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UAB „ROKIŠKIO 
AUTOBUSŲ PARKAS”

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

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

Autobusų nuomos paslaugos.
Išorinė reklama ant keleivinių transporto priemonių.

Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt

www.rokiskiosirena.lt

Rokiškio šv. apaštalo
evangelisto Mato 
bažnyčia bus atvira 
privačiai maldai

2 p.

2 p.
„Rokiškio Sirena“ – 
į pagalbą tikintiesiems

Rokiškio lopšelis-darželis „Pumpurėlis“ 
sulaukė staigmenos

Artėjančios šv. Kalėdos atneša ir labai netikėtų staigmenų. Lopšelį-darželį 
„Pumpurėlis“ aplankė Rokiškio ROTARY moterų klubo narės Rasa Trumpienė ir 
Aldutė Sakaitienė su dovanų glėbiu nuo visų klubo narių.

Spalvingose dėžėse slėpėsi japoniški LaQ Japoko edukaciniai konstruktoriai. 
Tai inovatyvūs, lavinamieji ir smagūs žaislai vaikams, tinka STEAM veikloms or-
ganizuoti, smulkiajai motorikai lavinti, vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi 
poreikių, ugdytis.

Lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ darbuotojos taria nuoširdų AČIŪ už dėmesį ir 
dovanas ROTARY moterų klubo narėms.

Svarbiausia 
informacija 
apie 
judėjimo 
ribojimus ir 
jų kontrolę 4-5 p.

3 p.

Kas bendro 
tarp prakartėlės, 
asilėlių bandos
ir vaistų nuo 
diarėjos

2 p.

Po poros ramesnių dienų – 
covid-19 atvejų šuolis 
rajone

„Spalvų karo“ Panevėžio gatvėje pabaiga:
nugalėjo pilietiškumas

2 p.
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Degė ūkinis pastatas
Gruodžio 15 d., 22:54 val. 
gautas pranešimas, kad 
Rokiškyje, Birutės g. dega 
ūkinis pastatas. Gaisro metu 
išdegė pastato vidus, nudegė ir 
nuardyta dalis stogo dangos.

Apvogė sodybą
Gruodžio 15 d. pranešta, kad 

Rokiškio r., Lazariškio k., 
iš sodybos pavogta šildymo 
sistema, įvairūs buities daiktai, 
gryni pinigai, sulaužytos 
durys. Nuostolis – 4800 eurų.
Panevėžio VPK ir Panevėžio 

apskrities priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos

Rokiškio priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos inform.

KRIMINALAI

Rokiškio šv. apaštalo
evangelisto Mato 
bažnyčia bus atvira 
privačiai maldai

Sugriežtinus karanti-
ną prieš pat šv. Kalėdas, 
Lietuvos vyskupų konfe-
rencija nusprendė, kad iki 
sausio 3-osios stabdomos 
viešos pamaldos. Kaip ti-
kintiesiems atlikti išpažin-
tį, priimti Komuniją?

Kaip „Rokiškio Sirenai“ 
sakė Rokiškio dekanato de-
kanas, Rokiškio šv. apaštalo 
evangelisto Mato parapijos 
klebonas Eimantas Novi-
kas, bažnyčia bus atvira ti-
kintiesiems, jų privačioms 
maldoms nuo 9 iki maždaug 
19 val.

Išpažinčių bus klausoma 
nuo 9 iki 9.30 val. ir nuo 18 
val. Tuo pat metu bus dali-
nama ir Komunija. 

Norintieji pasimelsti 
bažnyčioje, privalo laiky-

tis visų karantino reikala-
vimų: dėvėti nosį ir burną 
dengiančią kaukę, laikytis 
atstumų. 

Tikintiesiems bus suda-
ryta galimybės gauti ir ka-
lėdaičių. 

Kiti dvasiniai patarna-
vimai Rokiškio parapijoje 
teikimu įprastine tvarka: dėl 
jų pirmiausia reikia kreiptis 
telefonu ar elektroniniu paš-
tu į dekaną Eimantą Noviką. 

Norintieji paaukoti para-
pijai apskritai, ar kokia nors 
intencija, gali norimą auką 
pervesti į parapijos sąskai-
tą, nurodant intenciją. Pa-
rapijos dvasininkų telefonai 
nurodomi parapijos tinkla-
lapyje http://www.rokiskio-
parapija.lt/

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

„Rokiškio Sirena“ – 
į pagalbą tikintiesiems

Lietuvos vyskupų kon-
ferencija paskelbė, kad 
nuo gruodžio 16-osios iki 
sausio 3-osios viešos šv. 
Mišios sustabdomos. Vys-
kupų konferencija kvie-
čia tikinčiuosius prie pa-
maldų jungtis nuotoliniu 
būdu: televizijos, interne-
to transliacijų metu. „Ro-
kiškio Sirena“ džiaugiasi 
galėdama patarnauti ti-
kintiesiems šiuo nelengvu 
laiku. 

Todėl, kaip ir kiekvieną 
sekmadienį, transliuosi-
me šv. Mišias iš Rokiškio 
dekanato bažnyčių. Šį se-
kmadienį kviečiame tikin-

čiuosius jungtis maldai 12 
val. tiesioginėje „Rokiškio 
Sirenos“ facebook paskyros 
transliacijoje iš Juodupės 
bažnyčios. 

Kadangi šv. Mišios skir-
tingose Rokiškio dekanato 
bažnyčiose įprastai aukoja-
mos skirtingu metu, todėl 
sekite „Rokiškio Sirenos“ 
informaciją apie artimiau-
sias šv. Mišias. 

Po šv. Mišių, jų vaizdo 
įrašus rasite „Rokiškio Sire-
nos“ tinklalapyje, facebook 
bei youtube platformose.

Ramaus Jums šv. Kalėdų 
laukimo.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Po poros ramesnių dienų – covid-19 atvejų šuolis rajone
Pastarąsias dienas co-

vid-19 rajone buvo, atrodo, 
kiek aprimęs: po ryškaus 
atvejų šuolio savaitgalį, 
sekė dvi ramios dienos, kai 
nebuvo nustatyta nė po 10 
naujų atvejų. Užtat ketvir-
tadienio rytą vėl didelis 
atvejų šuolis – nustatyta 
net 54 infekuoti rajono gy-
ventojai. Specialistai mano, 
kad tokį šuolį galėjo lemti 
tai, kad darbu užverstos 
laboratorijos pateikė ir 
pirmadienį bei antradienį 
paimtų mėginių tyrimų re-
zultatus.

Kaip „Rokiškio Sirenai“ 
pranešė Nacionalinio visuo-
menės sveikatos centro Ro-
kiškio skyriaus vyriausioji 
specialistė, laikinai vykdanti 
skyriaus vedėjo funkcijas, 
Daivutė Bulovienė, nuo gruo-
džui 16-osios iki 17-osios 

ryto buvo fiksuoti 54 nauji 
covid-19 atvejai rajone. Nuo 
epidemijos pradžios kovo 
mėn. šia liga susirgo 618 ra-
jono gyventojai. Šiuo metu 
gydomi 392 asmenys, pasvei-
ko 201. Nuo epidemijos pra-
džios covid-19 tapo 6 rajono 
gyventojų mirties priežasti-
mi, dar 19 mirė nuo gretuti-
nių ligų, nors buvo infekuoti 
ir covid-19. 

Atvejų šuolio priežastys, 
pasak D. Bulovienės, tiria-
mos. Tačiau vienas iš galimų 
šio šuolio paaiškinimų yra 
tai, jog į centrą vis dar plau-
kia pirmadienį ir antradienį 
darytų tyrimų rezultatai. „Jei 
jie būtų atėję anksčiau, gal-
būt atvejų skaičius būtų pa-
siskirstęs tolygiau. Tačiau kol 
kas dar sunku spręsti“, – sakė 
pašnekovė.

Daugėja ligos židinių. Be 
Rokiškio psichiatrijos ligo-

ninės, rajono ligoninės ir 
Rokiškio šv. apaštalo evange-
listo Mato parapijos senelių 
globos namų, naujas židinys 
fiksuotas Rokiškio autobusų 
parke. Taip pat atsinaujino 
židinys AB „Rokiškio sūris“.

Pastaruoju metu daug dis-
kusijų kėlė prekybos centrų 
apgultis. D. Bulovienė pa-
aiškino, kad trečiadienį tikri-
no miesto prekybos centrus. 
Žmonių būriavimųsi, kitų pa-
žeidimų nenustatyta.

Rokiškio šv. apaštalo 
evangelisto Mato parapijos 
senelių globos namuose užsi-
krėtusiųjų daug: antradienio 
duomenimis, covid-19 nu-
statytas 39 šių namų globo-
tiniams ir 14 darbuotojų. Kol 
kas imamasi priemonių krizei 
valdyti. Kaip sakė D. Bulo-
vienė, rūpestingai sekama li-
gonių būklė: senukus kasdien 
apžiūri gydytoja, darbuotojai 

kas kelias valandas kiekvie-
nam matuoja temperatūrą. 

Rajono savivaldybės 
administracijos direktorius 
ir Ekstremalių situacijų va-
dovas Andrius Burnickas 
„Rokiškio Sirenai“ sakė, kad 
vos sužinojus apie protrū-
kį senelių namuose, imtasi 
priemonių. Viena didžiausių 
problemų buvo personalo trū-
kumas. „Apie tai penktadienį 
mums pranešė senelių globos 
namų direktorė. Nedelsiant 
ėmėme spręsti šią problemą“, 
– sakė pašnekovas. Pasitekl-
ti Socialinės paramos centro 
specialistai, nevyriausybinių 
organizacijų savanoriai. To-
dėl, kaip sakė A. Burnickas, 
situacija stabilizuota, darbuo-
tojų ir jų talkininkų pakanka 
užtikrinti normaliai šios glo-
bos įstaigos veiklai.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

„Spalvų karo“ Panevėžio gatvėje pabaiga:
nugalėjo pilietiškumas

„Rokiškio Sirena“ jau ne 
kartą rašė apie „spalvų karą“ 
Panevėžio gatvės kiemuo-
se. Ties šios gatvės 24-uoju 
namu ant bordiūro atsirado 
ryški geltona linija, po to ji 
buvo uždažyta juodais da-
žais. Dabar ji vėl ryškiai švie-
čia (nuotr.): namo gyventojai 
įtikino rajono savivaldybės 
Saugaus eismo komisiją, kad 
tokia linija būtina. Rokiškio 
miesto seniūnas Arūnas Kra-
sauskas giria namo gyvento-
jus už pilietiškumą. 

„Rokiškio Sirena“ pri-
mena, kad vidinis kiemas 
prie „kinų siena“ pramintų 
Panevėžio gatvės daugiabu-
čių nuo pat jų pastatymo yra 
probleminė vieta: maža vietų 
automobiliams, todėl gyven-
tojai juos stato ten, kur randa 
vietos. O toji linija pažymė-
ta vieta itin problematiška: 
pravažiavimo keliuko vingis. 
Ir jei kas nors ten įsigudrina 
pastatyti automobilį, keliuku 
pravažiuoti labai sudėtinga. 

Panevėžio gatvės 24-ojo 
namo gyventojai, pasak se-
niūno A. Krasausko, visaip 
bandė auklėti ir protinti ne-
tinkamai automobilius sta-
tančius asmenis. Tačiau, kaip 
sako seniūnas, ne kartą buvo 

pasiųsti toli ir ilgam. 
Namo gyventojai ne šiaip 

sau prašo toje vietoje nesta-
tyti mašinų: mat jei nedide-
lis lengvasis automobilis dar 
turi bent teorinių galimybių 
išvažiuoti, tai didesnis, pa-
vyzdžiui, greitosios pagalbos 
automobilis – faktiškai negali 
pravažiuoti. Kaip stumdytis 
tokiai mašinai automobilių 
prikištame kieme, kai veža-
mas sunkus ligonis, kuriam 
reikia neatidėliotinos pagal-
bos, klausimas retorinis.

Todėl namo gyventojai 
kreipėsi į miesto seniūną su 
prašymu leisti paženklinti 

šaligatvio bordiūrą horizon-
talaus ženklinimo linija „Su-
stoti draudžiama“. Gyvento-
jų prašymas buvo pateiktas 
Saugaus eismo komisijai ir ji 
vienbalsiai palaikė Panevėžio 
gatvės 24-ojo namo gyvento-
jų iniciatyvą. 

„Labai smagu, kad proble-
mą spręsti ėmėsi patys gy-
ventojai. Džiaugiuosi jų pi-
lietiškumu“, – gyrė seniūnas. 

Gyventojams buvo tiks-
liai nurodyti šio ženklinimo 
matmenys. Taigi, linija pa-
žymėta visiškai teisėtai ir tie, 
kurie prie jos pastatys auto-
mobilius, visiškai teisėtai bus 

drausminami. 
Tikimasi, kad šis sprendi-

mas padės išspręsti daugelį 
metų aplinkinių daugiabučių 
kiemų gyventojus kamuojan-
čią bėdą. 

Gali būti, kad ir kitų mies-
to daugiabučių bendrijos su-
sidomės Panevėžio 24-ojo 
namo gyventojų pavyzdžiu? 
„Kol kas kitų prašymų pa-
ženklinti kiemuose esančius 
keliukus neturime, tačiau 
iniciatyvos sveikintinos ir 
kiekviena jų bus svarstoma“, 
– sakė seniūnas. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Gesino dūmtraukius 
ir automobilių plovyklą

Netvarkingi privačių 
namų kaminai bei dūm-
traukiai pastaruoju metu 
yra viena dažniausių ugnia-
gesių iškvietimų priežastis.

Guodžio 16 d., 10:12 val. 
gautas pranešimas, kad Pie-
vų g.,  Apaščios k., Pandėlio 
sen. dūmtraukyje dega suo-
džiai.

Gruodžio 16 d., 19:13 val. 
gautas pranešimas, kad Pie-
palių g., Piepalių k., Rokiš-
kio k. sen. dūmtraukyje dega 
suodžiai.

Gruodžio 16 d., 21:26 val. 
gautas pranešimas, kad Ro-
kiškyje, Rasų g., dūmtrauky-
je dega suodžiai.

Gruodžio 17 d., 09:29 
val. gautas pranešimas, kad 
Rokiškyje, Respublikos g., 
dega garažas. Atvykus iš 
garaže įrengtos krovininių 
automobilių plovyklos rūko 
dūmai, viduje degė aukšto 
slėgio plovimo įrenginys. 
Gaisro metu apdegė plovy-
klos vartai, aukšto slėgio 
plovimo įrenginys, padan-
gos. Aprūko pastato vidus ir 
viduje buvęs vilkikas DAF 
su priekaba

Priešgaisrinės apsaugos 
ir gelbėjimo 

departamento
Rokiškio priešgaisrinės

gelbėjimo tarnybos 
inform.

„Regitra“ laikinai stabdo praktikos 
egzaminų vykdymą

„Regitra“ laikinai stabdo stabdo praktikos egzaminų vykdy-
mą. Praktikos egzaminai nevyks iki sausio 31-osios.

„Asmenys, kurie yra užsiregistravę į praktikos egzaminus, nurodytais 
kontaktais netrukus bus informuoti apie egzamino atšaukimą. Visi supla-
nuoti egzaminai kol kas atšaukiami iki sausio 3 dienos imtinai, o toliau 
atšaukimo procesas vyks palaipsniui, atsižvelgiant į tuo metu esamą si-
tuaciją šalyje“, – rašoma pranešime. Įprastai teigiamas teorijos egzamino 
rezultatas galioja vienerius metus ir per šį laikotarpį būtina išlaikyti prak-
tikos egzaminą. Šis terminas pratęstas – visos ekstremalios situacijos pa-
skelbimo laikotarpiu ir dar 6 mėnesiams po jo pabaigos.

BNS inform.
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BRYDĖS

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Kas bendro tarp prakartėlės, asilėlių bandos ir vaistų nuo diarėjos

„Oj kaip nelaiku, oj 
kaip nelaiku“, – tai frazė, 
kuri kartojama vaistų nuo, 
atleiskite, diarėjos rekla-
moje. Maždaug, kai pačiu 
svarbiausiu gyvenimo mo-
mentu ima ir prispiria rei-
kalas. O mūsų visuomenėje 
viską daryti ne laiku ir ne 
vietoj jau tampa bjauria 
norma.

Štai savaitgalį kilo kipi-
šas visai dėl niekų. Pasiro-
do, kažkas tik dabar apsi-
graibė, kad prakartėlėje 
miesto aikštėje nėra dviejų 
personažų. Pačių svarbiau-
sių. Marijos, su, dovanoki-
te, Jėzuliuku. Prakartėlė, 
jei neklystu, stovi miesto 
centre geras dvi savaites. O 
kažkoks asilėlio ir žirafos 
(ilgas kaklas, lėtai vaikšto 
informacija) hibridas ėmė 
ir suskaičiavo, matote. At-
liko buhalterinę apskaitą, 
ir pritrūko, įsivaizduokite. 
Gruodžio viduryje, Adven-
to viduryje kažkas ėmė ir 
pasigedo Jėzaus. Skaity-
kim iš naujo: kūdikėlio Jė-
zaus... Advento viduryje.

Ir ėjo krikščionybės 2020-
ieji metai. Mokslo, pažangos, 
visuotinio raštingumo (įskai-
tant ir religinį) metai. Primin-
kite man, gerbiamieji, ką mes 
ruošiamės švęsti gruodžio 25-
ąją? Teisingai, Kalėdas. O Ka-
lėdos yra kieno šventė?

Atsakymų variantai: tre-
čios nuo lapkričio nubyrė-
jusios eglutės, mandarinų ir 

dovanų lupimo, ir masinio 
apsirijimo šventė yra netei-
singi. Viso pasaulio visi nor-
malūs, mąstantys galva, o ne 
pilvu ar, dovanokite, nugaros 
apatine dalimi, žmonės žino, 
kad tądien švenčiamas Kris-
taus gimimas. Tą žino ne tik 
Vakarų, bet ir Rytų apeigų 
krikščionys, ir judėjai, mu-
sulmonai, budistai. O lietu-
viai katalikai, pasirodo, ne.

Kada Jėzus atsiranda pra-
kartėlėje? Kiekvienas prak-
tikuojantis katalikas neklys-
damas pasakys. Piemenėlių, 
Bernelių (kaip pavadinsi, 
taip nepagadinsi) šv. Mišio-
se Kūčių vakarą nuskamba 
giesmė „Tyliąją naktį“. Jos 
metu iškilminga procesija 
eina link prakartėlės. Joje yra 
arba tuščios ėdžios, į kurias 
tuo metu paguldoma Jėzaus 
figūrėlė, arba, jei figūrėlės 
išimti neįmanoma, tai ji būna 
bent pridengta (žiūrėti per-
nykštės prakartėlės iš smėlio 
laiminimo vaizdo įrašą). Po 
specialių maldų nuskamba 
giesmė „Sveikas, Jėzau, gi-
musis“ ir prakartėlė parodo-
ma „Urbi et orbi“, miestui ir 
pasauliui. Jei manimi netiki-
te, nepatingėkite peržiūrėti 
kelerių metų Piemenėlių šv. 
Mišių vaizdo įrašus iš Arki-
katedros ar kurios kitos Lie-
tuvos bažnyčios.

Problemos Rokiškyje kilo 
dėl kelių dalykų. Pirmiausia, 
nesuvokimo, kas yra prakar-
tėlė. Kad ji – toli gražu ne 
miesto dekoracija. Tai yra 

religinės paskirties objektas. 
Tai – jos esmė ir vienintelė 
šio daikto paskirtis. O tai, kad 
prakartėlė yra graži, meniška, 
kažkieno autorinis darbas, 
puošia ir garsina miestą ar 
konkrečią įstaigą, konkretų 
kūrėją, tai yra, atleiskite, jau 
papildomi privalumai. Kurie 
yra malonūs, bet nebūtini. 
Taigi, ją kuriantys, eksponuo-
jantys, užsakantys žmonės 
turi aiškiai ir nedviprasmiš-
kai suvokti, kad tai – religi-
nis, o tik po to meno kūrinys 
ir puošmena. Todėl kvaila 
tikėtis, kad eksponuojant pra-
kartėlę bus nesilaikoma reli-
ginių normų. Nes be religinių 
normų šis daiktas nebūtų pra-
kartėle. Tai būtų dekoracijų 
rinkinys. O jei kuriama pra-
kartėlė, o ne peraugusių šach-
matų figūrėlių rinkinys, rei-
kia susitaikyti su tuo, kad šis 
objektas bus naudojamas pa-
gal tiesioginę paskirtį. O kas 
nesuprato, nenori suprasti, ar 
per kvailas, tai kaip sakoma, 
jau čia jau ne Katalikų bažny-
čios apskritai, ir ne Rokiškio 
šv. apaštalo evangelisto Mato 
parapijos imtinai problema. 
Jei iki tiek nesugebama susi-
prasti, tai tuomet prakartėlėje 
akivaizdžiai trūksta ne Mari-
jos su Jėzumi, o tik dar vieno 
papildomo asiliuko.

Kita problema yra struk-
tūrinė. Kylanti iš pirmosios. 
Visuomenė, pildydama pre-
kybininkų įgeidžius, atskyrė 
Kalėdų formą nuo turinio. Ir 
pasireiškia tai, vėlgi atleis-
kite, „kalėdine diarėja“, kai 
nuo lapkričio vidurio imamos 
švęsti Kalėdos. Jei „šventėjai“ 
turėtų daugiau smegenų, o ne 
„daugiau saulės ir šviesos“, 
tai jiems „dašustų“, kad Ka-
lėdų eglutė todėl ir yra Kalė-
dų, o ne Vėlinių, kad statoma 
prieš Kalėdas, o ne tuoj po 
Visų šventės. Ir Kalėdas švęsti 
Adventui neprasidėjus yra tie-
siog idiotizmas. Juk nešven-
čiate savo gimtadienio iki jo 
likus pusantro mėnesio?

O kai turinio nėra, beliku-
si tik forma, ji atsakymų ne-
pateikia. Prasideda įnirtingas 
Kalėdų dvasios vaikymasis. 
Visi ją gaudo gaudo, bet nie-
kaip nepagauna. Nieko nuos-
tabaus: ja dėta ir aš nuo asilė-
lių slapstyčiausi.

Sakote, nelaiku Kalėdų 
nešvenčiate? O kada namuose 
atsirado eglutė? Ar Kūčių die-
ną ją puošite? Ar jei daugelis 
negudrių influenserių savąsias 
jau parodė, tai bijote pavėluot? 
Iki Kalėdų dar daugiau nei sa-
vaitė. Per ją medelis jei ir ne-
virs stagaru, tai tikrai Kalėdų 
rytą jau džiugins tik spygliais 
ant kilimo. Įdomu įdomu, kas 
gi čia pečiais ir vežimėliais 
stumdėsi prie kalėdinių gir-
liandų beigi žaisliukų akcijų 
akacijų. Nors iki užkimimo 
prašoma: likit namie. Pats tas 
grumtis dėl tokių aukso vertės 
prekių karantino metu. Ir kie-
no gi namai lempelėmis jau 
nuo lapkričio žybsi? Ir neatsi-
bodo dar? Jau visgi į tą pusę, 
ar ne?

Kalėdinė psichozė yra ne 
tik individuali, bet ir kolekty-
vinė. Eglučių įžiebimo šven-
tė lapkričiui besibaigiant ar 
gruodžio pradžioje. Kalėdų 
senelio rezidencijos gruodžio 
viduryje. Prakartėlė, kurią iki 
Kūčių visi jau apžiūrės po 15 
kartų.

Kalėdinė psichozė galvas 
susuka net labai kultūrin-
giems. Štai vienas labai garsus 
teatras užsisakė labai garsaus 
ir labai brangaus dizainerio 
eglaitę. Ir kas ją dabar mato? 
Kas, kad labai teisingą, labai 
gražią, labai suderintą? O pas-
kui skundžiasi – kultūrai pini-
gų nėra.

Artėjant Kalėdoms, reikia 
stipresnių trigerių. Kad dar 
labiau žibėtų, pypsėtų, kad in-
fantili visuomenė būtų apkv-
aišusi nuo laimės ir džiaugs-
mo. O jo – tos Kalėdų dvasios 
– vis nėra ir nėra. Kaip ir nar-
kotikas, tam, kad veiktų, turi 
būti vis stipresnis ir stipresnis, 
taip ir laimės trigeris turi būti 
vis galingesnis. O iš kur tokį 
paimti? Net dovanos beteikia 
džiaugsmą tik tą akimirką. 
Išvyniojai popierėlį, atidarei 
maišelį, o laimės ir nebėr?

Laimės priežastis yra tai, 
ką psichologai vadina atidėtu 
džiaugsmu. Jau seniai atlikti 
tyrimai, kurie rodo, kad vaikai, 
sugebantys iš karto nesuval-
gyti visų saldainių saldaininė-
je, ilgainiui tampa sėkminges-
niais žmonėmis. O tai kodėl 
elgiamės taip, kaip vaikas, 
pamatęs kilogramą mėgsta-

miausių saldainių, ir nuspren-
dęs juos sudoroti vienu metu. 
Kaip pirmasis saldainis masi-
na savo skoniu, taip paskuti-
nysis teikia nebe džiaugsmą, 
o tik persisotinimo ir šokoladu 
apvelto liežuvio jausmą. Taip 
ir Kalėdos. Lyg ir atėjo, ėjo ir 
praėjo, anokia čia šventė. O 
kad ji būtų išskirtinė, reikia iš-
skirtinių pojūčių. Ir šie metai 
juos žada. Mat patys drąsiau-
sieji ir kvailiausieji taps tikrais 
Kalėdų partizainais. Babytės 
apkrėsti jie keliais, pilvu ir pa-
krūmėmis pro visas policijos 
užkardas praeis. Nors kai taip, 
tai babytei ir po tris savaites 
paskambint nereikia.

O kaip šiuos egzistencinius 
klausimus sprendė mūsų pro-
tėviai? Jie tiesiog viską darė 
laiku. Todėl nenuostabu, kad 
prieš didžiąsias šventes – Ka-
lėdas ir Velykas – yra laukimo 
metas. Adventas, paskui Ga-
vėnia. Tai kontrasto princi-
pas: apsivalymo, pasirengimo 
metas. Pasninko pagaliau. Bet 
mes tą kūno ir dvasios pasnin-
ką nušlavėm: persiėdame ne 
tik fiziškai, bet ir malonumų, 
trigerių, žybsėjimo, blyksė-
jimo. Tarp žiburiukų, blizgu-
liukų ir cinguliukų pametėm 
esmę.

Ir ją grąžinti nėra kam. 
Kai apie Adventą kalba etno-
logai, jie puikiai papasakoja, 
ką žmonės veikė prieš šimtą 
metų. Bet nepasako, ką da-
ryti dabar. Atleiskite, bet jau 
gerus 70 metų niekas namie 
plunksnų neplėšo, virvių ne-
veja ir šaukštų nedrožia. Nie-
kas nebeverpia ir nebeaudžia. 
Reta ponia ir megzti bemoka. 
Ir liūdnų dainų nebedainuoja. 
Todėl paskaitę šitas pasakas 
mažiemus, žmonės supranta 
paprastai: jos ne jiems ir ne 
apie juos. O į esmę gilintis 
nuobodu, neįdomu. Be to, ir 
blyksinčios švieselės dėmesį 
blaško.

Tikėjimo nebeliko. Ir su-
pratimo apie jį. Liaudiškasis 
tikėjimas beviltiškai paseno. 
Liko tik kažkokie tolimi at-
garsiai: lyg ir kažką kažkur 
girdėjo, kad tokia prakartėlė 
būna, ir mums tokios reikia. 
Įsisavintos projekto lėšos, pa-
siplojome sau ir kitiems. O ką 
ir kodėl darėm, tuo jau galvos 
prašom nebekvaršinti. Todėl 

ir pasigendama Jėzuliuko ant 
šienelio. Tokia logika sekant, 
prakartėlę geriausia išvis pa-
statyti miesto aikštėj Liepos 
6-ąją, Mindauginių proga. Še 
jums ir Kalėdų dvasia. Kiau-
rus metus. Nes savo tikėjimo, 
savo supratimo neišauginome. 
Nes esame paskutinė karta, 
bemokanti Tėve mūsų.

Tuo tarpu šiemetinė Va-
tikano prakartėlė, kaip sako 
skeptikai, panaši „Žvaigždžių 
karus“. Ji toli gražu neprime-
na dekoracijos, kaip ir tikėji-
mas nėra dekoracija. Prakar-
tėlė kurta keletą dešimtmečių 
vieno Italijos regiono vaikų ir 
mokytojų. Kasmet įtraukiant 
vis naujas aktualijas, pavyz-
džiui, 1969 m. joje atsirado 
astronauto figūrėlė, pažymint 
vieną labai svarbų įvykį. Dau-
gelis mūsiškių šienelio ger-
bėjų vargiai pasakytų, kokį. 
Vieno Vokietijos miestelio 
katalikai prakartėlėje įtaisė 
greta asiliuko ir jautuko šian-
dieninio didžiausio priešo – 
covid-19 sukeliančio viruso 
maketą. Nes prakartėlė moko 
– Jėzus aktualus šiandien, jis 
ateina į šiandienos: karų, epi-
demijų, susvetimėjimo, var-
totojiškumo pasaulį. Ir mes 
gyvename ne praeities, o šian-
dienos pasaulyje. Su visomis 
jo aktualijomis ir iššūkiais.

Ir nebereikia pykti, kad 
karantinas sugriežtintas. Nes 
Kalėdas de facto jau atšven-
tėm. Lemputės žybsi, žvaku-
tės dega, kvepia eglutė žaliuo-
ju mišku, prakartėlė pastatyta. 
Kiekviena diena, sprendžiant 
iš lankytojų kiekio prekybos 
centre – amžinos skrandžio 
Kalėdos. Dovanėles, kad ir 
vėluodamas, pristatys paštas. 
O Kalėdų dvasia taip ir liks 
pleventi aukštybėse. Nes pro 
įsipykusius „džinglbels“ sie-
la tiesiog nebemoka giedoti 
„Sveikas, Jėzau, gimusis“. Ir 
kvietimas „kanklėmis kan-
kliuokime, sutartinę leiski-
me“, sutikite, skamba kažkaip 
nykiai.

Čia gi proginė giesmė, o 
ne amžinai tilindžiuojantis 
varpelis po asilėlio kaklu. Pa-
našu, kad bent šių personažų 
dar ilgus metus nepritrūksime. 
Gal net asilų asilo, metų asilo 
ar kokio nors dar -iausio asilo 
konkursą surenkime?

Rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos vadovas: apie dokumentus darbuotojams ir kitas aktualijas
Artėjant Kalėdoms 

įvesti griežtesni karantino 
reikalavimai. Tačiau ir jo 
metu nemažai rajono gy-
ventojų keliaus į darbą, 
rūpinsis sergančiaisiais, 
važiuos prižiūrėti savo ne-
kilnojamojo turto. Kaip 
pasirūpinti dokumentais, 
kokia bus kontrolė, „Rokiš-
kio Sirenos“ skaitytojams 
aiškino rajono savivaldy-

bės Ekstremalių situacijų 
komisijos vadovas Andrius 
Burnickas.

Jis neslėpė: iš ribojimų ti-
kimasi panašaus poveikio, 
kaip praėjusių Velykų švenčių 
metu. Manoma, kad riboji-
mo judėjimas pasiteisins. Jis 
įspėjo gyventojus nebūti „gu-
dresniais už kitus“ ir atidžiai 
peržiūrėti švenčių planus. Jei 

kas ketina šv. Kalėdas švęs-
ti kaimo sodybose, planuoja 
prasmukti į pajūrį ar turi kitų 
panašių idėjų, pašnekovas pa-
tarė nepuoselėti naivių vilčių: 
pro kontrolės postus prasmuk-
ti vargu ar pavyks, nes di-
dmiesčiai, pajūrio gyvenvie-
tės bus kontroliuojamos ypač 
griežtai. O tiems, kurie yra 
rezervavę ten vietas ne darbo, 
o poilsio ir šventimo reikalais, 

derėtų gerai apgalvoti, ar ne-
vertėtų jų atšaukti.

Tačiau ir mūsų rajone ne-
trūks priemonių, kuriomis bus 
siekiama užtikrinti karantino 
reikalavimų laikymąsi.

Tačiau nemažai rajono 
žmonių judės ir savivaldybės, 
ir kitų savivaldybių teritorijo-
se su reikalais: važiuos į dar-
bą, rūpinsis nekilnojamuoju 
turtu. Kaip tinkamai pasirū-

pinti dokumentais, kad netek-
tų bartis su kelius saugančiais 
pareigūnais. 

A. Burnickas paaiškino, 
kad specialių blankų darbda-
vių pažymoms nėra. Jis pata-
ria vykstantiems į darbą turėti 
vadovo laisva forma parašytą 
pažymą: kada, kur ir kokiu 
tikslu dirbantysis vyksta. 
„Bus žiūrima supratingai, ta-
čiau piktnaudžiauti nederėtų“, 

– sakė jis.
Tie, kurie turi sodybas ar 

kitą nekilnojamąjį turtą, turėtų 
su savimi turėti arba jų nuo-
savybės dokumentų origina-
lus, ar mobiliajame telefone, 
planšetėje jų nuotraukas. 

Pašnekovas ragino paisyti 
karantino reikalavimų, saugo-
ti save ir kitus.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Svarbiausia informacija apie judėjimo ribojimus ir jų kontrolę
Nuo trečiadienio įsigaliojo nauji judėjimo ribo-

jimai ir jų kontrolė. Policija organizuoja staciona-
rius kontrolės postus, kuriuose kontroliuojamos 
įvažiuojančios į miestus transporto priemonės, visų 
šalies savivaldybių centrų prieigose. Dalis įvažia-
vimų užtverta techninėmis priemonėmis, įrengtos 
stebėjimo kameros ar pastatyti draudžiamieji žen-
klai. Kiekviename poste dirba mažiausiai du parei-
gūnai, didelio eismo intensyvumo postuose bus 
pasitelkiami policijos rėmėjai, šauliai.

BLOKAVIMO POSTAI PRIE ĮVAŽIAVIMŲ Į MIESTUS:
nuo gruodžio 18 d. 13 val. iki gruodžio 20 d. 21 val.;
nuo gruodžio 23 d. 13 val. iki 27 d. 21 val.;
nuo gruodžio 31 d. 13 val. iki sausio 3 d. 21 val.
JEI ŽMONĖMS KYLA KLAUSIMŲ, JIE GALI PASI-

SKAMBINTI POLICIJOS INFORMACIJOS TELEFONU 
8 700 60 000 DARBO DIENOMIS – NUO 7 VAL. RYTO 
IKI 20 VAL. VAKARO, SAVAITGALIAIS IR ŠVENČIŲ 
DIENOMIS – NUO 8 VAL. RYTO IKI 17 VAL. VAKARO.

Dėl  kelių uždarymo
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karan-
tino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 
pakeitimo“, priimtas sprendimas, kad Rokiškio rajo-
no savivaldybėje bus ribojamas eismas blokavimo 
postais bei techninėmis priemonėmis ir kelio žen-
klais, kurių eismo dalyviai privalės laikytis.

Gyventojus prašome turėti dokumentus, pa-
tvirtinančius jų darbo vietą, siuntimą pas gy-
dytoją, nekilnojamojo turto dokumentus ar jų 
kopijas, slaugomo asmens duomenis (darbo 
pažymėjimas, siuntimas, nekilnojamojo turto 
dokumentai gali būti fotografuoti telefone). Jų 
neturint, patikra gali užtrukti, nes pareigūnai 
tai privalės patikrinti duomenų bazėse. Taip pat 
pareigūnai gali užduoti kontrolinius klausimus, 
siekdami įsitikinti pateiktų duomenų tikrumą.

Pareigūnai naudos technines galimybes ir duo-
menų bazes, ar minėta transporto priemonė nekirto 
jau kelių savivaldybių teritorijų.

Asmenims, pažeidusiems reikalavimus, gresia 
ne tik atsakomybė pagal LR ANK už KET reika-
lavimų nesilaikymą, bet ir atsakomybė, kaip pa-
žeidus LR ANK 45 str. 4 d., o tai  užtraukia baudą 
asmenims nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio 
penkių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams 
ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vie-
no tūkstančio penkių šimtų iki šešių tūkstančių 
eurų.

Pareigūnai periodiškai viešai ir neviešai ti-
krins, kaip laikomasi Vyriausybės nutarimo ir 
kelio ženklinimo reikalavimų. Patruliavimas ir 
tikrinimas bus organizuotas visame rajone. Taip 
pat savaitgaliais ir švenčių dienomis KELIUOSE, 
VEDANČIUOSE Į ROKIŠKIO MIESTĄ iš kitų rajo-
nų, bus pareigūnų postai, kur vyks tikrinimas dėl 
judėjimo teisėtumo ir pagrįstumo. Asmenys, be 
svarbios priežasties, išskyrus išimtis, kurios nu-
matytos nutarime,  nebus įleidžiami į Rokiškio 
miestą.
Bus pastatyti ženklai:

Kelio ženklas Nr. 312
 Nurodyto transporto eismas 

draudžiamas (ženklas atstoja kelis 
kartu pastatytus draudžiamuosius 
ženklus ir draudžia važiuoti tomis 
transporto priemonėmis, kuriomis 
važiuoti draudžia atitinkami žen-

klai, išskyrus aptarnaujantį transportą, skiriamuoju 
ženklu „Neįgalusis“ pažymėtas transporto priemo-
nes). 

Į 5 psl.
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PREKĖS VAIKAMS

• Naują knygą Abės vasara. Kaina 8 
Eur. Tel. 8 688 43 370.  
Rokiškis
• Rogutes Tako. Yra stūmimo 
rankena, kurią galima nuimti. Tinka 
žiemai, su vokeliu. Aukštis 61 cm, 
plotis 45 cm, ilgis 102 cm. Sėdynės 
plotis 21 cm, sėdynės ilgis 60 cm. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 615 43 395. 
Rokiškis
• Labai geros būklės, kaip naują 
paspirtuką vaikui nuo 3 metų. 
Kaina 12 Eur. Tel. 8 647 55 957. 
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas turi padovanoti mažą 
kačiuką. Tel. 8 646 98 570. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Trimerį Jonsered gc 2126c. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 686 94 958. 
Rokiškis
• Idealios būklės trimerį Husqvarna 
525 rx. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 686 94 958. Rokiškis
• Pjūklą Jonsered cs 2152. Kaina 
150 Eur. Tel. 8 686 94 958. 
Rokiškis
• Pjūklą Stihl ms 201c. Kaina 160 
Eur. Tel. 8 686 94 958. 
Rokiškis
• Pjūklą Stihl ms 660. Kaina 330 
Eur. Tel. 8 686 94 958.  
Rokiškis
• Pjūklą Stihl ms261c . Kaina 240 
Eur. Tel. 8 686 94 958.  
Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Įvairius svarmenis (svarsčius 

STATYBINĖ ĮRANGA

• Segmentinių, ar skardinių garažo 
vartų elektrinis mechanizmas. 
Išsamesnė informacija telefonu . 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 612 91 771. 
Rokiškis
• Naujus, vokiškus, skardinius, 
pakeliamus garažo vartus.  
2.6x2.35. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 612 91 771.  
Rokiškis
• Naują plastikinį langą. 1.41 
m x 1.17 m. Netiko matmenys. 
Kaina 140 Eur. Tel. 8 618 13 065. 
Rokiškis
• Baltarusiškus polikarbonato 
šiltnamius. Įvairių dydžių.  
Tel. 8 682 32 533. Rokiškis
• Vyrius dideliems vartams. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 624 62 178.  
Rokiškis

ir hantelius). Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis

Svarbiausia informacija apie judėjimo 
ribojimus ir jų kontrolę

Iš 4 psl.
Aptarnaujantysis transportas – transporto priemonės, kurios priklauso draudžiamai-

siais kelio ženklais pažymėtoje zonoje esančioms įmonėms, įstaigoms ir organizaci-
joms, toje zonoje gyvenantiems ar dirbantiems asmenims arba atveža į tą zoną 
(išveža iš jos) krovinius ar atvyksta į šią zoną paimti krovinio, taip pat lengvieji 
automobiliai taksi, atvežantys į tą zoną (išvežantys iš jos) keleivius arba atvyks-
tantys jų paimti į šią zoną.

 Šis ženklas suteikia teisę gyvenantiems asmenims vykti į namus, vykti ir 
išvykti vežant ar paimt krovinį.

Kelio ženklas Nr. 301 
(įvažiuoti draudžiama (draudžiama įvažiuoti visoms transporto 

priemonėms, išskyrus maršrutinį transportą).
 Maršrutinė transporto priemonė (maršrutinis transportas) – vie-

šojo transporto priemonės (autobusai, troleibusai, maršrutiniai tak-
si), kuriomis reguliariai vežami keleiviai nustatytu maršrutu su nuro-

dytomis sustojimo vietomis, taip pat mokykliniai autobusai

Numatyta, kad pastovi kontrolė bus vykdoma:
1. Rokiškio miestas-Panevėžio gatvė, prie viaduko. Šiame poste sa-

vaitgaliais ir šventinėmis dienomis nuo 9.00 val. iki 21.00 val. bus ti-
krinami įvažiuojantys į Rokiškio miestą, kitu laiku vairuotojai privalės 
vadovautis  kelio ženklu Nr. 312.

2.  Taikos g. už žiedo link Kavoliškio k. Šiame poste savaitgaliais ir 
šventinėmis dienomis nuo 9.00 val. iki 21.00 val. bus tikrinami įvažiuo-
jantys į Rokiškio miestą, kitu laiku vairuotojai privalės vadovautis  kelio 
ženklu Nr. 312.

Kituose įvažiavimuose bus pastatyti ženklai bei vykdoma 
periodinė vieša ir nevieša kontrolė

1. Pandėlio gatvė, už sodų, – kelio ženklas Nr. 312
2. Vytauto gatvė, prie sankryžos į Kalneliškių gatvę, – kelio žen-

klas Nr. 312  
3. Juodupės ir Dvaro gatvės sankryža – kelio ženklas Nr. 312  
4. Į Skemų k. –Dvaro gatvės sankryža – kelio ženklas Nr. 312 
5. Sankryža į Kavoliškį–Vydūno gatvė – kelio ženklas Nr. 301
6. Jakiškių k. – kelio ženklas Nr. 301
7. Pagrandžių k. – kelio ženklas Nr. 301

Užs. 1217

Susisiekite su mumis telefonu +370 666 76777 el. paštu reklama@ro-
kiskiosirena.lt ir mes viską padarysime už Jus.

Laikraštį „Rokiškio Sirena“ paštininkai pristatys tiesiai į Jūsų pašto dėžutę!
Taip pat užsiprenumeruoti laikraštį galite Lietuvos pašto skyriuose arba 

www.prenumeruok.lt.
Užsiprenumeravusių „Rokiškio Sireną“ laukia dovana. Kokia? Ją galite pa-

matyti „Rokiškio Sirenos“ interneto svetainėje bei facebook paskyroje rodo-
mame vaizdo siužete.

Dirbame Jums ir informuojame apie svarbiausias naujienas Rokiškyje, Lie-
tuvoje ir pasaulyje.

Jas galite skaityti www.rokiskiosirena.lt bei Facebook profilyje.
Asmeninius skelbimus kviečiame talpinti www.rokiskiosirena.lt svetai-

nėje arba susisiekti su redakcija reklama@rokiskiosirena.lt arba telefonu 
+370 666 76777.

Prenumeruok laikraštį
„Rokiškio Sirena“ 
ir gauk dovanų!

Gruodžio 23 d. (trečiadienį) 10 val. šaukiamas Rokiškio ra-
jono savivaldybės tarybos posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu 
būdu, fiziškai nedalyvaujant savivaldybės tarybos nariams, 
naudojant telekomunikacijos priemones (vaizdo ir garso 
konferenciniu ryšiu „Zoom“ platformoje).

Tarybos posėdžio darbotvarkė skelbiama interneto svetai-
nėje www.rokiskis.lt (žr. ,,Naujienos“).

Užs. 1216

Eurostatas: metinė infliacija Lietuvoje lapkritį – 
didesnė nei vidutiniškai ES

Suderinta metinė inflia-
cija Lietuvoje lapkritį buvo 
didesnė nei vidutiniškai Eu-
ropos Sąjungos (ES) šalyse, 
skelbia Eurostatas.

Lietuvoje infliacija spalį 
siekė 0,4 proc., Latvijoje – 0,7 
proc. defliacija, o Estijoje – 1,2 
proc. defliacija, rodo ketvirta-
dienį paskelbti ES statistikos 

tarnybos duomenys. Visoje 
ES kainos per metus padidėjo 
vidutiniškai 0,2 proc., o euro 
zonoje – mažėjo 0,3 proc.

BNS inform.
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PASLAUGOS

• Nedidelių krovinių pervežimai. 
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• Atliekame vidaus apdailos ir 

rekonstrukcijos darbus. Įrengiame 
elektros instaliaciją, rekuperacinę 
ventiliaciją. Tel. 8 697 41 092. 
Rokiškis
• 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 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

PERKA

BALDAI

• Komodą. Tel. 8 688 88 401. 
Rokiškis

• Tvarkingus, tinkamus naudojimui 
sekciją ir staliuką. Kaina 125 Eur. 
Tel. 8 623 61 509. Rokiškis
• Sekciją. Pagaminta iš ąžuolo, 
reiktų patiems demontuoti ir 
išsivežti. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 693 29 991. Rokiškis
• 3 durų spintą ir 2 durų spintą.  
Tel. 8 680 47 230. Rokiškis
• Geros būklės kavos staliuką su 
stalčiais, ant ratukų. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 682 18 893. Rokiškis
• Sekciją. Išsivežti patiems. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 682 18 893.  
Rokiškis
• Geros būklės spintelę. Talpi, su 
stalčiumi. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 18 893. Rokiškis
• Knygų lentynas. Yra penkios, su 
stiklu. Tel. 8 680 47 230.  
Rokiškis
• Lovą su čiužiniu (būklė vidutinė), 
160x200 cm, išardyta, pasiimti 
Rokiškio raj. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 629 09 283.
• Darbastalius. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 603 77 107. Rokiškis

DOVANOJA

• Atiduodame plytas, pakrauname 
ir atvežame. Obeliai.  
Tel. 8 638 40 484.
• Dovanojame du jaunus juodai 
baltus ir vieną jau paaugusi baltą 
katinėlį. Gamtinius reikalus daro 
į dėžutes. Tikimės padovanoti 
geriems žmonėms. Kurie paims 
paskutinį katiną, dar pridėsime dėžę 
gaminiams reikalams, kraiką ir 
maistą. Tel. 8 607 24 432.  
Rokiškis
• Dovanoju sidabrinės eglės šakas, 
atvykti adresu Pandėlio g . 18, 
Rokiškis. Gal kas nori pasipuošti. 
Tik prašau laikytis saugaus 
atstumo. Tel. 8 650 16 979.

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Kaip naujas Bauer pačiūžas. 
Dydis US 7, EU 40-41. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 667 24 525.  
Rokiškis
• 42 dydžio odinius žieminius 
batus. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 686 83 227. Rokiškis
• Geros kokybės, dėvėtus, 
natūralius kailinius. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 616 38 688.  
Rokiškis
• Žieminių striukių išpardavimas 
-30 proc. nuolaida. Mus rasite 
Išparduotuvėje, Taikos g. 19, 
Rokiškyje.

GARSO TECHNIKA

• Automobilinį CD grotuvą 
Pioneer. USB. AUX. WMA. MP3. 
AAC. Mosfet 50W x4. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 647 55 957.  
Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą AEG 
CS MP 530 IR. USB, MP3. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 647 55 957.  
Rokiškis
• CD grotuvą Panasonic CQ-
C7303N. Kaina 20 Eur. Tel. 8 647 
55 957. Rokiškis
• Garso aparatūrą. Naudota. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 651 28 551.  
Zarasai

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Žąsis. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 688 26 049. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• 42 metų moteris ieško darbo.  
Tel. 8 602 21 055. Rokiškis
• 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 bei 
traktorininko pažymėjimus. Turiu 
darbo traktoriumi patirties. Moku 
pjauti, daug metų miškuose dirbau 
pjūklininku. Tel. 8 695 70 337. 
Rokiškis
• Ieškau darbo prekyboje, maisto 
pramonėje arba pagalbinių darbų. 
Tinka ir naktinis. Tel. 8 618 83 490. 
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• UAB Ramundas GM reikalingas 
(-a) lelektrikas (-ė). Darbo 
vieta - Dirbtuvių g. 13, Obeliai, 
Rokiškio r. Iš Rokiškio darbuotojai 
vežami Įmonės transportu. 
Darbo užmokestis - iki 1140 Eur. 
neatskaičius mokesčių.  
Tel. 8 612 26 202. Rokiškis
• Reikalinga sąžininga moteris 
ligonės slaugai vakarais, 
savaitgaliais ir švenčių dienomis. 
Rokiškyjte. Tel. 8 686 29 431. 
Rokiškis
• Ieškau kas gali išrūkyti lašinius, 
už paslaugą sumokėsiu.  
Tel. 8 620 31 551. Rokiškis
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Laisvės g.13

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

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

• 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

KITA

• Dovanoju kačiukus, Siamo 
mišrūnai. Tel. 8 629 27 741. 
Rokiškis
• 3 kilimus. 2x3 m.  
Tel. 8 688 88 401. Rokiškis
• Rankomis megztas šiltas skaras. 
Labai tinka kalėdinei dovanėlei. 
Tel. 8 620 31 695. Rokiškis

• Girines, kubilus alui gaminti, 
senovinį indą taukams laikyti.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Vazas, senovinę spintą.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Girninį malūną, didelio girninio 
malūno mažesnę kopiją, sukamas 
plokščiu diržu. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Stiklinius indus vynui ar sultims 
ir stiklainius 0,5, 0,72, 1 ir 3 l 
talpos. Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Įvadinį skydelį (vienfazis), 
skaitliukus, saugiklius, 
automatėlius. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• 3 tonų statinę ir įvairias talpas. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Trifazį el. generatorių, be 
variklio, rusiškas.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Įvairius hidraulinius kėlimo 
cilindrus, el. variklius, skyvus ir kt. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Skaldytas malkas mažais kiekiais, 
atvežu. Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• Centrinio šildymo, mašinų 
gamykloje pagamintą storo metalo 
katilą. Galima apmūryti, įmontuoti 
orkaitę. Naujas. Ir kitą truputį 
naudotą, nedidelį šildymo katilą 
Kalvis. Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• Dvi būdas šunims, mažam ir 
vidutinio dydžio. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Kalėdines eglutes. 0.5 - 3.0 m. 
Sakališkio g.15-2, Rokiškis.  
Tel. 8 610 17 664. Rokiškis
• Sroboskopą - prietaisą dyzelinio 
variklio įpurškimo kampo 
nustatymui. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 612 52 471. Rokiškis
• Automobilinį kompresorių. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 647 55 957.  
Rokiškis
• 3 kilimus, 2x3. Tel. 8 680 47 230. 
Rokiškis
• Baltus ritinius - 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

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Įdėklą planšetiniui kompiuteriui 
Samsung tab 510/515, naujas. 
Kaina 14 Eur. Tel. 8 674 22 241. 
Rokiškis
• Canon spausdintuvus. 2 vnt., 
rašaliniai. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 696 54 036. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Kaimiškai augintų kalakutų 
skerdieną. 6 Eur/kg.  
Tel. 8 674 19 750. Rokiškis
• Ekologiškus kviečius ir rugius. 
Tinka valcavimui.  
Tel. 8 610 44 293. Rokiškis
• 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

MOBILIEJI TELEFONAI

• Geros būklė, mobilųjį telefoną 
iPhone X 64 GB. Dokumentai, 
dėžutė, pakrovėjas, ausinės, 
dėkliukas. Spalva balta. Pirktas 
salone. Siunčiu. Domina keitimas. 
Kaina 350 Eur. Tel. 8 647 55 957. 
Rokiškis
• Geros būklės mobilųjį telefoną 
iPhone 8, 64GB. Spalva auksinė. 
Apsauginis stikliukas ant ekrano. 
Dokumentai, kroviklis, dėkliukas. 
Kaina 220 Eur. Tel. 8 647 55 957. 
Rokiškis
• Labai geros būklės mobilų 
telefoną iPhone 6s, 16GB. Spalva 
auksinė. Kroviklias. Domina 
keitimas. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį 

telefoną iPhone 7 32 GB. Spalva 
auksinė. Dokumentai. Dėžutė. 
Dėkliukai. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
mobilųjį telefoną iPhone 6s, 16GB. 
Spalva Rose Gold. Dokumentai, 
dėžutė, dėkliukas, ausinės. Domina 
keitimas. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• iPhone 7. 32 GB, juodas. Domina 
keitimas. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
mobilųjį telefoną iPhone 7, 32GB. 
Spalva Rose Gold. Dokumentai, 
dėžutė, dėkliukas. Domina 
keitimas. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį 
telefoną iPhone 5S, 16GB. Spalva 
auksinė. Yra dokumentai, dėžutė, 
dėkliukai. Domina keitimas. Kaina 
70 Eur. Tel. 8 647 55 957.  
Rokiškis
• Geros būklės, mobilųjį telefoną 
iPhone 7, 128 GB. Spalva Rose 
Gold. Dokumentai, dėžutė, 
dėkliukas. Domina keitimas. 
Kaina 160 Eur. Tel. 8 647 55 957. 
Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį 
telefoną iPhone 6s, 32GB. Spalva 
auksinė. Kroviklis. Domina 
keitimas. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį 
telefoną iPhone 6s, 16GB. Spalva 
sidabrinė. Kroviklis, dėkliukai. 
Domina keitimas. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• 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

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Skubiai 2 kambarių butą Vilties 

g. 20.  Antras aukštas, 50,47 kv. 
m, kambariai nepereinami, erdvi 
virtuvė. Butą reikia remontuoti. 
Butas ne kampinis. Kaina galutinė. 
Kaina 24500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Butą Juodupėje. Nauji plastikiniai 
langai, antras aukštas, sutvarkytas 
miegamasis, maži komunaliniai, 
galima su baldais. Į kainą įeina 
garažas ir du sandėliukai. Kaina 

4800 Eur. Tel. 8 655 66 611. 
Rokiškis
• Garažą Perkūno g. Elektra yra, 
apšvietimas sumontuotas. Kaina 
sutartinė. Galima ir nuoma.  
Tel. 8 685 86 234. Rokiškis
• Sodybą 7 km nuo Rokiškio, 
link Žiobiškio. Ūkiniai pastatai, 
rūsys, pirtis. Sodyba yra 7 namų  
gyvenvietėje, šalia miško ir upės, 
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05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Daiktų istorijos
06:55 Išpažinimai
07:25 Stebuklingas Engel 
laikrodis
09:00 Labas rytas, Lietuva
11:00 Beatos virtuvė
12:00 Nepaprastos erelių 
galios 
12:55 Nevaržomas 
gyvenimas 
13:45 Laisvė ir kūryba. 30 
nepriklausomybės metų
14:00 Frenki Dreik 
paslaptys
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Žinios
18:00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės
18:30 Vakaras su Edita
19:30 Stilius

20:30 Panorama
21:00 Šok su žvaigžde
23:10 Gyvenimas pagal jį
00:50 Snieguolė ir medžiotojas
02:55 Nepaprastos erelių galios
03:50 Frenki Dreik paslaptys
05:15 Ponių rojus

06:30 Kempiniukas Plačiakelnis
07:00 Vėžliukai nindzės 
07:30 Supermergaitės 
08:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
08:30 Virtuvės istorijos 
09:00 Gardu Gardu 
10:00 Tėvų darželis 
10:30 Būk sveikas! 
11:00 Penkių žvaigždučių būstas 
11:30 Vilkų kalnai
12:20 Kenoloto 
12:22 Vilkų kalnai
12:30 Normas, lokys iš Šiaurės. 
Karališko dydžio nuotykiai
14:15 Džonsonų atostogos
16:10 Vienas namuose 3
17:20 Kenoloto 

17:22 Vienas namuose 3
18:30 TV3 žinios 
19:30 galvOK 
19:35 Eurojackpot 
19:40 galvOK 
21:30 Gaujų karai. Smaugliai 
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Gaujų karai. Smaugliai 
22:40 Tyli naktis
00:50 Rembo. Pirmasis kraujas 3
02:55 Blogos mamos
04:55 Kobra 11

05:05 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
06:25 Stivenas Visata 
07:10 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas 
07:40 Ogis ir tarakonai 
08:00 Padūkėlių lenktynės 
08:30 Tomo ir Džerio pasakos 
09:00 Šaunusis Skūbis-Dū 
09:30 Saugokis meškinų
10:00 Sėkmės tandemas
10:30 Tomas ir Džeris. 

Stebuklingas žiedas
11:40 Jau baigėm?
13:30 Anastasija. 
Kelionė į ateitį
15:15 Išprotėjęs profesorius 2: 
Klampų šeimynėlė
17:25 XXI amžiaus laida
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:20 Dakaras 2021
19:30 Mažoji pėda
21:20 Paskutinis tėvų išbandymas. 
Mažieji Fokeriai
23:25 Jūsų nešvankybe
01:25 Pasakiškai turtingi

06:00 Kvailiai šėlsta 
07:00 Pričiupom! 
07:30 Snaiperis 
08:30 Pričiupom!
09:00 Sveikatos kodas
10:05 Lietuvos Hipokratas
10:35 Gyvenimas. Pirmieji 
žingsniai
11:40 Velniški Stivo Ostino 

išbandymai 
12:40 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai 
13:50 Pragaro virtuvė 
14:50 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu
15:50 Nusikaltimų tyrėjai 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Pieno žvaigždės - Dzūkija
19:30 Akloji zona
20:30 Snaiperis 
21:30 Bornas. Palikimas
00:15 Stebėtojai
02:00 Teisingumo ieškotojas

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

turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
09:30 Krepšinio pasaulyje 
10:00 Vantos lapas
10:30 Deutsche Welle: Keliautojo 
dienoraštis
11:00 Gyvenimas
12:00 „Netikėtas teisingumas“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 Lietuvos miestai
17:30 Vantos lapas
18:00 Žinios
18:30 Vyrų šešėlyje
19:00 Lietuvos kūrėjai
20:00 Žinios
20:30 #NeSpaudai
21:30 Oponentai
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:00 „Netikėtas teisingumas“ 
02:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:35 Gyvenimas
04:20 Laikykitės ten. Pokalbiai
05:00 Lietuvos kūrėjai
05:40 Vantos lapas
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22 06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:00 Alpių detektyvai 
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija 
10:35 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vartotojų kontrolė
13:00 Zachor. Atsimink
14:00 Žinios
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 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija
22:30 Dviračio žinios
23:00 Užverbuotas

23:45 Alpių detektyvai
00:30 Šventadienio mintys
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 (Ne)emigrantai
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė ekspedicija
05:00 Klausimėlis.lt
05:15 Ponių rojus

06:25 Bakuganas. Kovos planeta
06:55 Ilgo plauko istorija
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Karštai su tv3.lt
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 Prieš srovę
20:30 Moterys meluoja geriau
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Graži moteris
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Graži moteris
00:30 Kaulai
01:30 CSI kriminalistai
02:30 Kobra 11

06:30 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 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios
22:30 Susikaupk
00:40 Narkotikų prekeiviai
01:40 Rokis Balboa
03:15 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
04:40 Kalnietis

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 Suvokimas
23:25 Pasaulinis karas Z 
01:35 Fortitudas
02:25 CSI. Majamis

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

13.00 Nauja diena
14.00 „Dvaro rūmai” 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 Laikykitės ten. Pokalbiai
17.40 Mokslo ritmu
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 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 Alfa taškas
04.25 „Vyrų šešėlyje“. JADVYGA 
DOBROVOLSKAITĖ - TIKNIENĖ
04.45 „Reali mistika“
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Alpių detektyvai 
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija 
10:35 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė
13:00 Beatos virtuvė
14:00 Žinios
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 Zachor. Atsimink
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Komanda

00:05 Alpių detektyvai
00:50 Laisvė ir kūryba. 30 
nepriklausomybės metų
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Zachor. Atsimink
03:00 Panorama 
03:30 Dienos tema
04:00 LRT radijo žinios
04:05 LRT forumas
05:00 Klausimėlis.lt
05:15 Ponių rojus

06:25 Bakuganas. Kovos planeta
06:55 Ilgo plauko istorija
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Svajonių sodai
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 Karštai su tv3.lt
20:30 Moterys meluoja geriau
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Angelas sargas
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Angelas sargas
00:55 Kaulai
01:55 CSI kriminalistai
02:55 Kobra 11

06:30 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 Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios
22:28 Telefoninė loterija 1634
22:30 Rokis Balboa
00:40 Narkotikų prekeiviai
01:40 Žaidimų vakaras 
03:15 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
04:45 Kalnietis

06:55 Mano virtuvė geriausia 
08:20 Žiurkių medžiotojas
09:25 Pėdsakas
10:20 Rozenheimo policija
11:25 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu 
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 Pasaulinis karas Z 
23:20 Akloji zona
01:20 Legendų biuras
02:25 Okupuoti
03:15 CSI. Majamis

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

12.30 Kaimo akademija
13.00 Nauja diena
14.00 „Dvaro rūmai” 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Dvaro rūmai”
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 Laikykitės ten 
su Andriumi Tapinu
00.30 „Reali mistika“
01.30 „Dvaro rūmai” 
02.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03.20 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
04.00 Alfa taškas
04.25 Partizanų keliais
04.45 „Reali mistika“
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05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Nacionalinė 
ekspedicija
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis
08:00 Gyventi kaime gera
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
09:00 Brolių Grimų 
pasakos. Erškėtrožė 
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Gamina vaikai
12:00 LMŽ. Lietuvos 
mokyklų žaidynės
12:30 Maistas: tiesa ar 
pramanas? 
12:55 Lokiai namuose
13:50 Mis Marpl. 
Kodėl nepaklausė 
Evans? 
15:30 Žinios

15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Bloga mergaitė
17:00 Piniginės reikalai
17:30 Žinios
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Maltiečių sriuba 2020. 
Labdaros ir paramos akcija. 
Tiesioginė transliacija
23:05 Tėvai vieni namuose. 
Šrėderiai 
00:35 Kino žvaigždžių alėja. 
Dvikova
02:00 Gyvenimas pagal jį 
03:40 Mis Marpl. Kodėl nepaklausė 
Evans?
05:15 Ponių rojus

07:00 Vėžliukai nindzės 
07:30 Supermergaitės 
08:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
08:30 Svajonių ūkis 
09:00 Sveikata.lt 
09:30 La Maistas 
10:00 Pasaulis pagal moteris 

07:55 Padūkėlių lenktynės 
08:25 Tomo ir Džerio pasakos 
08:50 Kria-kria-keriai
10:30 Skola tėtušiui
12:45 Girtas meistras 2
14:55 Indiana Džounsas 
ir krištolo kaukolės karalystė
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:20 Dakaras 2021
19:30 Importinis jaunikis
21:40 Žaidimų vakaras
23:45 Rokis 5
01:50 Paskutinis tėvų išbandymas. 
Mažieji Fokeriai

06:00 Pričiupom! 
06:30 Galiūnų pasaulio taurė 2020. 
Kaunas
07:30 Snaiperis 
08:30 Tauro ragas
09:00 Galiūnų varžybos Lietuva – 
Latvija. Biržai
10:05 Kvailiai šėlsta 
10:35 Arabijoje su Levisonu Vudu 
11:40 Velniški Stivo Ostino 

išbandymai 
12:40 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai 
13:50 Pragaro virtuvė 
14:50 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu 
15:50 Nusikaltimų tyrėjai 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Lietkabelis - Rytas
19:30 Akloji zona 
20:30 Snaiperis 
21:30 Dakaras 2021
22:00 Legendų biuras 
23:10 Okupuoti 
00:15 Bornas. Palikimas
02:40 Stebėtojai

05:40 Vantos lapas
06:00 Šauliai
07:00 Lietuvos miestai
08:00 Vantos lapas
08:30 Kaimo akademija
09:00 Vyrų šešėlyje
09:30 Mokslo ritmu
10:00 Krepšinio pasaulyje
10:30 Deutsche Welle: Greitis

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

11:00 Svajonių sodai 
12:00 Žalioji byla 
12:20 Kenoloto 
12:22 Žalioji byla 
12:30 Kambarys ant šluotos
13:00 Mažylio atostogos
14:55 Mes nusipirkom zoologijos 
sodą
17:20 Kenoloto 
17:22 Mes nusipirkom zoologijos 
sodą
17:25 Bravo! 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Klo(u)nai 
22:00 Sunkūs laikai viešbutyje 
"El Royale"
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Sunkūs laikai viešbutyje 
"El Royale"
00:55 Žudikas 
03:05 Džonsonų atostogos

06:20 Stivenas Visata 
07:05 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas 
07:35 Ogis ir tarakonai 
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

prie pat kelio į Žiobiškį. Sodyba 
tinka nuolatiniam gyvenimui ar 
vasarotojams. 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

NUOMA

• Išnuomojamas gyvenamas 

namelis, 55kv.m. Visos 
komunikacijos: vandentiekis, 
kanalizacija, elektra, dušas. 
Plastikiniai langai, šarvo durys. 
Apšiltintas, galima gyventi žiemą. 
Su baldais. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 699 61 320. Rokiškis
• Išnuomoju 2-jų kambarių butą 
mikrorajone. Tel. 8 656 80 323. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Ratlankius. R16, 5/112, 
Volkswagen, originalūs. Kaina 120 
Eur. Tel. 8 658 12 062.  
Rokiškis
• Opel ratlankius. R17, 5/110, 
originalūs. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• Opel Vivaro ratlankius. R16, 
su padangomis, 215/65, M+S . 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 658 12 062. 
Rokiškis
• Labai geras, dygliuotas, 
195/70, R15, Nokian padangas su 
skardiniais ratlankiais. Kaina 120 
Eur. Tel. 8 605 03 052. 
 Rokiškis
• Peugeot Boxer dalimis. 2003 m.,  
2,8 l, HDI. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 605 03 052. Rokiškis
• R16, 5/112, Volkswagen 
ratlankius su m+s padangomis. 
Kaina 130 Eur. Tel. 8 658 12 062. 
Rokiškis
• Padangas. 205/55, R16, 2018 m, 
Goodyear, 8 mm. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis

• Padangas. 205/55, R16, 
Continental, 7 mm. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• 2000 m., Opel Vectra priekinį 
stiklą, kablį ir kita.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Niva, Vaz 2121 ratus ir kt.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Renault Espace 2,1 l, TDI ir 2,2 l, 
b/d, Ford Mondeo 1,8 l, TD, Opel 
Kadett. Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• R14, R15, R16, įvairiu matmenų 
padangas ir ratlankius.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Peugeot 306 dalimis. 2 l, HDI, 66 
kW, 2001 m., dyzelis.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• GAZ-53, 51 padangas, dalis. 
GAZ-63 ratus, reduktorių.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• VW Golf sankabos komplektą. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Variklio priekinius balkius. VW 
Sharan, Audi A4, B5, A3.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Juostinį Led žibintą. 83 cm, 180 
W, naujas. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 647 22 902. Rokiškis
• VW Golf 4 dalimis. 2001 m., 1.9 
l, TDI, 81 kW. Tel. 8 629 45 390. 
Zarasai
• Naudotas padangas. 2 vnt., 
205/60, R16. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 625 57 857. Rokiškis
• Naudotas padangas. 4 vnt., 
185/65, R15. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 625 57 857. Rokiškis

• Volkswagen Sharan 
automagnetolą. MP3, originalus. Su 
rėmeliu. Nenutrintas. Viskas veikia. 
Kaina 75 Eur. Tel. 8 617 37 394. 
Rokiškis
• Xenon žibinus iš Bmw E61, tinka 
ir kitiems automobiliams. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 696 54 036.  
Rokiškis
• 17 colių ratlankius su 
padangomis. Padangų protektoriaus 
gylis apie 5 mm. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 622 52 582. Rokiškis
• Opel Vectra, Astra, Zafira, Audi 
A4, B5 vairo kolonėles. 
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• VW Polo dalimis. 2003 m., 1.9 l, 
47 kW. Kaina 123 Eur.  
Tel. 8 694 52 173. Rokiškis
• 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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• VW Sharan 1999 m., 1,9 l, 66 
kW. Prieš 6000 km pakeistas pagr. 
diržas, filtrai, tepalai, restauruota 
turbina, pakeista sankaba, yra 
visos 7 sėdimos vietos, kablys, TA 
metams. Kaina 660 Eur.  
Tel. 8 621 80 689. Anykščiai
• Volkswagen Touran. 2005 m. 1.9 
l, 77 kW, dyzelis. Juodos spalvos, 
yra kablys, ragai, autopilotas. Be 
rūdžių. Tel. 8 658 12 062.  
Rokiškis
• Nissan X-Trail. 2005 m., 2 l, 
100 kW, dyzelinas. Yra kablys, 
tvarkingas, TA iki 2021.09. Kaina 
1550 Eur. Tel. 8 687 27 394. 
Rokiškis
• 2005 m. Chrysler Voyager. 
Naujesnis modelis, geruoju, 4 
cilindrų, 2.4 l varikliu. Įdėtos nauja 
dujų įranga. Dujų sąnaudos mieste 

iki 12 litrų. Užmiestyje 10 litrų. 
Mechaninė pavarų dėžė. Kėbulas 
be rūdžių, dugnas išpurkštas 
antikorozine danga, yra  ir lieti 
ratai. Kaina 2500 Eur.  
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis
• Priekabą žoliapjovei-traktoriukui, 
motoblokui, automobiliui, 
japoniškam traktoriukui.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• 250cc keturratį, 4+1 mechaninis. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Keturratį dalimis. 110cc, 
automatinė pavarų dėžė.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Mopedą su Woschod varikliu.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Audi a8, d3, 2003-2009 m., 
odinį saloną su 4 apdailos 
plastmasinėmis detalėmis. Būklė 
puiki, programuojamos memory 
funkcija. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 626 01 716. Anykščiai
• Toyota Previa. 2004 m., 85 kW, 
dyzelis, mechaninė pavarų dėžė. 
Smulkūs kėbulo defektai, TA iki 
2021-04-21, pridedamas vasarinių 
padangų komplektas. Kaina 1500 
Eur. Tel. 8 621 84 778.  
Rokiškis
• 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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Šiaudų stumdymo šakes PKU- 
O,5. Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• Grūdų malūną, kapoklinis.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• SK-5 NIVA, IV. z u atsargines 
dalis, kėlimo cilindrus, padangas. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Mažas, vidutines, dideles akėčias. 
Yra sukabintuvas.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Dviejų korpusų plūgą. Buvo 
kabinamas prie T-25, tvarkingas, 
tinka ir prie mažesnio traktoriaus. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Išmanųjį televizorių. Ekranas 
32 colių. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis

www.rokiskiosirena.lt
qNaujienos 
qSkelbimai
qVideo 
ir fotogalerijos
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Gruodžio 18-oji, 
penktadienis, 

51 savaitė
Iki Naujųjų liko 13 dienų

Tarptautinė migrantų diena
Arabų kalbos diena
Saulė teka 8.38 val., 
leidžiasi 15.53 val. 

Dienos ilgumas 7.15 val. 
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Eivilas, Eivilė, Eivina, Eivinas, 

Girdvainas, Girdvainė, Girvyda, 
Girvydas, Gracija, Gracijonas, 
Gracius, Vykanta, Vykantas.

Rytoj:  Gerdvilas, Darijus, Lėja, 
Rimantė.

Poryt: Abraomas, Abrys, 
Daugardas, Gražvilė, Namvaldas, 

Namvaldė, Pastoras, Teofilė, 
Teofilija, Teofilis, Teofilius, Topilė, 

Topilius.

Dienos citata
„Yra tik vienas būdas 

tapti geru pašnekovu -
mokėti klausyti“ 

(A. Mileris).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1787 m. Naujasis Džersis tapo tre-
čiąja JAV valstija.

1865 m. ratifikavus 13-ąją 
Konstitucijos pataisą JAV panai-
kinta vergija.

1903 m. pagal JAV ir Panamos 
sutartį kanalo zoną už kasmetį 
nuomos mokestį pradėjo kontro-
liuoti JAV.

1916 m. Pirmajame pasauli-
niame kare baigėsi 10 mėnesių 
trukęs Verdeno mūšis - čia žuvo 
543 tūkst. prancūzų ir 434 tūkst. 
vokiečių karių.

1940 m. Adolfas Hitleris įsakė 
Vokietijos armijos generaliniam 
štabui rengtis invazijai į Sovietų 
Sąjungą.

1956 m. į Jungtines Tautas 
priimta Japonija.

1995 m. šiaurinėje Angolos 
dalyje sudužus Zairo keleivi-
niam lėktuvui žuvo 141 žmogus. 

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1830 m. Lenkijos Seimas įsilieps-
nojusį sukilimą šalyje prieš caro val-
džią, kuris persimetė ir į Lietuvą, pa-
skelbė nacionaliniu sukilimu.

1922 m. Klaipėdoje sudarytas 
Vyriausiasis Mažosios Lietuvos gelbė-
jimo komitetas, vadovaujamas Marty-
no Jankaus. Klaipėdos krašte įsikūrė 
22 jo skyriai.

Post scriptum
Vienas piktas darbas kitą 

gimdo.

Pievagrybių apkepėlės su silkių įdaru
Ingredientai:
•  500 g didelių pievagrybių
•  200 g sūdytos silkės filė
•  200 ml grietinės
• 50 g kietojo fermentinio sūrio
•  3 šaukštų maltų džiūvesėlių
• 2 šaukštų šviežių petražolių
• 1 šaukšto sviesto
• vieno svogūno
• druskos
• pipirų

Gaminimas:
Pievagrybius gerai nuplaukite, 
kotelius nupjaukite prie pat ke-
purėlės. Svogūną susmulkinkite 
ir patroškinkite svieste su su-
smulkintais pievagrybių kote-
liais. Į grybų ir svogūnų troškinį 

įmaišykite vieną šaukštą grietinės, vieną šaukštą džiūvėsėlių, sukapotas petražoles ir su-
smulkintą silkės filė. Pagardinkite druska bei pipirais. Į pievagrybių kepurėles dėkite po 
kauburėlį pasiruošto silkių įdaro. Kepurėles išdėliokite sviestu pateptame ir džiūvėsėliais 
pabarstytame karščiui atspariame inde ir apipilkite likusia grietine. Kepkite karštoje orkai-
tėje (~180-190 laipsnių) maždaug 15-20 minučių, kol pagelsta. Bebaigiant kepti apkepė-
les apibarstykite smulkiai sutarkuotu sūriu. Pakepkite, kol sūris apskrus.

LAISVALAIKIUI

Bitkoinas pirmą kartą viršijo 
20 000 JAV dolerių ribą

Žinomiausios virtualio-
sios valiutos bitkoino kursas 
trečiadienį pirmą kartą vir-
šijo 20 000 JAV dolerių ribą.

Vos dvyliktus metus skai-
čiuojantis bitkoinas pasiekė 
rekordinį 20 398,50 JAV do-
lerio lygį, prieš smukteldamas 
iki 20 145 JAV dolerių kurso, 
nors pastarasis skaičius vis 
tiek reiškia, kad virtualiosios 
valiutos vertė ūgtelėjo 4 proc. 
prekybos sesijos metu.

Bitkoino vertė nepaliauja-
mai augo nuo kovo mėnesio, 
kuomet siekė 5 000 JAV do-
lerių, o augimą paskatino in-
ternetinių mokėjimų milžinės 
„PayPal“ pareiškimas, kad 
leis sąskaitų turėtojams nau-
doti kriptovaliutą.

Tuo tarpu kelios centrinės 
finansinės institucijos sure-
agavo į kriptovaliutų vertės 
augimą ir vis mažėjantį gry-
nųjų pinigų naudojimą pa-
skelbdamos planus kurti ban-
kų remiamas skaitmenines 
valiutas.

Keli centriniai bankai, 
įskaitant Kinijos ir Švedijos 
bankus, bet ir JAV Federali-
nio rezervo sistemą (FRS), 
pranešė svarstantys galimybę 
pasiūlyti skaitmenines valiu-
tas, reaguodami į socialinių 
tinklų milžinės „Facebook“ 
pastangas sukurti savo skai-
tmeninę valiutą „Libra“.

Nekontroliuojamas nė vie-
no centrinio banko, bitkoinas 
tapo patrauklia galimybe ne-
eilinių galimybių besidairan-
tiems investuotojams, nors 
nusikaltėliai taip pat įžvelgia 
galimybę išnaudoti skaitme-
ninę valiutą savo tikslams.

Tuo tarpu pasaulis disku-
tuoja, ar bitkoinas turėtų būti 
vertinamas kaip pinigų for-
ma, kaip turtas ar kaip prekė.

Po to, kai 2013 metais bit-
koino vertė pirmą kartą virši-
jo 1 000 JAV dolerių lygį, ši 
kriptovaliuta ėmė vis labiau 
traukti finansų įstaigų dėmesį 
ir nuo to laiko patyrė siautu-
lingą kainų svyravimą.

BNS inform.

Vyriausybė: subsidija už prastovas – 100 proc. algos, 
maksimali – dvi MMA

Vyriausybė pritarė, kad pras-
tovos metu darbo vietas išlaikan-
tiems darbdaviams nuo kitų metų 
būtų kompensuojamas visas (100 
proc.) darbuotojo darbo užmo-
kestis, o maksimali subsidija siek-
tų du minimalios mėnesio algos 
(MMA) dydžius.

Pasak socialinės apsaugos ir dar-
bo ministrės Monikos Navickienės, 
tai bus didesnė pagalba ir verslui, ir 
darbuotojams, kurie neiškris iš dar-
bo rinkos. Be to, sumažėtų paskatos 
gauti ligos išmokas. 

„Kai kurie iš jų (darbuotojų – 
BNS) buvo linkę registruotis Už-
imtumo tarnyboje, nes jų gaunamos 
pajamos kaip kompensacija būdavo 
didesnė nei tai, ką jie galėdavo gauti 
būdami prastovoje, bet dėl to jie iš-
krisdavo iš darbo rinkos ir neaišku, 
ar turėtų galimybę į ją sugrįžti“, – 
Vyriausybės posėdyje teigė minis-
trė.  Pasak jos, išmokoms už prasto-
vas per šešis mėnesius planuojama 
išleisti iki 180 mln. eurų.

Taip pat būtų pratęstas darbo 
paieškos išmokos mokėjimas, ji 
būtų nutraukta po mėnesio, atšaukus 
karantiną arba ekstremalią situaciją. 

Užimtumo įstatymo pataisomis, 
kurias dar turės priimti Seimas, 
siūloma šią išmoką skirti tik tiems 
gyventojams, kurie dirbo iki eks-
tremalios situacijos ar karantino ir 
buvo atleisti jo metu, taip pat jei jie 
dirbo įmonėse, kurių veikla buvo 
apribota, Išmoką gautų ir savaran-
kiškai dirbę žmonės, kurie nebegali 
tęsti veiklos. Darbo paieškos išmoka 
nebūtų skiriama studentams, profe-
sinių mokyklų mokiniams, kurie 
Užimtumo tarnyboje registravosi tik 
dėl šios išmokos. 

„Finansinė pagalba būtų tik 
tiems, kurie neteko darbo ekstrema-
lios situacijos metu ir tikslingai ieš-
ko naujo darbo, išmoka atitiktų savo 
paskirtį. Ji būtų skirta darbo ieškan-
tiems asmenims, o ne siekiantiems 
nepagrįstai pasinaudoti susidariusia 
padėtimi valstybėje“, – sakė minis-
trė. Ministerijos skaičiavimais, 2021 
metais tam reikėtų 230,6 mln. eurų: 
202,2 mln. eurų – subsidijoms  170,7 
tūkst. į prastovas išleistų darbuotojų, 
28,4 mln. eurų – darbo paieškos iš-
mokoms 35,5 tūkst. žmonių. 

Skaičiavimai atlikti numatant, 
kad subsidijos darbo užmokesčiui 
būtų mokamos šešis mėnesius, o 

darbo paieškos išmokos – keturis 
mėnesius.

M. Navickienės duomenimis, 
vien darbo paieškos išmokoms iki 
gruodžio 1 dienos buvo išleista 107 
mln. eurų, ją gavo apie 266 tūkst. 
žmonių. Iki šiol darbdaviams, pa-
skelbusiems prastovą ir jos metu 
išlaikantiems darbo vietas, valstybė 
mokėjo 70 proc. atlyginimo subsidi-
jas, bet ne daugiau kaip 1,5 minima-
lios algos (910,5 euro iki mokesčių 
arba 656 eurus „į rankas“) – tokia 
išmoka mokėta, jeigu darbdavys 
ir pats mokėjo 30 proc. algos, kitu 
atveju šis santykis buvo 90 proc. 
ir 10 proc., o maksimali subsidija 
siekė tik vieną MMA (607 eurai iki 
mokesčių arba 437 eurai „į rankas“).

Pavasarį pusę darbo vietų darb-
daviai turėjo išlaikyti bent tris mėne-
sius nuo subsidijos mokėjimo pabai-
gos. Subsidijų negavo darbdaviai, 
atleidę darbuotojus savo iniciatyva 
be jų kaltės arba išleidę neapmoka-
mų atostogų darbuotojo prašymu.

Veiklą sustabdžiusiems ar ap-
ribojusiems savarankiškai dirban-
tiems žmonėms buvo mokama 257 
eurų subsidija.

BNS inform.

Naudotų automobilių rinka 
šiemet smuko 24,2 proc.

Lietuvoje per sausį-lap-
kritį buvo įregistruota 137,4 
tūkst. naujai įvežtų naudotų 
lengvųjų automobilių – 24,2 
proc. mažiau nei pernai tuo 
pačiu metu (181,3 tūkst.). 

Vidutinis jų amžius siekė 
11 metų. Dyzelinių automo-
bilių dalis šiemet sudarė 66,9 
proc. (pernai – 69,3 proc.), 
skelbia bendrovė „AutoTyri-
mai“, remdamasi „Regitros“ 
duomenimis.Vien lapkritį ša-
lyje registruota apie 10,7 tūkst. 
naudotų automobilių – 39 
proc. mažiau nei pernai tuo pa-
čiu metu (17,6 tūkst.). Viduti-
nis jų amžius siekė 10,7 metų. 
Dyzelinių automobilių dalis 
buvo 69,3 proc. (2019 metų 

lapkritį – 66,6 proc.).
„Spalį nuosmukis sie-

kė 28,1 proc., rugsėjį – 14,5 
proc., rugpjūtį – 29 proc., 
liepą – 31,1 proc., tuo tarpu 
birželį pastebėtas laikinas at-
sigavimas prieš įsigalint eko-
loginiam mokesčiui, kuomet 
naudotų automobilių regis-
travimas buvo išaugęs 15,5 
proc.“, – rašoma pranešime.

Per vienuolika mėnesių ša-
lyje buvo atlikta 195,9 tūkst. 
naudotų lengvųjų automobilių 
savininkų keitimo operacijų – 
18,1 proc. mažiau nei atitinka-
mu laikotarpiu pernai (239,3 
tūkst.). Vidutinis savininką 
pakeitusių automobilių am-
žius šiemet buvo 14,5 metų.

BNS inform.
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Lietuvos vyskupų kreipimasis
Brangieji,
Per Kalėdas švenčiame 

nuostabų įvykį – Dievas 
tapo Žmogumi, kad apsčiai 
turėtume gyvenimą dovano-
jančios meilės, būtume pri-
pildyti dangiškos ramybės ir 
džiaugsmo.

Dievas patiki save kaip 
silpną Kūdikį į žmogaus ran-
kas. Kalėdų naktyje nuskam-
ba džiugi angelų giesmė, 
skelbianti Dievo garbę. Kaip 
vėliau pasakys šv. Ireniejus, 
Dievo garbė yra gyvas žmo-
gus...

Netrukus po Kalėdų an-
gelas pažadins Juozapą ir 
pasakys: „Kelkis, imk kūdi-
kį su motina ir bėk į Egiptą. 
Pasilik ten, kol tau pasakysiu, 
nes Erodas ieškos kūdikio, 
norėdamas jį nužudyti“ (Mt 
2, 13). Teko palikti tai, kas 
įprasta, ir leistis į tolimą ke-
lionę, išgyventi įvairius jos 
nepatogumus ir pavojus. Visa 
tai dėl to, kad būtų išgelbėta 
Kūdikio gyvybė...

Šios Kalėdos pakviečia 
mus savitu būdu skelbti Die-
vo garbę – konkrečiai pasirū-
pinti žmogaus gyvybe. Nebū-
tinai pažįstamo, bet vis dėlto 

labai konkretaus, esančio ša-
lia mūsų. Pasaulį varginanti 
pandemija šiuo metu ypač 
palietė mūsų kraštą. Girdime 
gydytojų pagalbos šauksmą 
dėl padėties, itin sparčiai prie 
galimybių kraštutinės ribos 
stumiančios mūsų sveikatos 
apsaugos sistemą. Ši sistema 
nėra negyvas mechanizmas. 
Ją sudaro žmonės: gydytojai, 
slaugytojai ir visi, kurie rūpi-
nasi ligoniais. Pagaliau – pa-
tys ligoniai ir jų artimieji...

Šiomis dienomis ypač 
svarbi mūsų vienybė, soli-
darumas ir pagarba vieni ki-
tiems. Atsižvelgdami į mus 
ištikusios situacijos rimtumą 
ir krašto valdžios paskelbtus 
apribojimus, nutarėme nuo 
gruodžio 16 d. iki sausio 3 d. 
sustabdyti viešas pamaldas 
bažnyčiose. Kaip jau buvo 
pavasarį, taip ir dabar ragi-
name tikinčiuosius jungtis į 
šv. Mišias, transliuojamas per 
televiziją, radiją ar internetu.

Bažnyčios lieka atviros, 
kad tikintieji galėtų privačiai 
melstis, atlikti išpažintį ir pri-
imti šv. Komuniją susitarę su 
kunigu. Kunigai budės baž-
nyčiose ar klebonijose ir pri-

ims tikinčiuosius. Laidotuvių 
šv. Mišios ar kitų sakramentų 
šventimas vyks tik artimiau-
sių šeimos narių aplinkoje. 

Brangieji, suprantame, kad 
tai – labai nelengvas spren-
dimas. Vis dėlto jis neturi iš 
mūsų atimti Kalėdų džiaugs-
mo ir ramybės. Nors šiais me-
tais Kalėdos yra išgyvenamos 
netikėtu būdu, tai mus vienija 
su Šventąja Šeima, kuri paty-
rė didelius išbandymus kelyje 
į Betliejų. Sunkumai neužtvė-
rė kelio džiaugsmui gimusiu 
pasaulio Išganytoju.

Popiežius Pranciškus š. m. 
gruodžio 8 d. visoje Bažny-
čioje paskelbė Šv. Juozapo 
metus. Atsiliepdami į Švento-
jo Tėvo iniciatyvą, prisimin-
kime šį ištikimą mūsų globė-
ją bei vėl atnaujinkime mūsų 
širdžių vienybę, kasdien 20 
val. melsdamiesi malda: „Į 
tave, palaimintasis Juozapai, 
kreipiamės vargų spaudžia-
mi“ skambant bažnyčių var-
pams. 

Teužtaria mus Švč. Merge-
lė Marija – Dievo Gimdytoja, 
Ligonių Sveikata ir Krikščio-
nių Pagalba!

Lietuvos vyskupai

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

Dėl Gintaro Čibiro mirties 
nuoširdžiai užjaučiame tėvus, 

brolį, artimuosius. 
Kęstučio Vanago IĮ

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

Dėl Virginijaus Lesmanavičiaus mirties 
nuoširdžiai užjaučiame šeimą 

ir artimuosius. 
Rokiškio J. Tūbelio progimnazijos 

(buvusi IV vidurinė mokykla) 
6-tosios laidos absolventai

Mirus ilgametei Duokiškio mokyklos 
mokytojai Sofijai Ivanauskienei 

nuoširdžiai užjaučiame dukrą Violetą, 
sūnų Valdą ir artimuosius

Buvę bendradarbiai

Bankuose daugėja neveiksnių paskolų
Lietuvos banko (LB) at-

stovas sako, jog bankuose 
pradeda daugėti neveiksnių 
paskolų, nors jos vis dar yra 
„istoriškai gana mažame ly-
gyje“. Jokūbas Markevičius 
taip pat sako, jog šiemet 
pradėtų įmonių bankro-
tų kol kas yra labai mažai, 
palyginti su 2019 metais, 
tačiau ateityje jų išvengti 
nepavyks.  

„Yra didelė sankaupa rizi-
kos, kuri gali materializuotis. 
Net apie 15 proc. įmonių, ir 
tai ganėtinai nemažas skaičius, 
antro ketvirčio duomenimis, 
paskolų portfeliai performuoti: 
keisti mokėjimų grafikai ar ki-
tos sąlygos“, – trečiadienį Sei-
mo Biudžeto ir finansų komi-
tete (BFK) sakė LB Finansinio 
stabilumo departamento direk-
torius Jokūbas Markevičius.   

„Pradėtų bankrotų lygis yra 
labai mažas lyginat su tuo, 
kas buvo praėjusiais metais. 
Tai irgi sufleruoja, kad atei-
tyje gali būti, kad kažkiek tos 
rizikos gali materializuotis ir 
ateiti į bankų portfelį užsivė-
linus“, – pridūrė jis. 

BFK narys „valstietis“ Va-
lius Ąžuolas prognozuoja, kad 
bankrotų „sprogimo“ galima ti-
kėtis po Naujųjų metų, kai ban-
kai nebesutiks atidėti paskolų.  

J. Markevičiaus teigimu, 
dauguma bankų pripažįsta, 

kad riboja skolinimą viešbu-
čių ir restoranų įmonėms, o 
dalis – ir nekilnojamojo turto 
įmonėms.  

J. Markevičius teigė, kad 
šalies įmonės šiemet gavo 
400 mln. eurų mažiau bankų 
paskolų nei pernai, tačiau šią 
netektį kompensavo valstybės 
parama krizės paveiktam ir 
nukentėjusiam verslui.

„Paskolų srautas šiemet 
sumažėjo apie 400 mln. eurų, 
lyginant su 2019 metais“, – 
teigė J. Markevičius.  

Lietuvos bankų asociacijos 
(LBA) prezidentė Eivilė Čip-
kutė sakė, kad bankai norėtų 
ir galėtų skolinti stabiliai vei-
kiančiam verslui, tačiau trūks-
ta paklausos. 

„Bankai norėtų ir galėtų 
skolinti sveikam verslui, ta-
čiau trūksta paklausos“, – ko-
mitete teigė ji. 

Komiteto vadovas Mykolas 
Majauskas sakė pasigendantis 
didesnio bankų indėlio finan-
suojant verslą krizės metu. 
Jis LBA vadovės klausė, ar 
ir toliau bankai ketina taikyti 
paskolų mokėjimų atidėjimus.

Pasak E. Čipkutės, spren-
dimas dėl moratoriumo pratę-
simo nepriimtas, tačiau, anot 
jos, bankai dabar teikia pirme-
nybę darbui su individualiais 
klientais. 

„Esant poreikiui esame 
pasiruošę reaguoti“, – žadėjo 

ji. LBA vadovė priminė, kad 
bankai kol kas nejaučia porei-
kio atidėti paskolų grąžinimą 
ribotam laikui – toks įrankis 
buvo populiarus pavasarį.   

Komitetas paprašė iki ke-
tvirtadienio pateikti LBA 
poziciją dėl paskolų morato-
riumo pratęsimo  sunkumų 
patiriantiems klientams.    

„Reikėtų kažkaip bendruo-
meniškai žiūrėti į esamą situ-
aciją. (...) Nestabdysiu savo 
kolegų nuo iniciatyvų, kurios 
būtų nukreiptos prieš komerci-
nius bankus, jeigu jie krizės są-
lygomis neprisidės prie to, kad 
Lietuvos ekonomika ir verslas 
galėtų šį etapą geriau išgyven-
ti“, – įspėjo parlamentaras. 

E. Čipkutės teigimu, šie-
met ne finansų įmonių indėlių 
bankuose padaugėjo 750 mln. 
eurų: „Tai rodo, kad įmonės 
finansuoja savo veiklą iš vidi-
nių išteklių“.    

Pasak LB atstovo, valsty-
bės pagalba buvo teikiama per 
finansines „Invegos“ injekci-
jas, garantijas, įvairių formų 
subsidijas, mokesčių atidėji-
mą, ir tai padėjo spręsti trum-
palaikio finansavimo poreikį. 

„Mažino tą poreikį įliejant 
papildomai 2 mlrd. eurų“, – 
kalbėjo J. Markevičius. E. 
Čipkutė tvirtino nematanti 
tendencijos, kad skolinimasis 
kitais metais galėtų brangti. 

BNS inform.

Krašto apsaugos ministras A. Anušauskas: 
„Praėjusią savaitę buvo įvykdytas vienas 
didžiausių pastaraisiais metais kibernetinių-
informacinių išpuolių Lietuvoje“

Nacionalinis kiberne-
tinio saugumo centras 
(NKSC) prie Krašto ap-
saugos ministerijos, atlikęs 
gruodžio 9 d. vykdyto ki-
bernetinio-informacinio iš-
puolio analizę, nustatė, kad 
išnaudojant interneto tin-
klalapių turinio valdymo 
sistemos saugumo spragą, 
buvo neteisėtai prisijungta 
prie didelio skaičiaus vie-
šojo sektoriaus tinklalapių 
ir išplatintos trys skirtingo 
turinio tikrovės neatitin-
kančios naujienos (melagi-
enos).

„Šis, Vyriausybių pasikeiti-
mo išvakarėse įvykdytas kom-
pleksinis išpuolais, yra vienas 
didžiausių ir kompleksiškiau-
sių Lietuvoje pastaraisiais me-
tais įvykdytų išpuolių. Atliktas 
tyrimas rodo, kad ataka buvo 
vykdyta tikslingai ir jai buvo 

pasiruošta iš anksto. Tačiau di-
džiausią nerimą kelia tai, kad 
atakos metu buvo neteisėtai 
prisijungta net prie 22 interneto 
svetainių, kurių didžioji dalis 
priklauso savivaldybių admi-
nistracijoms. Tai rodo didžiules 
viešojo sektoriaus kibernetinio 
saugumo spragas”, – teigia 
krašto apsaugos ministras Ar-
vydas Anušauskas.

Pasak ministro, NKSC prie 
Krašto apsaugos ministerija pa-
rengė ir išsiuntė rekomendaci-
jas savivaldybėms. Jas taip pat 
galima rasti NKSC interneto 
svetainėje ČIA.

Išpuolis įvyko šių metų 
gruodžio 9 d. 17- 21 val. pa-
sinaudojus vieno iš Lietuvos 
interneto tinklalapių kūrėjo 
saugumo spraga, vykdant pri-
sijungimus prie tinklapių tu-
rinio valdymo sistemų. Įvyko 
neteisėti prisijungimai prie 22 
viešojo sektoriaus tinklalapių, 

kurių didžioji dalis priklauso 
savivaldybių administraci-
joms. Prisijungę piktavaliai 
įkėlė tris skirtingas tikrovės 
neatitinkančios naujienas: 
„Lenkijos diplomatas sulai-
kytas įvažiuojant į Lietuvą“, 
„Šiaulių oro uosto infras-
truktūros modernizavimo yra 
FEIKAS“, „Karo prievolės 
ir komplektavimo tarnybos 
regioniniai padaliniai patiks-
lina karo prievolininkų šauk-
tinių sąrašus“.

Tuo pačiu metu buvo pla-
tinami suklastoti el. laiškai 
imituojant Lietuvos Respu-
blikos krašto apsaugos ir už-
sienio reikalų ministerijų bei 
Šiaulių savivaldybės admi-
nistracijos el. pašto adresus. 
Laiškuose buvo atkartojamas 
melagienų turinys ir pateikia-
mos internetinės nuorodos į 
pažeistus tinklalapius.

KAM inform.

Vartojimo išlaidos vienam gyventojui pernai 
Lietuvoje buvo didžiausios Baltijos šalyse

Faktinės individualaus var-
tojimo išlaidos vienam gyven-
tojui Lietuvoje pernai siekė 92 
proc. Europos Sąjungos (ES) 
vidurkio ir buvo didžiausios 
Baltijos šalyse, skelbia Euros-
tatas.

Latvijoje rodiklis siekė 71 
proc., Estijoje – 76 porc. ES vi-
durkio. Lenkijoje rodiklis siekė 

79 proc. ES vidurkio.
Eurostato duomenimis, per 

pastaruosius trejus metus varto-
jimo išlaidos vienam gyventojui, 
palyginti su ES vidurkiu, daugu-
moje valstybių narių išliko gana 
stabilios, tačiau labiausiai jos augo 
Rumunijoje (pernai buvo 9 punk-
tais didesnės nei 2017 metais), 
Lietuvoje, Portugalijoje, Maltoje, 
Slovėnijoje ir Bulgarijoje (po 3 

punktus).
Pernai mažiausiai vartojimo 

išlaidų vienam gyventojui teko 
Bulgarijoje (58 proc.), Kroati-
joje (66 proc.) ir Vengrijoje (67 
proc.).

Didžiausias rodiklis buvo 
Liuksemburge (135 proc.), Vo-
kietijoje (122 proc.) ir Austrijoje 
(118 proc.).

BNS inform.
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ANEKDOTAI
Visai kaip tėvas!

Mama išmokė mane 
SAVIGYDOS PAGRINDŲ:

,,Jei nenustosi žvairuoti, 
visam gyvenimui liksi žvairas“.

Mama išmokė mane 
AUKŠČIAUSIO 
TEISINGUMO:

,,Kad tavo vaikai būtų tokie, 
kaip tu“.

***
– Kuo dirbi?
– Parašiutus į kuprines 

dėlioju.
– Ir kaip sekasi?
– Dar niekas nesiskundė.
***
Okulisto kabinete:
– Įdomu, įdomu, mielasis, 

kaip jūs iki čia apskritai atėjote?
***
Kamštis Vilniaus gatvėse. 

Feisbuke skelbimas: „Pigiai 
parduodu mašiną prie 
šviesoforo ir perku mašiną prie 
išvažiavimo iš miesto“.

***
Mūsų įmonės darnus 

koletyvas Kalėdų proga susimetė 
ir padovanojo viršininko 
kaimynui naują grąžtą.

***
Sakoma, kad ginčuose 

gimsta tiesa. Nė velnio. 
Greičiausiai gimsta noras 
išmalti viens kitam snukį.

***
Ateina pas gydytoją vyras ir 

sako:
– Negeriu, nerūkau, pas 

svetimas nevaikštau, sportuoju. 
Kas man ten nugaroj taip įkyriai 
niežti. 

Gydytojas, nepakeldamas 
akių nuo popierių:

– Matyt, tamstai sparnai 
kalasi.

***
Mergaitė, kuri mokykloje 

nesimokė, nuo Kalėdų senelio 

Į kalėjimo viršininko 
kabinetą atveda kalinį bėglį. 
Viršininkas klausia:

– Tai kodėl, Petraiti, iš 
kalėjimo bėgai?

– Vesti norėjau.
– Keistai, Petraiti, laisvę 

įsivaizduoji...
***
– Pone Putinai, pas jus 

rublis nukrito.
– A, nieko tokio. Jis ne 

mano.
***
Panelė Marytė į kasą įpynė 

gėlytę. Bet einant per laukus, 
vazonėlis skaudžiai trankėsi į 
nugarą.

***
Plieno gamyklos 

- Jei susiruošėt vienas kitą 
pribaigti, tai eikit į lauką, aš ką 
tik grindis išploviau!

Mama mane mokė TIKĖTI 
DIEVU:

- Melskis, kad ta dėmė 
išsiplautų!

Mama mane mokė 
GALVOTI LOGIŠKAI:

- O todėl, kad aš taip 
pasakiau, va, kodėl!

Mama mane mokė 
GALVOTI APIE PASEKMES:

- Jei išdribsi dabar per langą, 
tai į parduotuvę nesivesiu, taip 
ir žinok!

Mama man aiškino 
apie PRIEŽASTIES IR 
PASEKMĖS SANTYKĮ:

- Jei nenustosi bliauti, gausi į 
užpakalį!

Mama mane mokė, kad 
NĖRA NEĮMANOMŲ 
DALYKŲ:

- Užsičiaupk ir valgyk 
sriubą!

Mama man GRŪDINO 
IŠTVERMĘ:

- Kol nesuvalgysi, nuo stalo 
nesitrauksi!

Mama mane mokė 
NEPAVYDULIAUTI:

- Pasaulyje milijonai vaikų, 
kurie neturi tokių gerų tėvų, 
kaip tu!

Mama mane mokė 
DRĄSIAI ŽIŪRĖTI Į ATEITĮ:

- Na, palauk, aš su tavim dar 
namuose pakalbėsiu!

Mama mane mokė 
SKAITYTI KITO MINTIS:

- Apsivilk megztinį, aš žinau, 
kad tau šalta!

Mama mane ruošė 
SUAUGUSIŲ GYVENIMUI:

- Jei nevalgysi, niekada 
neužaugsi!

Mama mane mokė 
GENETIKOS PAGRINDŲ:

- Į ką tu toks atsigimei?! 

dovanoms gavo konduktorių ir 
lėlę-barzdą.

***
Afrikietis mokėsi Lietuvoje 

ir grįžęs namo pasakoja apie 
žiemą:

– Ta žiemos dalis, kuri su 
žalia žole, lapais ir panašiais 
dalykais, tai dar pakenčiama. O 
va ta dalis su šalčiu ir sniegu – 
nuolatinis siaubas.

***
Žmona bara vyrą:
– Kaip tu drįsai namo 

parsivilkti penktą ryto?
– O ką man daryt?! Penktą 

ryto mūsų mieste daugiau 
nebėra kur vilktis!

***
Įmonės buhalterė giriais:
– Mano Marytė tokia 

talentinga mergaitė. Ji išvyksta 
į užsienį mokytis vokalo 
paslapčių.

Kitos moterys pavydžiai:
– Taigi mokslai užsienyje 

taip brangiai kainuoja. 
Buhalterė išdidžiai:
– Kainuoja tiems, kurie 

talento neturi. O mano Marytei 
visas išlaidas kaimynai 
apmokėjo. Reikiamą sumą 
namas per mėnesį surinko.

***
Nemanykite, kad aš gaminti 

nemoku, bet kiek laiko reikia 
kepti makaronus?

***
– Kuo vardu jūsų katinas?
– Dieną ar 5 val. ryto?
***
Kai viengungis gamina, 

paprastai apie tai sužino ne tik 
kaimynai, bet ir artimiausia 
ugniagesių komanda.

***
– Mielasis, kelkis, 

žadintuvas skamba.
–Tegul skamba. Aš jam 

paskui perskambinsiu.

valgykloje salotos „Paslapis“. 
Eilėje pasklido gandas, kad į jas 
buvo įdėta pusė plytos.

***
Naujas kapitonas laive sako 

kalbą:
– Noriu, kad suprastumėte: 

šis laivas ne mano ir ne jūsų. 
Jis – mūsų!

Balsas iš rikiuotės pabaigos:
– Tai tada imkim jį ir 

parduokim!
***
Apklausa policijoje:
– Ar jūs dažnai baratės su 

žmona?
– Ne, sergėk Dieve.
– Tai, vadinasi, iki šio 

skandalo gerai sutarėte?
– Ne, pareigūne. Mes tiesiog 

iš karto muštis imame. 
***
Vyrukas bare pasakoja:
– Žaidimas buvo ramus, o 

oras karštas. Sakau, sulakstysiu 
alaus. Kol sulaksčiau, 
mūsiškiams įvartį įmušė. Išvada 
– alumi vartininką aprūpinti 
reikia iš anksto.

***
Barasi šeimyna, vyras:
– Viskas, viskas, Maryte, 

aš supratau. Tai ne tu kotletus 
persūdei, tai aš kiaulė 
nedėkinga.

***
Tikro lietuviško auklėjimo 

dėsniai:
Mama mane mokė GERBTI 

KITO DARBĄ:

l Namų kvapai 
l Mako satino patalynė

l Rankšluosčiai
l Žvakidės, kvapnūs vaško lapeliai

M. K. Čiurlionio 1-2, Rokiškis

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Gruodžio 18 d. Naktį 1

Dieną 5
PV, 
4-9 m/s

Gruodžio 19 d. Naktį 4
Dieną 5

V,
3-8 m/s

Gruodžio 20 d. Naktį 1
Dieną 2

P, 
2-6 m/s

Gruodžio 21 d. Naktį 0
Dieną 2

P,
5-10 m/s

Orų prognozė gruodžio 18-21 d.

Salonas 
Paulina
Dovanos į namus
Tel. 869816377

BUITINĖ TECHNIKA

• Veikiančią siaurą skalbimo 
mašiną. 40 cm, 4-5 kg, 1000 
apsukų. Pasiimti patiems. Kaina 65 
Eur. Tel. 8 612 94 806.  
Rokiškis
• Naudotą, geros būklės, dviejų 
durų šaldytuvą Whirlpool. Kaina 
240 Eur. Tel. 8 672 18 824. 
Rokiškis
• Elektrinę viryklę su elektrine 
orkaite ir griliumi.  
Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• Du elektrinius vandens 
šildytuvus. 80 l,Thermex - 45 Eur., 

95 l, Ariston - 65 Eur.  
Tel. 8 687 80 527. Rokiškis www.rokiskiosirena.lt


