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Nacionalinio visuomenės sveikatos
centro atstovė apie Rokiškio eglutės
įžiebimą: „Nesame grinčai, kurie nori
pavogti Kalėdas, bet taip elgtis, 
kaip elgėsi organizatoriai, – negalima“

Be kaukių, pasak Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Rokiškio skyriaus vyriausiosios specialistės, laikinai vykdančios skyriaus vedėjo funkcijas, 
Daivutės Bulovienės, galėjo būti tik Senelis Kalėda ir dainininkė. O nykštukams jos buvo būtinos.                                               Linos Dūdaitės-Kralikienės nuotr.
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 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovė 
apie Rokiškio eglutės įžiebimą: „Nesame grinčai, 
kurie nori pavogti Kalėdas, bet taip elgtis, 
kaip elgėsi organizatoriai, – negalima“

Rajono savivaldybės administracijos direktorius ir Ekstremalių situacijų 
komisijos vadovas Andrius Burnickas teigė, kad Rokiškio eglutės įžiebimo 
šventės organizatoriai tik padūsavimais neatsipirks. 

„Rokiškio Sirenos“ nuotr.

Savaitgalio statistika 
rodo, kad mūsų rajone kas-
dien fiksuojamas susirgimų 
covid-19 skaičius gana sta-
bilus. Savaitgalio dienomis 
fiksuoti 47 susirgimai. Tai 
„Rokiškio Sirenai“ sakė 
Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro Rokiškio 
skyriaus vyriausioji spe-
cialistė, laikinai vykdanti 
skyriaus vedėjo funkcijas, 
Daivutė Bulovienė. Ji turė-
jo rimtų priekaištų Rokiš-
kio eglutės įžiebimo šventės 
organizatoriams: kodėl ne-
dainuojantys ir nekalbantys 
personažai buvo be kaukių.

Oficialių žinių 
apie galimą 
antrąją auką dar nėra
Viso nuo epidemijos pra-

džios kovo mėnesį covid-19 
diagnozuota 369 mūsų rajono 
gyventojams. Pasveiko 103, 
gydomi – 261 rajono gyven-
tojai. Nuo covid-19 mirė vie-
nas asmuo, dar keturi – nuo 
gretutinių ligų. Rajone jau 
sklinda žinia apie naują šios 
ligos auką – rajono sporto pa-
saulyje gerai žinomą asmenį. 
„Gandų girdėjome ir mes. Ta-
čiau negalime nei patvirtinti, 
nei paneigti, nes neturime 
apie tai oficialių duomenų“, – 
komentavo D. Bulovienė. 

Ligos židiniais lieka: Juo-
zo Tumo-Vaižganto gimnazi-
jos Senųjų rūmų ir Rokiškio 
Senamiesčio progimnazijos 
pastatas, mokykla-darže-

lis „Ąžuoliukas“, „Gimtasis 
Rokiškis“, „Sodra“, VšĮ Ro-
kiškio psichiatrijos ligoninė, 
rajono ligoninė, Rokiškio pa-
grindinė mokykla.

Ir Rokiškio eglutės 
įžiebimas 
neapsiėjo be skandalo
Didmiesčių eglučių įžie-

bimus lydėjo skandalai, su-
siję daugiausia su dideliais 
žmonių susibūrimais aikštė-
se. Rokiškio eglės įžiebimo 

šventės rengėjai, kurie ją vi-
suomenei pateikė nuotoliniu 
būdu, lyg ir turėjo pasimokyti 
iš kitų miestų nemalonios pa-
tirties. Juolab, kad ir karanti-
no sąlygos sugriežtintos: vie-
šose vietose negali būriuotis 
daugiau nei po du žmones. 

Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro Rokiškio 
skyriaus vyriausioji specialis-
tė, laikinai vykdanti skyriaus 
vedėjo funkcijas, D. Bulovie-
nė neslėpė: dėl šventės daug 

kalbėta, daug derinta. Dar 
praėjusią savaitę rajono savi-
valdybės administracijos di-
rektorius Andrius Burnickas 
„Rokiškio Sirenai“ sakė, kad 
rajono policijos pareigūnai 
atidžiau kontroliuos aikštės 
prieigas, kad būtų išvengta 
miestiečių būriavimosi. Poli-
cijos ekipažai iš tiesų budėjo. 
Ir susibūrimų prie eglės ne-
buvo, o kas atėjo pasižiūrėti 
eglės, laikėsi nuo jos ir vieni 
kitų atokiau.

Problemų kilo dėl renginio 
dalyvių. „Kaip ir minėjau, 
buvo daug tartasi dėl to. Mat 
neseniai įsigaliojo karanti-
no nuostatos, draudžiančios 
žmonėms būriuotis po du. O 
ką daryti su šventės atlikė-
jais: šokėjais, dainininkais, 
personažais? Buvo priimtas 
sprendimas, kad karantino 
nuostata dėl būriavimosi ne-
galioja, nes šie žmonės rengi-
nio metu dirbo. Kitas dalykas 
– dėl kaukių ir skydelių. Jų 
gali nedėvėti tik dainininkai 
bei kalbėtojai. Visiems li-
kusiems personažams, kurie 
nekalba, nedainuoja, jie yra 
būtini“, – akcentavo D. Bu-
lovienė.

Ji neslėpė, kad eglutės 
įžiebimo ceremoniją žiūrėjo 
„Rokiškio Sirenos“ pasky-
roje, ir ne dėl pramogos, o 
iš profesinės pusės. Ir tai, ką 
pamatė, šokiravo. „Aplink 
Kalėdų senelį sukosi keturi 
nykštukai ar nykštukės. Jie 
nei kalbėjo, nei dainavo. O 

tai kur kaukės ar skydeliai? 
Pamačiusi iš karto puoliau 
skambinti Irenai Matelienei, 
kurios, kaip vieno iš rengėjų, 
telefoną turėjau“, – pasakojo 
D. Bulovienė. 

Ji pastebėjo iš karto tiesio-
ginėje transliacijoje pasipylu-
sius žiūrovų komentarus dėl 
to, kad personažai be kaukių 
ar veidą dengiančių skydelių. 
„Ir žmonės teisūs. Jei yra tai-
syklės, jų reikia laikytis. Vi-
siems. Ir jei elgiamasi netin-
kamai, tada nėra ko skųstis, 
kad valdžia ima drausti ren-
ginius apskritai. Mes nesame 
grinčai, kurie iš rokiškėnų 
nori pavogti Kalėdas. Bet ir 
taip neatsakingai elgtis nega-
lima“, – sakė ji. Pašnekovė 
apie tai informavo ir rajono 
Ekstremalių situacijų komi-
siją. 

Neliko nepastebėta
Ekstremalių situacijų
komisijos
Ekstremalių situacijų ko-

misijos vadovas, rajono savi-
valdybės administracijos di-
rektorius Andrius Burnickas 
atvirai sakė: tokio akibrokšto 
nesitikėta. „Niekam į galvą 
neatėjo, kad galima taip su-
galvoti ir pasielgti. Todėl 
niekas ir neperspėjo organi-
zatorių, kad jie būtinai pasi-
rūpintų, jog personažai būtų 
su kaukėmis. Juk ne pirmą 
mėnesį karantinas. Ne pirmą 
mėnesį kaukes nešiojam“, – 
sakė jis. 

Staigmena pribloškė. „Iki 
tol buvo daug diskusijų su 
visuomenės sveikatos speci-
alistais, kalbėtasi, tartasi. O 
išėjo, kaip išėjo“, – kalbėjo 
A. Burnickas. Jis čia piktava-
liškumo neįžvelgė: kultūros 
žmonės tiesiog nepagalvojo 
apie būtinybę nešioti apsau-
gos priemones. „Kalbame 
ne tik apie nusižengimą tai-
syklėms. Kalbame apie pa-
vyzdį visuomenei. Kad dar 
tų skydelių neturėtume. Tu-
rime. Jais galėjome aprūpinti 
ne keturis, o keturiasdešimt 
nykštukų“, – pabrėžė jis.

Renginio organizatoriai, 
kaip sakė A. Burnickas, vien 
pabarimu neatsipirks. Bus 
kalbama apie tam tikrą atsa-
komybę. 

„Iš esmės galima net admi-
nistracinę nuobaudą skirti“, 
– apie griežčiausią sankciją 
kalbėjo jis. Bet ar bus ima-
masi tokių griežtų sankcijų, 
dar nėra aišku. „Viena žino-
me: vien padūsauti neužteks, 
tikrai bus konkretesnės prie-
monės“, – kalbėjo Ekstrema-
lių situacijų komisijos vado-
vas.

O kokia situacija dėl toli-
mesnių: kalėdinių, naujame-
tinių renginių? „Kol kas tik 
kalbos, konkrečių planų nėra. 
Be to, ar verta apskritai kažką 
organizuoti esant tokiai situ-
acijai. Pagalvosime“, – sakė 
pašnekovas.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rajone – tik nuotolinis ugdymas
Nuo gruodžio 4-osios – 

rajono mokyklose nuotoli-
nis ugdymas. Rajono savi-
valdybės administracijos 
direktorius Andrius Bur-
nickas teigė, kad dėl to buvo 
sulaukta ir tėvų prašymų, ir 
nusiskundimų.

Sprendimas buvo priim-
tas po Ekstremalių situacijų 
komisijos posėdžio. Prie-
žastis – beveik nemažėjantis 
covid-19 susirgimų skaičius 
rajone. Pasak Andriaus Bur-
nicko, Nacionalinis visuo-
menės sveikatos centras davė 
rekomendaciją pereiti prie 
nuotolinio ugdymo. Vadinasi, 
pradinukus auginantys tėvai 
dabar gali tikėtis nedarbingu-
mo pažymėjimų ir išmokų. 

Priežastis įvesti nuoto-
linį ugdymą rajono moky-
klose – smarkiai išaugęs 
susirgimų skaičius. Kuris ir 
per savaitgalį buvo stabiliai 
didelis. „Tai tik parodo, kad 

teisingą sprendimą priėmė-
me“, – sakė A. Burnickas. Jis 
atviras: „Kai kam gal ir juo-
kingai atrodo, kad nuotolinį 
ugdymą įvedėme nuo penk-
tadienio, bet prasmės delsti 
nebuvo. Juolab, kad covid-19 
esama statistika parodo ne 
esamą situaciją, o ją prieš 
keturias ar penkias dienas: 
atlikti tyrimus, identifikuoti 
sergančiuosius reikia laiko“, 
– sprendimą motyvavo Eks-
tremalių situacijų komisijos 
vadovas. „Mes ne Veryga, 
kad trečiadienį gąsdintume, 
jog pirmadienį priimsime 
karantino griežtinimo spren-
dimus, kurie įsigalios kitą 
ketvirtadienį. Jei apsispren-
dėme, vadinasi, delsti nebė-
ra ko“, – sakė jis. Ir pridūrė, 

kad šiuo metu jau svarstoma 
nuotolinį ugdymą įvesti visos 
šalies mastu. Ir tai rodo, jog 
rajono savivaldybės sprendi-
mas iš esmės savalaikis.

Pasak pašnekovo, šiuo 
metu ir taip lankomumas ra-
jono, o ypač miesto, moky-
klose yra suprastėjęs – kai 
kuriose į pamokas neateina 
penktadalis vaikų. 

Ar rajono mokyklos pasi-
rengusios? Ar mokiniai ap-
rūpinti reikiamomis priemo-
nėmis? Andrius Burnickas 
užtikrino, kad kalbėta su visų 
ugdymo įstaigų vadovais, jie 
patikino, kad nuotolinis ug-
dymas vyks kaip įmanoma 
sklandžiau. 

Planuojama, kad nuo-
tolinis ugdymas truks iki 

gruodžio 23-osios. Andrius 
Burnickas aiškino, kad pa-
sikeitus epideminei situaci-
jai rajone, laikas gali būti ir 
sutrumpintas, jei bus tokia 
būtinybė.

Pašnekovas neslėpė: kai 
kurioms šeimoms nuotoli-
nis ugdymas tapo iššūkiu. 
„Skambino tėvai, kurie atvi-
rai sakė, jog darbdavys ne-
leidžia imti nedarbingumo 
lapelio, grasina atleidimu 
iš darbo. Žinoma, taip elg-
tis negalima. Suprantame ir 
darbuotojus, ir darbdavius, 
tačiau reikia atsižvelgti ir į 
epideminę situaciją“, – sakė 
A. Burnickas. 

Darželių kol kas uždarinė-
ti neketinama. „Nes tai keltų 
problemų ir darbuotojams, ir 
darbdaviams. Situaciją stebi-
me, jei ji paaštrės, tada bus 
svarstomas ir šis klausimasׅ“, 
– sakė pašnekovas.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

„Lidlo“ statybos 
darbai – pavasarį

Rajono žmonės nekantriai laukia naujo prekybos 
centro, kuris išdygs buvusio „Rokiškio mašinų gamy-
klos“ administracinio pastato vietoje, statybų. 

Rajono meras Ramūnas Godeliauskas informavo, kad 
prekybos centras neatsisakė planų Rokiškyje statyti parduo-
tuvę. Tai buvo patvirtinta rajono vadovų ir „Lidl“ atstovų 
pokalbyje. Mero teigimu, paaiškėjo, kad pastato griovimo 
darbai numatomi jau pavasarį. 

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
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BRYDĖS

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Apie informacinę higieną. Arba, kas matėt karo policininką?

Uždarymas namuose žmo-
nėms žiauriai kerta per sme-
genis. Kai į lauką išeiti nebe-
galima, su žmonėmis gyvai 
susitikti neišeina, lieka tik 
bendravimas socialiniuose tin-
kluose. O ten galima rasti viso-
kiausių įdomių vajų. Prie kurių 
prisijungus staiga tampama ko-
kio nors dalyko „ikspiertais“. 
Mat internetas ir socialiniai 
tinklai – visuotinis informaci-
jos šiukšlynas. Kuriame vieni 
randa kažkieno išmestą žiedą 
su deimantais, o kai kam vis 
kelyje pasitaiko dešros ode-
lės, sutęžę pomidorai, bananų 
žievės, ir, dovanokit, panau-
doto kačių kraiko maišeliai. 
Jei žmogus staiga ima tokius 
daiktus rinkti prie konteinerio, 
jam diagnozuojama liga. O kai 
ima visą tą šlamštą kišti į gal-
vą, tada pasidaro įdomu.

Štai vos prieš savaitę, pra-
dedant Adventą, dekanas 
Eimantas Novikas savo pa-
moksle išmintingai perspėjo 
kontroliuoti savo žodžių turinį: 
padrąsinti, palaikyti, o ne kelti 
erzelį, sumaištį ir be to sunkiu 
laikotarpiu.

Tačiau mūsų liaudžiai 
Adventas tai eglučių įžiebimo 
maratonas ir mandarinų lu-
pimo metas. O sielos higiena 
užsiimti nenorima. Mūsuose 
jau savaime suprantama, kad 
nedera mėtyti šiukšlių, kur pa-
puola. Daugeliui (nors dar ne 
visiems) tapo norma surinkti 
savo šunelio nuodėmes. O štai 
nešiukšlinti galvos ir eterio – 
niekaip neišeina.

Kai atvirai paklausiu žmo-
gaus, kodėl tamsta rašai tai, ko 
neišmanai, jis pareiškia, kad tai 
tik jo nuomonė. Mano bičiulis, 
iš kurio mokausi, nuomonę 
laiko aukščiausia nekompe-
tencijos forma. Jei civilizuo-
tame pasaulyje nuomonė yra 
priskiriama faktų interpretaci-
jos sričiai: sudėliojus faktus į 
seką, darytina išvada, kad... Tai 
mūsuose nuomonė yra skydas, 

kai nėra žinių. Išvertus į žmo-
nių kalbą, būtų maždaug taip: 
ponas nieko nežino iš esmės, 
jam kažkokia Barbora prieš 
trejus metus kažką sakė. Ką 
tiksliai sakė, neatsimena, bet 
skambėjo lyg ir taip. Ir va tai, 
ištransliuota į eterį, staiga tam-
pa „nuomone“. 

Didžiausia su tokiomis 
„nuomonėmis“ susijusi pro-
blema yra tai, kad visuomenė 
labai sparčiai praranda skai-
tymo įgūdžius. Ilgesnį tekstą 
perskaityti, o jau tuo labiau, 
suprasti apie ką jis, daugeliui 
feisbuko komentatorių – neį-
kandama užduotis. Viskas, ką 
jie pajėgia suvokti, tai demo-
tyvacija. Net instrukcijas jie 
skaito tik tuomet, kai sugadina 
prietaisą. Jei tekstas ilgėlesnis, 
tai jis skaitomas iki pirmo tri-
gerio. Ir tada jau pasipila „iks-
piertinės nuomonės“. Tikėtis 
to, kad žmogus gali perskaityti 
visą knygą, o tuo labiau, visą 
įstatymą, yra vis sudėtingiau. 
O dar jį suprasti... Čia, kaip 
toj dainoj, jie „kelininkai, bet 
širdyje poetai“. Mūsų testais 
mokyta visuomenės dalis ne-
turi daugelio sričių žinių: ge-
bėjimo analizuoti, lyginti, gre-
tinti, daryti išvadas. Todėl vis 
dažniau pasiduoda tiems, kurie 
prisiima pareigą galvoti „ir už 
tą draugą“.  Tačiau problema 
tame, kad kažkieno kito pateik-
ta informacija paprastai būna 
suvirškinta ir atrajota pagal 
to žmogaus sugedimo laipsnį. 
Pastaruoju metu labai populia-
ru matyti pasaulį, pavyzdžiui, 
pro vieno buvusio aukšto pa-
reigūno, dabar jau ištisai pre-
tenduojančio gauti prizą kaip 
ilgiausiai Valstybės saugumo 
departamento pažymose links-
niuojamo asmens, akinius. 

Kodėl taip nutinka? Nes 
įstatymus skaityti reikia mokė-
ti. Jie traktuojami kaip visuma, 
o ne atskirai pagal kažkieno su-
gedimo laipsnį parinktos cita-
tos. O patikrinti nėra nei noro, 

nei įgūdžių. Todėl viska, kas 
kažkur prikeverzota, priimama 
kaip duotybė. 

Jei norite pasitikrinti, kaip 
nekritiškai ir neatsakingai 
žmonės vertina pateikiamą 
informaciją, paskaičiuokite, 
kiek kartų pastaruoju metu 
jūsų bičiuliai pasidalino pra-
šymu paaukoti kraujo vėžiu 
sergančiam vaikui. Misija lyg 
ir kilni. Vienas per kitą siunčia 
žinutę. Kas, kad ketverių metų 
senumo. Kartą rengiau straips-
nį apie tai, kaip tokios buitinės 
kiaulystės ir „geri norai“ ap-
sunkina žmogaus gyvenimą. 
Paskambinau tokioje žinutėje 
nurodytu telefonu. Atsiliepusi 
moteris, vaikelio teta, prisipa-
žino, kad užteko proto žinutėje 
paskelbti savo, o ne vaiko tėvų 
telefoną. Nes ją bangomis vis 
užplūsta norinčiųjų padėti te-
lefono skambučiai. Nors ma-
žylis – jau trejus metus ange-
las baltas... Norėjote padaryti 
gerą darbą, o sukėlėte šeimai 
didžiulį skausmą. 

Kartais geraširdžiai beraš-
čiai nuomonės turėtojai pasi-
daro tokių sričių „ikspiertais“, 
kad net kvapą gniaužia. Antai, 
turiu keletą pažįstamų pomi-
dorų augintojų. Žmonės jie, iš 
esmės, geri. Myli gyvūnus ir 
augalus. Laiko save netgi šio-
kiais tokiais patriotais. Niekam 
netrukdo, užsiima kasdieniais 
darbais. Ir staiga – op! Žmonės, 
kurie tanko nuo paspirtuko ne-
skiria, staiga patapo kariuome-
nės ekspertais. Žmonės, kurie 
nežino, kokių rūšių kariuome-
nė apskritai yra Lietuvoje, ne-
skiria jos funkcijų, uniformų, 
nežino, kuo ji ginkluota, staiga 
tapo... karo policijos žinovais. 
Įdomu tai, kad paprašyti gatvė-
je parodyti karo policininką ir 
paklausti, kaip jį atpažinti tarp 
kitų karių, tik mikčioti imtų. 
Bet vat nagrinėti karo policijos 
įstatymo pakeitimus sąmokslo 
teorijų kontekste – visada pra-
šom.

Tai štai, šitie feisbuko ko-
lumbai ir magelanai staiga 
(jiems patiems) atrado tokią 
instituciją įdomią. Karo poli-
ciją. Kas yra paprasta polici-
ja, jie daugmaž miglotai žino. 
Paprastai ja gąsdina vaikus: 
jei nesiliausi, išveš policija. Ir 
daro labai pavojingą klaidą: 
nemoko pasitikėti tais, kurie 
turi saugoti. Iš sovietmečio 
paveldėjome požiūrį, kad tvar-
kos sergėtojas yra didžiausias 
baubas ir priešas. Įdomus fe-
nomenas: suktybė skambutis 
„mama, padariau avariją“ vei-
kia tik Rytų Europoje ir Vo-
kietijos rusakalbių diasporoje. 
Vakarų Europoje tokie nusi-
kaltėlių „pokštai“ neveikia: ten 
net įsivaizduoti neįmanoma, 
kad tvarkos sergėtojas galėtų 
skambinti tokiais klausimais. 
O pas mus policija – baubas. 

Dar didesnis ir baisesnis bau-
bas – karo policija. 

Iš tiesų karo policija nėra la-
bai matoma. Visame pasaulyje 
tai normali institucija, niekam 
nekelianti didelių klausimų. 
Jau senuose nespalvotuose fil-
muose galima pamatyti karius 
su raiščiais ar šalmais, ant ku-
rių užrašyta „MP“ – military 
police. Pas mus, Lietuvoje, ji 
irgi jokia naujovė. Įkurta 1998 
m. Pirmą kartą iš arčiau ją teko 
pamatyti kokiais 2000-aisiais 
Vilniuje. Mat jų ekipažas daž-
nai patruliuodavo Katedros 
aikštės prieigose. Ką jie vei-
kia, mums plačiau papasakojo 
kursiokai, kurie mokėsi tuomet 
labai populiariuose jaunesnių-
jų vadų kursuose (tai buvo bū-
das studijuojančiam jaunuoliui 
kartu atlikti ir privalomąją ka-
rinę tarnybą). 

Mums, civiliokams, karo 
policija labiau matoma įvairių 
renginių, švenčių metu, vedan-
ti ir lydinti karinio transporto 
kolonas. Ji retkarčiais užsuka 
ir į Rokiškį. Tačiau tie, kas arti-
miau nesusiduria su kariuome-
ne, jos paprastai nė nemato. 

Idiotų su iniciatyva taiki-
nyje karo policija atsidūrė tik 
šį lapkritį. Kodėl? Todėl, kad 
karo policijos įgaliojimai buvo 
sulyginti su kitų institucijų – 
policijos, valstybės sienos ap-
saugos tarnybos įgaliojimais. 
Bet kam tai rūpi? „Demokratija 
pavojuje!“ – šaukia tik iš Vals-
tybės saugumo departamento 
pažymų matomi žmonės. Ir 
daugelis gerų, bet nemąstančių 
žmonių skuba jiems pritarti. 
Kaip sename anekdote apie 
„bitlus“, kur Izia jų nekenčia, 
nes Sara jam padainavo, taip ir 
čia, skleidžia, švelniai tariant, 
netiesą. Nes į politikos paraštę 
nubruktas diedelis ir co jiems 
taip pasakė. Kad būtų lengviau, 
netgi įstatymo atitinkamo 
straipsnio iškarpą padarė. Tik 
pamiršo pridėti įstatymo iškar-
pas, kuriose aiškinama, kokiais 
atvejais tas straipsnis galioja. 
Juk mūsų liaudis skaityti ne-
nori. Ypač įstatymų. Užtat ir 
praryja, kas svetimo, ir švel-
niai tariant, mūsų visuomenei 
nelabai draugiško asmens su-
gromuluota. O gromuluojama 
todėl, kad tam žmogui skauda. 
Tikrai ne dėl jūsų. Jam skauda 
dėl to, kad kitados buvęs labai 
svarbus ir reikšmingas, dabar 
tiesiog nudreifavo į pačią poli-
tikos paraštę. 

Ką sukelia tokia dezinfor-
macija? Erzelį, nesaugumo 
jausmą, nepasitikėjimą savimi, 
savo pačių išrinktais politikais, 
mūsų saugumu besirūpinan-
čiomis institucijomis ir parei-
gūnais. Štai jums ir Advento 
ramybė. Sveikinam. 

Ko siekiama tokios informa-
cijos sklaida? Kodėl daugiau 
nei metus rengtas, svarstytas ir 

persvarstytas įstatymas užkliu-
vo tik dabar? Kodėl būtent tas 
konkretus straipsnis užkliuvo? 
Nes dabar jautru. Dabar skau-
da. Ir tie, kurie diriguoja tokius 
žaidimus iš užkulisių, tą pui-
kiai žino. Jiems labai skaudu, 
kad kariuomenė yra trejetuke 
institucijų, turinčių didžiausią 
visuomenės pasitikėjimą. Tie-
siogiai kąsti ir pulti jie bijo, to-
dėl loja iš pasalų. Kad žmonės 
bijotų, nepasitikėtų savo vals-
tybe, žmonėmis, kurie ją gina. 

Atidžiau stebintieji situaciją 
socialiniuose tinkluose mato, 
kad visuomenės priešai ne-
transliuoja vieno konkretaus 
naratyvo. Tų naratyvų daug, 
jie vienas kitam prieštarauja. 
Atrodo, kam skelbti žinutes, 
kurių viena paneigia kitą? 
Tam, kad sėtų sumaištį pro-
tuose ir sielose. Kad gąsdintų, 
baugintų, skatintų nepasitikėti 
savimi ir bendrapiliečiais. Kad 
žmogus liktų vienas. Vadinasi, 
silpnas ir pažeidžiamas. Kad 
jis būtų ne drąsus pilietis, o 
įbaimintas, į kampą įspeistas 
žvėrelis, kuriam jau nesvar-
bu, kam kąsti. Kad gyventų 
nuolatinėje baimėje, įtampoje. 
Nes manipuliuoti galima tri-
mis dalykais: baime, kalte ir 
atsakomybe. Pagalvokite, ko-
dėl kažkokie feisbuko dėdės ir 
tetos jums nori šiuos jausmus 
sukelti?

Gyvenant informaciniame 
pertekliuje, šiais sudėtingais, 
iššūkių, išbandymų ir didelių 
baimių: dėl savo ir artimųjų 
gyvybių, sveikatos, dėl savo 
verslo, savo darbo perspekty-
vų, informacijos higiena yra 
labai svarbi. Valykite savo 
eterį nuo to, kas kelia baimę, 
erzelį, sumaištį. Patikėkite, 
jūsų komentaras „visi vagiai“, 
„valdžia slepia tiesą“ ar kokia 
kita nesąmonė pasaulio nepa-
keis. Kuo daugiau kapstomės 
informacijos šiukšlynuose, tuo 
didesnė tikimybė į galvą vietoj 
smegenų prikimšti net ne va-
tos, o kačių dėžutės turinio.

Kaip atskirti, kur tikra in-
formacija, o kur tik manipu-
liacijos? Labai paprasta. Pir-
miausia, tikėti savo valstybe. 
Iš tiesų per trisdešimt metų 
tapome pilietine visuomene, 
kurios branda neabejojama. 
Kiekvienoje tokioje valstybėje 
egzistuoja tam tikra stabdžių 
ir atsvarų sistema. Atskiros 
valdžios rūšys: įstatymų lei-
džiamoji, vykdomoji ir teisi-
nė, kontroliuoja viena kitą. Nė 
viena neturi ryškios galios ir 
persvaros. Be to, mes esame 
dviejų didžiulių demokratijos 
šeimų – Europos Sąjungos ir 
NATO – nariai. Į jas patekome 
atlikę galbūt daugeliui eilinių 
žmonių nežinomus, bet iš tie-
sų didžiulius darbus kuriant 
demokratinę, pilietinę visuo-
menę. Taip, taip, netgi stojant 

į NATO mes turėjome vykdyti 
ne tik karinės srities reformas, 
bet ir pilietinės visuomenės, 
demokratijos, žiniasklaidos 
laisvės vystymo planus. Ir tik 
tada, kai jie pasiekė Vakarų 
valstybėms priimtiną lygį, mus 
pakvietė prisijungti. 

Žinoma, dar teberaškome 
skaudžius sovietmečio pavel-
do vaisius. Užaugome totali-
nio nepasitikėjimo valdžia, jos 
melo ir manipuliacijų erdvėje, 
kur tikri tebuvo tik virtuvės 
pokalbiai. Kur trims gimna-
zistams subūrus pogrindinį ra-
telį, vienas tarp jų buvo KGB 
informatorius. Metas išmokti 
gyventi kitoje, pasitikėjimu 
grįstoje visuomenėje. 

Pykstame, kad valdžia 
mūsų elgesį bando koreguo-
ti draudimais. Stebimės, kad 
kokioje Švedijoje niekas nie-
ko nevaiko, bet ten covid-19 
plinta gerokai lėčiau. Matome 
pasekmes, bet pamirštame 
paklausti, kaip jos buvo pa-
siektos. Pasitikėjimu, pagarba 
sau, šeimai, kaimynams, ben-
drapiliečiams. Ten gerbiami 
visuomenės susitarimai, o ne 
ieškoma būdų, kaip būti „šus-
tresniam“ už kitus. Todėl ir 
Vakarų visuomenės kilusius 
iššūkius sutinka ramiai, susi-
telkę, o ne isterikuodamos apie 
marginalų kuopelę. 

Kitas labai svarbus dalykas 
– skaityti. Nuo pat pirmosios 
klasės iki senatvės. Ne žiū-
rėti prieštaringus faceboko ir 
youtube filmukus, kuriuose 
vienokie ar kitokie „influense-
riai“ bando įgarsinti ar savo, 
ar už pinigus įpirštas nuomo-
nes. Vienintelis būdas skirti, 
kas melas, kas tiesa – kasdie-
ninis darbas, puikūs istorijos, 
biologijos, chemijos, fizikos, 
matematikos ir kitų dalykų pa-
grindai, nuolatos atnaujinamos 
žinios. Išmanančiu žmogumi 
manipuliuoti sunkiau, nei tuo, 
kuris per istorijos pamokas 
išmoko eilės tvarka išdėlioti 
šamšiadadus ir seleukidus, o 
po egzamino sėkmingai tai pa-
miršo. 

Svarbus įgūdis tikrinti šal-
tinius. Tik perskaičius šalti-
nį, o ne jo komentarą, ar dar 
baisiau, „nuomonę“, galima 
spręsti, kas ten iš tiesų para-
šyta. Prieš teškiant komentarą 
apie vieną ar kitą įstatymą, bū-
tina tiesiog jį visą perskaityti. 
Ir suprasti, kas parašyta. Skai-
tyti ilgus tekstus be iliustraci-
jų ir su labai daug raidžių. Tai 
lavina protą. Kritikuoti moty-
vuotai, pateikiant argumentus. 
Ir, o taip, rašytojas „durnas ir 
storasׅ, turi psichologinių pro-
blemų“ – yra ne argumentai, 
o kritika ad hominem, kuri 
padorioje draugijoje yra ne-
priimtina. Gero jums savista-
bos, savidrausmės ir atradimų 
meto.
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Įžiebta eglutė Nepriklausomybės aikštėje
Gruodžio 4-ąją įžiebta 

pagrindinė miesto eglutė. 
Deja, stebėti šventę gyvai 
galėjo tik negausūs žiūro-
vai aplinkinių namų lan-
guose bei praeiviai. Jų, tie-
sa, buvo kiek daugiau, nei 
įprastai aikštėje penkta-
dienio vakarą. Bet žmonės 
nesibūriavo.

Jau pakeliui į šventės vietą 
buvo matyti, kad norinčiųjų 
pažiūrėti renginį gyvai visgi 
bus. Mat aikštė buvo pilna 
automobilių. Ir tai nenuosta-
bu: nemažai žmonių šventę 
stebėjo sėdėdami juose.

Tiesa, ar žmonės nesibū-
riuoja, stebėjo policijos eki-
pažas. O ir atėję pasižiūrėti 
eglutės įžiebimo nesibūriavo 
ir į žibintų šviesą aikštėje ne-
lindo.

Įžiebimo ceremoniją po 
puikios dainos pradėjo Sene-
lis Kalėda ir nykštukai. Tie-
sa, jiems teko luktelti: pasak 
Senelio, nevidonai kurmiai 
berausdami eilinį tunelį, ėmė 
ir nutraukė interneto kabe-
lį. Visgi eglutė buvo įžiebta: 
tereikėjo visiems: ir aikštėje 
esantiems, ir prie kompiute-
rių ekranų sėdintiems suskai-
čiuoti... iki penkių. 

O po to norintieji galėjo 
pasivaikščioti šventine Ne-
priklausomybės aikšte iki 
prakartėlės. Kurioje Kristaus 
gimimo laukė gyvi piemenė-
liai.

Itin gražus buvo gyvasis 
paveikslas Krašto muziejaus 
fone. Tarp žybsinčių papuo-
šimų, prie muziejaus vartų 

skambant ilgesingai lėto val-
so melodijai, čia sukosi šoko 
dvaro puotos svečiai.

O Savivaldybės aikštėje 
žiemą kvietė šaunieji ČIZ se-
niai besmegeniai. 

Jie linkėjo smagių artėjan-
čių Kalėdų. Ir kad greičiau at-
eitų žiema, gausiai pasnigtų. 

Ir pašaltų, kad pagaliau kur-
miai baigtų sezoninius darbus 
ir pagaliau išeitų užtarnautų 

atostogų.
Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Vytauto gatvėje pageidaujama dviejų pėsčiųjų perėjų
Rokiškėnai tėvai skun-

džiasi: kaip jų pradinu-
kams vaikams pasiekti Se-
namiesčio progimnaziją, 
kai Vytauto gatvėje ties 
parduotuve Kaštonas nėra 
pėsčiųjų perėjos? „Eismas 
didelis, nei vieno ženklo 
kad tai pėsčiųjų perėja, iš-
likęs tik vienas šviesoforas 
(pėsčiųjų) iš vienos pusės, 
tai tokia gaunasi mįslin-
ga sankryža, nesuprast ar 
turi pėsčiujų perėją, ar 
ne...“, – „Rokiškio Sire-
nai“ rašė pirmoko mama.

„Rokiškio  Sirena“ gavo 
tokį laišką:  „Yra tokia pro-
blemėlė, ir ne man vienai, 
daug mamų nerimauja kai 
vaikai eina į Senamiesčio 
mokyklą, ir reikia eiti per 
gatvę ties parduotuve „Kaš-
tonas“.  Eismas didelis, nei 
vieno ženklo, kad tai pėsčių-
jų perėja, išlikęs tik vienas 
šviesoforas(pėsčiųjų) iš vie-
nos pusės, tai tokia gaunasi 
mįslinga sankryža, nesuprast 
ar turi pėsčiųjų perėją, ar 
ne... Nebūtų problemos jei 
neturėtų, bet tada toje kelio 

atkarpoje turi būti kažkur 
saugiai pereiti pėstiesiems, 
negi eiti per patį centrą? Mes 
gyvename prie poliklinikos 
ir tenka vaiką pirmokiuką ly-
dėti į mokyklą, nes nesaugi 
sankryža... Nežinau, kur šiuo 
klausimu reikia kreiptis... 
Labai tikiuosi, jai iškeltume-
te šį klausimą, reikalai paju-
dėtų...“

Kokia yra situacija iš tie-
sų? Minėtoje sankryžoje iš-
ties perėja nepažymėta: nei 
kelio ženklais, nei horizonta-
liuoju ženklinimu. Vairuoto-

jui lyg ir aišku, kad reguliuo-
jamoje sankryžoje, netgi jei 
nėra pažymėta pėsčiųjų pe-
rėja, jis turi praleisti pėsčiuo-
sius, kurie eina degant žaliam 
šviesoforo signalui. Kitaip 
sakant: sukantys į dešinę ar 
kairę vairuotojai sankryžoje 
privalo praleisti pėsčiuosius. 
Painiavos įneša ir tai, kad 
toje pačioje sankryžoje pės-
čiųjų perėja Juodupės gatvėje 
paženklinta horizontaliuoju 
ženklinimu.

Ką šiuo klausimu teigia 
Kelių eismo taisyklės? Sky-

riuje, kuriame apibrėžtos 
pėsčiųjų pareigos, rašoma: 
„Į kitą važiuojamosios dalies 
pusę pėstieji privalo eiti tik 
pėsčiųjų (taip pat požeminė-
mis ir esančiomis virš kelio) 
perėjomis, o kur jų nėra, – 
sankryžose pagal šaligatvių 
arba kelkraščių liniją. Pėstieji 
neturi peržengti perėjos ribų. 
Kai matomumo zonoje perė-
jos ar sankryžos nėra, leidžia-
ma eiti stačiu kampu į abi 
puses gerai apžvelgiamose 
vietose, tačiau tik įsitikinus, 
kad eiti saugu. Vietose, kur 

eismas reguliuojamas, pėstie-
ji privalo vadovautis švieso-
forais su pėsčiųjų simboliu, o 
kai jų nėra, – transporto švie-
soforų signalais“.

Taigi, pėsčiųjų perėjos ne-
buvimas bent teoriškai neap-
sunkina pėsčiųjų galimybių 
pereiti gatvę. Tačiau kaip tai 
paaiškinti pirmokėliui?

Rajono savivaldybės Sau-
gaus eismo komisijos vado-
vas Andrius Burnickas teigė, 
kad perėjos prie „Kaštono“ 
parduotuvės problema jam ži-
noma. „Atrodytų, esame savo 

miesto šeimininkai. Tačiau 
piešti perėjų, kur norime, 
negalime. Vytauto gatvė pri-
klauso Lietuvos automobilių 
kelių direkcijai. Ir tik ji turi 
teisę ženklinti šią gatvę“, – 
paaiškino pašnekovas. Perė-
jų Vytauto gatvėje klausimas 
buvo svarstytas gruodžio 
3-ąją vykusiame Saugaus 
eismo komisijos posėdyje. 
Kadangi į pirmąjį komisijos 
prašymą, pašnekovo teigimu, 
nebuvo sureaguota, komisija 
išsiuntė pakartotinį prašymą 
dėl minėtosios perėjos.

O tuo pačiu paprašė pa-
ženklinti dar vieną Vytau-
to gatvėje, kuri leistų pės-
tiesiems patogiai pereiti iš 
vienos kuriamo Laukupės 
parko dalies į kitą. Mat ten 
nutiesti takeliai baigiasi ties 
Vytauto gatve. O arti nėra 
jokios perėjos: artimiausios 
vietos saugiai pereiti gatvę 
yra jau minėta Vytauto-Juo-
dupės gatvių sankryža, taip 
pat Vytauto gatvės sankryža 
su Nepriklausomybės aikštės 
važiuojamąja dalimi.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Pandėlio eglučių alėja: fantastiška idėja, kūrybingumo, išradingumo ir entuziazmo triumfas
Pandėlio bendruomenė šiemet sukūrė įspūdingą naujovę – be pagrindinės miesto eglės, Pandėlio centrą papuošė net 32 įvairiausiomis technikomis sukurtos eglaitės. 

Kokių tik nėra: ir ugniagesių, ir bibliotekininkų, ir šaulių, ir bendruomenių. Pandėlio parapijos eglaitė žavi įspūdinga kompozicija: bažnyčios maketu ir mažyte prakartėle. 
Pandėlio vaistinė apie save primena originaliai papuošta vaistų žaliaskare. Yra ir skėčių, ir šakų eglutės. Ir dizaineriška, ir balta, ir samanų karalienė, glėbyje laikanti paukš-
telį. Kaip gi išrinkti pačias gražiausias, kurių laukia prizai? 

Tačiau pats didžiausias laimėtojas jau aiškus – tai Pandėlio žmonės. Kurie, kaip sakė klebonas Albertas Kasperavičius, dar ilgai nuotraukose ir širdyse saugos savo kū-
rybiškumo, entuziazmo liudininkus. O Kalėdų Senelis pažadėjo kreiptis į Sniego ministeriją, nes kaip gi galima be sniego laukti Kalėdų. O štai kioskelio su karšta arbata 
teks palaukti. Nors būtų labai skanu ir šilta jos paragauti. Bet ją galima atsinešti iš namų. Gaila tik, kad sugriežtinus karantino apribojimus, šitokio grožio negalės pamatyti 
visi norintieji. Nes pasigrožėti Pandėlio krašto žmonių kūrybiškumu yra verta.
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Antrąjį Advento sekmadienį – maldos 
už covid-19 sergančiuosius

Advento antrąjį sekma-
dienį šv. Mišios Rokiškio šv. 
apaštalo evangelisto Mato 
bažnyčioje buvo ypatin-
gos. Mat dekanas Eimantas 
Novikas ir visa tikinčiųjų 
bendruomenė meldėsi už 
covid-19 sergančius rajono 
žmones. To dvasininką pa-
prašė rajono meras.

Kitas šv. Mišias „Rokiškio 
Sirena“ transliuos gruodžio 
13-ąją 11 val. iš Pandėlio baž-
nyčios.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

Pagaminta Rokiškyje. Kalakutienos dešros gamyba
„Rokiškio Sirena“ tęsia 

vaizdo siužetų ciklą apie tai, 
kaip gimsta rokiškėnų kasdien 
naudojami produktai. Šįsyk 
kviečiama susipažinti, kaip 
UAB „Daivida“ gaminama 
pamėgta kalakutienos dešra.

Ankstesniuose siužetuo-
se nufilmuota, kaip gimsta 
„Rokiškio Sirenos“ laikraštis 
bei garsusis sūris „Rokiškio 
GRAND“. Siužetus žiūrėkite 
„Rokiškio Sirenos“ interneto 
svetainėje, facebook ir youtu-
be paskyrose. 

SVARBI INFORMACIJA 
VYKSTANTIEMS 
Į LATVIJĄ!

Valstybės sienos apsaugos tarnyba informuoja, kad 
nuo gruodžio 7 d. 8 val. sustiprinama visų atvykstančiųjų 
į Latvijos Respubliką kontrolė. Keliautojai bus tikrinami, 
ar jie yra užpildę tinklalapyje www.covidpass.lv esančią 
privalomą anketą. Tokią priemonę Latvijos pareigūnai 
nurodo vykdysiantys iki 2021 m. sausio 11 d.

Sustiprinta kontrolė bus atliekama Latvijos teritorijoje įva-
žiuojant per 6 pagrindinius kelius pasienyje su Lietuva. Tai 
buvusių pasienio kontrolės punktų Būtingė – Rucava, Kalviai 
– Meitenė, Saločiai – Grenctalė, Germaniškis – Skaistkalnė, 
Obeliai – Subatė ir Smėlynė – Medumi vietos.

Keleivių dėmesiui,
Nuo 2020 m. gruodžio 7 d. iki 2021 m. sausio 

5 d. vietinio (priemiesčio) susisiekimo autobusai 
važiuos šiais reisais:

Pirmadieniais:
Nr. 12 Rokiškis-Alksniai 5.55; 16.30 val.;
Nr. 27 Rokiškis-Panemunis 5.45; 14.50 val. (šeš-

tadienio tvarkaraščiu).
Antradieniais:
Nr. 12 Rokiškis-Alksniai 5.55; 16.30 val.;
Nr. 27 Rokiškis-Panemunis 5.45; 14.50 val. (šeš-

tadienio tvarkaraščiu);
Nr. 23 Rokiškis-Bučiūnai 6.20; 14.00 val. (šešta-

dienio tvarkaraščiu).
Trečiadieniais:
Nr. 12 Rokiškis-Alksniai 5.55; 16.30 val.;
Nr. 27 Rokiškis-Panemunis 5.45; 14.50 val. (šeš-

tadienio tvarkaraščiu);
Nr. 21 Rokiškis-Kriaunos per Laibgalius 7.50; 

12.00 val. (šeštadienio tvarkaraščiu).
Ketvirtadieniais:
Nr. 12 Rokiškis-Alksniai 5.55; 13.05; 16.30 val.;
Nr. 27 Rokiškis-Panemunis 5.45; 14.50 val. (šeš-

tadienio tvarkaraščiu);
Nr. 11 Rokiškis-Aleksandravėlė 6.00; 12.00 val. 

(šeštadienio tvarkaraščiu);
Nr. 32 Rokiškis-Suvainiškis 5.20; 15.00 val.;
Nr. 60 Rokiškis-Jūžintai per Aušrėnus 7.50; 13.05 

val.;
Nr. 18 Rokiškis-Augustinava 6.15; 15.00 val.;
Nr. 31 Rokiškis-Skemų soc. globos namai 8.00; 

12.00 val.;
Nr. 30 Rokiškis-Duokiškis-Salos 7.00; 12.40 val.
Penktadieniais:
Nr. 12 Rokiškis-Alksniai 5.55; 16.30 val.;
Nr. 27 Rokiškis-Panemunis 5.45; 14.50 val. (šeš-

tadienio tvarkaraščiu).
Šeštadieniais:
Nr. 12 Rokiškis-Alksniai 5.55; 13.05 val.;
Nr. 14 Rokiškis-Didsodė 11.20 val.;
Nr. 12 Rokiškis-Onuškis 16.30 val.;
Nr. 21 Rokiškis-Kriaunos per Laibgalius 7.50; 

12.00 val.;
Nr. 19 Rokiškis-Jūžintai 7.50; 12.40 val.
Sekmadieniais:
Nr. 12 Rokiškis-Alksniai 5.55; 16.30 val.;
Nr. 14 Rokiškis-Didsodė 11.20 val.
Informacija telefonu 8 458 52982 
arba www.rokiskioap.lt

Karantinas griežtinamas ir pratęstas: siūloma 
gyvenamąją vietą palikti tik dėl svarbių priežasčių

Vyriausybė pirmadienį 
nuo trečiadienio sugriež-
tino karantino sąlygas ir 
pratęsė jį iki metų pabai-
gos: siūloma žmonėms 
gyvenamąją vietą palikti 
tik dėl svarbių priežasčių, 
vyresniųjų klasių moki-
niai mokysis tik nuotoliniu 
būdu.

Laikinasis Ministrų kabi-
netas pirmadienį priėmė nuta-
rimą dėl karantino rekomen-
duodamas riboti judėjimą dėl 
nebūtinų priežasčių – palikti 
gyvenamąją vietą tik vyks-
tant į darbą, prekybos vietą, 
dėl sveikatos priežiūros ir kitų 
paslaugų.

Draudžiami daugiau nei 
dviejų šeimų ar namų ūkių 
artimi kontaktai, išskyrus nea-
tidėliotinus atvejus, kai reikia 
suteikti pagalbą, prižiūrėti ser-
gančius ar negalinčius savimi 
pasirūpinti asmenis.

Taip pat uždrausta rengti 
asmenines šventes viešose ir 
privačiose erdvėse, jei juo-
se dalyvauja daugiau nei dvi 
šeimos ir ar namų ūkiai, ir jos 
būtų leidžiamos ne daugiau 
nei 10 asmenų.

Valstybės ir savivaldybių 
institucijos, įstaigos pereina 
prie nuotolinio darbo ir klien-
tų aptarnavimo, išskyrus atve-
jus, kai atitinkamas funkcijas 
būtina atlikti darbo vietoje.

Prekybos centruose bus la-
biau ribojami klientų srautai, 
nustatant, kad turi būti užtikri-
namas 15 kv. metrų prekybos 
plotas mažesnėse arba 30 kv. 
metrų plotas vienam lanky-
tojui didžiuosiuose prekybos 
centruose, kai visas prekybos 
plotas yra didesnis nei 10000 
kv. metrų.

Šalia parduotuvių, preky-
bos centrų, turgaviečių ir kitų 
viešų prekybos vietų esan-
čiose automobilių stovėjimo 
aikštelėse leidžiama užpildyti 
ne daugiau kaip 20 procentų 
visų transporto priemonėms 
skirtų stovėjimo vietų, neį-
skaičiuojant darbuotojams 
bei neįgaliesiems skirtų 
transporto priemonių stovėji-
mo vietų.

Rekomenduojama visose 
parduotuvėse, prekybos cen-
truose, turgavietėse ir kitose 
viešose prekybos vietose bei 
paslaugų teikimo vietose ne-
rengti akcijų, išpardavimų, 

nuolaidų valandų, kurios di-
dina pirkėjų srautus, didinti 
dirbančių kasų skaičių, kad 
nebūtų eilėje daugiau kaip 5 
asmenys, nustatyti ilgesnį dar-
bo laiką, parduotuvėse lanky-
tis vienam šeimos asmeniui.

Draudžiama apgyvendini-
mo paslaugoms teikti skirtų 
patalpų nuoma, subnuoma 
ar panauda, skirta privatiems 
renginiams, šventėms ar ki-
tiems susibūrimams organi-
zuoti.

Taip pat anksčiau Vyriau-
sybė buvo nusprendusi nuo 
gruodžio 10 dienos leisti mu-
ziejų ir galerijų lankymą ne 
didesnėmis nei dviejų žmonių 
grupėmis, tokiomis pačiomis 
sąlygomis leisti ekskursijas, 
tačiau nauju nutarimu muziejų 
atvėrimo atsisakyta.

Ikimokyklinis, priešmo-
kyklinis ir pradinis ugdymas 
vyks toliau tiesiogiai, bet 
ikimokyklinio ir priešmoky-
klinio ugdymo įstaigas reko-
menduojama lankyti tik tiems 
vaikams, kurių tėvai neturi 
galimybių dirbti nuotoliniu 
būdu.

Ugdymas mokyklose pagal 
pagrindinio ir vidurinio ug-

dymo programas vykdomas 
nuotoliniu būdu, išskyrus spe-
cialiosiose mokyklose ir ben-
drojo ugdymo mokyklų spe-
cialiosiose klasėse ugdomus 
mokinius.

Iki šiol mokslas šalyje 
lapkričio 7-ąją įvedus karan-
tiną, išskyrus ugdymą dar-
želiuose bei pradines klases, 
vyko nuotoliniu arba mišriu 
būdu. 

Neformalusis vaikų švie-
timas vykdomas nuotoliniu 
būdu arba stabdomas, kaip 
ir neformalusis suaugusiųjų 
švietimas, išskyrus aviacijos, 
jūrininkų bei transporto prie-
monių vairavimo praktinius 
mokymus, taip pat užsienio 
kalbos lygio mokėjimo ver-
tinimo egzaminus asmenims, 
stojant į užsienio aukštąsias 
mokyklas.

Mokykloms siūloma anks-
tinti pradinių klasių mokinių 
atostogas ir jas skelbti nuo 
gruodžio 14 dienos iki sausio 
3 dienos.

Karantino trukmė pratęsta 
iki gruodžio 31 dienos 24 val., 
nutarimas įsigalioja nuo tre-
čiadienio.

BNS inform.

Lapkritis buvo karščiausias Europos istorijoje
Praėjęs lapkritis buvo karš-

čiausias Europos istorijoje, 
žemyne fiksavus aukščiausias 
rudens temperatūras nuo ma-

tavimų pradžios.
Remiantis Koperniko kli-

mato kaitos tarnybos (C3S) 
atlikta paviršiaus ir atmosfe-

ros temperatūrų analize, 2020-
ųjų lapkritis buvo 0,8 laipsnio 
Celsijaus karštesnis už 30 
metų vidurkį 1981–2010 metų 

laikotarpiu – tai yra daugiau 
nei 0,1 laipsnio aukštesnis už 
ankstesnį rekordą.

BNS inform.
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DOVANOJA

• Dovanojamas katinelis. Truputėlį 
išdykęs, bet labai meilus, 3 metų. 
Kastruotas. Dovanojame, nes 
nebeturime galimybės pasilikti 
pas save. Atiduodame kartu ir 
jo drąskyklę, taip pat ir tualetą, 
pridėsime maistelio ir kraiko.  
Tel. 8 621 65 217. Rokiškis
• Dovanojame 3 rašomuosius stalus 
su stalčiais ir 2 spintas. Išsivežti 
patiems. Tel. 8 640 29 129. 
Rokiškis
• Dovanojame mažo ūgio, 2 mėn. 
kalytę. Augs nedidelė.  
Tel. 8 620 63 092. Rokiškis
• Dovanojamos statybinės 
medienos atliekos malkoms.  
Tel. 8 683 72 277. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Dėvėtus puikios būklės verstos 
odos kailinukus. Dydis M, krūtinės 
apimtis 100 cm. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 650 28 445. Rokiškis
• Mažai dėvėtus natūralaus 
avikailio vyriškus kailinius, dydis- 
50-IV. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
•  Juodą ilgą, naują, moterišką, 
žieminę striukę su kapišonu. XXL 
dydis. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Juodus odinius moteriškus 
sportinius batelius lenktu padu. 40 
dydis. Korėja. Kaina 42 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Baltus odinius moteriškus 
sportinius batelius. 38 dydis. 
Vokietija. Kaina 37 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• 50 porų džinsų po 2 Eur.  
Tel. 8 620 91 098. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Miltus , grūdus , maigytus grūdus 
gyvuliams, paukščiams. Atvežu į 
namus. Tel. 8 652 80 328.  
Rokiškis
• Gražius, jaunus, jau giedančius 
gaidžius (pavasariniai). Galima 
rinktis iš 5. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 625 50 844. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau bet kokio darbo, galiu 
dirbti ir pagalbinius darbus.  
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis

• Moteris ieško darbo Rokiškyje. 
Tel. 8 692 82 547. Rokiškis
• Ieškau nenuolatinio darbo. 
Galiu atlikti statybų, remonto, 
santechnikos, elektros instaliacijos 
darbus. Rokiškis. Tel. 8 603 63 927. 
Rokiškis
• Miško kirtėjai ieško darbo.  
Tel. 8 623 15 093. Rokiškis
• Ieškau  darbo. Galiu prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmogų arba 
slaugyti ligonį. Tel. 8 626 90 489. 
Rokiškis
• 42 metų moteris ieško darbo.  
Tel. 8 607 91 925. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Ieškome telefonų pardavimų 
vadybininko (-ės) Bitės salone 
Rokiškyje. Tel. 8 667 44 224. 
Rokiškis
• Skubiai ieškome 3 dažytojų - 
glaistytojų darbui Norvegijoje. 
Pagrindinės užduotys – vidaus ir 
išorės dažymo darbai, glaistymas, 
gipso kartono plokščių siūlių 
glaistymas. Darbo užmokestis 190 
– 240 NOK/val (bruto). Kaina 2600 
Eur. Tel. 8 629 97 089.  
Rokiškis
• Ieškome patyrusių grindų klojėjų 
darbui Norvegijoje, Kristiansand 
srityje. Darbo užmokestis 190 – 
240 NOK/val (priklausomai nuo 
kiekvieno kandidato patirties). 
Norvegiška darbo sutartis. Kaina 
2600 Eur. Tel. 8 629 97 089. 
Rokiškis
• Įmonė Klaipėdos apskrityje 
ieško ekskavatoriaus mašinisto. 
Reikalinga darbo patirtis. 
Suteikiamas gyvenamasis plotas. 
Kaina 1000 Eur. Tel. 8 670 39 788. 
Rokiškis
• Siūlomas darbas miškavežio 
vairuotojui. Darbas 
manipuliatoriumi. Vilkiko-
miškavežio vairuotojui, šaltkalviui-
remontininkui, darbas susijęs 
vilkikų remontu, darbininkui, dirbti  
malkų pjovimo-skaldymo aparatu. 
Tel. 8 687 33 067. Rokiškis

KITA

• Naujas vietines signalizacijas 
pastatams, garažams. Čekiškos, 
siunčiu. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus elektrinius prietaisus nuo 
žiurkių, pelių, tarakonų, blakių ir 

t.t. Čekiški, siunčiu. Kaina 12 Eur. 
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus įkraunamus klausos 
aparatus. Čekiški, siunčiu. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 678 66 028.  
Rokiškis
• 3 litrų stiklainius, 0,30 Eur/vnt. 
Tel. 8 646 49 930. Rokiškis
• Priekabą - traliuką, galima vežti ir 
talpą vandeniui. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Vonią, buvo naudojama šiltnamiui 
laistyti. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Lankstų, varinį kabelį. 4 x 16 , 4 
m. Kaina 10 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Du trifazius elektros kirtiklius, 
100 ir 250 A. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Reaktyvinės elektros energijos 
skaitiklį. 380V, 5A. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Bokštinės vandens siurblinės 
valdymo skydą, 380 V, iki 20 A. 

Kaina 25 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Elektrinį perjungiklį, žvaigždė/
trikampis, 500 V, 25 A. Kaina 12 
Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Laboratorinį ampervoltmetrą M 
253, nuolatinei srovei ir įtampai. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Naudotus magnetinius leistuvus 
PME-211, 380/230 V, 25 A.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Trifazius el. automatus : AE tipo 
63 A - 1 vnt, 25 A - 2 vnt. Kaina 5 
Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Naują vonią. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Naujus ketaus radiatorius.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• 3 ir 5 kub. m talpos metalines 
cisternas. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Medinį šulinio gaubtą.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Lauko dailylentes.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Ekologišką  medų.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Medienos atraižas.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius. 50 vnt. 
Vieneto kaina 0,70 cnt.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Metalinį seifą. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Ant sienos kabinamą veidrodį. 
Tel. 8 674 23 910. Rokiškis
• Ramundas GM parduoda 
kokybiškus, be priemaišų, 
medienos pjuvenų eko briketus 
RUF. Supakuota ant padėklo. 
Svoris 960 kg. Kaina 1 padėklo 
105 Eur. Atsiimti: Miškininkų 
10, Rokiškis. Už papildomą 
mokestį galime pristatyti pirkėjui. 
Papildomas tel. 861006480.  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• Šiltnamį Country 2.8x4 - 350 Eur, 
2.8x6 - 450 Eur. Dydžiai: plotis 
2.8 m, aukštis 2.2 m, žingsnis tarp 
lankų - 1 m, cinkuotas vamzdis 
40х20 mm, durys - 2 , orlaidės - 2. 
Kaina 350 Eur. Tel. 8 603 93 473. 
Rokiškis
• Sausas malkas. Vežu po 5 metrus. 

Kaina 130 Eur. Tel. 8 680 49 599. 
Rokiškis
• Kviečiai 8 Eur/50 kg, miežiai 7 
Eur/50 kg. Miltai kviečių 9 Eur/50 
kg, miežių 8 Eur/50 kg. Kazliškio 
sen. Kaina 8 Eur.  
Tel. 8 615 46 365. Rokiškis
• Parduotuvines svarstykles iki 500 
kg. Tel. 8 640 92 444.  
Rokiškis
• Bidonus. Skambinti nuo 17 val. 
Tel. 8 640 92 444. Rokiškis
• Kokybiškus šieno ritinius. Iš 
pastogės. Pakraunu.  
Tel. 8 615 29 342. Rokiškis
• Diskinį pjūklą (zeimerį). Kaina 
100 Eur. Tel. 8 687 16 357. 
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Monitorių Samsung. Įstrižainė 47 
cm. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 680 41 184. Rokiškis
• Gerai veikiantį nešiojamąjį 
kompiuterį Acer. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 623 05 235. Rokiškis
• Monitorius LG. 21 ir 19 colių 
ekranai. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Triušių skerdieną. Jums užsakius, 
kuriai dienai reikia, bus šviežiai 
paruošta mėsa. 6 Eur/kg.  
Tel. 8 676 30 362. Rokiškis
• Morkos 3,5 Eur, 14 Eur. 
Burokėliai 2,5 Eur, 10 Eur. Bulvės 
3 Eur, 12 Eur. Maišai 10 kg arba 
40 kg. Auginta be cheminių trąšų, 
kitų preparatų, tačiau pereinamojo 
laikotarpio produkcijos afišuoti 
kaip ekologiškos negalime. 
Pristatau. Tel. 8 615 46 365. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Kaip naujus telefonus Nokia 113 
(15Eur) ir Samsung 1200 (12Eur). 
Tel. 8 607 91 925. Rokiškis
• Telefonus. Abu kaip nauji. Nokia 
(15 Eur) ir Samsung (12 Eur).  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Labai geros būklės telefoną 
Samsung S8. Naudotas dvejus 
metus, pilna komplektacija, 
originalus dėklas. Kaina derinama. 
Kaina 170 Eur. Tel. 8 676 08 776. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Garažą pietų pusėje, Šatrijos g.. 
Tel. 8 689 72 813. Rokiškis

• Mūrinį namą su mansarda 
Antanašės k., Rokiškio rajone. 
Namas 1977 m.  Taip pat pridedami 
įvairaus dydžio žemės ūkio sklypai 
(0.1800 ha, 0.2700 ha, 1.4600 ha, 
0.0900 ha, 1.5400 ha). Kaina 23000 
Eur. Tel. 8 675 75 369.  
Rokiškis
• Obelių mieste, J. Jablonskio 
gatvėje namo dalį (butą). Priklauso 
46/100 dalis rąstinio gyvenamojo 
namo, 1/3 dalis ūkinio pastato. 
Namo dalis –  pirmajame namo 
aukšte. Namui reikia remonto. 
Kaina 6000 Eur. Tel. 8 608 39 567. 
Rokiškis
• Rąstinę sodybą Buivydiškių 
kaime, Rokiškio rajone. Namas 
pastatytas 1972 m., būklė - 
remontuotina. Nesenai pakeisti 
namo langai į plastikinius. 
Bendrasis namo plotas - 72,02 kv. 
m. Sklypo plotas - 50 a. Kaina 6000 
Eur. Tel. 8 679 76 044.  
Rokiškis
• Mūrinį namą su mansarda Ragelių 
kaime, Rokiškio rajone. Namas 
pastatytas 1977 m. Pirmajame 
namo aukšte yra prieškambaris, 
koridorius, virtuvė, 3 kambariai. 
Mansardoje yra 3 kambariai, vienas 
iš jų su balkonu. Kaina 15000 Eur. 
Tel. 8 678 75 239. Rokiškis
• Juodupės sen., Sodelių kaime, 
32 arų namų valdos (vienbučių 
ir dvibučių gyvenamųjų pastatų 
teritorijų) paskirties žemės sklypą 
su jame esančiu nauju garažu. Yra 
leidimas statyboms, suprojektuotas 
namas. Tel. 8 678 72 157.  
Rokiškis
• Gyvenamą namą Kamajuose, 
Rokiškio r. Namas mūrinis, vieno 
aukšto su mansarda. Bendrasis 
plotas  92.62 kv. m. Name yra 
3 šviesūs, erdvūs kambariai, 
tualeto ir vonios kambarys, jauki 
virtuvė. Mansardoje įrengti dar 2 
gyvenamieji  kambariai.  
Tel. 8 646 36 702. Rokiškis
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:00 Alpių detektyvai 
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Nacionalinė 
ekspedicija
13:00 (Ne)emigrantai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
15:45 Įdomiosios pamokos
16:40 Seselė Beti
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Pasaulio puodai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Gimę tą pačią dieną
22:30 Dviračio žinios
23:00 Rožės vardas
23:55 Alpių detektyvai

00:45 Klausimėlis.lt
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• Gyvenamąjį namą Pakriaunių 
kaime, Rokiškio r. Namas 
mūrinis, vieno aukšto su 
mansarda. Bendrasis plotas 
115.29 kv. m. Name yra 3 
šviesūs, erdvūs kambariai, jauki 
virtuvė. Mansardoje įrengti dar 2 
gyvenamieji kambariai. Šildymas 
centrinis, kietuoju kuru. Kaina 
13500 Eur. Tel. 8 608 39 583. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Panevėžio 
gatvėje. Trečiasis aukštas, 50,47 
kv.m. Butas labai šiltas, kambariai 
nepereinami, langai į dvi puses. 
plastikiniai, lieka dalis baldų. 
Nedidelės šildymo kainos. Kaina 
galutinė. Kaina 26500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Garažą prie turgaus.  
Tel. 8 672 34 058. Rokiškis
• Pusantrinį, erdvų, 40 kv. m. butą. 
Rokiškyje, Vilties gatvėje. Trečiasis 
aukštas, mūrinis namas. Lieka dalis 
baldų. Pigus išlaikymas. Kaina 
17700 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• Garažą prie autobusų stoties. 
Pakeistas naujai stogas, po visu 

garažu rūsys (būna sausas). Kaina 
su rimtu pirkėju derinama. Kaina 
3900 Eur. Tel. 8 606 90 921. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• 2003 m. pilką Audi A4 universalą. 
TA iki 2021-12-01. Padangos, lieti 
ratlankiai, atnaujinta važiuoklė, 
originali audio sistema. Dėl kainos 
galime derėtis. Kaina 1950 Eur.  
Tel. 8 657 86 927. Rokiškis
• Peugeot Expert. 2004 m, 2 

l, dyzelis. Yra kablys, pakeisti 
tepalai, filtrai. Nauja TA, sėdi 
ir važiuoji, geras darbinis 
automobilis. Kaina 1350 Eur.  
Tel. 8 658 12 062.  
Rokiškis
• Visapusiškai tvarkingą automobilį 
Audi A4 B6. 2.5 l, 120 kW. 
Mechaninė greičių dėžė. 6 bėgiai. 
Autopilotas, kondicionierius, 
odinis salonas. TA iki 2022.05.06. . 
Kaina 1500 Eur. Tel. 8 622 94 107. 
Rokiškis
• Audi 80 B4. 1993 m., benzinas-
dujos. TA iki 2022 m. Kaina 500 
Eur. Tel. 8 606 85 588.  
Rokiškis
• Moskvich. Variklis buvo po 
kapitalinio remonto perrinktas ir 
pastatytas. Ilgai stovėjęs. Kaina 350 
Eur. Tel. 8 619 32 390.  
Rokiškis

• VW Passat B5, 1.9 l, TDI, 81 kW. 
Važiuoklė gera, rankinis stabdis 
laiko. Kėbulo defektai ir nėra 
stabdžių. Padangos labai geros. TA 
nėra. Kaina 340 Eur.  
Tel. 8 619 32 390.  
Rokiškis
• Opel Vectra. 1.7 l, dyzelis, 1998 
m. Važiuoja gerai, važiuoklė gera, 
kėbulo defektai. TA nėra. Taip pat 
yra atskirai ratų komplektas su 
žieminėmis padangomis. Kaina 200 
Eur. Tel. 8 619 32 390.  
Rokiškis
• Geros būklės valties variklį 
Evenrude 4. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 675 40 529. Rokiškis
• Audi A6 C6. Universalas, 
techniškai tvarkingas. Yra 
kosmetinių ir elektros defektų. 
Kaina 3500 Eur. Tel. 8 621 84 857. 
Rokiškis
• Guminę dvivietę valtį. Keliamoji 
galia 300 kg. Tel. 8 623 23 875. 
Rokiškis
• Siat Alhambra. Tvarkinga, 
neseniai praeita TA. Kaina 750 Eur.  
Tel. 8 623 61 509.  
Rokiškis

• Pegueot 807. Važiuojantis. TA dar 
ilgam. Yra smulkių trūkumų, bet jie 
važiuoti netrukdo. Kaina derinama. 
Kaina 1250 Eur. Tel. 8 621 77 346. 
Rokiškis
• VW Polo. 2001 m., dyzelis. Visą 
arba dalimis. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 608 04 003.  
Rokiškis
• Audi A4 B5. 1997 m., 
universalas, 1,9 l, 81 kW, TA, 
tvarkinga. Kaina 950 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Audi 80 B3 1991 m., 1,9 l, 
dyzelinas, TA, tvarkinga. Kaina 420 
Eur. Tel. 8 675 47 620.  
Rokiškis
• Audi 80 B2 1986 m., benzinas-
dujos, TA, tvarkinga. Kaina 460 
Eur. Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• VW Polo. 2001 m., dyzelis. Visą 
arba dalimis. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 608 04 003. Rokiškis
• Geros būklės Toyta Corolla Verso 
2006 m., variklis 2,2 l, 100 kW, 
spalva pilka. Tel. 8 682 97 387. 
Rokiškis
• Opel Zafira. Iš Prancūzijos, 
kėbulas be rūdžių, 2008 m., 1.9 l, 

88 kW, tvarkingas.  
Tel. 8 699 19 182. Rokiškis
• VW Golf. 2002 m., iš Vokietijos, 
1.9 l, 96 kW, 6 bėgių dėžė, 
kėbulas lygus, gražus. Du raktai, 
servizo knyga. Juoda oda, didelis 
kompiuteris. Tel. 8 699 19 182. 
Rokiškis
• VW Golf. 1998.12 mėn. Iš 
Vokietijos, vieno savininko, lygus, 
gražus, hečbekas. 1.9 l, 81 kW. 
Rida tikra, 140 tūkst. Du raktai, 
servizo knyga. Tel. 8 699 19 182. 
Rokiškis
• Citroen c4. 1.4 l., benzinas, 2005 
m., mechaninė pavarų dėžė, 66 kW. 
Tvarkingas automobilis su nauja 
TA. Kaina 950 Eur.  
Tel. 8 600 65 951. Kupiškis
• Bmw 525. Dyzelis, 2003 m., TA 
iki 2022.10. Exclusive modelis. 
juodos lubos, oda. Gražus salonas. 
Lietuvoje jau 2 metai. Naujos 
padangos, yra ir vasarinės. Pakeisti 
tepalai, filtrai, antifrizas. Nauji 
Bosch valytuvai, nauji stabdžių 
diskai, kaladėlės. Kaina 2200 Eur. 
Tel. 8 607 37 618.  
Rokiškis
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• VW Passat B5 komforto blokus, 
1, 2 ir 3  kontaktų, bagažinės 
uždangalą, porankį.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• VW Passat B5, VW Passat B3, 
VW Golf 3 universalo, VW Sharan, 
Ford Galaxy, Audi A4, Toyota 
Celica ir visų kitų automobilių 
naudotas dalis. Tel. 8 600 54 331. 
Rokiškis
• Seat Codobra dalimis. 1,9 l, TDI, 
66 kW, universalas, 1998 m.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• 2000 m. Ford Focus dalimis. 1,8 
l, dyzelis, mėlynas. Yra ir kablys. 
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• 2000 m. Opel Astra priekinį 
stiklą, kuro siurblį, 011, tinka ir 
015, kolonėlę, sankabą, dėžę ir kita. 
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• R16 Opel ratus. Padagos 
vasarinės. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 627 26 002. Rokiškis
• Dygliuotos Bridgestone Blizzak 
padangas su ratlankiais. R15, 
195/65, 5x112. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 679 14 253. Rokiškis
• Motociklo Iž dalis.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Geras, minkštas, dygliuotas, 
Nokian firmos, žiemines padangas. 
R16, 225/55 ir R16, 215/60.  
Tel. 8 682 41 823. Rokiškis
• 95/65, R15, žiemines, beveik 
naujas, Verdestein firmos padangas 
su dygliais. Tel. 8 682 41 823. 
Rokiškis
• Bmw, R16 ratlankius. Buvo 
naudoti e46 modelio. Lietuvos 
keliais nevažinėti. Iš Vokietijos. 
Kaina 90 Eur. Tel. 8 682 41 823. 
Rokiškis
• Nebrangiai, mažai naudotas, 
žiemines automobilio padangas 
su ratlankiais. 4 vnt,185x65x15, 
protektorius 8 mm.  
Tel. 8 650 97 026. Rokiškis
• 2005 m. Opel Meriva dalimis. 1,3 
l, CDTI, 55 kW. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• 2002m. Opel Zafira dalimis. 2 l, 
DTI. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• R16, 5/112, Volkswagen, 
originalius ratlankius. Naujesnių 
modelių. Kaina 250 Eur.  

Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
•  BMW R16 ratų gaubtus, 4 vnt. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• Universalias padangas 185/65 
R14 4 vnt. Renault Espace 
priekinio rato didįjį guolį. Toyota 
Corolla generatorių.  
Tel. 8 623 23 875. Rokiškis
• Padangas. 205/55, R16, 
Continental, Yokohama, M+S. Yra 
ir vasarinių, naujų. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• Padangas. 195/65, R15, 
Yokohama, M+S, 7 mm. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 658 12 062.  
Rokiškis
• Padangas. 195/65, R15, Michelin, 
7 mm, M+S . Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• R13, R14, R15 ratus su 
padangomis, ratlankius.  
Tel. 8 675 47 620. 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
• VW Golf 3 1997 m. universalą 
dalimis. Tel. 8 675 47 620.  
Rokiškis
• Audi 80 B4 dalimis. Sedanas, 
benzinas. Tel. 8 608 04 003. 
Rokiškis
• R16 ratlankius. 5/112. Kaina 130 
Eur. Tel. 8 658 12 062.  
Rokiškis
• Zil 130 greičių dėžę.  
Tel. 8 616 35 640. Rokiškis
• Ratus MB Sprinter. R15C, 
225/70. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 699 84 023. Rokiškis
• Skardas. R14, 4/100, kaip naujos. 
Kaina 5 Eur. Tel. 8 658 12 062. 
Rokiškis
• R15, Bmw skardas. Kaina 5 Eur. 
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• Skardas. 5/100, R15. Tinka VW 
Golf, Audi A3. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• R16 skardas. 5/112, stiprintos, 
kaip naujos, be rūdžių. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 658 12 062.  
Rokiškis
• Originalias Bmw skardas. R13. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis

• Palydovinę anteną, 1,65 m. 
skersmens. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
•  Televizorių Šilelis SL 1434 su 
priedėliu. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• 140 cm įstrižainės televizorių 
LG 55UH605V su galiojančiu 
draudimu iki 2022-04-16. Pirktas 
naujas prieš 3 metus, yra visi 
čekiai, mokėta 644 Eur. Viskas 
puikiai veikia, tikrai nėra užslėptų 
bėdų, šiuo metu naudojamas. 
4k raiška, wifi, smart funkcija. 
Kaina 370 Eur. Tel. 8 674 22 216. 
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Naudotus arklinį plūgą, 
skriemulius, 22, 20 ir 13 cm 
diametro. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Priekabos kablį traktoriui T-40. 
Tel. 8 616 35 640. Zarasai
• Žolės smulkintuvą. Italų 
gamybos, 1.5 pločio, rotorinis, 
plaktukinis, išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 625 17 722. Kupiškis
• 2 nenaudotus lingių lapus.  
Tel. 8 616 35 640. Rokiškis

PASLAUGOS

• Pertvarų montavimas, gipso 
plokščių sukimas, glaistymo, 
dažymo darbai, plytelių klijavimo 
darbai, laminato dėjimas. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 625 22 911. 
Rokiškis
• Medžių genėjimas, vėjovartų 
tvarkymas, žolės pjovimas, krūmų 
pjovimas, gyvatvorių formavimas, 
medžių kirtimas, malkų ruošimas, 
žemės dirbimas, greideriavimas. 
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Atliekame minkštų baldų, kilimų, 
kėdžių, čiužinių ekologinį/cheminį 
valymą karštais garais. Atvykstame 

į Jūsų namus Jums patogiu laiku. 
Važiuojame ir į rajono miestelius ar 
kaimus. Tel. 8 625 20 002.  
Rokiškis
• Atlieku vidaus apdailos darbus. 
Tel. 8 614 21 827. Rokiškis

PERKA

NUOMA

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas turi padovanoti kokius 
nors baldus jaunai šeimai. Ačiū už 
paramą. Tel. 8 625 53 137.  
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Dėliones Castorland Puzzle 500 
elementų - 5 Eur, 200 - 3 Eur, 120 
- 2.50 Eur. Perkant visas - 17 Eur. 
Dvi naudotos, kitos naujos.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Iš buto pabėgo kambarinis 
kačiukas. Mačiusius prašau 
pranešti. Tel. 8 673 67 707. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Pjūklą Husqwarna 450, 2.4 kW. 
Mažai naudotas, geros būklės. 
Išorėje yra užklijuotas įskilimas, 
bet darbui netrukdo. Kaina 130 Eur. 
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis
• Pjūklą Jonsered 455. Reikia valyti 
karbiuratorių. Įpilus į cilindrą 
benzino užsiveda, dirba puikiai. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 684 20 231. 
Kupiškis
• Labai geros būklės, galingą, 
profesionalų pjūklą Stihl 028. 2.8 
kW. Kaina 180 Eur.  

Tel. 8 684 20 231. Kupiškis
• Profesionalų pjūklą Husqwarna. 
3.6 kW. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis
• Pjūklą Jonser. 4 metus neužvestas, 
išdžiūvęs karbiuratorius. Visa kita 
veikia tinkamai. Įpilus benzino į 
cilindrą, užsiveda ir dirba puikiai. 
Galinis skaičius nusitrynęs, 
pirmi modelio skaičiai 53. Kaina 
negalutinė. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• Pjūklą Husqwarna 560xp. 3.6 kW, 
dirba labai tvarkingai. Kaina 350 
Eur. Tel. 8 675 88 304.  
Kupiškis
• Naujus, motoblokų ratus. Kaina 
22 Eur. Tel. 8 625 04 387.  
Rokiškis
• Naujus pjūklus.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis



Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

10 psl. 2020-12-08

Gruodžio 8-oji, 
antradienis, 
50 savaitė

Iki Naujųjų liko 21 diena
Švč. Mergelės Marijos

 nekaltojo prasidėjimo šventė
Saulė teka 8.27 val., 
leidžiasi 15.53 val. 

Dienos ilgumas 7.26 val. 
Mėnulis – delčia.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Gedmina, Gedminas, Gedmintė, 
Gedmintas, Guntilda, Vaidgina, 
Vaidginas, Zena, Zenas, Zenė, 

Zenona, Zenonas.
Rytoj: Bartmina, Bartminas, 
Gedenė, Leokadija, Pamela, 

Vakarė, Vakaris, Valerija.
Poryt: Eidas, Eidė, Eidginta, 
Eidgintas, Eidimtas, Eidimtė, 

Eidinta, Eidintas, Ilma, Lora, Loreta, 
Rimas, Žydrė.

Dienos citata
„Duok saulę žmogui, 

jis ilgėsis ledo“ 
(J. V. Gėtė).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1854 m. popiežius Pijus IX 
paskelbė palaimintosios mer-
gelės Marijos nekalto prasidė-
jimo dogmą.

1940 m. naktį per vokiečių 
karo aviacijos antskrydį Lon-
done buvo pirmą kartą gero-
kai apgadinti Bendruomenių 
rūmai bei Taueris.

1941 m. po Japonijos iš-
puolio prieš Pearl Harboro 
uostą Didžioji Britanija ir JAV 
paskelbė karą Japonijai.

1941 m. Vokietijos nacisti-
nė armija okupuotoje Lenkijo-
je prie Lodzės miesto atidarė 
pirmąją specialiai masiniam 
žmonių naikinimui pritaikytą 
koncentracijos stovyklą.

1966 m. 28 valstybės, tarp 
jų JAV ir Sovietų Sąjunga, su-
sitarė uždrausti branduolinį 
ginklą kosmose.

1980 m. Markas Davidas 
Chapmanas Niujorke nušovė 
buvusį grupės „The Beatles“ 
lyderį Johną Lennoną.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1506 m. Žygimantas Senasis 
paskelbtas Lenkijos karaliumi ir 
Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu.

1995 m. Lietuva įteikė oficia-
lų prašymą dėl narystės Europos 
Sąjungoje.

Post 
scriptum

Po savo stogu visaip patogu.

LAISVALAIKIS Špinatų biskvito vyniotinis su lašiša 
Ingredientai: 
Biskvitui reikės:  
• 3 kiaušinių 
• 220 g špinatų (svoris jau ap-
virtų ir nuspaustų) 
• 25 ml aliejaus 
• 40 g grietinės (ne mažiau 
nei 20 proc. rieb.) 
• 0,5 a. š. druskos 
• 1 a. š. cukraus 
• 6 g kepimo miltelių 
• 80 g miltų 
• 15 g kukurūzų krakmolo
Įdarui reikės: 
• 250 g šviežio sūrelio 
• 3-4 virtų kiaušinių trynių 

• smulkintų šviežių krapų
• 250 g silpnai sūdytos ar rūkytos lašišos 
• žiupsnelio maltų pipirų 
Gaminimas:
Kiaušinius, cukrų, druską, grietinę, špinatus (špinatus naudoti šviežius, juos 1 min. ap-
virti pasūdytame vandenyje, po to nuplauti lediniu vandeniu, kad išliktų žalia spalva 
ir gerai nuspausti jų skystį) sumesti į trintuvą ir sutrinti į vientisą masę.   Įmaišyti aliejų, 
įberti miltus, sumaišytus su krakmolu ir kepimo milteliais, trumpai išplakti. Skardelę 
iškloti kepimo popieriumi, aptepti šlakeliu aliejaus, užpilti tešlą, išlyginti stačiakam-
pio forma (maždaug 30 x 24cm) ir kepti 180 laipsnių orkaitėje apie 7-10 min. Tikslus 
kepimo laikas priklauso nuo orkaitės. Ar iškepė, tikrinkite mediniu smeigtuku.
Iškepusį biskvitą susukti su kepimo popieriumi į volelį ir palikti visiškai atvėsti. Po to 
išvynioti, pašalinti popierių, aptepti šviežiu sūriu, užtarkuoti smulkia tarka kiaušinių 
trynius, pabarstyti smulkintais krapais, papipirinti, išdėlioti plonai supjaustytą lašišą, 
susukti vyniotinį, įvynioti jį į maistinę plėvelę ir padėti porai valandų į šaldytuvą. O jau 
tada galite pjaustyti ir ragauti.

Lapkritį fiksuotas didesnis neigiamos 
informacinės veiklos intensyvumas

Lapkritį fiksuotas didesnis 
nei įprastai neigiamos infor-
macinės veiklos intensyvumas, 
sekmadienį pranešė Krašto ap-
saugos ministerija (KAM).

Jos teigimu, Lietuvos ka-
riuomenės Strateginės komuni-
kacijos departamento analitikai 
lapkritį užfiksavo 308 neigiamos 
informacinės veiklos bruožų 
turėjusius atvejus, kuriais buvo 
siekiama daryti poveikį šalies vi-
suomenei, mažinti piliečių pasiti-
kėjimą Lietuvos naryste NATO, 
prezidento bei valdžios institu-
cijomis.

„Priešiška informacija buvo 
skleidžiama tikslingai, norint 
sukelti žmonių nepasitenkinimą, 
skatinti nusivylimo nuotaikas, 
klaidinti, skaldyti visuomenę. 
Prieš Lietuvos valstybę nukreip-
tą neigiamą informacinę veiklą 
daugiausiai vykdė su Rusijos bei 
Baltarusijos informacine-elek-
tronine erdve susiję informacijos 
šaltiniai“, – teigia KAM.

Analitikų duomenimis, pa-
grindiniais taikiniais lapkritį tapo 
Lietuvos energetinė nepriklau-
somybė, šalies užsienio politika, 
narystė NATO ir konstitucinių 
pagrindų apsauga.

Taip pat buvo atakuojamos ir 
kitos valstybės raidai strategiškai 
reikšmingos sritys – Lietuvos 
narystė ES, valstybės istorija, 
vidaus politika ir socialinė ap-
sauga.

Didžiausias neigiamos infor-
macinės veiklos suaktyvėjimas 
fiksuotas lapkričio 3-13, 16-21 ir 
lapkričio 26-29 dienomis, jis yra 
sietinas su Astravo AE veiklos 
pradžia, Lietuvos ir JAV susita-
rimu dėl sraigtasparnių UH-60 
„Black Hawk“ įsigijimo, Lenki-
jos prezidento vizitu Lietuvoje, 
Baltijos šalių sprendimu dėl nau-

jų sankcijų Baltarusijai, Vilniuje 
vykusiu IX tradiciniu Laisvosios 
Rusijos forumu, Lietuvos prezi-
dento Gitano Nausėdos pokalbiu 
su Baltarusijos pilietinės visuo-
menės lydere Sviatlana Cichano-
uskaja, NATO bei nacionalinėmis 
karinėmis pratybomis „Brilliant 
Jump 2020“ („Nuostabusis šuo-
lis 2020“) bei „Geležinis vilkas 
2020“.

Lapkričio mėnesį didžiausios 
eskalacijos sulaukė klausimai, su-
siję su ekonomikos ir energetikos 
(33,77 proc.), užsienio politikos 
(23,38) bei gynybos (20,45) sriti-
mis.

„Rusijos ir Baltarusijos infor-
macinėje aplinkoje toliau buvo ak-
tyviai išnaudojama Lietuvos–Bal-
tarusijos santykių tema, nuosekliai 
formuojant Lietuvos, kaip nedrau-
giškos Baltarusijai, agresyvios ir 
provokuojančios valstybės, įvaiz-
dį. Teigiama, kad neva protestus 
šioje šalyje finansiškai remia su 
JAV susijęs valstybės perversmų 
organizavimo centras, kurio finan-
savimo kanalai eina per Baltijos 
šalis ir Lenkiją, o šalies opozicija 
veikia kaimyninių užsienio šalių, 
mokančių jiems pinigus, intere-
sais“, – rašoma pranešime.

Jame taip pat teigiama, kad 
priešišką retoriką Lietuvos atžvil-
giu pasitelkė ir aukščiausia Balta-
rusijos vadovybė.

„Lietuva tariamai kaltinta ne-
teisėtomis teritorinėmis pretenzi-
jomis, nuolatiniu kišimusi į Bal-
tarusijos vidaus reikalus, isterijos 
dėl Astravo AE palaikymu, grasin-
ta, kad Baltarusija atsisakys tranzi-
to per Klaipėdos uostą paslaugų“, 
– teigia KAM.

Anot ministerijos, priešiškų 
šaltinių dėmesio sulaukė ir Lietu-
vos–Rusijos santykiai.

„Nuosekliai formuotas Lie-
tuvos, kaip nedemokratiškos, 

gniaužiančios žodžio laisvę, iš-
kreipiančios istorinę atmintį ir 
vykdančios politinius persekioji-
mus valstybės įvaizdis. Eskaluoti 
kaltinimai Lietuvai dėl tariamos 
rusų ir rusakalbių diskrimina-
cijos, tautinių mažumų teisės ir 
žodžio laisvės pažeidimų“, – tei-
giama pranešime.

„Taip pat teigta, jog suteikda-
ma galimybę savo teritorijoje jau 
keletas metų iš eilės organizuoti 
Rusijos demokratinių opozicinių 
jėgų „Laisvosios Rusijos foru-
mą“, Lietuva neva įžūliai kišasi į 
Rusijos vidaus reikalus ir kvesti-
onuoja jos teritorinį vientisumą. 
Priešiškų šaltinių publikacijose 
buvo skleidžiami naratyvai, kad 
dėl Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijos vykdytos politikos 
subliuško dvišaliai santykiai su 
Rusija, pati Lietuvos užsienio 
politika nėra ir nebuvo savaran-
kiška, o naujoji šalies valdžia 
bus radikaliai rusofobiška ir dėl 
to galutinai sugadins santykius 
su Rusija bei Baltarusija“, – ra-
šoma jame.

Anot KAM, priešiškos ži-
niasklaidos taikiniais lapkričio 
mėnesį taip pat tapo karinės pra-
tybos Lietuvoje ir naujos sraig-
tasparnių platformos UH-60 
„Black Hawk“ įsigijimas iš JAV 
vyriausybės.

„Teigta, kad lapkritį Lietu-
voje vykusiomis tarptautinėmis 
bei nacionalinėmis pratybomis 
„Brilliant Jump 2020“ ir „Gele-
žinis vilkas 2020“, NATO neva 
siekia didinti karinį spaudimą 
Baltarusijai ir Rusijai bei įtampą 
regione. Taip pat buvo menkina-
mi Lietuvos sprendimai įsigyti 
naujus UH-60 „Black Hawk“ 
sraigtasparnius ir oro gynybos 
sistemas NASAMS“, – rašoma 
pranešime.

BNS inform.

Nacionalinių kultūros premijų 
laureatai – S. T. Kondrotas,  
R. Šaltenytė, G. Balčytis

Kultūros ministerijoje 
Vilniuje pirmadienį pa-
skelbti šeši šių metų Naci-
onalinių kultūros ir meno 
premijų laureatai. 

Jais tapo kino operatorius 
Jonas Vitoldas Tomaševičius 
(Janas Vitoldas Tomaševi-
čius), rašytojas Saulius To-
mas Kondrotas, aktorė Regi-
na Šaltenytė, dailininkė Eglė 
Ridikaitė, muzikologė Rūta 
Stanevičiūtė, architektas Gin-
taras Balčytis.

Premijos J. V. Tomaševi-
čiui ir S. T. Kondrotui skirtos 
už viso gyvenimo indėlį į kul-
tūrą ir meną. S. T. Kondrotui 
ji suteikta „už pasaulį be ribų 
literatūroje“, J. V. Tomaševi-
čiui – „už Lietuvos kino vaiz-
do poetikos aukštumas“.

Kiti laureatai apdovanoti 
už pastarųjų septynerių metų 
kūrinius.

R. Šaltenytė įvertinta už 
nuosekliai puoselėtą vaidy-
bos meno meistrystę, R. Sta-
nevičiūtė – už muzikos kul-
tūros modernėjimo viziją ir 
kritinės minties atvirumą, G. 
Balčytis – už miestui ir žmo-
gui atvirą architektūrą, E. Ri-
dikaitė – už kultūros paveldo 
aktualizavimą šiuolaikinėje 
tapyboje.

Sveikindamas nacionali-
nių premijų laureatus laiki-
nasis kultūros ministras Min-
daugas Kvietkauskas atkreipė 
dėmesį, kad premijos skelbia-
mos nelengvu laiku, kai kul-
tūra išgyvena labai sudėtingą 
laikotarpį, kai menininkams 
kyla daug iššūkių, kai neapsi-
eita be skaudžių netekčių.

„Tačiau manyčiau, kad 
premijos kartu yra ir vilties 
žinia. Vilties prošvaistė, kad 
kultūros gyvenimas Lietu-
voje nesustoja, kad kūryba, 
kultūros žmonių tvirtybė, 
kūrybingumas sugeba įveikti 
tas sudėtingas aplinkybes ir 
eiti toliau“, – pirmadienį per 
spaudos konferenciją sakė 

laikinasis kultūros ministras 
Mindaugas Kvietkauskas.

Lietuvos nacionalinių kul-
tūros ir meno premijų komi-
sijos pirmininkas Audrius 
Stonys tvirtino, kad atrinkti 
premijos laureatus buvo su-
dėtinga ir dėl to, jog „kultūra 
ir menas yra substancija labai 
sunkiai išmatuojama, pasve-
riama, palyginama“.

„(...) ir turbūt vieninte-
lis kažkoks kriterijus yra ta 
šviesa, kurią skleidžia meno 
žmonės, kurios neužgesina, 
neuždengia nei istorijos, nei 
laiko, nei pandemijos pele-
nai“, – tvirtino jis.

„Manau, kad šita premija 
tai yra pagarbos ir dėkingumo 
ženklas tiems mūsų kultūros 
šviesuliams, kurie savo švie-
sa dalijasi su visais Lietuvos 
žmonėmis“, – pabrėžė komi-
sijos vadovas.

Šiemet nacionalinėms pre-
mijoms gauti iš viso buvo pa-
siūlyti 45 kūrėjai.

Lietuvos nacionalinėmis 
kultūros ir meno premijomis 
įvertinami reikšmingiausi 
kultūros ir meno kūriniai, 
Lietuvos ir pasaulio lietuvių 
bendruomenės kūrėjų sukurti 
per pastaruosius septynerius 
metus, taip pat kūriniai, su-
kurti per visą gyvenimą.

Kasmet skiriama premija 
yra 800 bazinių socialinių iš-
mokų dydžio – šiemet tai su-
daro 31,2 tūkst. eurų.

BNS inform.



 2020-12-0811 psl.

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

AVINAS. Arti-
miausiomis dieno-
mis prireiks jūsų 
gebėjimo orien-

tuotis sparčiai besikeičiančio-
je situacijoje. Įtempta savaitė, 
tačiau jos metu atsivers papil-
domi pajamų šaltiniai. Net jei 
esate labai užimti, pažinčių su 
naujais žmonėmis nederėtų 
apleisti. Šios savaitės pažintys 
bus labai naudingos ilgalaikėje 
perspektyvoje, kai jau būsite 
ir pamiršę, kokiomis aplin-
kybėmis bendravote su tuo 
asmeniu. Su žmonėmis susi-
pažinsite netgi esant keistoms, 
nemalonioms aplinkybėms. 
Nekreipkit į tai dėmesio, ver-
čiau pajuokaukite. Svajosite 
apie poilsį, galbūt apie malonią 
aplinką, keliones. Deja, arti-
miausiu metu negalite to tikė-
tis. Meilės fronte nesijauskite 
įžeistas, jus myli, tiesiog negali 
skirti tiek laiko, kiek norite.

JAUTIS. Svar-
besnius reikalus 
planuokite antra-
dieniui. O štai tre-

čiadienį – kantrybės. Įsiplieskę 
emocijos atbaidys ir verslo 
partnerius, ir draugus, ilgam 
sugadins nuomonę apie juos. 
O štai ketvirtadienį tikėkitės 
biudžeto papildymo. Aktyvi 
savaitė. Jei pasinaudosite ener-
gija išmintingai, kalnus galite 
nuversti. Pajudinkite smege-
nis, kad migloti siekiai virstų 
tiksliais planais asmeniniuose 
santykiuose ir karjeroje. Savai-
tės pabaigoje prigesinkite am-
bicijas ir neįsivelkite į ginčus 
su vadovybe. Šeštadienį, kad 
ir virtualiai, aplankykite gimi-
naičius: paskambinkite jiems, 
pabendraukite vaizdo konfe-
rencijos būdu. Savaitė gali būti 
turtinga ir perspektyvi meilės 
srityje. Sulauksite dėmesio.

DVYNIAI. Fi-
nansiniu atžvilgiu 
puiki savaitė. Ga-
lite planuoti sau 

Kalėdoms kažkokią ypatingą 
dovaną – tam pinigų užteks. Ir 
artimuosius galėsite pradžiu-
ginti. Jūsų svajonės pildosi. 
Tiksliau, pildote jas pats. Be 
to, ir mylimas žmogus pasi-
rengęs išpildyti jūsų norą. Ir tai 
ne nuolaidžiavimas, ne padlai-
žiavimas – jis tiesiog nori, kad 
abiems tai neštų džiaugsmą. 
Savaitė bus kupina įdomių, 
netgi neįtikėtinų įvykių. Asme-
ninis gyvenimas atsidurs abie-
jų dėmesio centre. Išnaudokite 
progą pakalbėti apie tai, kas 
jaudina, skaudina, ir kartu tai 
pakeiskite. Tačiau visko vers-
ti aukštyn kojomis nereikėtų. 
Stebėkite, kad pokalbiai jau-
dinančiomis temomis nevirstų 
konfliktais. 

VĖŽYS. Dar-
be laukia daugybė 
gerų pasiūlymų ir 
galimybių. Trečia-

dienį gali kilti prieštaravimų ir 
net pykčių su verslo partneriais 
ar klientais, tačiau greitai situ-

Astrologinė prognozė savaitei 
acija pasikeis į gerą, išryškės 
naujos galimybės, galimi paja-
mų šaltiniai. Jūsų darbo ir laiko 
liūto dalis teks senų įsipareigo-
jimų vykdymui. Tai ir pamoka 
ateičiai – galvokite, ką ir kaip 
žadate. Visgi tikėkite savo jė-
gomis. Likimas jus moko, kad 
nepasitikėjimas ir perdėtas at-
sargumas jau ne kartą pakenkė.  
Darbo intensyvumas yra pro-
porcingas ateities atlygiui. Kuo 
daugiau investuosite, tuo dau-
giau naudos ateityje galite tikė-
tis. Būkite atidūs artimiesiems, 
įsklausykite į jų patarimus. Su 
mylimu žmogumi sekmadienį 
išsiruoškite kur nors dviese. 
Padovanokite jam nedidelę, 
mielą dovanėlę.

LIŪTAS. Fi-
nansinė situacija 
stabili. Bet išlaidau-
ti neskubėkite. Ga-

limi netikėti nuostoliai. Neper-
vertinkite savo jėgų, galimybių 
ir perspektyvų. Dabar ne laikas 
brangiems pirkiniams, dova-
noms. Savaitė dovanos neįtikė-
tiną lengvumo jausmą. Išnyks 
visa, kas erzino, skaudino jau 
ilgą laiką. Vienišiams pirmo-
ji savaitės pusė labai palanki 
romantiniams ryšiams megzti. 
Rimtumas, griežtumas atstu-
mia, pasistenkite atsipalaiduo-
ti, būti vienas kitam malonesni. 
Ketvirtadienį daug jėgų ir kan-
trybės išeikvosite vengdami 
konflikto su kolegomis. Penk-
tadienį neskubėkite spręsti ir 
veikti, geriau atidžiai įvertinki-
te situaciją, nes impulsyvumas 
labai kenks. Savaitalį – poilsio, 
tylos metas. Tik taip išgirsite 
save, savo poreikius.

M E R G E L Ė . 
Jei nesivelsite į 
avantiūras, jūsų 
finansams kol kas 

niekas negresia. Dabar ne lai-
kas skolintis, juo labiau, svars-
tyti apie didelius pirkinius 
ne savo lėšomis. Pasistenkite 
susitvarkyti dokumentus, jei 
kažkur įvėlėte klaidų, palankus 
metas jas ištaisyti. Skaudžiai 
pajusite, kad jūsų pažiūros ne 
visuomet atitinka laiko kelia-
mus reikalavimus, kai kurie 
įsitikinimai beviltiškai paseno. 
Pripažinkite tai ir keiskitės. 
Šios savaitės įvykiai reika-
laus toleregiškumo, gebėjimo 
įžvelgti perspektyvą. Gali būti 
reikšmingų permainų jūsų arti-
mųjų rate. Bet gal dabar imsite 
vieni kitus geriau suprasti?

S VA R S T Y -
KLĖS. Finansiniai 
reikalai dominuos. 
Kils daugybė 

svarstytinų idėjų, kai kurioms 
įgyvendinti dabar labai palan-
kus metas. Dabartinės lėšų ir 
laiko investicijos ateityje duos 
dosnų pelną. Ši savaitė lengva 
ir džiaugsminga. Antradienį 
sulauksite geresnių darbo pa-
siūlymų, karjeros galimybių. 
Asmeniniame gyvenime labai 
atidžiai tikrinkite jus pasie-
kiančią informaciją. Ypač apie 

mylimą žmogų. Nes ji gali būti 
arba iškreipta, geriausiu atveju, 
arba apskritai melaginga.

S K O R P I O -
NAS. Pajusite 
savo, kaip specia-
listo vertę. Sulauk-

site daugybės gerų pasiūlymų 
ir, žinoma, progų uždirbti. Jūsų 
idėjas ir patarimus graibstys 
tarsi auksą. Asmeniniame gy-
venime teks atlikti nedidelį 
žygdarbį meilės vardan. Dėl jo 
tapsite didvyriu ir savo, ir my-
limo žmogaus akyse. Savaitė 
labai palanki, tačiau tik tiems, 
kurie nedvejoja ir po kelis kar-
tus nekeičia sprendimų. Meilės 
srityje metas patiems svarbiau-
siems sprendimams.

ŠAULYS. Jūs 
taip laukėtė, kada 
piniginė papilnės, 
kad galėtumėte 

skirti lėšų dovanoms artimie-
siems. Panašu, kad antradienis 
ir bus ta lauktoji diena. Ketvir-
tadienis ir penktadienis itin 
produktyvūs profesinėje srity-
je. Po intensyvaus darbo reikia 
poilsio. Neklausykite patarėjų, 
kurie siūlys jums atidėti supla-
nuotą ramų savaitgalį. Tvar-
dykite emocijas: jų protrūkiai 
gali turėti labai rimtų ilgalai-
kių pasekmių. Šeštadienį labai 
nepalanku imtis sunkių fizinių 
darbų. Meilės fronte antradienį 
nebandykite varžytis, kas tei-
sus, o kas klysta.

OŽIARAGIS. 
Sunki savaitė, nes 
būsite išsiblaškęs 
ir nedarbingas. O 

ir finansinė situacija ne pati 
geriausia, teks karpyti išlaidas. 
Darbas šią savaitę teiks ne tik 
finansinę, o pirmiausia dvasinę 
naudą, bus įkvėpimo šaltinis. 
Juo labiau, kad santykiai su va-
dovais ir kolegomis geranoriš-
ki. Trečiadienis – smulkių ne-
malonumų diena, nekreipkite į 
juos dėmesio, dirbkite įprastu 
ritmu. Penktadienį tramdykite 
savo energiją, nes per didelis 
aktyvumas pridarys bėdų. 

VA N D E N I S .  
Susitelkite į svar-
biausius tikslus, 
n e i š l a i d a u k i t e . 

Darbe kamuos padidintas krū-
vis ir vadovybės lūkesčiai. 
Nerizikuokite priimti svarbių 
sprendimų: tam reikia turėti 
patikimą užnugarį. Ši savai-
tė ypatinga, nes gali pakreipti 
jūsų gyvenimą ir geresne, ir 
blogesne linkme.

ŽUVYS. Jei įsi-
klausysite į vado-
vybės reikalavimus 
ir klientų pageida-

vimus, tikėtina, kad išvengsite 
konfliktų. Šeimoje kils konflik-
tų dėl jūsų godumo. Užglaisty-
ti juos teks žygiu į parduotu-
ves. Iškentę sudėtingą savaitę, 
penktadienį galite tikėtis labai 
įdomių pasiūlymų. Neskubėki-
te jų priimti, gerai apgalvokite, 
ko norite. Šeštadienį mėgausi-
tės savo darbo rezultatais.

PRO MEMORIA
Kamajų seniūnija:
ALDONA RUŽELIENĖ 1927-01-28 - 2020-11-25
ROMUALDAS PIVORIŪNAS 1937-02-06 - 2020-12-02
MARIJA KUITIENĖ 1927-11-21 - 2020-12-02
IRENA PIVORIŪNIENĖ 1938-02-24 - 2020-12-01
Panemunėlio seniūnija:
ALDONA MATICKIENĖ 1952-04-28 - 2020-11-29
Pandėlio seniūnija:
VIRGINIJUS NAULIS 1964-02-05 - 2020-11-29
BRONISLAVA RIMUTĖ STANIULIENĖ 1936-09-03 - 2020-12-03
Kaimiškoji seniūnija:
AUDRIUS KISELIS 1986-06-25 – 2020-12-04

Nuoširdžiai užjaučiame artimuosius 
dėl Petro Kulikausko mirties.

Buvę bendradarbiai.
Užuojautos „Rokiškio Sirena“ laikraštyje ir interneto 

svetainėje spausdinamos nemokamai. Tekstus galite siųsti: 
el. paštu reklama@rokiskiosirena.lt Facebook žinute arba 
skambinkite +37066676777

Mirė garsus sporto komentatorius Vladas Janiūnas
Eidamas 80-uosius me-

tus mirė garsus sporto žur-
nalistas ir komentatorius 
Vladas Janiūnas, sekma-
dienį pranešė portalas žmo-
nės.lt.

Tai portalui patvirtino lai-
dos „Krepšinio pasaulyje“ 

kūrėjas Vidas Mačiulis.
V. Janiūnas gimė 1941 me-

tais Rokiškyje, baigė Lietuvos 
kūno kultūros institutą, dirbo 
mokytoju Garliavos vidurinėje 
mokykloje, treneriu – Kauno 
krepšinio mokykloje.

1978-1993 metais dirbo LRT 
sporto komentatoriumi, vėliau 

buvo FBK „Kauno“ direkto-
riaus pavaduotoju, laikraščių 
„Lietuvos žinios“ ir „Sportas“ 
sporto redaktoriumi.

V. Janiūnas nuo 2001-ųjų 
iki 2019-ųjų dirbo Kauno Ge-
dimino sporto ir sveikatingu-
mo gimnazijos direktoriumi.

BNS inform.

Sulaikytas „pinigus klonuojantis magas“ iš Afrikos
Maskvos teisėsauga su-

laikė asmenį, kuris įtaria-
mas iš žmonių pasisavinęs 
pinigų „magiškam jų pa-
dauginimui“, pranešė Rusi-
jos Vidaus reikalų ministe-
rijos atstovė spaudai Irina 
Volk.

„Preliminariai nustaty-
ta, kad vyras pagal susikur-
tą schemą užsiėmė pinigų 
„klonavimu“. Ritualui jis 
naudodavo potencialios au-

kos kupiūrą, savo tokio paties 
nominalo kupiūrą, popieriaus 
ruošinius ir cheminį tirpalą. 
Nepastebimai sudėdamas dvi 
kupiūras aferistas ištardavo už-
keikimą ir apliedavo jas skys-
čiu, kurį vadino stebuklingu. 
Vėliau jis klientui pademons-
truodavo esą padvigubėjusią 
sumą“, – žurnalistams pasako-
jo I. Volk.

Ji pažymėjo, kad įtariamasis 
tokį ritualą atlikdavo su visa 
„kliento“ pinigų šūsnimi ir ją 

pakeisdavo padirbtais pini-
gais.

Vyras buvo sulaikytas 
viename bute, mėginantis 
pagrobti daugiau nei 22 mln. 
rublių (244,3 tūkst. eurų) iš 
eilinio jį susiradusio piliečio.

45 metų Centrinės Afrikos 
Respublikos pilietis anksčiau 
jau buvo teistas už tokius pa-
čius nusikaltimus. Šiuo metu 
jis yra sulaikytas, jo atžvilgiu 
atliekamas tyrimas.

BNS inform.

Draudimo brokerių įmonės šiemet uždirbo 7,9 mln. eurų pelno
Lietuvoje veikiančios drau-

dimo brokerių įmonės per šių 
metų devynis mėnesius kartu 
uždirbo 7,869 mln. eurų pelno 
– 48,8 proc. daugiau nei 2019-
ųjų sausį–rugsėjį, kai jis buvo 
5,29 mln. eurų.

Šiemet pelningai dirbo 83-os 
iš šalyje veikiančių 97 draudimo 
brokerių įmonių, o pagrindinė 

pelno augimo priežastis yra dėl 
koronaviruso pandemijos šalies 
įvykę pokyčiai ir dėl karantino 
brokerių įmonių sumažintos repre-
zentacinės, transporto, komandi-
ruočių ir kitos sąnaudos, teigiama 
Lietuvos banko parengtoje 2020 
metų trijų ketvirčių draudimo rin-
kos apžvalgoje. Draudimo broke-
rių įmonių pardavimo pajamos 
šiemet padidėjo 2,1 proc. iki 43,22 

mln. eurų (pernai sausį–rugsė-
jį – 42,328 mln. eurų), įmonės 
tarpininkavo sudarant 1,637 mln. 
draudimo sutarčių (pernai per tris 
ketvirčius – 1,677 mln. sutarčių), 
tai sudarė beveik 30 proc. draudi-
mo rinkoje sudarytų sutarčių.

Draudimo brokerių įmonės 
tradiciškai aktyviausiai veikė ne 
gyvybės draudimo rinkoje.

BNS inform.
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ANEKDOTAI

reikia būti protingu, turtingu, 
gražiu arba katinu.

***
Čiukčia iš medžiotojų 

gavo dovanų paukštšunį - 
labai gerai, mat, pravers jam 
medžioklėje. Po kurio laiko 
medžiotojai atvažiuoja pas 
čiukčią ir klausia:

– Na, kaip tas šuo? Geras?
– Velniai žino... Nieko 

gero... Ar tos antys per aukštai 
skraido, ar aš tą šunį per žemai 
mėtau.

***
Mergina klausia vaikino:
– Kuo būsi Naujųjų metų 

vakarėlyje?
Vaikinas atsako:
– Šreku.
Mergina vėl klausia:
– O kaukę jau turi?
Vaikinas:
– Kol kas ne... O tu kuo 

būsi?
Mergina:
– Gražuole!
Vaikinas:

– O kaukę jau turi?
***
– Kodėl blondinė tyliai 

sėlina pro vaistinę?
– Kad migdomųjų 

nepažadintų.
***
– Brangusis, aš panaši į 

idealią moterį?
– Oi, tu kažkas daugiau, nei 

ideali moteris!
– Ir kiek gi daugiau?
– Na, kokiais 60 kilogramų.
***
Per labdaros vakarą 

pastebėta, kad žinomas 
advokatas nieko nepaaukojo.

Organizacijos atstovas 
prieina prie advokato ir 
teiraujasi:

– Jūs toks populiarus, 
praktika - milžiniška. Negi 
negalite šiek tiek paaukoti?

– O ar jūs žinote, - atsako 
advokatas, - kad mano motina 
sunkiai serga, o jos gydymo 
sąskaitos astronominės?

 – O Dieve, atleiskit, aš 
tikrai...

– O ar žinote, – tęsia 
advokatas, - kad mano 
brolis, karo veteranas, guli 
prikaustytas prie lovos? Ir turi 
žmoną su šešiais vaikais?!

– Ką jūs, aš net pagalvoti 
negalėjau...

– O žinote, – pakelia balsą 
advokatas, – mano sesers 
vyras žuvo autoavarijoje, 
palikęs skolose skendinčią 
seserį su trimis vaikais?

– Aš atsiprašau, žinoma, aš 
nežinojau...

– Tai štai, – baigia kalbą 
advokatas, – jeigu aš jiems 
nedaviau nė cento, kodėl 
manote, kad duosiu jums?

***
Jei norite sutaupyti 

Kalėdoms, tai nelaukite 
paskutinės akimirkos. 
Susiriekite su artimaisiais jau 

Istorijos pamoka. 
Mokytojas klausia:

– Petriuk, ar galėtum 
pasakyti, kuriais metais buvo 
karūnuotas imperatorius 
Karolis Didysis?

Petriukas tyli.
 – Matau, - tarė mokytojas, 

– tu nežinai.
– Ne, tamsta mokytojau...
– Labai gerai! Tai gal 

galėtum pasakyti, į kokį 
kvailį aš rodau liniuotės galu?

– Kuriuo galu, pone 
mokytojau?

***
– Ką čia geri?
– Rusišką „Mojito.
– Romas su mėta?
– Ne, degtinė su krapais.
***
Kaimo mokykloje 

matematikos pamoka 
didžiausių atsilikėlių klasėje. 
Pamokos tema – skaičiavimas 
iki penkių. Praradęs bet kokią 
viltį nors šiek tiek išmokyti 
vaikus, mokytojas duoda 

elementariausią pavyzdį:
– Kas bus, jeigu sudėsime 

vieną kumpį ir dar vieną 
kumpį?

Petriukas pakelia ranką.
– Na, Petriuk, sakyk, – su 

viltim sako mokytojas.
– Kiaulės užpakalis, tamsta 

mokytojau.
***
Jau gerokai po vidurnakčio 

truputį įkalęs vyras grįžinėja 
namo.

– Kur... Kur tu po velnių 
bastaisi?! - šaukia žmona. – 
Aš jau tris valandas lovoje 
skaitau, laukiu, kol tu grįši!

– O aš jau tris valandas 
stoviu lauke... Laukiu, kada tu 
pagaliau šviesą užgesinsi!

***
– Gydytojau, padėkite. Man 

dvejinasi akyse!
– Nusiraminkite ir 

atsisėskite ant kėdės.
– Ant kurios?
***
Norint patikti moterims 

www.rokiskiosirena.lt

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Gruodžio 8 d. Naktį -5

Dieną 0
PR,  
6-12 m/s

Gruodžio 9 d. Naktį -6
Dieną -2

PR,
6-12 m/s

Gruodžio 10 d. Naktį -5
Dieną -1

R, 
4-9 m/s

Orų prognozė gruodžio 8-10 d.

dabar.
***
Kalbasi dvi supermamos. 

Viena verkia, o kita klausia:
– Kaip tu savo vyrui 

pranešei apie nėštumą?
– Kaip rekomendavo žymi 

influenserė. Užsirašiau į 
origamio pamokas, išlanksčiau 
gandrą ir jam į snapą įdėjau 
nėštumo testą. 

– O ką vyras?
– Ką ką? Kvaiša ta 

influencerė. Vyras, pamatęs 
mano kūrinį, paklausė: kas čia 
per gervė, ir kodėl ji rūko.

***
Optimistas ir pesimistas 

į skalbimo mašiną sumetė 
kojines. Kaip įprasta, viena 
kažkur pasimetė. Pesimistas 
sako:

– Na va, trūksta vienos 
kojinės.

Optimistas:
– Kaip gerai, turim 

atsarginę.
***
Vyras rašo laišką: 

„Gerbiamasis gūglai, nustok 
elgtis kaip mano žmona. 
Leisk man pačiam pabaigti 
frazę“.

***
Moteriškė parkuoja 

automobilį. Pavažiavo į 
priekį, įvažiavo į automobilį. 
Išsigandusi pavažiavo 
atgal, užkliudė kitą. Priėjęs 
policininkas klausia:

– Parkuojatės pagal klausą, 
ponia?

***
Vyrą gąsdina du garsai: 

triukšmas mašinos variklyje ir 
ilgokai tylinti žmona.

***
Kaimyninės šalies 

prezidento dukra nori studijuoti 
universitete. Konkursas didelis 
– 60 universitetų į vieną vietą.

***

Skambina telefonu. 
Atsiliepia berniukas. 
Skambinantysis klausia:

– Pakviesk tėtį. 
– Jis išėjo.
– Tada mamą. 
– Ji išėjo su tėčiu.
– O be tavęs dar yra kas 

nors namuose?
– Sesuo.
– Tai nors ją pakviesk.
– Negaliu, pone. Ji sunki, 

iš vežimėlio neiškelsiu.
***
– Kaip liautis valgius 

vakare?
– Klausyk, galiu tau 

papasakoti...
– Papasakoti aš ir pats 

moku. O kaip liautis?
***
Filharmonija – tai tokia 

vieta, kur ateini septintą, 
kankiniesi tris valandas, 
o laikrodis rodo tik pusę 
aštuonių.

***
Nenaudingiausias sezono 

pirkinys – lūpų dažai.
***
Suvalkietis Petriukas 

per gimtadienį mokykloje 
saldainiais vaišindavo vaikus. 
Ne iš geros širdies. Tiesiog – 
jis odontologo sūnus.

***
Į biblioteką užėjo 

madingas influenceris. 
Bibliotekininkė klausia:

– Ką, lietus lyja?
***
Klasės sustikimas. 

Auklėtoja klausia, kas kuo 
dirba. Petras atsako, kad 
sinoptiku.

– O juk buvai toks geras, 
sąžiningas berniukas, – 
atsiduso mokytoja.

***
– Kaip vadinasi 

bumerangas, kuris nesugrįžo?
– Pagalys.

l Namų kvapai 
l Mako satino patalynė

l Rankšluosčiai
l Žvakidės, kvapnūs vaško lapeliai

M. K. Čiurlionio 1-2, Rokiškis

BALDAI

• 150 metų spintą. Už simbolinę 
kainą. Tel. 8 621 45 788.  
Rokiškis
• Geros kokybės, maža naudotą 
sofą-lovą su patalynės dėže ir 2 
foteliais. Kaina 235 Eur.  
Tel. 8 677 54 746. Rokiškis
• Dvigulę sofą. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 606 14 217. Rokiškis
• Puikios būklės kėdę su ratukais. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 623 05 235. 
Rokiškis

• Baldų komplektą. 8 dalių, 
pagamintas Lietuvoje, Minijos 
baldai, viena spinta kampinė. 
Kaina 850 Eur. Tel. 8 687 91 742. 
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Elektrinį radiatorių. Tepalinis. 
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną Čaika 
134. Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Naudotą, geros būklės šildymo 
katilą Dakon 32. Kaina 150 Eur. 

Tel. 8 622 37 821. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• AM/FM stereo tiunerį SONY ST 
– 2950F,  1976 m.. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Kolonėles, S30. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis


