniūnija.  
Tel. 8 693 01 168. 
• Ieškau darbo. Galiu pjauti malkas, 
krauti, prižiūrėti sodybas ir visa 
kita. Tel. 8 641 69 409.  
Kupiškis
• Ieškau darbo. Galiu prižiūrėti 
pagyvenusį žmogų. Rokiškis.  
Tel. 8 622 41 168. Rokiškis
• Moteris ir vyras ieško darbo.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Darbui Aukštakalniuose ieškome 
rąstų rūšiuotojo, rąstų rūšiavimo 
linijoje. Darbas pamaininis. 
Atlyginimas nuo 500 Eur į rankas. 

Tel. 8 615 70 863. Rokiškis
• Reikalingas žmogus, galintis 
vonios patalpoje patiesti linoleumą 
(darbas Pandėlio sen.).  
Tel. 8 646 81 861.
• Siūlome darbą miškavežio 
vairuotojui, išsamesnė informacija 
telefonu. Tel. 8 629 09 283. 
Rokiškis
• Reikalingas žmogus galintis 
suremontuoti Belarus pavarų dėžę 
ir T-150 traktorių.  
Tel. 8 687 94 751. Rokiškis
• Reikalingas žmogus sumūryti 
lauko laiptus. Tel. 8 650 97 726. 
Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanojame 2,5 mėn. Bavarų 
veislės mišrūnę kalytę. Nukirminta, 
neišranki maistui.  
Tel. 8 687 85 075. Rokiškis
• Dovanojamas kačiukas. Labai 
kalbus ir žaismingas, myli žmones, 
nukirmintas ir nublusintas, 
gamtinius reikalus atlieka į dėžutę. 
Galime pristatyti.  

Tel. 8 682 81 180. Rokiškis
• Dovanoju sofą ir du fotelius. 
Rokiškis. Išsivežti patiems.  
Tel. 8 618 02 611. Rokiškis
• Dovanoju sekciją Freda. Išsivežti 
patiems. Tel. 8 618 02 611. 
Rokiškis
• Dovanoju šieną.  
Tel. 8 641 18 719. Rokiškis
• Dovanojami 2 mėnesių kačiukai, 
trys katinukai ir katytė. Meilūs, 
tvarkingi, maistui neišrankūs.  
Tel. 8 624 01 986. Rokiškis
• Dovanoju mėšlą. Pasiimti 
patiems. Tel. 8 623 67 046. 
Rokiškis

KITA

• Kopūstų pjaustyklę. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Visiškai naują šildymo katilą 
Kalvis KO 2A (kairinis).  
Tel. 8 621 31 995. Rokiškis
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

PARODOS
Viešojoje bibliotekoje
Senųjų nuotraukų paroda  „Tarpukario bajorai”. 
Spaudinių paroda, skirta Pasaulinei gyvūnų globos die-
nai. 
Poetės ir partizanės atminimui (Dianai Glemžaitei – 95). 
Ekslibrisų paroda.
 

Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje
Spaudinių parodos:
Aukštaitijos regiono bibliotekų kūrybinių darbų paroda „Su lėle ant pasakų sparnų“.
Spaudinių paroda „Spalvotam pasakų pasauly”, skirta  italų rašytojo, literatūrinių pasakų 
kūrėjo Gianni Rodari 100-osioms gimimo metinėms.
RENGINIAI
Viešojoje bibliotekoje
Spalio 21 d. 13.00  val. –  literatūrinė - muzikinė popietė „Dainuok, širdie, Širvy“,  Pan-
dėlio miesto bibliotekoje.
Spalio 22 d. 17.30 val. – poeto, bardo Mindaugo Valiuko fotografijų parodos „Rūko 
sultys“ atidarymas bei autorinių dainų ir poezijos vakaras. 
Spalio 23 d.  15.00 val. - BIBLIOTEKININKO DIENA, dedikuota poetui Pauliui Širviu. Mu-
zikinė programa „PALIK MAN TĄ DAINĄ", Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos 
Renginių salėje.
Spalio 23 d.  17.00 val. - muzikinė programa „Palik man tą dainą", dedikuota Pauliui 
Širviui. Dalyvauja: dainų autorius ir atlikėjas Vygantas Kazlauskas, Tomas Varnagiris (gi-
tara), Tadas Motiečius (akordeonas).
Spalio 27 d. 18.00 val.  – vakaras,   skirtas poeto Pauliaus Širvio 100-osioms gimimo 
metinėms, Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Renginių salėje.
Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje
Spalio 20-21 d. 15 val. – kūrybiniai užsiėmimai, skirti Lego konstruktorių ir robotikos 
rinkinių pristatymui ir konstravimui. 
Spalio 22 d. 15 val. – Kino diena!, 3D filmo rodymas vaikams ir jaunimui. 
Spalio 23 d. 15 val. – „Interaktyvūs užsiėmimai“: Interaktyvaus stalo ir Xbox One žaidi-
mai, užsiėmimai su 3D spausdintuvu, Interaktyvioje edukacinėje erdvėje. 
Spalio 23 d. 15 val. – žaidimai virtualioje realybėje (su virtualiais realybės akiniais).

• Metalines talpas. 1 t ir 3 t.  
Tel. 8 650 33 396. Rokiškis
• Sauskelnes-kelnaites suaugusiems. 
M dydis. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 621 23 089. Rokiškis
• Įvairius reduktorius.  
Tel. 8 610 17 664. Rokiškis
• Nestandartinę, didelę vonią. Kaina 
45 Eur. Tel. 8 685 21 400.  
Rokiškis

• Medienos atraižas. Tel. 8 609 95 
180. Rokiškis
• Šiaudus ritiniais.  
Tel. 8 609 95 180. Rokiškis
• Šiltnamio lankus, 14 vienetų.  
Tel. 8 620 16 002. Rokiškis
• Už simbolinę kainą supuvusį 
mėšlą. Tel. 8 630 53 487.  
Rokiškis
• Naują elektrinį žiebtuvėlį. 

Nereikalingos dujos, nebaisus vėjas, 
patogu uždegti viryklę, žvakes. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 636 00 696. 
Rokiškis
• Kviečiai 8 Eur/50 kg, miežiai 7 
Eur/50kg. Miltai kviečių 9 Eur/kg, 
miežių 8 Eur.  Tel. 8 615 46 365. 
Rokiškis
• Sausas malkas. Tel. 8 687 34 625. 
Rokiškis

Saulėto oranžinio traukinio kelionė

Rokiškio lopšelyje-darže-
lyje „Varpelis“ įvyko penk-
tasis tarptautinis švietimo 
įstaigų bendruomenių eko-
loginis – socialinis švietimo 
projektas „Saulėto oranžinio 
traukinio kelionė“. Projekto 
veiklos prasideda pavasarį ir 
tęsiasi iki vėlyvo rudens. Šio 
projekto metu vaikai kvie-
čiami tyrinėti, stebėti, veikti 
artimiausioje aplinkoje bei 
pažinti supančią aplinką nuo 
mažos sėklytės, kurią jie pa-
sėja, iki užaugusio vaisiaus 
ar daržovės. Tokia patirtinė 
veikla skatina vaikų smalsu-
mą, kantrumą, suteikia žinių 
apie tai, ko reikia augalui, 
kad jis išdygtų, užaugtų, su-
brandintų vaisius.

Rudenį su rūpesčiu ir meile 
užaugintos daržovės vaikams 
suteikė naujų įspūdžių. Dar-
žoves vaikai suvežė į lopše-
lio-darželio edukacines erdves, 
kuriose vaikai kūrė projekto 
pirmos  užduoties kompozi-
ciją – „Moliūgo gimtadienio 
tortas“. Jis buvo skirtas „Sau-
lėtam oranžiniam traukiniui“, 
švenčiančiam savo jubiliejinį 
penktąjį gimtadienį. Renginio 
metu vaikai šoko, žaidė, ėjo ra-

telius, varžėsi estafetėse, minė 
mįsles ir vaišinosi šventine 
moliūgiene.

Drauge  visi patyrėme paži-
nimo džiaugsmą bei dalinomės 
džiugia nuotaika. Mūsų laukia 
dar Šv. Martyno vardo diena, 
dar vadinama Žibintų arba 
šviesos diena. Jos metu gamin-
sime moliūgų žibintus ir už-
degsime žvakutę kaip šviesos, 
vilties, gėrio simbolį.

„Varpelio“ inform.

Minimali alga turėtų augti 35-ais eurais, 
vaiko pinigai – dešimčia eurų

Vyriausybė siūlo, kad minima-
li mėnesio alga „ant popieriaus“ 
kitąmet augtų nuo 607 iki 642 
eurų, o vaiko pinigai – nuo 60 iki 
70 eurų.

Tokie skaičiai numatyti finansų 
ministro Vilniaus Šapokos Vyriau-
sybei trečiadienį pateiktame 2021 
metų valstybės biudžeto projekte.

Vaiko pinigai neįgaliems, gausių 
ir nepasiturinčių šeimų vaikams tu-
rėtų didėti nuo 100 iki 110 eurų. 

Ministrų kabinetas pritarė mini-
malios algos didinimui 35-ais eurais, 
bet premjeras Saulius Skvernelis už-
siminė, kad naujoji valdžia dar turės 
galimybę peržiūrėti šį sprendimą, jei 
pasikeis ūkio augimo prognozės.

Lietuvos verslo konfederacijos 
prezidentas Andrius Romanovskis 
Vyriausybės posėdyje prašė atidėti 
sprendimą dėl minimalios algos, at-

sižvelgiant į didelį neapibrėžtumą. 
„Suprantu, kad esate pora minučių 

iki sprendimo, kuris turi pakankamai 
didelį emocinį užtaisą, norėčiau ape-
liuoti į jūsų išmintį, o ne spaudimą, 
kurį daro mitinguojantys su vėliavo-
mis ir būgnais. Girdėjome finansų mi-
nistro pristatymą, kuriame jis minėjo, 
kad neapibrėžtumas didėja“, – sakė A. 
Romanovskis.

Tačiau premjeras pabrėžė, kad pa-
gal įstatymą privaloma projektą dėl 
minimalios mėnesio algos pateikti 
kartu su biudžetu.

„Pagal įstatymus negalima teikti 
valstybės biudžeto lydinčiųjų teisės 
aktų neišsprendę šito klausimo, tai 
yra teisės norma, kurią reikėtų žinoti. 
Labai gaila, kad jums nepavyko susi-
tarti Trišalės tarybos posėdyje. Tikrai 
tenka tik apgailestauti, bet nieko ne-
padarysi“, – sakė premjeras.

Socialinės apsaugos ir darbo mi-

nistro Lino Kukuraičio teigimu, 
projekte numatyta, kad jei Finansų 
ministerijos ekonominės prognozės 
gruodį bus prastesnės nei rudenį, 
tuomet Trišalė taryba iki gruodžio 
11 dienos turėtų pateikti naują re-
komendaciją dėl minimalios algos . 

Anot jo, iš naujo MMA būtų 
svarstoma, jei numatomas 2021 
metų nedarbo lygis būtų didesnis 
nei 8,5 proc., o vidutinio darbo už-
mokesčio augimas – mažesnis nei 2 
proc.

Ministro teigimu, MMA padidi-
nimas palies apie 130 tūkst. darbuo-
tojų. Biudžetinėse įstaigose tokių 
darbuotojų yra apie 20 tūkstančių.

Anot V. Šapokos, vidutinė se-
natvės pensija kitąmet turėtų augti 
maždaug septyniais procentais – 
nuo 377 iki 404 eurų, o su būtinuoju 
stažu – nuo 399 iki 429 eurų.

BNS inform.
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Spalio 16 d. Naktį 4

Dieną 8
ŠR, 
3-8 m/s

Spalio 17 d. Naktį 1
Dieną 7

ŠV,
2-6 m/s

Vietomis šalna.

Spalio 18 d. Naktį 2
Dieną 8

V, 
3-8 m/s

Šalna.

Spalio 19 d. Naktį 3
Dieną 6

ŠV,
3-8 m/s

Šalna.

DIREKTORIUS
Simonas Tuska
info@rokiskiosirena.lt

ŽURNALISTĖ
DIZAINERĖ-MAKETUOTOJA
Lina Dūdaitė-Kralikienė
Tel. 8 672 36 089 
lina@rokiskiosirena.lt

REKLAMOS SKYRIUS
Justina Kazlionka
Tel. 8 666 76 777
reklama@rokiskiosirena.lt
BUHALTERĖ
Ramutė Buckuvienė
Tel. 8 618 08 915

ANEKDOTAI
Sėdi du diedukai ant 

suoliuko:
– Atsimeni, Petrai, kaip 

mums kariuomenėj per karą 
vaistų duodavo, kad prie 
moterų netrauktų?

– Atsimenu, duodavo. Ir ką?
– O tu jauti, kad jie veikti 

pradeda?
***
– Mielasis, kaip tai vadinasi, 

kai mes su tavim ginčijamės, 
ir nusprendžiam pasielgti, kaip 
aš noriu?

– Kompromisas.
– O jei nusprendžiam 

pasielgti, kaip tu nori?
– Stebuklas.
***
– Uošviene brangiausioji, 

kaip jaučiatės?
– O tavęs, Petrai, tai 

neturėtų jaudinti. Aš tavęs 
testamente nepaminėjau.

***
Mama sūneliui:
– Jei tu nevalgysi šitos 

košės, aš pakviesiu raganą! 

Orų prognozė spalio 16-19 d.

Blondinė klausia draugės, 
kuri laikė vairavimo praktikos 
egzaminą:

– Na kaip, išlaikei?
– Nežinau, egzaminuotojas 

ligoninėje.
***
Berniukas keikiasi 

triaukščiais keiksmažodžiais. 
Mama griebėsi už galvos, 

– O kaip juos prisišaukti?
– Visai paprastai. Pastatyk 

savo mašiną po medžiu, ir 
pamatysi.

***
Suvalkietis mokosi Brailio 

rašto. Kaimynas klausia:
– Kam tau to reikia? Tu gi 

ne aklas?
– Aišku, kad ne aklas. 

Pats pagalvok, kiek galima 
sutaupyti skaitant patamsyje.

***
Ką reiškia solidarumas? 1,5 

val. prastovėti kamštyje, net jei 
mina dviratį.

***
Atsakydami į kitų gamintojų 

išradimus: limonadą be 
cukraus, kavą be kofeino, mūsų 
mados namai išleido kvepalus 
be kvapo.

***
Kaip sako kaimyninės šalies 

liaudies išmintis: kuo slaptesnis 
amunicijos sandėlys, tuo 
garsesnis sprogimas.

***

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.

– Ir tu galvoji, kad ragana 
valgys tavo košę?

***
Naujasis lietuvis giriasi 

draugui:
– O aš, įsivaizduok, savo 

sklype troleibusą paleidau.
– Oho. Smagu, tikriausiai?
– Ne visai. Kai į tualetą 

prispaudžia, vis tiek taksi 
kviečiu, taip greičiau. 

***
Moterų ir vyrų skirtingą 

prigimtį iliustruoja grindų 
plovimas. Kai moteris plauna 
grindis, ji tikisi, kad jos bus 
švarios. O vyras, plaudamas 
grindis, tikisi, kad jos kada 
nors baigsis.

***
Tėvas bara sūnų:
– Kodėl tu susidėjai su ta 

bloga kompanija?
– Nes aš ją ir sukūriau!
***
Mūsų rinkėjams jau tiek 

visko prižadėjo, o jiems vis 
negana ir negana.

senelė – už širdies. Ir tik tėtis 
vaikšto išdidus ir pasipūtęs:

– Va, bobos, amžinai zyziat, 
kad manęs namie nėra, su 
vaiku neužsiimu. O iš ko jis 
visa tai išmoko, a?!

***
– Tai, kad kišenvagis 

šiandien pavogė jūsų piniginę, 
galima laikyti likimo dovana. 

Gal jums šiuo atveju pinigai 
būtų tik pakenkę?

– Atleiskite, o šiame 
komisariate yra koks nors kitas 
tyrėjas?

***
Nuotolinis mokymas, žiūrint 

iš šalies, primena spiritizmo 
seansą:

– Petriuk, atsiliepk! Petriuk, 
ar tu mus girdi?!

***
Mažylė atsibudo paryčiais, 

ir aiškina tėvams, kad jau 
išsimiegojo. Mama, piktai:

– Ar nematai, kad tamsu, 
kad visas namas miega?

– Nieko tokio, aš garsiai 
parėksiu, ir visas namas nubus.

***
Avinas myli avį už išvaizdą, 

o vilkas – už turinį.
***
Kalbasi du sodininkai. 

Vienas:
– Ko tai mano obelį vikšrai 

apniko. Visą derlių sugadins.
– O tu paukštelius įsitaisyk.

BUITINĖ TECHNIKA

• Buitinį dujų balioną. Kaina 25 
Eur. Tel. 8 685 21 400.  
Rokiškis
• Mikrobangų krosnelę Sharp su 
griliumi. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• Automatinę skalbimo mašiną 
Indezit, mažai naudota. Kaina 80 
Eur. Tel. 8 683 27 149.  
Rokiškis
• Mikrobangų krosnelę Boss su 
griliumi. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• Nedidelę skalbimo mašiną. Kaina 
25 Eur. Tel. 8 625 81 278.  
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Puikios būklės, naujus moteriškus 
batelius. 41 dydis. Buvo avėti tik 
40 minučių. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 623 20 459. Rokiškis
• Kombinezoną mergaitei. Labai 
geros būklės, 86-92 cm, kaina 5Eur. 

Komplektuką - striukytę ir kelnes, 
rašoma, kad tinka 18 mėn. vaikui, 
kaina 10 Eur. Džemperiuką ir 
kelnytes, 86 cm, 5 Eur.  
Tel. 8 623 20 459. Rokiškis
• Odinius batelius,avėti tik vieną 
kartą, pirkti nauji. Dydis 36. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 621 95 444.  
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Dideles, rimtos firmos, puikiai 
skambančias kolonėles Jamo 
Elegance 08. Buklė kaip naujų. 
Stiprintuvas Yamaha Rx-v430, 
komplekto kaina 270 Eur.  
Tel. 8 693 04 817. Rokiškis
• Škoda Octavia naują nenaudotą 
Sony magnetolą. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• 9 mėnesių telyčią.  
Tel. 8 688 72 462. Rokiškis
• Dideles baltas žąsis, 7 km nuo 
Pandėlio, Rokiškio rajone. Žąsies 

kaina - 22 Eur.  
Tel. 8 613 11 257. 

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Nešiojamąjį kompiuterį HP 
Pavilion DV-7, ekranas 17 
colių. Neveikia, neįsijungia, 
kodėl - nežinau. Kaina 35 Eur. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Veikiantį žaidimų kompiuterį. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 674 54 495. 
Rokiškis
• Staclinį kompiuterį su 
monitoriumi. 7 Windows.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis

www.rokiskiosirena.lt
qNaujienos 
qSkelbimai
qVideo 
ir fotogalerijos


