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Iš probleminio ančiuko į gulbes – ledo aikštelė virto arena. 
Tik čiuožti joje dar negalima…

Rajono valdžia gali len-
gviau atsikvėpti – keletą 
metų trukusios ledo aikšte-
lės stoginės statybos epopė-
ja pagaliau baigta. Tik štai 
ledo ritulio bendruomenė 
vis neduoda ramybės su 
klausimu „o kada gi čiuo-
šime?“ Akivaizdu, kad tre-
čiasis iš eilės ledo ritulio 
sezonas bus beviltiškai su-
gadintas. Šįsyk dėl karanti-
no kaltės.

Priduota naudoti
„Rokiškio Sirena“ prime-

na, kad ledo ritulio aikštelės 
stoginės klausimas pasta-
raisiais metais buvo rajono 
valdžios ir sporto bendruo-
menės skausmu. Apie tai, kad 
aikštelei reiktų stoginės, ledo 
ritulio bendruomenė pradėjo 
diskutuoti prieš gerus trejus 
metus. 2017 m. gegužę rajo-
no Taryba priėmė sprendimą 
teikti prašymą dėl stoginės 
statybos 2018-20 m. Vyriau-
sybės investicijų programai. 
Prašymas buvo patenkintas, 
ir aikštelės statybos prasidė-
jo. Tačiau jos užsitęsė gerokai 
ilgiau, nei planuota: konkursą 
laimėjęs rangovas darbų ne-
baigė, nes… bankrutavo. 

2019 m. lapkritį aikštelei 
pavyko rasti naują vadovą. Ir 
darbai ėmė vykti sparčiai. O 
gruodžio 4-ąją rajono valdžia 
ir ledo ritulio bendruomenė 
turėjo progą kelti putojančio 
gėrimo taurę už darbų pabaig-
tuves. Kūno kultūros ir spor-
to centro direktorius Tadas 
Stakėnas „Rokiškio Sirenai“ 
pasidžiaugė: statybos darbai 
visiškai užbaigti, stoginė pri-
duota šeimininkams – Kūno 
kultūros ir sporto centrui.  

Ledas išlietas, 
o čiuožti bus galima 
tik po karantino
Aikštelė ir dieną, ir naktį 

traukia akį. Ką ten aikštelė, 
dabar, kai pasipuošė nauju-
tėliu stogu ir prašmatniais, 
pasaulio ledo ritulio čempi-
onate, vykusiame prieš porą 
metų Kaune, naudotais bor-
tais, ji tapo tikra arena. Įspūdį 
dar labiau sustiprina lygus it 
stiklas ledas, kuriame išbrai-
žytos ne tik ledo ritulio žai-
dimui įprastos, bet ir naujos, 

Kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus Tado Stakėno nuotrauka – 
akivaizdus įrodymas, kad ledo ritulio aikštelėje net gilų žiemos vakarą 
šviesu tarsi dieną.

iki tol nematytos linijos bei 
apskritimai. 

Naktį aikštelė iš toli ma-
toma ir akį traukia ryškiu 
apšvietimu, taip ir viliojan-
čiu čia užsukti. Treniruočių 
pradžios nekantriai laukia 
daugiau nei 40 jaunųjų ledo 
ritulininkų. O kur dar vyres-
niųjų komandos, taip pat ir 
rokiškėnai, kurie tikisi pro-
gos išsitraukti iš sandėliukų 
pačiūžas. 

Tačiau Kūno kultūros ir 
sporto centro direktorius Ta-
das Stakėnas atsidūsta: karan-
tinas, negalima. Pašnekovas 
neslepia, kad ir jis nekantriai 
laukia prasidėsiančio žiemos 
sporto ir pramogų sezono. 
Deja, jo pradžia po savaitgalį 
Vyriausybės itin sugriežtinto 
karantino, akivaizdu, kad nu-
sikels greičiausiai iki vasario 
pradžios. Nors orai čiuožti 
būtų labai palankūs: spaudžia 
lengvas šaltukas. Todėl ir 
aplink aikštelę aplinką tvar-
kantis ledo ritulio entuziastas 
Vaidas Valotka pro šalį praei-
nančiam direktoriui uždavė 
tą patį, skaudamą, ir dabar 
jau retoriniu tapusį klausimą 

„Kada gi čiuošim?“
Ledo ritulininkams šis 

klausimas labai skaudus: dėl 
aikštelės statybų nesklandu-
mų jie faktiškai prarado du 
ankstesnius sezonus. Su šiuo 
sieta labai daug vilčių, jam 
labai intensyviai rengtasi. Jau 
daugiau kaip mėnesį Kūno 
kultūros ir sporto centras, 
ledo ritulio bendruomenė, 
verslas telkė jėgas, kad tik 
kuo greičiau ir sėkmingiau 
aikštelė būtų parengta eks-
ploatacijai ir imtų tarnauti 
sporto žmonėms bei rajono 
visuomenei. Deja, karantinas 
sumaišė visus planus. 

Tuo labiau liūdna,  nes jos 
sutvarkymui buvo sutelktos 
didžiulės pajėgos: Kūno kul-
tūros ir sporto centro, savi-
valdybės, verslo – „Rokiškio 
Sūrio“ bei „Rokautos“. O 
kiek darbo įdėjo ir dabar įde-
da ledo ritulio bendruomenė? 
Ji talkino ir statant naujus 
bortus, ir liejant, prižiūrint 
ledą. Šiuo metu rengiami per-
sirengimo kambarėliai spor-
tininkams. Lėšų statybinėms 
medžiagoms skyrė rajono 
savivaldybė bei „Rokauta“, 

o darbuojasi ledo ritulio ben-
druomenės žmonės. 

Kaštai nemenki, 
bet ir kokybė kita
Galbūt sportininkų, čiuo-

žimo mėgėjų pramogos leistų 
nors kiek sumažinti aikštelės 
išlaikymo kaštus. T. Stakė-
nas neslepia: jie yra nemen-
ki, skaičiuojami tūkstančiais 
eurų per mėnesį. Kalbėta, kad 
aikštelės stogas leistų sutau-
pyti lėšų. Pašnekovas atviras: 
taip ir yra. Stogas iš tiesų lei-
džia taupyti elektros energiją. 
Tačiau jos daugiau sunaudo-
jama aikštelei apšviesti. „Jei 
anksčiau švietė kelios apy-
blausės lempos, tai dabartinė 
po stogu įrengta apšvietimo 
sistema leidžia sportininkams 
net vakare čiuožti tarsi die-
ną“, – sake T. Stakėnas.

Kitas svarbus stogo priva-
lumas: pagarba ledo ritulio 
visuomenės darbui. Menka 
paslaptis, kad anksčau daug 
įdomių renginių neįvykda-
vo tiesiog dėl oro kaprizų. O 
ledo kokybę akylai prižiūrin-
čiai ledo ritulio bendruome-
nei tekdavo po kiekvienos 
šlapdribos, sniego ar, dar 
baisiau, lietaus, kelias dienas 
ir naktis preciziškai tvarkyti 
ledą, kad jis vėl taptų bent jau 
pakenčiamos kokybės. Iki ki-
tos oro išdaigos.

Dabar gi stogas leis iš-
spręsti didžiąją dalį oro su-
keliamų problemų. O ledo 
ritulio visuomenei tiesiog su-
mažės darbo. Sprendžiamas 
ir kitas aktualus klausimas. 
Ledo ritulys rajone – viena 
mėgstamiausių sporto šakų, 
jo varžybos sutraukia žiūrovų 
minias. Netgi vaikų varžybo-
se netrūksta sirgalių. Kol kas 
prašmatnioje arenoje jiems 
vietos nenumatytos. „Kol kas 
varžybas tektų stebėti nuo 
įprastinės vietos – kalniuko“, 
– sake T. Stakėnas ir pridūrė, 
kad technologinių sprendimų, 
kur išdėlioti krėsliukus žiūro-
vams, ieškoma, ir tikimasi, 
kad vienas planuojamų spren-
dimų bus įgyvendintas.

Ledo ritulio 
bendruomenės skauduliai
 ir viltys
Ledo ritulio bendruomenė 

turi keletą skaudulių. Opiau-
sias, žinoma – eina trečiasis 
sezonas, kai mūsų visuomenė 
faktiškai nemato namuose šio 
įdomaus, gilias tradicijas tu-
rinčio žaidimo. Tačiau epide-
mijai nepasipriešinsi.

Kita aktuali problema – 
trenerių klausimas. Daugy-
bę metų rajono ir šalies ledo 
ritulio žvaigždes ugdė du 
žinomi ir gerbiami treneriai 
– Audrius Deksnys ir Ge-
nadijus Fitingovas. Šį kovą 
rajono gyventojus sukrėtė 
žinia – treneris G. Fitingovas 
buvo nužudytas. Ledo ritulio 
visuomenė neslepia – tai la-
bai skaudi netektis ir smūgis. 
O pamainos treneriui, kuris 
kelioms rokiškėnų kartoms 
buvo aikštelės simbolis, dar 
nepavyko rasti. T. Stakėnas 
užsiminė, kad viltys siejamos 
su viena rajono ir šalies ledo 
ritulio jauna žvaigžde. Tačiau 
yra tam tikrų niuansų: kan-
didatas turi atitikti tam tikrą 
išsilavinimo cenzą. Tikimasi, 
kad netolimoje ateityje jam 
pavyks tą padaryti. 

Vietoj pačiūžų –
grąžtai ir cementas
O kol ledo aikštelė ir spor-

tininkams, ir visuomenei už-
daryta, ledo ritulio bendruo-
menė nesėdi rankas sudėję. 
Visu greičiu vyksta ledo ri-
tulio žaidėjams skirtų persi-
rengimo kambarėlių atnauji-
nimas. Jų remontui lėšų skyrė 
UAB „Rokauta“, rajono savi-
valdybė. Ne mažesnis ir ledo 
ritulio bendruomenės įdirbis. 
Štai ir „Rokiškio Sirenos“ 
komanda, su Kūno kultūros 
ir sporto centro direktoriu-
mi užsukusi pasižiūrėti, kaip 
vyksta darbai, ten sutiko ir 
trenerį A. Deksnį, ir žinomus 
rajono sportininkus, mažųjų 
ledo ritulininkų tėvus. 

Patalpose, kvepiančio-
se dažais, vyksta apdailos 
darbai. Jau dabar įspūdis – 
pribloškiantis. Vietoj senų, 
apsilaupiusiomis sienomis 
kambariukų, kur ant suoliukų 
grūsdavosi kelios dešimtys 
sportininkų su visa didžiule 
ekipiruote, dabar – moder-
nūs persirengimo kambariai. 
Iškloti plytelėmis, šildomo-
mis grindimis, su dailiomis 

spintelėmis sportininkams, 
sanitariniais mazgais; tua-
letais, dušinėmis. Kambarė-
liai dar nebaigti įrengti, bet 
akivaizdu, kad po karantino 
sportininkai galės švęsti dvi-
gubas įkurtuves: ir arenoje, 
ir atnaujintuose persirengimo 
kambariuose. 

Intriga – mokysimės 
žaisti… ledo šachmatais
Kūno kultūros ir sporto 

centro direktorius T. Stakė-
nas prasitarė, kad karantinui 
pasibaigus, aikštelė tarnaus 
ne tik ledo ritulininkams. Kas 
bent iš toli ją apžiūrėjo, matė, 
jog aikštelėje yra ne tik ledo 
rituliui būdingų ženklų. Pa-
sirodo, rokiškėnai užmezgė 
ryšius su kerlingo, arba lietu-
viškai sakant, akmenslydžio 
federacija. Jei ne karantinas, 
jau būtų įvykę ir parodomo-
sios varžybos. Jos kol kas ati-
dėtos. Tačiau rajono žmonių 
lauks ne tik įdomus reginys, 
bet ir edukacijos, kaip žaisti 
šį įdomų, „valytojų sportu“ 
arba ledo šachmatais vadi-
namą žaidimą. T. Stakėnas 
džiaugėsi užsimezgusia drau-
gyste su šalies akmenslydžio 
federacija. Ji rokiškėnus 
žada ne tik išmokyti žaisti šį 
smagų, olimpine sporto šaka 
esantį žaidimą, bet palikti 
įrangos ir priemonių. 

Planuose – dėmesys
 ir kitiems sporto 
objektams
T. Stakėnas atviras: pa-

baigus ledo aikštelę, sporto 
bendruomenei it akmuo nuo 
širdies nusirito. Tačiau darbų 
laukia begalės. „Kai aš pama-
čiau, kokiais šautuvais šaudo 
mūsų šalį garsinantys jaunieji 
sportininkai šauliai, už galvos 
galima griebtis. Naujesniu 
pas juos vadinamas… 1984 
m. pagamintas šautuvas. O 
tai, atleiskite, kokie gi tie dar 
senesni?“ – sake direktorius. 
Jis akcentavo, kad didžiausia 
Baltijos šalyse Rokiškio šau-
dykla taip pat prašyte prašosi 
remonto. 

Kitas svarbus objektas – 
būsimos daugiafunkcės spor-
to arenos statybos.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Praėjęs savaitgalis buvo neramus ugniagesiams: gesino gaisrus, gelbėjo ligonius
Praėjęs savaitgalis buvo 

labai neramus ugniagesiams 
gelbėtojams: jiems teko ge-
sinti gaisrus, nešti sunkiasvo-
rius ligonius, gelbėti senukus.

Gruodžio 11 d. 09:32 val. 
gautas pranešimas, kad Juodu-
pėje, Ramybės g. dūmtraukyje 
dega suodžiai.

Guodžio 12 d., 12:22 val. 
gautas pranešimas, kad Paro-

kiškės k., Gabijos  g. degina-
mos šakos.

Gruodžio 12 d., 16:03 val. 
gautas pranešimas, kad Rokiš-
kyje, Pergalės g. dūmtraukyje 
dega suodžiai.

Gruodžio 13 d., 14:42 val. 
gautas GMP pranešimas, kad 
Juodupėje, Taikos g. reikalin-
ga pagalba išnešti sunkiasvorį 
ligonį.

Gruodžio 13 d., 16:12 val. 

gautas pranešimas, kad Rokiš-
kyje, Aukštaičių g. reikalinga 
pagalba atidaryti duris (mote-
riai apie 90 metų, galimai sutri-
ko sveikata, močiutė neatidaro 
durų, neatsiliepia į skambu-
čius). Atvykus ugniagesiams, 
nurodytu adresu,rankinio in-
ventoriaus pagalba durys ati-
darytos, medikai įleisti į vidų.

Rokiškio riešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos inform.
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Juodupės eglutės įžiebimo ceremonija virtualioje erdvėje:
ypatingas kūrėjų dėmesys savo krašto žmonėms

Kaip gi be Juodupės simbolio – ledo ritulio klubo ženklo? Mažoji kultūros sostinė – titulas visam laikui. Nors jos ženklas iškeliaus 
į Panevėžio rajoną, tačiau kūrybiškumas, noras puošti savąjį miestelį 
įstabiais darbais lieka. 

Eglutės įžiebimo ceremonija miestelio centre priminė kino ant ratų aikštelę.

„Pasveikinkit vieni kitus“, 
– toks palinkėjimas labiau-
siai tinka Juodupės kraš-
to žmonėms po šeštadienį 
įvykusios virtualios eglutės 
įžiebimo ceremonijos. Kuri 
vienareikšmiškai tapo pavyz-
diniu virutaliu renginiu. Kur 
jos sėkmės paslaptis? Sėkmę 
lėmė paprasti dalykai, kurie 
neretai pamirštami užsižai-
dus moderniomis technolo-
gijomis. Juodupėnai dėmesį 
kreipė ne į aukšto meninio 
lygio paieškais, ne į maksi-
malų įvairiausių specialiųjų 
priemonių panaudojimą. O į 
tai, kas visuomet neša sėkmę 
ir kuria išliekamąją vertę – 
jautriu, nuoširdžiu dėmesiu 
savo kraštui, savo žmonėms. 
Kurie yra ypatingi. Kurie 
yra tikroji šio krašto vertė. 
Kuriems tarnauja ir tech-
nologijos, ir kultūra. Žino-
ma, toks požiūris reikalauja 
beprotiškai daug pastangų, 
darbo, bet sukūrė tokią ver-
tę, kuri ilgam liks ne tik juo-
dupėnų širdyse... 

Odė savo miesteliui 
ir jo žmonėms
Juodupė 2020-aisiais buvo 

Lietuvos mažoji kultūros sos-
tinė. Nuoširdžiai buvo gaila 
juodupėnų: jiems covid-19 
epidemija net dukart išdraskė 
šventės planus. Pirmą kartą 
epidemija nuo kovo iki birželio 
sugadino visą šventinių rengi-
nių grafiką, įskaitant ir beįsi-
bėgėjančią tradiciją Juodupės 
miestelio šventę rengti šv. An-
tano atlaidų metu. Trumpas va-
saros laikotarpis buvo smagus 
renginių laikas: nuo ralio iki 
bendruomenių šventės. Kadan-
gi epidemija išmušė visą šven-
tinį grafiką, buvo tikėtasi bent 
su Mažosios kultūros sostinės 
titulu atsisveikinti deramai. Tą 
planuota padaryti per miestelio 
eglutės įžiebimo ceremoniją. 
Tačiau karantinas ir čia sujau-
kė visus planus.

Tačiau, kadangi buvo orien-
tuojamasi ne į vienadienius, 
greitai pamirštamus renginius, 
tai Lietuvos mažosios kultūros 
sostinės metai Juodupei atnešė 
daugybę prasmingų patirčių 
ir dalykų, kurie turės didžiulę 
išliekamąją vertę ateityje. Jei 
apgailestauti galima dėl neį-
vykusių vienokių ar kitokių 
švenčių, koncertų, tai daug 
daugiau džiaugsmo atnešė tai, 
kad kultūros sostinės idėja su-
būrė miestelio bendruomenę, 
atskleidė gražiausius jos talen-
tus ir iki tol nepastebėtus resur-
sus. Tą pokalbyje su „Rokiškio 
Sirena“ akcentavo ir Juodupės 
– Lietuvos mažosios kultūros 
sostinės projekto rengėja Lina 
Meilutė–Datkūnienė.

Abejonių būta: ar „pa-
temps“ miestelio kultūra tokį 

sudėtingą ir ambicingą projek-
tą? Būtent covid-19 epidemija 
tiems, kurie neieško lengvų 
kelių, tapo galimybių laiku. 
Taigi, Juodupę tik pasveikinti 
galima už tai, kad šie sunkūs 
metai šiam kraštui tapo atradi-
mų metais. 

Apie tai, kokie vaisingi šie 
metai buvo Juodupės kraštui, 
liudija miestelio bendruome-
nės dovana vieni kitiems – 
fantastiško grožio ir jautrumo 

filmas. Pusantros valandos 
dėmesio savo kraštui, savo ta-
lentams, savo tyliems, ne vi-
suomet į objektyvų šviesą pa-
tenkantiems žmonėms.

Atskiros pagyros Mažosios 
kultūros sostinės uždarymo 
renginio organizacinė koman-
da už ypatingą požiūrį į savo 
miestelį ir jo žmones. Rengiant 
virtualią ceremoniją nenueita 
lengviausiu keliu: nesamdyta 
brangių grupių (tiesa, keli žino-

mų grupių pasirodymai buvo), 
nebandyta kurti improvizuo-
tos šventinės ceremonijos prie 
eglės, pasitelkiant savuosius 
resursus. Ir po to vaikant žmo-
nes, kad jie nesibūriuotų lauk-
dami, kada įsižiebs eglutė. 

Vietoj to juodupėnai sau ir 
kitiems dovanojo unikalų fil-
mą, kuris jau dabar „Rokiškio 
Sirenos“ facebook paskyroje 
sulaukė per 30 tūkst. peržiūrų. 
Neabejotina, kad šis skaičius 

tik augs. Mat filmas įdomus ne 
tik miestelio žmonėms: kūrėjų 
sumanymas gerokai peržengia 
ne tik šio krašto, ne tik rajono, 
bet ir Lietuvos ribas.

Plojo pypsėdami
Taigi, šeštadienį, dar gero-

kai iki 18 val. Juodupės link 
jau traukė automobilių iš Ro-
kiškio grupelės. Tačiau eglu-
čių ceremonijoms taip įprasto 
būriavimosi buvo išvengta: 
miestelio žmones ir svečius 
pačioje jo širdyje sutiko... 
didžiulis ekranas. O gatvė 
nuo pat kalno iki centro tapo 
improvizuotu kino teatru ant 
ratų. 

Filmo jungtis – atgaivinta 
„Rojaus obuoliukų“ – Juodu-
pės miestelio apdovanojimų 
tradicija. Apdovanotųjų gretos 
– nuo patriotizmą puoselėjan-
čios jaunosios karės, iki šio 
krašto metraštininkų, nuo gro-
žį savo daugiabučio kieme ku-
riančios moters, iki įspūdingą 
postūmį miestelio įstaigoms 
davusių žmonių. Jautrus, šiltas 
pasakojimas buvo palydimas 
aplodismentais – negalėdami 
ploti rankomis, žiūrovai kie-
kvieno nominanto paskelbi-
mą palydėdavo griausmingais 
pypinimis automobilių garso 
signalais.

Kartu šis filmas buvo ir 
įspūdinga Juodupės pasta-

rųjų metų įvykių retrospek-
tyva: nuo miestelio pirmojo 
paminėjimo datą daugiau nei 
dviem šimtais metų paanks-
tinusio istorinio atradimo, iki 
kultūrinių renginių, švenčių, 
konferencijų.

Labai jautru ir šilta buvo tai, 
kad nebuvo pamiršti ir jaunieji 
miestelio talentai. Prisiminti 
žmonės, kurie likimo vėjų buvo 
nunešti į kitas Europos šalis ar 
net už Atlanto, bet saugantys 
Juodupės paveikslą savo širdy-
se. Siužetų herojais tapo daugy-
bė paprastų, kasdien miestelio 
gatvėse skubančių žmonių. Ku-
rie apie savo kraštą kalbėjo su 
tokia šiluma ir meile, kurios ne-
atstos jokios kviestinės žvaigž-
dės, brangiausi fejerverkai ir 
šou programos. 

Kurdami šventę sau, juodu-
pėnai dovanojo ją ir kitiems. 
Kaip įkvepiantį pavyzdį, kad 
sėkmę lemia žmogaus protas, 
talentas, meilė savajam kraštui. 

O dabar, pasivaikščioda-
mi vakarais miestelio aikšte, 
žmonės galės grožėtis ir įspū-
dinga eglute, ir mažų, išradin-
gai papuoštų eglaičių alėja. 

O Mažosios kultūros sosti-
nės vardą primins ir iki Kalė-
dų gimsiantys meno objektai 
– įspūdingi piešiniai ant dau-
giabučių sienų.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Nuo penktadienio 
ryto – 133 nauji 
covid-19 atvejai rajone

Covid-19 plitimas rajone 
įgauna pagreitį. Nuo gruo-
džio 11-osios ryto iki gruo-
džio 14-osios ryto užfiksuo-
ti net 133 užsikrėtimo šia 
infekcija atvejai. Šias žinias 
„Rokiškio Sirenai“ pranešė 
Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro Rokiškio 
skyriaus vyriausioji spe-
cialistė, laikinai vykdanti 
skyriaus vedėjo funkcijas, 
Daivutė Bulovienė.

Aiškėja epidemijos mastai 
Rokiškio šv. apaštalo evan-
gelisto Mato senelių globos 
namuose. Specialistė teigė, 
kad duomenys apie teigia-
mus testus vis dar plaukia, 

tačiau jau dabar žinoma, kad 
covid-19 užsikrėtę per 40 
šiuose namuose gyvenančių 
ir dirbančių asmenų. 

Pasak pašnekovės, dideli 
infekcijos židiniai rajone yra 
trys: minėtieji senelių namai, 
Rokiškio psichiatrijos bei ra-
jono ligoninės. 

Viso nuo infekcijos pra-
džios kovo mėn. covid-19 
nustatyta 550 rajono gyven-
tojų. Serga 377, pasveiko 
157 asmenys. 

Nuo covid-19 mirė 3, o 
dar 13 rajono gyventojų mirė 
nuo gretutinių ligų (bet buvo 
infekuoti ir covid-19).

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rokiškėnę apgavo romų 
tautybės asmenys

Į Rokiškio Sireną krei-
pėsi skaitytoja, su prašy-
mu perspėti žmones apie 
po kiemus važinėjančius 
ir neva naujais drabužiais 
prekiaujančius romų tau-
tybės asmenis: 

„Ketvirtadienio dieną į 
mano kiemą atvyko romų 
tautybės asmenys. Man sun-
ku paaiškinti, kaip viskas 
įvyko, jaučiuosi tarsi užhipn-
otizuota.

Iš automobilio išlipę vyrai 
pradėjo į mano kiemą krauti 
maišus, pilnus drabužių, sa-
kydami, jog parduoda nau-
jus, kokybiškus drabužius.

Kadangi esu jau pensinin-
kė ir nelabai man tų drabužių 

reikia, bandžiau sakyti, jog 
manęs nedomina jų siūlo-
mos prekės, tačiau jie taip 
įkalbinėjo, o gal užbūrė, jog 
galiausiai patikėjau ir pada-
viau jiems 100 Eurų. Tada tie 
asmenys paprašė duoti dar 50 
Eur., vis kartojo, jog čia labai 
geri, nauji, firminiai drabu-
žiai ir t.t. ir atidaviau dar 50 
Eur. Tai galiausiai nusipirkau 
maišą dėvėtų skudurų už 150 
Eurų. 

Mano prašymas būtų vie-
nas - žmonės, būkite atsargūs, 
nesileiskite į kalbas su šiais 
žmonėmis, nes net nepajau-
site, kaip iš jūsų bus išvilioti 
pinigai“.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

Pandėlio parapija: išmoktos karantino pamokos 
ir bažnyčios jubiliejaus laukimas

Kunigas Albertas Kasperavičius akcentavo pagarbos vieni kitiems svarbą,                       L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Įsigyti Carito žvakelių, kalėdaičių, paaukoti galima tik bekontaktiniu būdu.

Pandėlio bažnyčios istorijos pristatymo akcentai.

Dėl karanino ne pačius 
lengviausius laikus išgy-
venanti Lietuvos katalikų 
bažnyčia vėl atsidūrė po-
puliarumo medžiotojų tai-
kikliuose. Jau pasigirsta 
kaltinimai, kad bažnyčios 
esą tampa rizikos zonomis. 
Pandėlio tikintieji atviri: 
norintieji rasti epidemijos 
židinius verčiau turėtų at-
kreipti dėmesį į „prekybos ir 
pramogų sostines“, kuriose 
tarp lentynų su krepšeliais 
prasilenkti neįmanoma, o 
ne į visų saugumo reikala-
vimų paisančias parapijų 
bendruomenes. Pandėliečiai 
džiaugiasi spėję parengti ir 
visuomenei pristatyti unika-
laus projekto dalį. Nors ir ne 
taip, kaip norėjo...

Griežtų ribojimų šešėlis
„Rokiškio Sirena“ kiekvie-

ną savaitgalį rengia šv. Mišių 
transliacijas iš Rokiškio de-
kanato bažnyčių. Mūsų skai-
tytojams, ypač vyresnio am-
žiaus, priklausantiems rizikos 
grupėms, ar sergantiesiems, 
tos transliacijos – svarbios. 
Laikraščio facebook paskyro-
je jau susiformavo nemenka 
Lietuvos ir užsienio tikinčiųjų 
kraštiečių bendruomenė, kuri 
džiaugiasi bent virtualiai galė-
dama pabūti su savo parapijie-
čiais, išvysti savo bažnyčias, 
savo dvasininkus, išklausyti 
jų pamokslus, kartu dalyvauti 
šv. Mišių aukoje. Tą liudija ir 
nemenki transliacijų peržiūrų 
skaičiai. 

Į Pandėlį „Rokiškio Sire-
na“ vyko ypatingą advento 
sekmadienį. Tai – džiaugs-
mingasis sekmadienis, kurio 
metu kunigas šv. Mišias au-
koja apsirengęs rožinės spal-
vos arnotu, uždegama tokios 
pat spalvos Advento vainiko 
žvakė. 

Deja, nuotaikos parapijose 
ne tokios šviesios, kaip būtų 
galima tikėtis. Karantino su-
griežtinimo šešėlis vis labiau 
juntamas, kaip ir nepelnyti 
priekaištai tikintiesiems, esą 
jie nesilaiko karantino reika-
lavimų.

Pandėlio parapijos pavyz-
dys rodo, kaip per trumpą lai-
ką galima išmokti daugybės 
naujovių. Štai pirmojo karan-
tino metu dvasininkai akivaiz-
džiai sakė: išmokyti vyres-
niuosius priimti šv. Komuniją 
į rankas – misija neįmanoma. 
O paprasto sekmadienio šv. 
Mišios rodo – jiems pavyko. 

Eilė šv. Komunijos belau-
kiant – pavyzdinė, atstumus 
galima liniuote matuoti. Ab-
soliuti dauguma tikinčiųjų ją 
priima į rankas. 

Didelės pagarbos nusipel-
no ir dvasininkų pastangos. 
Paprastas pavyzdys: kad ti-
kintieji nestovėtų eilėje prie 

klausyklos, Pandėlio klebonas 
Albertas Kasperavičius išpa-
žinčių klausė ir po šv. Mišių. 
O nespėjusiems laiku atlikti 
išpažintį ir Komuniją priimti 
pamaldų metu, ji buvo dalina-
ma ir po šv. Mišių. 

Apie tai, kad kažkas rinktų 
aukas – nė kalbos. Padėta pin-
tinėlė, ir kiekvienas gali pini-
gėlį įmesti bekontakčiu būdu. 
Lygiai taip pat už auką galima 
įsigyti ir Carito žvakelę, ir ka-
lėdaičių.

Nors kunigas A. Kasperavi-
čius su viltimi kalbėjo apie at-
einančios savaitės planus, apie 
tradiciją pasikviesti svečią ku-
nigą (ne pramogos dėlei, o dėl 
to, kad galėtų išpažintį atlikti 
tie, kurie dėl įvairių priežasčių 
nedrįsta pasisakyti nuodėmių 
savajam dvasininkui). Jis pa-
brėžė, kad jei ir nepavyktų 
pakviesti svečio dvasininko, 
jis paskutiniąją savaitę daug 
laiko skirs tikintiesiems patar-
nauti.

Pristatė bažnyčios istoriją
Karantinas sujaukė pandė-

liečių planus surengti artėjan-
čiam gražiam jubiliejui skirtą 
šventę. Kaip prasitarė kunigas 
A. Kasperavičius, 2021-ai-
siais Pandėlio bažnyčia minės 
220 metų jubiliejų ir tai progai 
ruošiamasi jau dabar. Jaunieji 
Pandėlio tikintieji su mokyto-
ja Egle Glemžiene Kalėdoms 
rengė spektaklį, deja, jo paro-
dyti jau nepavyks. Buvo suma-
nyta bent jau parengti skaidrių 
pristatymą. „Galvojome, kurį 
sekmadienį rengti: ar palaukti 
gruodžio 20-osios, ar rodyti 
dabar“, – prisipažino dvasinin-
kas. Ir bendruomenė nesukly-
do, paankstinusi pristatymą. 
Jis – labai įdomus, išsamus. 
Šį pristatymą galima pamatyti 
„Rokiškio Sirenos“ facebook 
paskyroje, šv. Mišių Pandėlio 
bažnyčioje vaizdo įraše.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Karantinas pratęstas iki sausio 31 d., bus uždaromos parduotuvės, apribojamas judėjimas
Griežtinant karantiną, 

Lietuvoje nuo trečiadienio 
bus uždaryta dauguma par-
duotuvių, išskyrus maisto 
prekių, apribojamas žmo-
nių išvykimas iš namų be 
svarbios priežasties, tačiau 
šeimoms bus leidžiama pa-
likti namus pasivaikščioti 
atvirose vietovėse savival-
dybės ribose, nesusitinkant 
su kitais žmonėmis.

Tokį sprendimą sekmadie-
nio vakarą priėmė į pirmąjį 
posėdį susirinkusi Ingridos 
Šimonytės vadovaujama Vy-
riausybė.

„Man atrodo, kad reikia 
labai atviromis akimis žiūrė-
ti į tai, kas vyksta ir ne vel-
tui šiandien girdėjome, kad 
ir kitos valstybės, konkrečiai 
Vokietija, taip pat įveda labai 
griežtus apribojimus, kurie 
taip pat įsigalioja nuo trečia-
dienio“, – posėdyje sakė I. 
Šimonytė.

„Matyt, kad iššūkiai mums 
visiems yra labai panašūs: ga-
lėjome turbūt kažką padaryti 

gerokai anksčiau negu yra 
šiandien ir galbūt šiandien 
jau būtume toje situacijoje, 
kada galėtume naudoti tradi-
cines kontrolės priemones ir 
truputį ramiau laukti Kalė-
dų“, – kalbėjo ji.

Pasak jos, šiuo metu sunku 
pasakyti, kur yra blogiausia 
padėtis ar didžiausia rizika, 
todėl įvesti griežti ribojimai 
reikalingi, kad būtų galima 
grįžti prie situacijos, kai ri-
zikas valdyti galima ribojant 
tik konkrečius sektorius.

„Lietuvoje nėra saugios 
vietos“, – konstatavo prem-
jerė.

Be maisto parduotuvių, 
toliau dirbti galės vaistinės, 
veterinarijos, optikos prekių 
ir ortopedijos techninių prie-
monių parduotuvės. Jose vie-
nam asmeniui turi būti sutei-
kiamas 10 kvadratinių metrų 
plotas.

Veikti taip pat galės inter-
netinės prekybos prekių atsi-
ėmimo vietos.

„Čia vėl gi siūloma pasi-
naudoti patirtimi, kuri buvo 

pavasario karantino metu, kai 
veikė iš esmės tos prekybos 
ar paslaugų įstaigos, kurios 
teikė būtinąsias, labai reika-
lingas prekes ir paslaugas, 
kur nėra rizikos dėl artimo 
kontakto“, – kalbėjo I. Šimo-
nytė.

Švietimo įstaigos dirbs 
nuotoliniu būdu, tačiau dar-
želiai turės priimti vaikus, 
jei jų tėvai neturi galimybės 
dirbti nuotoliniu būdu.

Uždraustos bet ko-
kios kontaktinio pobūdžio 
paslaugos, o apgyvendinimo 
paslaugos gali būti teikiamos 
tik izoliacijai.

Nuo trečiadienio bus drau-
džiama išvykti už savo savi-
valdybės ribų, nebent vyks-
tama į darbą, laidotuves, dėl 
būtinosios medicinos pagal-
bos ar į sau priklausančius 
namus kitoje savivaldybėje. 
Šis draudimas galios iki sau-
sio 3 dienos.

„Siūlome remtis ta patir-
timi, kuri buvo pavasarį, ve-
lykiniu laikotarpiu, kai buvo 
ribojamas judėjimas tarp skir-

tingų savivaldybių, išskyrus 
jeigu ten yra turimas nekil-
nojamasis turtas, bet bendras 
principas, kurį siūlome nusta-
tyti – nutarėme, kad šeimos 
laikytųsi savo gyvenamosios 
vietos, nebent išvykti yra bū-
tina“, – sakė premjerė.

Taip pat įvedamas draudi-
mas išvykti iš namų, nebent 
tai susiję su darbu, apsipirki-
mu parduotuvėje, vykstama 
į laidotuves, gydymo įstaigą, 
prižiūrėti savimi pasirūpinti 
negalinčių asmenų. Vienos 
šeimos nariams bus galima 
išvykti pasivaikščioti atviroje 
vietoje.

Pasak I. Šimonytės, išimtis 
leisti išvykti pasivaikščioti 
padaryta siekiant, kad perne-
lyg nenukentėtų žmonių emo-
cinė būklė.

Uždrausta bendrauti ne su 
savo namų ūkio gyventojais, 
išskyrus neatidėliotinus atve-
jus. 

„Yra siekiama sumažinti 
kontaktų skaičių, todėl ir bu-
vęs sprendimas Vyriausybės 
dėl dviejų šeimų ar dviejų 

namų ūkių tarpusavio kontak-
tų yra keičiamas ir siūlomas 
principas, kad bendravimas 
liktų vienos šeimos ribose“, – 
kalbėjo I. Šimonytė.

Taip pat nebebus leidžiami 
individualūs fizinio aktyvu-
mo užsiėmimai, tačiau toliau 
galės vykti aukšto meistriš-
kumo sporto pratybos.

„Yra siūloma atsisakyti iš-
imties dėl individualių fizinio 
aktyvumo užsiėmimų, kaip 
turinčių artimą kontaktą ir 
keliančių tam tikrą papildomą 
riziką“, – sakė I. Šimonytė.

Šios sąlygos galios iki sau-
sio 31 dienos.

Pasak I. Šimonytės, jeigu 
situacija pagerėtų anksčiau, 
galėtų būti svarstomas karan-
tino sąlygų peržiūrėjimas jas 
sušvelninant.

„Dėl tikrumo ir mažesnio 
blaškymosi yra siūloma pa-
tvirtinti šiuos apribojimus 
iki sausio 31 dienos. Nors tai 
atrodo gana ilgas laikotarpis, 
bet ekspertų siūlymu, laiko-
tarpis nuo penkių iki septynių 
savaičių yra pageidautinas ir 

mano pačios vertinimu, vis 
dėlto geriau yra turėti iš karto 
maksimalų laikotarpį, jeigu 
taip galima pasakyti tokio-
mis netikromis sąlygomis, 
ir vėliau netikėtai situacijai 
galbūt klostantis geriau arba 
atsiradus kitoms kontrolės 
priemonėms ir įrankiams, tie-
siog persvarstyti apribojimų 
atšaukimą negu nuolat laiky-
ti visuomenę įtampoje, kas 
kažkiek laiko pratęsinėjant iš 
esmės tas pačias priemones“, 
– kalbėjo ji.

Finansų ministrė Ginta-
rė Skaistė sakė, jog biudžete 
bus numatomos priemonės 
suteikti paramą darbuotojams 
ir verslui, nukentėsiantiems 
nuo apribojimų.

Pasak jos, konkrečios 
priemonės bus pristatytos 
artimiausią savaitę. Ji tikino, 
jog žmonės ir verslas nebus 
palikti nuošalyje. Tai, kad 
biudžete bus numatytos lėšos 
kompensuoti už įvedamus 
suvaržymus, patvirtino ir I. 
Šimonytė.

BNS inform.

Įsigaliojus judėjimo tarp savivaldybių ribojimams, 
policija žada blokuoti kelius

Trečiadienį įsigaliojus 
žmonių judėjimo riboji-
mams, policija žada įrengti 
kontrolės postus keliuose.

„Viena iš priemonių bus 
savivaldybių centrų blokavi-
mas – toks, koks buvo Velykų 
savaitgalį“, – BNS sekmadie-
nį sakė Lietuvos policijos ge-
neralinis komisaras Renatas 
Požėla.

Jis kalbėjo netrukus po 
to, kai Vyriausybė nuspren-
dė, kad nuo trečiadienio bus 
draudžiama išvykti už savo 
savivaldybės ribų, nebent 
vykstama į darbą, laidotuves, 
dėl būtinosios medicinos pa-
galbos ar į sau priklausančius 
namus kitoje savivaldybėje.

Savivaldybės ribose na-
mus galima palikti tik esant 
svarbiam reikalui, taip pat bus 
galima pasivaikščioti atvirose 
vietovėse, bet tik vienai šei-
mai ar vienam namų ūkiui.

R. Požėla teigė, kad pirma-
dienį su Vidaus reikalų mi-
nisterijos vadovybe ketinama 
apsvarstyti ir alternatyvias 
priemones.

„Kokios kitos alternaty-

vios priemonės bus taiko-
mos, tai šiek tiek dar turime 
laiko – rytoj turbūt spręsime. 
Aš manau, kad rytoj aiškumo 
turėsime“, – teigė policijos 
vadovas.

„Išdirbsime tuos algori-
tmus, bet esminis dalykas, 
jog žmonės turės įrodyti, kad 
jeigu vyksta, tai atitinka tuos 
reikalavimus, kurie yra nu-
statyti Vyriausybės nutarime. 
Komunikuosime, kalbėsime 
apie tai, kad be būtino reika-
lingumo žmonės tiesiog ne-
važiuotų ir viskas“, – kalbėjo 
R. Požėla.

Anot policijos vadovo, į 

pagalbą blokuojant kelius, 
kaip ir Velykų savaitgalį, ke-
tinama pasitelkti ir Karo poli-
ciją bei šaulius.

„Turbūt kito kelio neturi-
me, nes šalia karantino prie-
monių įgyvendinimo kitų 
policijos funkcijų nuo mūsų 
niekas nenuėmė ir nenuims. 
Turėsime vykdyti ir įprastas 
funkcijas, todėl reikia atitin-
kamai paskirstyti pajėgumus, 
kad nenukentėtų reagavimas 
į gyventojų pranešimus, vie-
šoji tvarka. Čia kolegų para-
ma yra gyvybiškai svarbi“, 
– sakė generalinis komisaras.

BNS inform.

Tėvai gaus nedarbingumą, dėl subsidijų 
už prastovas sprendimas trečiadienį

Socialinės apsaugos ir 
darbo ministrė Monika 
Navickienė sako, kad na-
muose su mažais vaikais 
pasiliekantys tėvai galės 
gauti nedarbingumo iš-
mokas, kaip ir pirmojo 
karantino metu, o spren-
dimus dėl paramos darb-
daviams, savarankiškai 
dirbantiesiems Vyriausy-
bė turėtų priimti trečia-
dienį.

„Taip, bus galima ligos 
apimtyje – taip, kaip ir buvo 
pirmojo karantino metu“, – 
BNS sakė M. Navickienė.

Per pirmąsias dvi ka-
rantino savaites kovą, kai 
buvo uždarytos mokyklos ir 
darželiai, buvo išduota 293 
tūkst. nedarbingumo pažy-
mų, iš jų 116 tūkst. – dėl 
saviizoliacijos arba vaikų 
priežiūros. Balandį pasta-

rųjų skaičius siekė apie 60 
tūkst., tuo metu gegužės vi-
duryje – 51 tūkst.

Pasak socialinės apsaugos 
ir darbo ministrės, šiuo metu 
svarstomas ir pagalbos prie-
monių paketas darbdaviams 
bei savarankiškai dirbantiems 
asmenims.

„Peržiūrime dabar prasto-
vų mechanizmą, savarankiš-
kai dirbančių asmenų paramai 
priemones planuojame, nes 
viskas turi atsigulti į biudžetą 
(...) Trečiadienį bus priemo-
nių paketas, kurį bus galima 
pakomentuoti plačiau“, – tei-
gė M. Navickienė.

Ji pridūrė, kad subsidijų ir 
išmokų sumos dar nėra aiš-
kios.

Praėjusios kadencijos Vy-
riausybė buvo numačiusi, kad 
darbdaviams, paskelbusiems 
prastovą ir jos metu išlaikan-
tiems darbo vietas, valstybė, 

kaip ir pavasarį, mokėtų 70 
proc. darbuotojų atlyginimo 
subsidijas, bet ne daugiau 
kaip 1,5 minimalios algos 
(910,5 euro iki mokesčių 
arba 656 eurus „į rankas“) 
– tokia išmoka būtų moka-
ma, jeigu darbdavys ir pats 
mokėtų 30 proc. algos, kitu 
atveju šis santykis būtų 90 
proc. ir 10 proc., o mak-
simali subsidija siektų tik 
vieną MMA (607 eurai iki 
mokesčių arba 437 eurai „į 
rankas“).

Pavasarį pusę darbo vie-
tų darbdaviai turėjo išlai-
kyti bent tris mėnesius nuo 
subsidijos mokėjimo pa-
baigos. Subsidijų negautų 
darbdaviai, atleidę darbuo-
tojus savo iniciatyva be jų 
kaltės arba išleidę neapmo-
kamų atostogų darbuotojo 
prašymu.

BNS inform.

Apribojimai kelionėms į užsienį 
antrojo karantino metu nebus taikomi

Lietuvoje apribojus gy-
ventojų judėjimą tarp sa-
vivaldybių, Vyriausybės at-
stovai sako, kad kelionių į 
užsienį riboti neketina.

„Pandemijos metu reko-
menduojama susilaikyti nuo 
nebūtinų kelionių į užsienį, 
tačiau Lietuvos piliečiai į Lie-
tuvą visada gali grįžti“, – pir-
madienį BNS sakė premjerės 
Ingridos Šimonytės atstovė 
spaudai Rasa Jakilaitienė.

„Išvykti nedraudžiama. 

Svarbu pasitikrinti, kokius 
apribojimus, reikalavimus ša-
lys taiko iš Lietuvos atvyks-
tantiems“, – sakė premjerės 
atstovė.

Pasak R. Jakilaitienės, 
šiuo metu sienų neuždaro ir 
kitos Europos šalys.

„Antrosios pandemijos 
bangos metu valstybių sienos 
nebeuždaromos. Žmonių ju-
dėjimas reguliuojamas viso-
je Europos Sąjungoje bendra 
tvarka: reikalaujama izoliuo-
tis, turėti neigiamą testą, o jei 

situacija šalyje, iš kurios at-
vykstama labai prasta, pilie-
čiai neįleidžiami“, – sakė ji.

Premjerės atstovė taip pat 
teigė, jog asmenys, kuriems 
reikia išvykti iš šalies, galės 
judėti tarp savivaldybių.

„Jei reikia išskristi, žino-
ma, kad bus galima į oro uos-
tą nuvykti“, – sakė ji. Vis dėl-
to R. Jakilaitienė įspėjo, kad 
į Lietuvą iš užsienio parvykę 
asmenys taip pat turės paisyti 
karantino ribojimų.

BNS inform.

Finansų ministerija: Lietuvos BVP šiemet 
smuks 1,5 proc., kitąmet augs 2,8 proc.

Lietuvos ekonomika dėl 
su koronaviruso krize su-
sijusio šoko susitrauks 1,5 
proc., tuo metu 2021 metais 
bendrasis vidaus produk-
tas (BVP) galėtų augti 2,8 
proc., o 2022–2023 metais – 
vidutiniškai po 3,1 procento 

per metus, prognozuoja Fi-
nansų ministerija.

Rugsėjo mėnesį ministerija 
2020 metams taip pat progno-
zavo 1,5 proc. BVP smuki-
mą, tačiau tikėjosi, kad 2021 
metais jis augs 3,3 procento. 

2022 ir 2023 metams tuomet 
prognozuotas 2,3 proc. me-
tinis ekonomikos augimas.
Prognozuojama, kad šiemet 
užimtų gyventojų skaičius 
sumažės 1,9 proc., o nedarbo 
lygis išaugs iki 8,8 procento.

BNS inform.
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Būkite atsargūs: nelipkite ant pirmojo ledo 
ir nerizikuokite savo gyvybe!

Vos vandens telkiniams 
spėjus pasidengti pirmuoju 
plonu ledu, ant jo jau paste-
bėta besisukinėjančių žvejų. 
Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamentas 
įspėja, kad taip elgdamiesi 
žvejai rizikuoja savo gyvy-
bėmis. Šiuo metu ledas dar 
netvirtas ir ant jo vaikščioti 
ir žvejoti draudžiama. De-
partamento duomenimis, 
šiemet ugniagesiams gelbė-
tojams 358 kartus teko at-
likti gelbėjimo darbus van-
denyje. Jų metu jie ištraukė 
118 skenduolių ir išgelbėjo 
18 gyventojų.

Ugniagesiai primena, jog 
ledas laikomas tvirtu, jeigu jo 
storis yra daugiau kaip 7 cm. 
Toks ledas jau išlaiko žmogų. 
Tačiau kad jis išlaikytų grupę 
žmonių, jo storis turi būti ne 
mažesnis kaip 12 cm. Tvir-
tas ledas visada turi mėlyną 
arba žalią atspalvį, o matinės 
baltos spalvos arba geltono 
atspalvio ledas yra netvirtas. 
Trapus, plonas ledas būna tose 
vietose, kur jame įšąla medžių 
šakos, lentos ir kiti daiktai, o 

taip pat arti krūmų, medžių, 
nendrių. Netvirtas ledas susi-
daro ir tose vietose, kur įteka 
upeliukai, vanduo iš gamyklų, 
yra šaltinių. Ypač atsargiems 
reikia būti ir prie kranto, nes 
čia ledas silpnesnis ir jame 
gali būti įtrūkimų. Ledas labai 
pavojingas ir atodrėkių metu.

Jei vis dėlto įlūžote, nepa-
siduokite panikai ir nepraras-
kite savitvardos. Ropškitės ant 
ledo į tą pusę iš kur atėjote, o 
ne plaukite pirmyn. Nesikapa-
nokite vandenyje ir visu kūno 
svoriu neužgulkite ledo kraš-
to. Ant ledo užšliaužti reikia 
plačiai ištiesus rankas, kad 
padidėtų atramos plotas. Pa-

sistenkite kaip galima daugiau 
krūtine užgulti ledą, paskui at-
sargiai ant jo iškelti vieną koją, 
po to kitą. Užšliaužus ant ledo, 
negalima tuojau pat stotis. Rei-
kia nusiridenti nuo eketės kuo 
toliau į tą pusę iš kur atėjote, 
nes ten ledas tvirtesnis. Tik 
išlipus ant kranto reikia bėgti, 
kad sušiltumėte ir kuo greičiau 
pasiekti šiltą vietą.

Jeigu pamatėte skęstantį 
žmogų, pirmiausia kvieski-
te gelbėtojus skubiosios pa-
galbos tarnybų telefonu 112. 
Jeigu galite jam padėti, rei-
kia veikti greitai ir ryžtingai, 
nes žiemą vandenyje žmogus 
greitai sušąla, o permirkę rū-

bai neleidžia ilgai išsilaikyti 
vandens paviršiuje. Artintis 
prie eketės reikia labai atsar-
giai, geriausia šliaužte, plačiai 
ištiesus rankas. Jei yra gali-
mybė, po savimi pasidėkite 
lentą ir šliaužkite ant jos. Priš-
liaužti prie pat eketės krašto 
negalima, nes ledas įlūš, jeigu 
jūs mėginsite skęstančiajam 
paduoti ranką ir jį ištraukti. 
Ledas išlaiko žmogų tik už 
3–4 m nuo eketės krašto, todėl 
skęstančiajam reikia ištiesti 
lazdą, lentą ar numesti virvę. 
Gelbėjimui galima panaudoti 
ir tvirtai surištus šalikus. Jeigu 
nelaimės vietoje yra keli gel-
bėtojai, jie gali paimti vienas 
kitą už kojų ir atsigulę ant ledo 
sudaryti grandinę iki eketės.

Ištraukus žmogų ant ledo, 
reikia su juo kuo toliau šliauž-
ti nuo pavojingos vietos ir 
kaip galima greičiau skendu-
sįjį pristatyti į šiltą vietą. Čia 
nukentėjusį ištrinti, pagirdyti 
karšta arbata, perrengti sau-
sais rūbais, suteikti pirmąją 
medicinos pagalbą.

Priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo departamento

infom.

Investavusių pramonės įmonių
šiemet sumažėjo

Investavusių pramonės 
įmonių šiemet, palyginti su 
2019 metais, sumažėjo, tam 
įtakos turėjo koronaviruso 
pandemija, rodo Statistikos 
departamento apklausos 
duomenys.

30 proc. apklaustų pramo-
nės įmonių vadovų šiemet 
teigė, kad investicijos padi-
dėjo, 45 proc. – kad suma-
žėjo, o pernai jų dalis buvo 
atitinkamai 42 proc. ir 37 
procentai. 4 proc. įmonių šie-
met visai neturėjo investicijų 
(prieš metus – 5 proc.).

Didžiausia dalis įmonių, 
investavusių 2020 metais, 
buvo pagrindinių metalų ga-
mybos veiklose, mažiausia 
– popieriaus ir popieriaus ga-
minių gamybos veiklose. 

Pramonės įmonės šiemet 
investavo į įrenginių atnau-
jinimą (36 proc.), gamybinio 
pajėgumo plėtrą (29 proc.), 
produkcijos gamybos mo-
dernizavimą (15 proc.) bei 

kitiems tikslams (20 proc.) 
(užterštumui mažinti, darbo 
saugos priemonėms įsigyti 
ir kitur).

Šiemet, palyginti su 
2019-aisiais, mažiau įmonių 
investavo į gamybinio pajė-
gumo plėtrą ir daugiau – ki-
tiems tikslams.

2021 metais 31 proc. ap-
klaustų įmonių vadovų pla-
nuoja investuoti į senų įren-
ginių pakeitimą, 26 proc. – į 
gamybinio pajėgumo plėtrą, 
18 proc. žada skirti investici-
jų produkcijos gamybai mo-
dernizuoti.

Apklausos duomenimis, 
investicijas labiausiai skati-
na gaminamos produkcijos 
paklausa – šią priežastį nuro-
dė 84 proc. įmonių vadovų. 
Didelę įtaką investicijoms 
turi ir naujų technologijų 
plėtra bei kvalifikuota darbo 
jėga (79 proc.) ir finansiniai 
ištekliai arba numatomas 
pelnas (76 proc.).

BNS inform.

Vatikane Piemenėlių mišios
šiemet bus aukojamos anksčiau

Popiežius Pranciškus 
tradiciškai per Kūčias 
aukojamas mišias aukos 
dviem valandomis anks-
čiau nei paprastai, at-
sižvelgdamas į Italijoje 
galiojančią komendanto 
valandą, ketvirtadienį pa-
skelbė Vatikanas.

Vadinamosios Bernelių 
(Piemenėlių) mišios, ku-
rios Šv. Petro bazilikoje 
gruodžio 24 dieną paprastai 
vyksta nuo 21 val. 30 min. 
vietos (22 val. 30 min. Lie-
tuvos) laiku, šiemet prasidės 
19 val. 30 min. (20 val. 30 
minučių). 

Kadangi paprastai mišios 
užtrunka pusantros valan-
dos, tikintieji turės pakan-
kamai laiko sugrįžti namo 
iki 22 val., kai visoje šalyje 
prasideda komendanto va-
landa.

Paprastai į šias mišias 
susirenka didelės minios 
žmonių, tačiau Vatikanas 
pranešė, kad dalyvių skai-
čius popiežiaus aukojamo-
se mišiose gruodį ir sausio 
pradžioje bus labai riboja-
mas dėl reikalavimų laikytis 
saugaus atstumo.

83 metų pontifikas, retai 
pasirodantis su apsaugine 
kauke viešumoje, lapkri-
tį buvo priverstas atšaukti 
savo visuotines audiencijas, 
išaugus naujų užsikrėtimų 
koronavirusu skaičiui. 

Italija buvo viena pirmų-
jų Europos valstybių, anks-
čiau šiais metais patyrusių 
koronaviruso protrūkį. Iki 
šiol joje patvirtinta daugiau 
kaip 1,7 mln. užsikrėtimo 
koronavirusu atvejų, dau-
giau kaip 62 tūkst. užsikrė-
tusiųjų mirė.
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SODO, DARŽO TECHNIKA

• Tvarkingą sodo traktoriuką 
Jonsered. Variklis Briksas 12 Hp, 
mechaninė pavarų dėžė, naujos 
padangos, naujas akumuliatorius, 
deka geros būklės, nauji tepalai, 
dekos plotis 90 cm. Kaina 700 Eur. 
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Tvarkingą Jonsered 2150 pjūklą. 
Kaina 145 Eur. Tel. 8 684 20 231. 
Kupiškis
• Naują elektrinį pjūklą. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 621 51 352.  
Rokiškis
• Mažai naudotą elektrinį pjūklą, 
35 Eur. Siuntimas 4 Eur. Elektrinę 
žoliapjovę, mažai naudota, 
su krepšiu 40 Eur. Kupiškis. 
867588304. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis
• Trimerius. Nauji. Garden 60 Eur. 
Siuntimas 6 Eur. Taip pat turiu 
benzininių gyvatvorių žirklių, 55 
Eur. Turiu ir aukštakrūmę 75 Eur. 
Nauji pjūklai po 55 Eur. Kupiškis. 
867588304. Tel. 8 684 20 231. 
Kupiškis
• Pjūklą Husqwarna 40. Užsiveda 
ir dirba, kompresija gera. Kupiškis. 
Siunčiu paštu. 867588304. Kaina 
110 Eur. Tel. 8 684 20 231. 
Kupiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Naują limfodrenažinį treniruoklį. 
Kaina 49 Eur. Tel. 8 625 04 387. 
Rokiškis
• Naujus batutus. Tel. 8 625 04 387. 
Rokiškis
• Irklavimo treniruoklį. Puikus 
pasirinkimas norintiems sustiprinti 
viso kūno raumenis, pagerinti 
širdies veiklą ir padidinti plaučių 
tūrį. Užtenka 20 minučių reguliarių 
treniruočių, kad pasiektumėte 
aiškiai matomus rezultatus. 
Kaina 380 Eur. Tel. 8 674 16 031. 
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Tvarkingas stakles Meistras. 
Diskinį pjūklą su obliavimo 
funkcija, velenas su dviem peiliais. 
Trifazės. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Trifazį diskinį pjūklą su 
obliavimo funkcija. Kaina 270 Eur. 

Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• 120 lapų nenaudoto šiferio. 1,25 x 
1,00 m. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 616 39 787. Rokiškis
• Firmines, mažai naudotas 
skersavimo stakles su dėže ir 
papildomu diskeliu. 100 Eur. 
Taip pat firminį diskinį pjūkliuką, 
yra naujas papildomas diskelis. 
lagaminas, 60 Eur. Siunčiu paštu už 
3 Eur. Kupiškis. 867588304.  
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Dalimis Audi 80 B4. 2 l, 
benzinas/dujos, 85 kW.  
Tel. 8 603 09 633. Anykščiai
• Dalimis Audi 80 B3 1,8 l, 66 kW. 
Tel. 8 603 09 633. Anykščiai
• Dalimis Audi 80 B4 1,9 l, TDI, 66 
kW. Tel. 8 603 09 633.  
Anykščiai
• Dalimis VW Vento 1,9 l, TDI, 66 
kW. Tel. 8 603 09 633.  
Anykščiai
• Kaip naujus R16 ratlankius 5/112 
ET42 J6.5. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• Naujas 2020 m. Falken padangas 
195/65 R15 M+S. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• WV Golf 4 1999 m., TDi, dalimis. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Tel. 8 607 07 842. Rokiškis
• R18 ratlankius 5/112 et45 8J nuo 
Audi A4 . Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• Seat Toledo dalimis. Benzinas, 
automatinė pavarų dėžė.  
Tel. 8 685 55 567. Rokiškis
• Padangas. R16, 215/65, geros 
būklės, 4 vnt.,  likutis apie 6 mm. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 624 39 429. 
Rokiškis
• Ford Mondeo dalimis. 
Universalas, 2004 m., 2.0 l, TDCI, 
96 kW. Lieti ratai, R16, 205/55, 
m+s, geros padangos, 7 mm. TA iki 
2022.07. Visos dalys geros būklės, 
purkštukų kodas 301Z. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 624 39 429.  

Rokiškis
• Mitsubishi Space Star dalimis. 1.9 
l, TDI, 2005 m. Daugelis dalių yra, 
pigiai. Tel. 8 618 88 468. 
 Rokiškis
• R15, skardinius, 5 skylių Opel 
ratlankius. Yra ir R15 lengvojo 
lydinio ratlankiai. Galima pirkti su 
padangomis ir be jų.  
Tel. 8 682 41 823. Rokiškis
• Žiemines padangas su ratlankiais. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 600 26 446. 
Rokiškis
• Reno Espace lietus ratlankius. 
R16, 8 vnt. Tel. 8 655 16 412. 
Rokiškis
• Naujas VAZ dalis.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Bmw E46 lietus ratus su 
padangomis. M+S, R16, geros 
būklės. Yra 4 vnt. Dusetos.  
Tel. 8 699 55 273. Rokiškis
• Lietus ratus su geromis 
žieminėmis padangomis. Land 
Rover discovery.  R16, 235/70.  
Tel. 8 650 86 836. Rokiškis
• Ratlankius. R15, 5/112. Tinka 
Audi, Volkswagen. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• Seat Alhambra dalimis.  
Tel. 8 674 23 854. Rokiškis
• Opel Zafira galini kapotą  su 
stiklu. Tel. 8 648 41 007.  
Rokiškis
• Bmw X3 ratlankius su 
padangomis. M+S. Kaina 220 Eur. 
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• Dalimis 1999 m. Renault Laguna, 
universalas, 1,9 l, TDI. 2005 m. 
Ford Escort, hečbekas, 1,4 l, TDI. 
2001 m., Renault Senic, 4x4, 
džipas, 2 l, benzinas. 2001 m., 
Sanjong Muso, visureigis, 2,9 l, 
TD. Tel. 8 645 87 075.  
Rokiškis
• VW Passat B5 komforto blokus, 
1, 2 ir 3  kontaktų, bagažinės 
uždangalą, porankį.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Padangas. 185/65, R15. 

VAIZDO TECHNIKA

• Išmanųjį televizorių. Ekranas 
32 colių. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Televizorių Samsung. Plonas, 
su pulteliu. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Skaitmeninį imtuvą Gala. 14 
kanalų. Tel. 8 648 41 007.  
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Dviejų korpusų plūgą. Buvo 
kabinamas prie T-25, tvarkingas, 
tinka ir prie mažesnio traktoriaus. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis
• Mtz-50 dalimis. Dusetos.  
Tel. 8 699 55 273.  
Rokiškis
• Pildomus galinius stabdžių 
žibintus. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Traktorių MTZ-82 L. 
Kultivatorių, 3 korpusų plūgą. 
Kainos sutartinės.  
Tel. 8 620 31 828. Rokiškis
• T-40 AM. Geros padangos, nauja 
el. instaliacija. Vairas lengvas, dėžė 
nekaukia. Durys yra. Galiu atvežti. 
Dusetos. Kaina 1650 Eur.  
Tel. 8 699 55 273. Rokiškis
• MTZ-52, viskas veikia, priekabą 
2PTS-4, didžioji, su dokumentais, 
T-150 variklio galvas. Galiu atvežti. 
Dusetos. Kaina 1850 Eur.  
Tel. 8 699 55 273. Rokiškis
• T-25 kabiną. Kaina 270 Eur.  
Tel. 8 620 55 819. Rokiškis
• Ventiliatorių, kaina sutartinė.  
Tel. 8 615 19 401. Kupiškis
• Pneumatinių stabdžių komplektą, 
kaina sutartinė. Tel. 8 615 19 401. 
Kupiškis

Komplekte - 4 vnt. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 615 65 343.  
Rokiškis

www.rokiskiosirena.lt
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Per metus pramonė iš Baltijos 
šalių labiausiai augo Lietuvoje

Per metus pramonė iš Baltijos šalių labiausiai augo 
Lietuvoje, skelbia Eurostatas.

Pramonės gamyba Lietuvoje per metus – spalį, palyginti 
su 2019-ųjų spaliu – augo 1,6 proc., Estijoje – 1 proc., o La-
tvijoje ji smuko 1,1 proc., rodo pirmadienį paskelbti Euros-
tato duomenys.

Per mėnesį – spalį, palyginti su rugsėju – Lietuvoje pra-
monė smuko 1,7 proc., Estijoje – augo 2,3 proc., o Latvijoje 
– smuko 0,1 procento.

Visoje ES pramonė per metus mažėjo 3,1 proc., per mėne-
sį – augo 1,9 procento.

BNS inform.
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BALDAI

• Darbastalius. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 603 77 107. Rokiškis
• Komodą stiklinėmis sienelėmis. 
Aukštis 165 cm. Skambinti +370 
618 05041. Juodupė. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 694 19 204. Kaunas
• Puikios būklės rašomąjį stalą. 
Talpūs stalčiai. Matmenys: 65x140 
cm. Aukštis 75 cm. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 622 94 107. Rokiškis
• Dvigulę lovą, su čiužiniais. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 602 92 910. 
Rokiškis
• Naudotą, trijų dalių sekciją. 
Galima pirkti ir dalimis.  
Tel. 8 615 42 935. Rokiškis
• Stiklinį kavos staliuką. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 600 26 446.  
Rokiškis
• Dviejų dalių apvalų staliuką: 
skersmuo 0,90 m, aukštis 0,50 m, 
su ratukais. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 601 62 135. Rokiškis
• Stalą su 4 kėdėmis.  
Tel. 8 680 28 858. Rokiškis
• Sofą, tinkamą naudoti sode 
ar sodyboje. Tel. 8 680 28 858. 
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Žieminių striukių išpardavimas 
-30 proc. nuolaida. Mus rasite 
Išparduotuvėje, Taikos g. 19, 
Rokiškyje. 
• Beveik naujus, tik kartą avėtus 
odinius batelius. Dydis 36. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 621 95 444.  
Rokiškis
• Originalų Puma vyrišką džemperį, 
pirktą Puma firminėje parduotuvėje. 
Naujas, nedėvėtas. Dydis M. Visas 
ilgis 70 cm, per krūtinę 57,5 cm, 
rankovė nuo pečių 65,5 cm.  
Tel. 8 622 47 259. Anykščiai
• Vieną kartą avėtus batelius, 38 
dydis. Kaina 9 Eur.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Naujus batelius. Puikios būklės, 
buvo avėti vos 30 min. Jokių 
defektų nėra. 41 dydis. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 623 20 459. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Garso aparatūrą. Naudota. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 651 28 551.  
Zarasai
• Naują dac-ausinių stiprintuvą 
su galimybe keisti amp KGUUS. 
Veikia nuostabiai. Kaina 75 Eur. 
Tel. 8 640 42 901. Rokiškis
• Naudotas, gero gamintojo, 
Magnat kolonėles. Kaina 55 Eur. 
Tel. 8 640 42 901. Rokiškis
• Veikiantį stiprintuvą. Kaina 65 
Eur. Tel. 8 674 54 495.  
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo prekybos srityje, 
maisto pramonėje arba galiu 
dirbti pagalbinius darbus. Tinka ir 
naktinis darbas. Tel. 8 618 83 490. 
Rokiškis
• Ieškau darbo keliuose ar pas 
ūkininką. Siūlyti įvairius variantus, 
turiu B, Tr1, Tr2 ir SZ kategorijos 
vairuotojo ir traktorininko 
pažymėjimus, egzaminus laikysiu 
pavasarį. Turiu darbo ir traktorių 
priežiūros patirties, moku pjauti, 
dirbęs daug metų miškuose 
pjūklininku. Tel. 8 695 70 337. 
Rokiškis
• Ieškau darbo prekyboje, maisto 
pramonėje arba pagalbinių darbų. 
Tinka ir naktinis. Tel. 8 618 83 490. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu atlikti 
smulkius statybos darbus, galiu 
dirbti ūkyje ar miške. Siūlyti 
įvairius variantus, domina su 
apgyvendinimu. Tel. 8 692 07 403. 
Rokiškis
• 27 metų vaikinas ieško darbo. 
Galiu dirbti statybose. Siūlyti 
įvairius variantus.  
Tel. 8 670 82 679. Rokiškis
• Ieškau darbo, galiu prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmogų arba vaikus. 
Galiu dirbti visas dienas ir per 
išeigines. Turiu patirties.  
Tel. 8 625 24 087. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Įmonei reikalingi miško 
darbuotojai: pjūklininkai ir 
pagalbiniai. Tel. 8 672 50 117. 

Rokiškis
• Įmonė MB Rokiškio kasyba siūlo 
darbą ekskavatoriaus operatoriui. 
Darbas 3,5 t ekskavatoriumi. 
Reikalingas C kategorijos 
vairuotojo pažymėjimas, vykti 
pačiam į objektus. Alga nuo 800 
Eur. Tel. 8 679 19 742.  
Rokiškis
• Reikalingi meistrai statybose - 
stalius, gipso klojėjas/montuotojas, 
plytelių klojėjas, elektrikas.  
Tel. 8 692 82 549. Rokiškis
• Šiuo metu ieškome stogdengių– 
darbas Norvegijoje, Rogaland 
apskrityje. Darbas prilydomosios 
dangos klojimas. Reikalinga 2 
metų patirtis, anglų k., norvegiškas 
ID arba D numeris – privalumas. 
Atlyginimas - 220 NOK/val (bruto). 
Kaina 3300 Eur. Tel. 8 629 97 089. 
Rokiškis
• Įmonė UAB GAMUS siūlo darbą 
pardavėjui-vadybininkui pareigoms. 
CV galite siųsti: info@gamus.lt. 
Išsamesnė informacija telefonu 
arba Taikos g. 21, Rokiškis. Kaina 
1200 Eur.  
Tel. 8 663 73 703. Rokiškis
• Įmonė skubiai ieško C kategorijos 
vairuotojo darbui Lietuvoje 

ir Baltijos šalyse. Reisas jau 
pirmadienį. Atlyginimas sutartinis, 
darbas pastovus. Kiekvieną 
dieną grįžtame namo. Gyvenimo 
mašinoje nėra. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 693 33 878. Rokiškis

KITA

• Baltus rulonus - avižų ir žirnių 
mišinys. Tinka penimiems 
galvijams ir elniniams žvėrims. 
Taip pat parduodu sausą šieną. 
Kaina 18 Eur. Tel. 8 651 74 164. 

Rokiškis
• Elektros variklį, 7,5 kW ir Zid 
variklį. Tel. 8 614 19 157.  
Rokiškis
• Malkas kaladėlėmis.  
Tel. 8 652 43 741. Rokiškis
• Šviestuvą. Kaina 14 Eur.  
Tel. 8 600 26 446. Rokiškis
• Sausas malkas. Atvežu.  
Tel. 8 621 30 354. Rokiškis
• Sausas malkas. Geriausia pasiimti 
patiems. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 640 42 901. Rokiškis
• Pašarinius kviečius, miežius.  
Tel. 8 627 34 750. Rokiškis
• Beržo, baltalksnio malkas. 
Skambinti telefonu. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 633 70 907. 
Rokiškis
• Avižų ir vikių mišinio ritimius. 
Puikus pašaras penimiems 
galvijams ir elniniams žvėrims. 
Taip pat turiu sauso šieno. Kaina 18 
Eur. Tel. 8 651 74 164.  
Rokiškis
• Mažai naudotą vokišką Reck Mod 
PP 9mm Umarex walther dujinį 
pistoletą. Priregistruotas, komisas 
pirkėjo. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• Malkas. Įvairios, yra sausų.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Įvairias, sausas malkas bei 
medienos atraižas. Vežu su 
mašinine priekabėle po 2 m. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 648 26 125. 
Rokiškis
• Televizoriaus laikiklį ant sienos, 
reguliuojamas pasvirimo kampas. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis
• Sauskelnes Tena, didelio 
sugeriamumo. L dydžio. Kaina 7 
Eur. Tel. 8 683 12 770.  
Rokiškis
• Pigiai parduodu malkas rąsteliais, 
kaladėmis ir skaldytas. Baltalksnis, 
beržas. Tel. 8 699 03 637.  
Rokiškis
• Nenaudotą, prancūzišką servizą: 
6 puodeliai su lėkštutėmis ir 19 
įvairių dydžių lėkščių. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 610 49 507.  
Rokiškis
• Variklį - reduktorių . Variklis 
trifazis, apie 1 kW, išėjimo velenas 
d 38, 60 aps/min. Būklė gera. Kaina 
77 Eur. Tel. 8 685 06 891.  
Rokiškis
• Sauskelnes Tena, M dydžio, 22 
vnt., 7 Eur. Sauskelnes-kelnaites 
Tena, M dydžio, 8 vnt., 5 Eur.  
Tel. 8 618 34 320. Rokiškis
• Sausas, skaldytas malkas. Atvežu. 
Tel. 8 612 20 251. Rokiškis
• Vintažines stiklines su stovu, 6 
vnt. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• "Fasuotus durpių briketus po 10 
kg. Paletės kaina 115 Eur. (įskaitant 
PVM). Labai ilgai dega.  

Tel. 8 621 81 824. Rokiškis
• Mtz-80 priekinius ratus 
(vientilčio). Kaina už abu. Kaina 85 
Eur. Tel. 8 610 19 607.  
Rokiškis
• Įvairias knygas, kaina priklauso 
nuo knygos būklės.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Atraižas, supjautos.  
Tel. 8 674 23 854. Rokiškis
• Vežame į namus: briketai nuo 110 
Eur (mišrūs, beržas, uosis, ąžuolas); 
granulės nuo 140 Eur, įskaitant 
pristatymą.  
Tel. 8 646 01 050. Rokiškis
• Tabaką. Tel. 8 695 78 132. 
Rokiškis
• Kietojo kuro katilą Atmos DC25 
kartu su granulių degikliu.  
Tel. 8 698 16 564. Rokiškis
• 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
• Medienos pjovimo diskus. 
Skersmuo 50 cm, 2 vnt, nauji. 
45 Eur/vnt. Tel. 8 610 06 145. 
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• HP Pavilion, visą arba dalimis. 
Ekranas 17.3 colio, neįsijungia.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Nešiojamąjį kompiuterį Samsung. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis
• Nešiojamąjį kompiuterį 
Emachines.  7 Windows.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Planšetinį kompiuterį Navitel 
T500. 7colių, Android 7, 1 GB 
RAM, Mediatek procesorius, 4 
branduolių, 2 Sim, CD iki 128 
GB, nemokama navigacija, plonas 
korpusas. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 693 82 442. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Telefoną Samsung S5. Be defektų. 
Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 623 02 342. Rokiškis
• Geros būklės Oukitel wp2 
telefoną. Pilnas komplektas, 
atsparus vandeniui, smūgiams. 
Baterija laiko gerai. Kaina 110 Eur. 
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Telefoną Samsung Galaxy 
S8. Labai geros būklės, pilnsa 
komplektas, naudojosi mergina, 
saugotas, naudotas visada su dėklu. 
Veikia puikiai, nesubraižytas, 
baterija laiko gerai. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 676 08 776. 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
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Pasaulio puodai
03:00 Panorama 
03:30 Dienos tema 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Gimę tą pačią dieną
05:00 Klausimėlis.lt
05:15 Ponių rojus

05:45 Gyvenimo išdaigos 
06:25 Bakuganas. Kovos planeta 
06:55 Ilgo plauko istorija 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Prieš srovę 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Sužeisti paukščiai
12:00 Gražuolė Lialia 
12:20 Kenoloto 
12:22 Gražuolė Lialia 
13:00 Parduotas gyvenimas
14:30 Simpsonai 

16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios
19:30 Gero vakaro šou
20:30 Moterys meluoja geriau 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Žudikas
22:25 Vikinglotto
22:30 Žudikas
23:15 Jėga ir Kenoloto
23:18 Žudikas
00:25 Kaulai 
01:30 CSI kriminalistai 
02:25 Kobra 11 
03:30 Ką mes veikiame šešėliuose 
03:55 Kaulai 
04:55 Legendinės meilės 
05:45 Gyvenimo išdaigos

06:15 Svaragini. Amžina 
draugystė
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

10:00 Kalnietis
11:00 Tūkstantis ir viena naktis
12:45 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:20 Širdele mano
15:30 Mano namai – 
mano likimas
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Dakaras 2021
19:30 KK2
20:00 VIDO VIDeO
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios 
22:30 Šaulys
00:50 Narkotikų prekeiviai
01:55 Sąjungininkai
03:50 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:00 Strėlė
06:55 Mano virtuvė geriausia 
08:20 Žiurkių medžiotojas
09:25 Pėdsakas
10:20 Rozenheimo policija

11:25 Privatus detektyvas 
Magnumas
12:30 CSI. Majamis
13:25 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Žiurkių medžiotojas
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Rozenheimo policija
18:30 Strėlė
19:30 Privatus detektyvas 
Magnumas
20:30 Pričiupom 
21:00 Saldus kerštas
22:55 Aukštesnis lygis 
00:40 Fortitudas
01:40 CSI. Majamis

05.30 Nauja diena
06.30 Alfa taškas
07.00 Laikykitės ten. Pokalbiai
08.00 „Netikėtas teisingumas“
09.00 Pagaliau savaitgalis
09.30 Mūsų gyvūnai
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“
11.00 „Reali mistika“ 

12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių
12.30 Alfa taškas
13.00 Nauja diena
14.00 „Dvaro rūmai”
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 #NeSpaudai
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Dvaro rūmai” 
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 #NeSpaudai
00.30 „Reali mistika“ 
01.30 „Dvaro rūmai” 
02.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
03.20 #NeSpaudai
04.00 Alfa taškas
04.25 Mūsų gyvūnai
04.45 „Reali mistika“

KE
TV

IR
TA

DI
EN

IS
 1

2.
17 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 Gimę tą pačią dieną
13:00 Pasaulio puodai
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 Eurolyga per LRT
19:45 Eurolygos krepšinio 
turnyras. Kauno „Žalgiris“ 
– Stambulo „Fenerbachče“. 
Tiesioginė transliacija iš 
Kauno
22:00 Dviračio žinios

22:30 Klausimėlis
23:00 Kai nusėda dulkės
24:00 Alpių detektyvai
00:45 Laisvė ir kūryba
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Daiktų istorijos
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Diena reaktoriuje
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Vakaras su Edita
05:00 Klausimėlis.lt
05:15 Ponių rojus

05:45 Gyvenimo išdaigos 
06:25 Bakuganas. 
Kovos planeta 
06:55 Ilgo plauko istorija 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Gero vakaro šou 
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Sužeisti paukščiai 
12:00 Gražuolė Lialia 
12:20 Kenoloto 

12:22 Gražuolė Lialia 
13:00 Parduotas gyvenimas 
14:30 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios
19:30 Farai 
20:30 Moterys meluoja geriau 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Rembo. Pirmasis kraujas 3
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Rembo. Pirmasis kraujas 3
00:10 Kaulai 
01:10 CSI kriminalistai 
02:10 Kobra 11 
03:15 Ką mes veikiame šešėliuose
03:40 Kaulai 
04:45 Legendinės meilės
05:30 Gyvenimo išdaigos

06:15 Svaragini. Amžina draugystė
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

10:00 Kalnietis
11:00 Tūkstantis ir viena naktis
12:45 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:20 Širdele mano
15:30 Mano namai – mano likimas
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Dakaras 2021
19:30 KK2
20:00 Bučiuoju. Rūta
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios 
22:30 Tai či meistras
00:40 Narkotikų prekeiviai
01:40 Šaulys
03:30 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
04:15 Alchemija
04:45 RETROSPEKTYVA

06:00 Strėlė
06:55 Mano virtuvė geriausia 
08:20 Žiurkių medžiotojas
09:25 Pėdsakas

10:20 Rozenheimo policija
11:25 Privatus detektyvas 
Magnumas
12:30 CSI. Majamis
13:25 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Žiurkių medžiotojas
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena 
17:30 Rozenheimo policija
18:30 Strėlė
19:30 Privatus detektyvas 
Magnumas
20:30 Pričiupom! 
21:00 Pavojai gelmėse 2. Rifas
22:50 Saldus kerštas
00:45 Fortitudas
01:45 CSI. Majamis

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

10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11.00 „Reali mistika“ 
12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių
12.30 Alfa taškas
13.00 Nauja diena
14.00 „Dvaro rūmai” 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 Oponentai
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Dvaro rūmai”
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 Oponentai
00.30 „Reali mistika“ 
01.30 „Dvaro rūmai” 
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“
03.20 Oponentai
04.00 Alfa taškas
04.25 Kaimo akademija
04.45 „Reali mistika“
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18 06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Alpių detektyvai
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius
13:00 Daiktų istorijos
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
15:45 Įdomiosios pamokos
16:40 Seselė Beti
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Vartotojų kontrolė
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas
22:55 Snieguolė ir 

medžiotojas
01:00 Žemės drebėjimas
03:00 Panorama 
03:30 Dienos tema
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Beatos virtuvė
05:00 Klausimėlis.lt
05:15 Ponių rojus

05:30 Gyvenimo išdaigos 
06:25 Bakuganas. Kovos
 planeta 
06:55 Ilgo plauko istorija 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Farai 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Sužeisti paukščiai
12:00 Gražuolė Lialia 
12:20 Kenoloto 
12:22 Gražuolė Lialia 
13:00 Parduotas gyvenimas 
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios

16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios
19:30 Ledo šalis
21:25 Keršytojai. Pabaiga
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Keršytojai. Pabaiga
01:15 Blogos mamos
03:20 Džonas Vikas 3

06:15 Svaragini. Amžina 
draugystė
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Kalnietis
11:00 Tūkstantis ir viena naktis
12:45 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:20 Širdele mano
15:30 Mano namai – mano likimas
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios

19:20 Dakaras 2021
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Pasakiškai turtingi
23:25 Rokis 4
01:15 Vampyrai užkniso juodai
02:45 Tai či meistras
04:20 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:00 Strėlė
06:55 Mano virtuvė geriausia 
08:20 Žiurkių medžiotojas
09:25 Pėdsakas
10:20 Rozenheimo policija
11:25 Privatus detektyvas 
Magnumas
12:30 CSI. Majamis
13:25 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Žiurkių medžiotojas
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Rozenheimo policija
18:30 Strėlė

19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Teisingumo ieškotojas
23:40 Pavojai gelmėse 2. Rifas
01:30 Fortitudas
02:20 CSI. Majamis

05.30 Nauja diena
06.30 Alfa taškas
07.00 Oponentai
08.00 „Netikėtas teisingumas“ 
09.00 Deutsche Welle: Greitis
09.30 Vantos lapas
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“
11.00 „Reali mistika“
12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių
12.30 Alfa taškas
13.00 Nauja diena
14.00 „Dvaro rūmai” 
15.00 „Reali mistika“
16.00 Reporteris
16.30 Mūsų gyvūnai
17.00 Laikykitės ten. Pokalbiai

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

• Galingą telefoną Xiaomi Poco 
f1. 6 GB RAM, 128 GB vidinė 
atmintis, komplekte tik dėklas, 
kaina galutinė. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 647 88 088. Rokiškis
• Naują, dar neišpakuotą telefoną 
Samsung Galaxy A21s (32 GB). 
Pridedu dėkliuką dovanų. Kaina 
150 Eur. Tel. 8 611 20 442. 
Rokiškis
• Apple Iphone SE 16GB. Defektai: 
apibraižytas, neveikia home 
mygtukas (duosiu naują, tereiks 
jums ji įsidėti). Privalumai: nauja 
baterija, viskas puikiai veikia 
išskyrus home mygtuką, be Icloud, 
dėkliuką duosiu dovanų. Kaina 55 
Eur. Tel. 8 626 54 474.  
Rokiškis
• Iphone 7plus 32GB. Yra dėžutė, 
dokumentai, neoriginalus laidas, 
ausinės, visą laiką naudotas su 
apsauginiu stikliuku bei dėkliuku, 
viskas puikiai veikia. Dėl kainos 
galima derėtis. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 694 63 576. Rokiškis
• Mobilųjį telefoną Samsung A5. 
Be defektų. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 623 05 235. Rokiškis

• Geros būklės Coolpad Modena 
E-502 telefoną. Ekranas kaip 
naujas, be defektų. Kaina 35 Eur. 
Tel. 8 616 02 365. Rokiškis
• Tvarkingus telefonus Huawei P10 
su krovikliu ir dėžute, bei Samsung  
Galaxy S7 edge su krovikliu ir 
dėžute. Puikiai veikiantis, truputį 
skilęs stiklas, praktiškai nematyti, 
naudoti netrukdo. Šeimos telefonai. 
Kaina 110 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis
• Telefoną Redmi 5A. Nedužęs, 
viskas veikia, baterija nelabai laiko. 
Pakeitus bateriją būtų kaip naujas. 
Yra dėžutė, dėkliukas ir atsarginis 
stikliukas. Telefono kampai 
pabraižyti. Kaina derinama. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 621 11 547. 
 Rokiškis
• Telefoną LG. Skilęs, naudojimui 
netrukdo, veikia puikiai, išsamesnė 
informacja telefonu. Kaina 35 Eur. 
Tel. 8 607 91 925. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Maistines ir pašarines bulves.  
Tel. 8 615 78 695. Rokiškis

• Įvairų medų. Galimas pristatymas. 
Kaina 3-5 Eur. Tel. 8 602 74 565. 
Rokiškis
• Medų. Pristatome į namus.  
Tel. 8 675 30 656. Rokiškis
• Ūkininko augintų vištų skerdieną. 
Kaina 4 Eur/kg. Tel. 8 618 22 848. 
Rokiškis
• Kaimiškai augintų, mėsinių 
kalakutų skerdieną. Paukščiai 
lesinti natūraliais pašarais. Visą 
arba reikalui esant skerdieną 
skeliam puselėmis. Galime atvežti. 
Tel. 8 625 50 844. Rokiškis
• Kaimiškų vištų kiaušinius, įvairių 
spalvų. Tel. 8 605 26 260.  
Rokiškis
• Naminių vištų kiaušinius. 10 vnt - 
2 Eur. Tel. 8 654 89 873.  
Rokiškis
• Darau keptos duonos tortus. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 627 68 469. 
Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Geros būklės pianiną Ryga.  
Tel. 8 600 38 897. Rokiškis
• Medinį čekišką klarnetą. Geros 

būklės. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 629 13 483. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Sodybą 7 km nuo Rokiškio, 
link Žiobiškio. Ūkiniai pastatai, 
rūsys, pirtis. Sodyba yra 7 namų  
gyvenvietėje, šalia miško ir upės, 
prie pat kelio į Žiobiškį. Sodyba 
tinka nuolatos gyventi ar vasaroti. 
Kaina 7000 Eur. Tel. 8 605 70 336. 
Šiauliai
• Įvairių dydžių namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos. Graži 
vieta, geras susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė. Tel. 8 657 75 999. 

Rokiškis
• Sodybą su mūriniu namu, ūkiniais 
pastatais ir 0,50 ha žemės, šalia 
miškas. Rami graži vieta, netoli 
pagrindinis kelias. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 25000 
Eur. Tel. 8 612 22 971.  
Rokiškis
• 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 80000 

Eur. Tel. 8 600 98 909.  
Rokiškis
• Namo dalį antrajame aukšte. 
Atskiras įėjimas, garažas, du 
šiltnamiai, rami vieta. Kaina 27000 
Eur. Tel. 8 611 31 617.  
Rokiškis
• 0.8 ha žemės sklypą Mieliūnų 
kaime, Rokiškio raj. Netoli Kamajų 
miestelio, Petriošiškio ežero ir 
dvaro. Kaina 3333 Eur.  
Tel. 8 675 40 244.  
Rokiškis
• Rąstinį namą Rokiškio centre, 
visos komunikacijos, sklypas 
10,5 a, Sodų g. 16 A, Rokiškis . 
Kaina 9500 Eur. Tel. 8 680 11 500. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Pandelio g. 
Mūriniame name, pirmame aukšte, 
yra balkonas. komunikacijos 
prijungtos prie miesto, šildymas 
kietu kuru. Pigus išlaikymas, 
draugiški kaimynai, yra 3 a žemės 
daržui. Pats Rokiškio miesto 
centras. Kaina galutinė. Kaina 
20500 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
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NUOMA

• Ūkininkas išsinuomotų žemės 
ūkio paskirties žemę, gali būti 
apleista, užpelkėjusi.  
Tel. 8 656 76 207. Rokiškis
• Išsinuomočiau 1-2 kambarių butą. 
Gali būti su patogumais ir be. Tinka 
visi variantai. Tel. 8 681 64 516. 
Rokiškis

PASLAUGOS

• Nemokamai kerpu vyrus, moteris, 
vaikus. Mane rasite Facebook: 
MooneHair. Tel. 8 655 18 554. 

Rokiškis
• Techninė pagalba kelyje. 
Avarinis automobilių atrakinimas. 
Sumaišyto kuro ištraukimas, 
išvalymas ir automobilio 
paruošimas eksploatacijai. 
Užvedimas išsikrovus 
akumuliatoriui. Tel. 8 604 86 441. 
Rokiškis
• Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, 
atsijas. Statybinio laužo, 
grunto išvežimas. Vežame 
mažais ir dideliais kiekiais, 
padidinto pravažumo transportu. 
Automobilių, krovinių, žemės 
ūkio technikos transportavimas. 
Savivarčio paslaugos.  
Tel. 8 604 86 441. Rokiškis
• Ieškinių, procesinių dokumentų, 
taikos sutarčių rengimas teismui, 
įvairių prašymų, pretenzijų, 
skundų rengimas. Konsultacijos, 
dokumentų rengimas darbo 
ginčų komisijoms. Kitos teisinės 

paslaugos. Taikos g. 19, Rokiškis. 
Tel. 8 693 66 229. Rokiškis
• Genime sodus, karpome 
gyvatvores, pjauname pavojingai 
augančius medžius, smulkiname 
šakas. Tel. 8 644 41 260.  
Rokiškis
• Valome kaminus, krosnių angas, 
atliekame santechnikos ir smulkius 
remonto darbus. Tel. 8 644 41 260. 
Rokiškis
• Atliekame vidaus darbus. Pertvarų 
montavimas, gipso sukimas, 
glaistymo, dažymo darbai, plytelių 
klijavimo darbai, laminato klojimas. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 625 22 911. 
Rokiškis

PERKA

• Nebrangiai pirkčiau automobilį 
Audi, Mitsubishi, Toyota Avensis, 
Carina. Gali būti be TA, supuvę, 
daužti, išregistruoti, nurašyti, 
be numerių. Tel. 8 626 01 716. 
Rokiškis
• Perkame auksą palankiausiomis 
kainomis. Dirbame kiekvieną dieną. 
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• Perkame automobilius 
geriausiomis kainomis. Tvarkome 
dokumentus, atsiskaitome iš karto. 
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• 2003 m. 05 mėn. VW Caddy, 
sdi (dyzelis), TA iki 2021.09.28, 
žieminės padangos, važiuoja gerai. 
Kaina 550 Eur. Tel. 8 687 16 351. 
Rokiškis
• Pigiai bėginį dviratį. R28 ratai, 
amortizatoriai, diskiniai stabdžiai. 
Kaina 65 Eur. Tel. 8 676 78 801. 
Rokiškis
• Volvo V70 2003 m., 2,4 l, 120 

kW.  Prieš 12 000 km pakeistas 
paskirstymo diržas, prieš 2000 
km pakeisti visi filtrai, tepalai, 
niekas nebilda, variklis tvarkingas, 
nedūmija, trauka gera, ekonomiškas 
automobilis. Vasarinių ratų 
komplektas. Kaina 1550 Eur.  
Tel. 8 652 94 348. Rokiškis
• Mazda 6. 2002 m. 11 mėn., 
dyzelis, 2 l, 89 kW. Nauja sankaba, 
stabdžių diskai, diržas, tepalai, 
filtras, TA iki 2022.12.09. Viskas 
veikia tinkamai, sėdi ir važiuoji. 
Galima apžiūrėti Rokiškyje, 
Taikos g., 18. Tel. 8-677-67391. 
Kaina 1150 Eur. Tel. 8 629 50 988. 
Rokiškis
• Nissan Primera. TA iki 2022.04. 
1.8 l, benzinas, 85 kW. Tvarkingas, 
važiuojantis automobilis. Kaina 700 
Eur. Tel. 8 628 28 989.  
Rokiškis
• Ford Galaxy. 2007 m., 1.8 l, 
TDI, TA iki 2021.04. 7 vietų.. 
Kaina 2900 Eur. Tel. 8 620 70 069. 
Rokiškis
• 2006 m. 11 mėn. Opel Meriva. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Yra vasarinių padangų komplektas 
su ratlankiais. Automobilis 
naudojamas kasdien. Kaina 1200 
Eur. Tel. 8 648 84 563.  
Rokiškis
• 2001 m., Renault Scenic. 1.9 l, 
TDI, 75 kW. TA galioja. Kėbulas be 
rūdžių. Kaina 470 Eur.  
Tel. 8 623 05 235. Rokiškis
• Audi A4. 1996 m., 07 mėn. 1.9 
l, TDI, 81 kW. TA iki 2022-09-08. 
Kaina 700 Eur. Tel. 8 693 41 868. 
Rokiškis
• Audi A4 B6. 2003 m., 1.9 l, TDI, 
77 kW. TA iki 2021-12. Variklis, 
dėžė, sankaba, pakaba tvarkingi. 
Važiuoja gerai. Kaina 1470 Eur. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• VW Sharan. 2004 m, dyzelis, 96 
kW. Su TA. Kaina 2000 Eur.  
Tel. 8 671 75 080. Rokiškis
• Audi A6 C5. 2.5 l, TDI, 120 kW, 
automatas, universalas, su gausia 
komplektacija. Defektai kėbulo 
(skiriasi bagažinės atspalvis ir 
pamestas apiplovimo dangtelis). 
TA iki 2022-03-01. Skambinti po 
18 val arba rašyti sms. Kaina 1500 
Eur. Tel. 8 601 58 734.  
Kaunas
• Toyota Corolla. 2006 m., 

1,4 l, dyzelis, 66 kW, 90 Ag. 
Nuvažiuota 182000 km, iš 
Italijos. Tvarkingas, prižiūrėtas 
automobilis. Spidometras tikrai 
nesuktas. Automobilis 10 metų 
vienose rankose. Buvo mylimas ir 
prižiūrimas. Parduodu, nes laikas 
atsinaujinti. Kaina 3200 Eur.  
Tel. 8 694 81 521. Rokiškis
• Audi A6 C5. 1.9 l, 81 kW, TA iki 
2022 m. Kaina 2200 Eur.  
Tel. 8 627 51 033. Rokiškis
• Audi A4. 1997 m., 1.6 l, benzinas. 
Užsiveda puse raktelio pasukimo, 
apynaujos m+s padangos, USB 
magnetola, nesupuvus, TA iki 
2022.07, draudimas, 3 rakteliai su 
pulteliais. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 21  80 689. Anykščiai
• Renault Scenic. 1998 m., 
benzinas-dujos. Važiuojanti. Dujų 
įranga su dokumentais, su jomis 
važiuoja gerai, važiuoklė nebilda, 
ieškančių idealaus automobilio 
prašome nesitrukdyti. TA iki 
2021.07. Kaina 340 Eur.  
Tel. 8 626 01 716. Anykščiai
• 2003 m. Audi A4 universalą. TA 
iki 2021-12-01. Padangos, lieti 
ratlankiai, atnaujinta važiuoklė, 
pilkos spalvos, originali audio 
sistema. Dėl kainos galime derėtis. 
Kaina 1950 Eur. Tel. 8 657 86 927. 
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Ieškau virtuvinių spintelių, gal 
kas dovanoja. Tel. 8 641 69 409. 
Kupiškis
• Gal kas turite sukaupę žurnalų: 
Savaitė, Prie kavos, Ji bei laikraščio 
Lietuvos rytas, Šeštadienio 
priedus, Gyvenimo būdas kuriuos 
galėtumėte padovanoti? Galima 
atsiėmimo vieta - Rokiškis, 
Kupiškis arba vieta tarp šių miestų. 
Tel. 8 618 13 368. Rokiškis
• Gal kas turi padovanoti tvartui 
lentų, stogui ir luboms, būtų labai 
ačiū. Tel. 8 620 55 998. 
 Rokiškis
• Gal kas dovanoja kėdę su 
ratukais. Būsiu labai dėkinga, 
jai turite paskambinkite, tik iš 
Rokiškio. Tel. 8 607 08 239. 
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Vaikišką kilimą. Beveik 
nenaudotas. Matmenys 160x240 
cm. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 692 50 917.  
Rokiškis
• Beveik naują lavinamąjį kilimėlį, 
pridedu viena pakabinama 
žaisliuką. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 621 95 444.  
Rokiškis
• Geros būkles, tvirtą vežimėlį 
vaikui. Yra kojų užklotas, 
padėkliukas kuris užsideda priekyje 
buteliukui ar žaisliukams. Galiniai 
ratai dideli, pripučiami. Pilkos 
spalvos. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 623 20 459.  
Rokiškis
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Gruodžio 15-oji, 
antradienis, 
51 savaitė

Iki Naujųjų liko 16 dienų
Tarptautinė arbatos diena

Lietuvos teismų diena
Saulė teka 8.35 val., 
leidžiasi 15.52 val. 

Dienos ilgumas 7.17 val. 
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Celsas, Čiovyda, Čiovydas, Gaudas, 
Gaudencija, Gaudenis, Gaudė, 

Justas, Kristijonas, Lybartas, 
Lybartė, Lygauda, Lygaudas
Rytoj: Albinas, Albina, Alina, 

Audronė, Kalmantas, Kalmantė, 
Kalmina, Kalminas, Kalminta, 

Kalmintas, Vygauda, Vygaudas.
Poryt: Drovydė, Jokinta, Jokintas, 

Jolanta, Joleta, Jolė, Jolita, Lozorius, 
Mantgailas, Olimpija, Olimpijus, 

Rachelė.

Dienos citata
„Niekas neneigia: tiesa 

gyvenime nugali, tik mums 
neužtenka gyvenimo“ 

(V. Reimeris).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

37 m. gimė penktasis Ro-
mos imperatorius Neronas. 
Manoma, kad smurtu pagar-
sėjęs valdovas 64 metais su-
kėlė didįjį Romos gaisrą ir juo 
gėrėjosi iš savo rūmų balkono.

1791 m. įsigaliojo vadina-
masis Teisių bilis - pirmosios 
10 JAV Konstitucijos pataisų.

1806 m. Napoleono Bo-
naparto vadovaujama armija 
įžengė į Varšuvą.

1964 m. Kanados parla-
mentas nusprendė, kad nau-
jąją šalies nacionalinę vėliavą 
puoš raudonas klevo lapas 
baltame fone.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1415 m. Konstancoje vyku-
siame visuotiniame Bažnyčios 
Sinode dalyvavo 60 žemaičių 
bajorų.

1810 m. dramos „Karolis di-
dysis ir Vikindas“ premjera Vil-
niaus rotušėje atidarytas teatras. 
Teatro trupės steigėja - aktorė 
Marija Moravskienė.

1918 m. Lietuvos valdžia iš 
vokiečių administracijos pradėjo 
perimti šalyje esančius teismus ir 
kalėjimus.

Post 
scriptum
Vilkas šuns nebijo,

 bet nekenčia, kai tas loja.

LAISVALAIKIS Latviška silkės mišrainė
Ingredientai: 
 • 3 vidutinio dydžio bulvės, 
virtos su lupena
• 200 gramų silkių filė
• 200 gramų žaliųjų žirnelių, 
šaldytų arba konservuotų
• 3 marinuoti agurkai
• 1 raudonasis svogūnas
PADAŽUI:
• 2 šaukštai majonezo
• 2 šaukštai grietinės
• 0.5 šaukštelio garstyčių

Gaminimas:
Atvėsusias bulves nulupti ir 
supjaustyti kąsnio dydžio ku-

beliais. Silkę gerai nuvarvinti ir supjaustyti siauromis juostelėmis. Svogūną ir agurkus 
smulkiai sukapoti. Atitirpintus žirnelius perlieti verdančiu vandeniu ir gerai nupilti. 
Jei naudojami konservuoti, tiesiog gerai nuvarvinti. Majonezą išmaišyti su grietine 
ir garstyčiomis. Bulves sumaišyti su silke, žirneliais, agurkais, svogūnais ir padažu. 
Skaniausia valandėlę pastovėjusi šaldytuve.

Seimas nepritarė siūlymui iš viso atsisakyti 
kadencijų mokyklų direktoriams

Seimas siūlymui iš viso 
atsisakyti kadencijų moky-
klų direktoriams. 

Tokią Švietimo įstatymo 
pataisą teikė socialdemokra-
tas Liudas Jonaitis, už ją bal-
savo 38 Seimo nariai, prieš 
buvo 40 ir susilaikė 33 par-
lamentarai.

Šiuo metu švietimo įs-
taigos, išskyrus aukštąsias 
mokyklas, vadovą viešo kon-
kurso būdu į pareigas penke-
riems metams skiria ir iš jų 
atleidžia steigėjas.

Socialdemokratas siūlė, 
kad įstaigų vadovų skyrimo 
tvarka liktų tokia pati, tik iš 
Švietimo įstatymo butų iš-
brauktas penkerių metų ter-
minas. Su skiriamu švietimo 

įstaigos vadovu būtų sudaryta 
neterminuota darbo sutartis.

Aiškinamajame rašte Sei-
mo narys teigė, kad dėl dabar-
tinio reguliavimo Lietuvoje 
trūksta daugiau kaip 240 švie-
timo įstaigų vadovų.

„Kandidatai nepretenduo-
ja į konkursus dėl socialinių 
garantijų stokos: terminuota 
darbo sutartis neužtikrina sta-
bilios ekonominės padėties, 
negalima gauti ilgalaikių būs-
to paskolų, kreditų ar pirkti 
lizingo būdu. Be to, penkerių 
metų laikotarpis yra per trum-
pas, siekiant sėkmingai dirbti 
švietimo įstaigoje ir pasiekti 
svarių rezultatų“, – teigė par-
lamentaras.

Penkerių metų kadencijos 
švietimo įstaigų vadovams 

buvo įvestos 2017 metais. 
Seimas taip pat pernai pri-
ėmė pataisas, kurios gerai 
įvertintiems švietimo įs-
taigų vadovams leido be 
konkurso eiti šias pareigas 
antrą kadenciją. Pataisas 
inicijavę „valstiečiai“ jas 
argumentavo analogiškai  – 
įvedus kadencijas mokyklų 
vadovams pradėjo trūkti 
tinkamų kandidatų užimti 
šias pareigas.

Švietimo ir mokslo minis-
terijos duomenimis, šių metų 
pradžioje nuolatinio vadovo 
neturėjo apie 240 švietimo 
įstaigų, tarp jų bendrojo ug-
dymo mokyklos, darželiai, 
neformaliojo švietimo ir 
švietimo pagalbos įstaigos.
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„Trikojais“ per beveik metus užfiksuota 
beveik 300 tūkst. pažeidimų

Kilnojamaisiais greičio 
matuokliais per nepilnus 
metus užfiksuota beveik 300 
tūkst. pažeidimų, lyginant 
su pavasariu, rudenį pažei-
dėjų sumažėjo ketvirtada-
liu, pranešė LRT radijas.

Lietuvos kelių policijos 
viršininkas Vytautas Grašys 
sako, kad beveik prieš me-

tus pradėti naudoti „trikojai“ 
pasiteisina, nes ne tik stabdo 
pažeidėjus, o užkerta kelią ir 
korupcijai, nes informacija 
apie pažeidimus automatiškai 
perduodama į registrą. 

Eismo įvykiuose šiemet jau 
žuvo 160 žmonių, pareigūnų 
teigimu, dažniausia nelaimių 
priežasčių viršytas greitis.
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Gynybos biudžetas kitąmet nežymiai didės
Krašto apsaugos minis-

tras Arvydas Anušauskas 
sako, kad gynybos biudže-
tas nežymiai didės.

Apie tai jis kalbėjo žur-
nalistams po susitikimo su 
premjere Ingrida Šimonyte.

„Kalbėjome apie 2021 
metų biudžetą ir jį lydinčius 
įstatymus, kalbėjome apie 
krašto apsaugai skiriamų lėšų 
dydį. Manau, kad viena pa-
grindinių žinių yra ta, kad tos 
lėšos, nedaug, bet vis dėlto 
bus padidintos ir jos skiria-
mos pirmiausia karių ir jų šei-
mų socialiniam gerbūviui“, – 
sakė jis.

Ministras neįvardijo kon-

krečių skaičių.
Darbą baigusios Sauliaus 

Skvernelio Vyriausybės pa-
rengtame kitų metų biudžeto 
projekte, kuris šiuo metu grą-
žintas Vyriausybei tobulinti, 
Krašto apsaugos ministerijai 
buvo numatyta 1 mlrd. 17 
mln. eurų – tiek, kiek ir šie-
met.

Išlaidos siejamos su NATO 
standartu, jog gynybai šalys 
skirtų bent 2 proc. bendrojo 
vidaus produkto. 

Pagal skirtingus ekono-
mikos vystymosi scenarijus, 
Lietuvoje išlaidos gynybai 
kitąmet sudarytų 2,01-2,09 
BVP.
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Nacionalinis muziejus dovanų gavo ginkluotės, 
karinės aprangos ir dokumentų kolekciją

 Lietuvos nacionalinis 
muziejus sulaukė dovanos –  
ginkluotės, karinės aprangos 
ir archyvinių dokumentų ko-
lekcijos.

Dešimtmečius kauptą ko-
lekciją muziejui dovanojo 
Jungtinėse Valstijose (JAV) gy-
venantis lietuvių kilmės išeivis 
Henry'is Lazarus Gaidis.

Ją sudaro keli tūkstančiai 
muziejinių vertybių, daugiau-
sia ginklai: pistoletai, šautuvai, 
kardai, durtuvai ir durklai, kiti 
karinės amunicijos pavyzdžiai. 
Joje taip pat yra gausus karinės 
aprangos rinkinys: uniformos, 
kepurės, beretės, šalmai, amu-
nicijos diržai, uniforminiai dir-
žai, dėklai, antsiuvai.

„Kolekcija išskirtinė ne tik 
savo dydžiu, bet ir nuoseklu-
mu: net ir negyvenant Lietuvo-
je, H. Gaidžiui pavyko surinkti 
itin retus Lietuvos kariuome-
nėje naudotus ir lietuvių ka-
riams priklausiusius ginklus“, 
– muziejaus pranešime sako jo 
direktorė Rūta Kačkutė.

Seniausios vertybės yra 
XVIII amžiaus pabaigos.

Tarp dovanotų eksponatų 
– Napoleono kariuomenės lie-
tuviško ulonų pulko uniforma, 
1863–1864 metų sukilimo, Pir-
mojo ir Antrojo pasaulinių karų 
dalyvių daiktai, tarpukario Lie-
tuvos kariuomenėje naudoti 
ginklai, kt.

„Tai savotiška lietuvio kario 
tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje 
istorija“, – teigė R. Kačkutė.

Dovanotame dokumentų 
archyve – žymių iš Lietuvos 
kilusių žmonių apdovanojimai, 
laiškai, dokumentai, susiraši-
nėjimai ir kiti asmeniniai daik-
tai.

Jame sukaupta informacijos 
apie vyskupą Jurgį Matulaitį, 
daktarą Joną Šliūpą, generolus 
Stasį Raštikį, Joną Černių, Vin-
cą Vitkauską. Atskirą didelę 
kolekcijos dalį sudaro Lietuvos 
karo laivo „Prezidentas Smeto-
na“ kapitono Povilo Labanaus-
ko archyvas.

Pasak Lietuvos nacionalinio 
muziejaus direktoriaus pava-
duotojo Žyginto Būčio, dova-
noti daiktai ženkliai papildys 
muziejaus fondus. Nemažai 
daliai dovanotos medžiagos 

analogų muziejuje neturima.
„Kolekcijos vertę dar labiau 

padidina tai, kad ji yra išskirti-
nai lituanistinė“, – sakė Ž. Bū-
čys. Anot muziejaus praneši-
mo, dovanos vertė galėtų siekti 
pusę milijono dolerių, tačiau 
tikslus jos įvertinimas užtruks. 

H. L. Gaidis yra XX am-
žiaus pradžios išeivių iš Lie-
tuvos palikuonis, jis jau gimė 
JAV, Baltimorėje. Visą gyveni-
mą jis dirbo Federalinio tyrimų 
biuro agentu, o išėjęs į pensiją 
– privačiu detektyvu.

H. L. Gaidis yra aktyvus 
JAV lietuvių bendruomenės 
narys, Baltimorės lietuvių na-
mų-muziejaus kuratorius.

Lietuvą kolekcija iš Jungti-
nių Amerikos Valstijų pasiekė 
jūrų transportu, jai supakuoti 
prireikė daugiau nei 60 dėžių.

Lietuvos nacionalinis mu-
ziejus artimiausiu metu pradės 
jos parengimo nuolatiniam 
saugojimui, inventorinimo ir 
mokslinių tyrimų darbus.

Pristatyti šį rinkinį visuo-
menei planuojama per ateinan-
čius 2021 metus.
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Pradinukai pradeda paankstintas 
žiemos atostogas

Pradinių klasių mokiniai 
nuo pirmadienio pradeda 
paankstintas žiemos atos-
togas.

Atostogos pailgintos ka-
denciją baigusios Vyriausy-
bės sprendimu, siekiant stab-
dyti koronaviruso plitimą.

Mokykloms, vykdan-
čioms švietimą pagal pra-
dinio ugdymo programą, 
nurodyta skelbti mokinių 
atostogas nuo gruodžio 14 
dienos iki kitų metų sausio 
3 dienos.Ingridos Šimonytės 
vado vaujama Vyriausybė 
nusprendė, kad po šių atosto-
gų pradinių klasių mokslei-
viai į mokyklas negrįš – iki 

sausio 31-osios jie mokysis 
nuotoliniu būdu.

Praėjusią savaitę taip pat 
priimtas sprendimas vyres-
niųjų klasių mokinius visiš-
kai pervesti į nuotolinį ug-
dymą. Ugdymas mokyklose 
pagal pagrindinio ir vidu-
rinio ugdymo programas 
vykdomas nuotoliniu būdu, 
išskyrus specialiosiose mo-
kyklose ir bendrojo ugdymo 
mokyklų specialiosiose kla-
sėse ugdomus mokinius.

Ikimokyklinio ugdymo įs-
taigos lieka dirbti, bet tėvams 
rekomenduojama palikti vai-
kus namie, jei yra galimybė 
juos prižiūrėti.
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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

AVINAS. Lau-
kia pokyčiai dar-
be.  Užsiimsite 
kūrybiniu projek-

tu, kuris atneš ne tik malonu-
mą, bet ir nemenką piniginį 
atlygį. Darbo reikalais gali 
tekti daug judėti. Saugokite 
save – didelė rizika persišal-
dyti. Trečiadienį stenkitės 
padirbėti, kad kuo daugiau 
užduočių atliktumėte iki jų 
termino. Ketvirtadienį, ypač 
pirmojoje dienos pusėje, pri-
venkite administracinių įs-
taigų. Jei būsite tolėliau nuo 
namų, būkite labai atsargūs ir 
apdairūs. Savaitgalį skirkite 
sau ir artimiesiems. Šeštadie-
nį apmąstykite, kokius planus 
galite įgyvendinti jau dabar. 
Mažiau jaudinkitės, tikėkite 
savimi ir jums tikrai pavyks. 

JAUTIS. Teks 
rimtai ginti savo 
pažiūras ir nuos-
tatas. Ginkite 

svarbiausias nuostatas, o štai 
dėl smulkmenų galite būti ir 
ne tokie užsispyrę. Karjeros 
klausimais metas būti akty-
vesniems. Penktadienį jums 
bus patikėtas labai atsakin-
gas reikalas. Ši diena – ne 
itin palankus metas bendrauti 
su vadovybe, tad jei jau atsi-
dursite „ant kilimo“, laviruo-
kite taip, kad nepaliestumėte 
svarbiausių, sunkiausių ir 
skaudžiausių temų. Savait-
galį susitelkite svarbiausiems 
darbams, nesiblaškykite dėl 
smulkmenų. Reikės daug pa-
stangų, tikėjimo savimi ir pri-
imtų sprendimų teisingumu, 
kad įgyvendintumėte savo 
planus. Šeštadienį venkite 
santykių aiškinimosi. O štai 
sekmadienis – palanki diena 
baigti pradėtus ir planuoti 
naujus darbus. 

D V Y N I A I . 
Pats laikas sufor-
muoti planus at-
einantiesiems me-

tams. Ypač finansine prasme: 
išsiaiškinkite savo norus ir 
tikslus, suformuluokite už-
duotis. Tik aiškus situacijos 
supratimas, analizė ir spren-
dimai leis pasiekti sėkmės. 
Jei dėl darbo, studijų ar kitų 
priežasčių pamiršote apie as-
meninį gyvenimą, ši savaitė 
bus proga ištaisyti klaidas. 
Atvirų pokalbių su artimais 
žmonėmis laikas: jei tinka-
mai ir atvirai paaiškinsite 
savo poelgių priežastis, gali 
būti, kad sulauksite ne tik 
atleidimo, palaikymo, bet ir 
įkvėpimo. Savaitgalį paga-
liau išlįskite iš kompiuterio 
ar telefono. Šeštadienis  nau-
dingas pažintims megzti. 

VĖŽYS. Dabar 
puikus metas pil-
dyti žinių bagažą: 
akademinio, pro-

fesinio tobulėjimo metas. Jei 
norite tapti lyderiu, ne metas 
skubėti, tapkite kantriu diplo-
matu. Jūsų artimieji kreipsis 

Astrologinė prognozė savaitei 
pagalbos, ir ne kartą. Kad ir 
kaip bebūtumėte užimti, ras-
kite minutę kitą ir padėkite. 
Antradienis – labai palankus 
metas. O štai ketvirtadienį, 
ypač antrojoje dienos pusėje 
mažumėlę nesiseks. Šią dieną 
būkite itin atidūs, ypač pil-
dydami įvairius dokumentus. 
Skaitykite, ką pasirašote. Ši 
diena bus labai emocinga. 
Tvardykitės, kad neprikal-
bėtumėte ir neprikrėstu-
mėte kvailysčių. Savaitga-
lis – padidinto aktyvumo ir 
darbingumo metas. Per tas 
dvi dienas kalnus nuversite. 
Sekmadienį ištaikykite laiko 
kūrybai. Nepamirškite, kad 
labai svarbu skirti laiko sa-
viugdai.

L I Ū T A S . 
Ruoškitės priimti 
svarbius sprendi-
mus. Jei elgsitės 

atsakingai, šis metas bus ver-
tingų pažinčių, svarbių pro-
jektų pradžia. Tačiau įtemptas 
laikas paliks savo pėdsakus, 
todėl neignoruokite kūno 
ir sielos siunčiamų signalų. 
Metas pasirūpinti fizine bei 
dvasine sveikata. Likite ra-
mūs, venkite rizikos. Gerai 
apgalvokite, ar besivaikyda-
mi naudos, neprarasite jėgų ir 
sveikatos. Spręsdami šeimos 
klausimus, tramdykite savo 
įkarštį, rūpestingai įsiklausy-
kite į kitų šeimos narių nuo-
mones. Savaitgalį praleiskite 
ramiai, pasistenkite atgauti 
prarastas jėgas artimųjų rate.

M E R G E L Ė . 
Labai darbinga ir 
vaisinga savaitė. 
Susikaupė daug 

reikalų, kuriuos turite ne-
delsiant sutvarkyti. Tačiau 
visiems neužteks laiko, susi-
dėliokite prioritetus. Planuo-
kite rūpestingai ir dar rūpes-
tingiau laikykitės savo plano, 
neleiskite į jį kištis pašali-
niams. Ketvirtadienį laukia 
nemalonumai. Panašu, kad 
nuvils žmogus, kuriuo pasiti-
kėjote. Savaitgalį planuokite 
taip, kad jis dovanotų naujų 
patirčių ir emocijų. Venkite 
pernelyg aktyvios veiklos, 
nes ji gresia traumomis. 

S VA R S T Y -
KLĖS. Pirmoji 
savaitės pusė pa-
lanki grandiozi-

niams projektams, svarbiems 
reikalams tvarkyti. Palankus 
metas darbams, kuriems at-
likti reikia tikslumo ir kan-
trybės. Trečiadienį labai kri-
tiškai vertinsite save ir savo 
darbus, todėl labiau derėtų 
dirbti komandoje ir pasikliau-
ti aplinkinių nuomone. Suda-
rykite tikslų veiksmų planą 
ir jo laikykitės. Disciplina ir 
kryptingos pastangos netruks 
atnešti gerų vaisių. Bendra-
vimas su žmonėmis, kad ir 
nuotoliniu būdu, atneš daug 
gerų emocijų. Savaitės pabai-
ga – puikus metas romantiš-
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Rokiškio kaimiškoji seniūnija:
ANTANAS ČERNIUS 1953-06-16 - 2020-12-07
POVILAS ŠAPRANAUSKAS 1936-03-14 - 2020-12-10
GRIGORIJUS GOLUBECKIS 1954-08-19 - 2020-12-10
Panemunėlio seniūnija:
ALGIMANTAS GEČIŪNAS 1963-10-20 - 2020-12-06
Kamajų seniūnija:
STEPONAS BALTRŪNAS 1934-03-04 - 2020-12-03
ONA DANUTĖ JUŠKIENĖ 1934-02-18 - 2020-12-09
JANĖ MAŽYLIENĖ 1928-06-24 - 2020-12-09
Juodupės seniūnija:
JANĖ GUZIENĖ 1942-04-22 - 2020-12-10

Dėl Virginijaus Lesmanavičiaus mirties 
nuoširdžiai užjaučiame šeimą 

ir artimuosius. 
Rokiškio rajono krepšininkai

Užuojautos „Rokiškio Sirena“ laikraštyje ir interneto 
svetainėje spausdinamos nemokamai. Tekstus galite siųsti: 
el. paštu reklama@rokiskiosirena.lt Facebook žinute arba 
skambinkite +37066676777

Nuoširdžiai užjaučiame 
Gitaną Pilibaitienę dėl tėčio mirties.

 Sodo kaimynai

Nuoširdžiai užjaučiame
 Albiną Jakubonį dėl žmonos mirties.

Taikos g. 1 namo 
5-osios laiptinės kaimynai

kai vakarienei su mylimuoju. 
Jei esate susituokę, tuomet 
palankus metas atviram po-
kalbiui apie susikaupusias 
nuoskaudas. 

S K O R P I O -
NAS. Plėšysi-
tės tarp darbo ir 
šeimos. Pajusite 

disbalansą, akivaizdu, kad 
darbas ima dominuoti. At-
minkite, kad tik su šeimos 
parama įgyvendinami planai, 
tik ji padeda augti ir tobulėti, 
siekti karjeros. Savaitės vidu-
rys – metas įtvirtinti finansi-
nės gerovės kūrimui skirtas 
pastangas. Padėkite aplinki-
niams siekti jų tikslų. Savait-
galį tausokite jėgas.

ŠAULYS. Tu-
rininga ir darbin-
ga savaitė. Neat-
mestina, kad savo 

tikslams įgyvendinti svarsty-
site apie kreditą, o gal jį net 
pasiimsite. Ateities viltys ska-
tins stengtis, tad savaitė atneš 
daug prasmingos veiklos, 
darbuositės su malonumu. O 
štai asmeniniuose santykiuo-
se laimės kalvis esate jūs. 
Panašu, kad piktnaudžiaujate 
darbu ir savirealizacija. At-
kreipkite dėmesį į partnerio 
poreikius. Savaitgalį skirkite 
laiko ir dėmesio sveikatai, 
nes pastaruoju metu ją irgi 
apleidote. Padės smagūs pa-
sivaikščiojimai gryname ore. 

OŽIARAGIS. 
Laimingas metas, 
kupinas palan-
kių aplinkybių ir 

likimo staigmenų. Jūsų po-
mėgis būti kompanijos siela 
dabar ims duoti dividendų. 
Nepaisant smagios savaitės 
staigmenų, pirmame plane 
atsidurs santykiai su artimai-
siais. Metas prisiminti ir apie 
darbą. Jums teks įdėti daug 
pastangų, kad išlaikytumėte 
dabartinę finansinę padėtį. 
Sutvarkytas asmeninis gyve-
nimas lems sėkmę ir darbinė-
je aplinkoje.

VA N D E N I S . 
Neplanuokite nieko 
naujo, ypač finansų 
sferoje. Neimkite 

giliai į širdį nemalonumų dar-
be. Savaitė bus įdomi, nebus 
laiko graužtis ir liūdėti. Jausite 
kūrybiškumo antplūdį. Tačiau 
imkitės tik tų darbų, kuriuos 
bent šiek tiek išmanote. Antraip 
privelsite klaidų. Savaitgalį pil-
dysis svajonės.

ŽUVYS. Ener-
gijos teiks darbas. 
Namuose reikalai 
irgi tvarkysis. Tik 

negaiškite laiko sėdėjimui prie 
televizoriaus. Dabar ne metas 
sukti galvą dėl serialų herojų 
bėdų. Susitaikykite, kad turė-
site  savo tikslams skirti ir pa-
stangų, ir laiko. Darykite viską, 
kad paskui galėtumėte savimi 
didžiuotis. Meilės fronte palan-
kios žinios vienišiams: sulauk-
site progos rasti tą vienintelį.

Betliejuje Jėzaus Kristaus Gimimo mišios vyks be tikinčiųjų
Kalėdų mišios Izraelio 

okupuoto Vakarų Kranto 
mieste Betliejuje šįmet dėl 
koronaviruso pandemijos 
suvaržymų vyks nedalyvau-
jant tikintiesiems, pranešė 
palestiniečių prezidentas. 

Kasmet šimtai tikinčiųjų 
vidurnaktį dalyvauja Jėzaus 
Kristaus Gimimo mišiose Šv. 
Kotrynos bažnyčioje, esan-
čioje šalia Kristaus Gimimo 
bazilikos, pastatytos toje 
vietoje, kur, pasak tradicijos, 
gimė Jėzus.

„Dėl pandemijos ir visų 
saugumo vidurnakčio mišio-

se dalyvaus tik dvasininkai. 
Jas visam pasauliui transliuos 
Palestinos televizija“, – sakė 
palestiniečių prezidentas Ma-
hmudas Abbasas susitikime su 
bažnyčios pareigūnais Rama-
loje, kur įsikūrusi palestinie-
čių administracija.        Prieš 
kelias dienas palestiniečių 
administracija vėl įvedė ka-
rantiną keliose Vakarų Kranto 
savivaldybėse ir pratęsė visoje 
teritorijoje vakarais ir savait-
galiais galiojančią komen-
danto valandą, bandydama 
pažaboti sergamumo korona-
virusine infekcija augimą. 

Dėl pandemijos suvaržymų 

Kalėdų eglė Betliejuje gruo-
džio 5 dieną buvo įžiebta be 
įprastų žiūrovų minių.  

Vietos gyventojai ir pi-
ligrimai kasmet tradiciškai 
susirenka šalia Kristaus Gi-
mimo bazilikos esančioje 
Prakartėlės aikštėje stebėto 
eglės įžiebimo.  

1967 metais Izraelio oku-
puotame Vakarų Krante nuo 
pandemijos pradžios nustatyta 
daugiau kaip 78 tūkst. CO-
VID-19 atvejų, 740 užsikrė-
tusių žmonių mirė, rodo pa-
lestiniečių Sveikatos apsaugos 
ministerijos duomenys. 

BNS inform.

Dėl Gintaro Čibiro mirties 
nuoširžiai užjaučiame tėvus 

ir artimuosius.
Žiobiškio visuomeninė 

medžiotojų organizacija
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ANEKDOTAI

Krenta lėktuvas. Lakūnas:
– Baze, baze! Aš pirmas! 

Kuras baigėsi, aukštis 30 
tūkstančių metrų! Krentu! 
Praneškite instrukcijas!

– Pirmas, pirmas! Aš bazė! 
Atidžiai klausykite instrukcijų ir 
kartokite: „Tėve mūsų, kuris esi 
danguje...“

***
Pamoka Vilniaus mokykloje. 

Mokytoja klausia laikydama ant 
rankų ežiuką:

– Vaikai, gal kas pasakys kas 
čia?

Marytė sako:
– Liūtas!
– Ne, ne liūtas, – sako 

mokytoja.
Kita mergaitė:
– Tai žirafa!
- Ir ne žirafa, vaikučiai, – sako 

mokytoja.
Dar vienas berniukas kelia 

ranką ir sako:
– Žinau. Tai kiškis!
– Ne, vaikai, ir ne kiškis. Gal 

kas nors tikrai žinote, koks tai 

gyvūnas?
Petriukas:
– Aš žinau!
Mokytoja:
– Tai ateik prieš klasę ir 

pasakyk visiems, kas čia.
Petriukas išdidžiai prieina. Visi 

vaikai kartu su mokytoja įdėmiai 
žiūri. Jis paima ežį ant rankų ir 
sako:

– Tai štai koks tu, BRIEDI!
***
Naujojo ruso klausia:
– Ką darytumėt, jei turėtumėt 

laiko mašiną?
– Kaip ką, kaip ką? Aišku, kad 

tiuninguočiau.
***
Vyras su žmona ir uošve 

išvyko atostogų į Šventąją 
žemę. Per atostogas uošvė mirė. 
Laidojimo biuro darbuotojas 
jiems sako:

– Galime ją parsiųsti namo 
už 5000 dolerių arba galime ją 
palaidoti čia, Šventojoje žemėje, 
už 150 dolerių.

Vyras pagalvojo ir paprašė 
uošvę parsiųsti namo.

– Kodėl norite savo uošvę 
parsiųsti namo už 5000 dolerių, 
jei galite ją čia palaidoti vos už 
150? – stebisi laidojimo biuro 
darbuojas.

– Prieš 2000 metų čia mirė 
toks vyras. Jis buvo čia palaidotas 
ir po trijų dienų prisikėlė. Negaliu 
taip rizikuoti, – atsakė vyras.

***
Sūnus sako tėčiui:
– Na, tavo mokesčių 

deklaracijas aš jau užpildžiau, o 
kaip tau sekasi daryti mano namų 
darbus?

***
Eina studentas, koja paspiria 

bandelę... Kitas prišoka:
– Tu ką? Čia juk bandelė!
– Ša! Tuoj iki kampo 

nuvarysiu, o ten ir suvalgysim...
***
Žmona klausia naktį grįžusio 

Kaimyninės šalies 
pensininkų grupelę išvežė į 
ekskursiją į vaškinių figūrų 
muziejų. Vieną močiutę iš 
ten vos pavyko išvesti: ji tris 
valandas skundėsi Stalinui.

***
Dvi blondinės sėdi medyje 

ir pjauna šaką, ant kurios sėdi. 
Eina pro šalį brunetė ir sako:

– Jūs išprotėjote? Nukrisite ir 
susilaužysite kojas!

Blondinės nusijuokia ir 
toliau pjauna šaką. Neužilgo 
nukrenta ir susilaužo kojas. Abi 
patenka į ligoninę.

Kitą dieną atsidaro palatos 
durys ir pasirodo seselė - toji 
pati brunetė. Ir tada viena 
blondinė piktai sako kitai:

– Žiūrėk, ateina ta kerėtoja...
***
– Daktare, turiu problemą – 

mano dantys labai geltoni.
– Na, jei geltoni dantys, tai 

ryšėkite žalią kaklaraištį!
***
Žmona klausia vyro:

– Kodėl tu toks pasikeitęs? 
Anksčiau vis mane už rankų 
laikydavai...

– Kai pianiną pardavėm, nėra 
reikalo už rankų laikyti, - atsako 
vyras.

***
Ateina ūkininkas pas kitą 

ūkininką:
– Klausyk, kaip sugebi 

primelžti tiek daug pieno?
– Įtikinėjimu. Ateinu ryte į 

tvartą ir švelniai klausiu: „Na, 
kas šiandien pietums - pienas ar 
jautiena?“

***
Vyras komandiruotėje nori 

nupirkti savo žmonai liemenuką. 
Pardavėjas nori sužinoti dydį:

– Na pagal formą, kas tai: 
persikas, obuoliukas, arbūzas...

– Spanielio ausys...
***
– Atsiprašau, kiek dabar 

valandų?
– Be penkių vienuolika.
– Tai, tipo, šešios?
***

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Gruodžio 15 d. Naktį -2

Dieną 1
PR,  
2-6 m/s

Vietomis rūkas

Gruodžio 16 d. Naktį 0
Dieną 2

P,
4-9 m/s

Gruodžio 17 d. Naktį 1
Dieną 3

PV, 
3-8 m/s

Vietomis rūkas

Orų prognozė gruodžio 15-17 d.

girto vyro:
– Tu kur taip ilgai valkiojaisi?
– Taigi žinai, prie metrikacijos 

ėjom Jono su vestuvėm sveikinti. 
– Žinau.
– Iš kur?
– Tu su nuometu.
***
Pėstysis su montiruote 

sankryžoje juda pirmas. Net 
jei dega raudonas šviesoforo 
signalas.

***
Krizė – kaip uošvienė: vieni 

nemalonumai, o išvyti neišeina.
***
Po Valentino dienos amūrai 

be darbo nesėdi: visą kovą meilės 
strėlėmis šaudo kates.

***
Kodėl Rusija taip gina 

Lukašenką? Nes iš parduotuvių 
dings baltarusiškos krevetės.

***
Senas medžiotojas moko 

jauną medžioti mešką:
– Čia visai paprasta. Randi 

urvą, ir šauki į jį iš visų jėgų 
ŪŪŪŪŪŪ! Jei tau atsako 
ŪŪŪŪŪŪŪŪ, tai šauni ir ramiai 
išvelki mešką.

Po kurio laiko jaunasis 
medžiotojas pateko į ligoninę. 
Senasis atėjo jo aplankyt:

– Kas nutiko?
– Tai kaip sakėt, nuėjau prie 

urvo, suūkiau, man irgi suūkė. 
Na, aš ir šoviau. 

– Ir?
– Pasirodo, ten buvo prekinis 

traukinys.
***
Klausimas žurnalo tėvams 

redakcijai: „Kaip paaiškinti 
vaikui, kad kambaryje, be 
jo paties, daugiau nėra jokių 
monstrų?“

***
Viengungio klausia:
– O tavo katinas dulkių 

siurblio bijo?
– Nežinau, aš tik pusę metų 

jį turiu.
***
Lašas nikotino užmuša 

arklį, o puodelis rytinės kavos – 
nešiojamąjį kompiuterį.

***
Eina gatve hipis ir pankas. 

Pankas klausia:
– Ko jūs, hipiai, vieni kitus 

taip baisiai keikiat?
– Kaip tai keikiam? Va aš 

žmones zuikučiais vadinu. O 
zuikutis juk mielas, pūkuotas,  
minkštomis ilgomis ausytėmis...

– O ką aš ir sakau? Bjaurastis 
su ausimis!

***
– Mieloji, kas pietums?
– Didelių tinginių 

balandėliai.
– Kaip suprast?
– Kopūstas balkone, faršas – 

šaldiklyje, ryžiai – pakelyje.
***
Pats protingiausias augalas – 

krienas. Jis viską žino.
***
– Kaip sekasi jūsų įmonei?
– Ką aš žinau... Mačiau, 

vakar direktorius saują loterijos 
bilietų parsinešė.

***
Sovietmetis. Močiutė ateina 

į parduotuvę ir klausia:
– Ar mėsos neturit?
Pardavėjas, maloniai:
– Močiut, čia žuvies 

parduotuvė. Mes neturim 
žuvies. O mėsos krautuvė už 
kampo. Ir ten nėra mėsos. 

***
Mažutis kaimelis 

kaimyninėje šalyje. Ant 
suoliukų sėdi močiutės. 
Pravažiuoja karinės technikos 
gurguolė, keli tankai, žygiuoja 
kareiviai. Viena močiutė sako:

– Va tuoj kelio klaus. 
Kita: 
– Iš kur žinai?
– Matriona, tu tik pažiūrėk, 

jų vadas žemėlapį išsitraukė.

l Namų kvapai 
l Mako satino patalynė

l Rankšluosčiai
l Žvakidės, kvapnūs vaško lapeliai

M. K. Čiurlionio 1-2, Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Beko šaldytuvą su viršuje esančia 
šaldymo kamera. Šaldytuvas 
turi tris lentynas. Būklė gera, 
tvarkingas, baltas. Aukštis 160 cm. 
Juodupė. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 618 05 041. Rokiškis
• Naują RGB LED 15 metrų juostos 
komplektą su distanciniu (44 
klavišų ) pulteliu. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 611 20 442. Rokiškis
• Šildymo katilą Jotul 80. 
Naudotas, idealios būklės, su 

apdaila. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 605 67 687. Rokiškis
• Naudotą šildymo katilą Jotul s93, 
iš Skandinavijos. Kaina 350 Eur. 
Tel. 8 605 67 687. Rokiškis
• Gerai veikiančią skalbimo mašiną 
Candy. 6kg. A+A klasė. Kaina 80 
Eur. Tel. 8 622 98 545.  
Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju sidabrinės eglės 
šakas, atvykti adresu Pandėlio 
g . 18, Rokiškis. Gal kas nori 

pasipuošti. Tik prašau laikytis 
saugaus atstumo. Tel. 8 650 16 979. 
Rokiškis
• Dovanojami seni baldai.  
Tel. 8 687 96 986. Rokiškis
• Dovanoju du veikiančius 
televizorius, ne plokščiaekraniai. 
Tel. 8 625 24 087. Rokiškis
• Dovanojamas 3 mėn., norintis 
dėmesio katinas. Tel. 8 656 75 102. 
Rokiškis
• Dovanoju televizorių. Veikia, tik 
pultelio nėra. Tel. 8 627 68 469. 
Rokiškis


