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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

Rotary parkas Rokiškyje įgauna veidą

AB „Rokiškio sūris“ pienovežį nusiaubęs 
vandalas – keturiolikmetis

Rokiškio rajono policijos pareigūnai neužtruko išsiaiškinti, kas nusiaubė „Rokiškio Sūrio“ pienovežių parodą.                                        „Rokiškio Sirenos“ nuotr.
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Lietuvos kariuomenės dienos proga sveikiname visus 
esamus ir į atsargą išėjusius ginklo brolius: karius 
savanorius, privalomosios ir profesionaliosios tarnybos 
karius. Linkime Jums sėkmės tarnyboje, nuolatos tobulėti, 
siekti užsibrėžtų tikslų, visuomet būti pavyzdžiu mūsų 
jaunajai kartai. Tiems, kurie dar tik ketinate tapti savo 
šalies ir jos žmonių gynėjais, linkime drąsos, tvirtybės ir 
tikėjimo savimi. Nuoširdžiai dėkojame karių šeimoms 
už didžiulį palaikymą ir supratingumą, kariuomenės 
bičiuliams – už paramą ir pagalbą pratybų metu, rajono 
įmonių ir įstaigų kolektyvams – už tai, kad suprantate 
savo bendradarbių karių pasirengimo, tobulėjimo svarbą.

Krašto apsaugos savanorių pajėgų 
Vyčio apygardos 5-osios rinktinės

506-osios pėstininkų kuopos valdymo grupė

Gerbiami kariai, 
Nuoširdžiai sveikiname Jus Lietuvos kariuomenės dienos 
proga ir linkime ramios tarnybos, tikėjimo savimi ir ginklo 
draugais, entuziazmo ir noro siekti vis aukštesnių tikslų, 
visuomenės pagarbos ir paramos. 

„Rokiškio Sirenos“ kolektyvas

3 p.

Rajono darbo rinkoje 
situacija nėra 
labai bloga

Rokiškyje atsiras bendradarbystės 
centras „Spiečius“

4 p.
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Prenumeruokite laikraštį „Rokiškio Sirena“ 
neišeidami iš namų!

Susisiekite su mumis telefonu +370 666 76777 el. paštu reklama@rokiskiosirena.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.prenume-

ruok.lt.
Dirbame Jums ir informuojame apie svarbiausias naujienas Rokiškyje, Lietuvoje ir pasau-

lyje.
Jas galite skaityti www.rokiskiosirena.lt bei Facebook profilyje.
Asmeninius skelbimus kviečiame talpinti www.rokiskiosirena.lt svetainėje arba susi-

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

 Lapkričio 27 d. (penktadienį) 10 val. šaukiamas 
Rokiškio rajono savivaldybės tarybos posėdis. Po-
sėdis vyks nuotoliniu būdu, fiziškai nedalyvaujant 
savivaldybės tarybos nariams, naudojant teleko-
munikacijos priemones (vaizdo ir garso konferen-
ciniu ryšiu „Zoom“ platformoje).

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

Užs. 1192

Keleivių dėmesiui,
Nuo 2020 m. lapkričio 20 d. tolimojo reguliaraus susisiekimo 

maršrutai važiuos šiais reisais:
Rokiškis–Vilnius:
per Svėdasus: 5.55; 12.10 val.;
per Dusetas: 8.00; 13.25; 17.30 val.;
Vilnius–Rokiškis:
per Svėdasus: 6.50; 12.05 val.;
per Dusetas: 8.25; 13.25; 16.00 val.;
Rokiškis–Kaunas – 8.00; 9.20; 17.15 val.;
Kaunas–Rokiškis – 12.00; 15.00; 16.30; val.;
Rokiškis–Panevėžys – 8.00 (S. nevažiuos); 17.00 (Pn.,S.);
Panevėžys–Rokiškis –15.00 (S. nevažiuos); 13.00 (Pn.,S.);
Zarasai–Klaipėda – 9.25 val.;
Klaipėda–Zarasai – 18.45 val. 
Informacija telefonu 8 458 52982 arba www.rokiskioap.lt

Saugus kaimynas – saugus aš:
įkurta trisdešimtoji
saugios kaimynystės grupė

Rokiškio rajone šiuo metu yra 
susikūrusios 29 saugios kaimynystės 
grupės. Lapkričio mėnesį, Rokiškio 
miesto sodų bendrijoje „Aidas“, susi-
būrus aktyviems gyventojams, buvo 
įkurta 30-oji saugios kaimynystės 
grupė.

Poreikis dalyvauti saugios kai-
mynystės projekte buvo apsvarstytas 
bendruomenės susirinkime. Diskusi-
jos metu, kurioje dalyvavo ir Rokiškio 
rajono policijos komisariato atstovai, 
buvo nutarta kurti saugios kaimynystės 
grupę - tuo gerinant savo gyvenamosios 
aplinkos kokybę, stiprinant bendruome-
ninius ryšius, sąmoningumą bei atsako-
mybę, didinant saugumo ir pasitenkini-
mo jausmą bendruomenėje.

 Iniciatyvos ėmėsi gyventojai, pa-
stoviai gyvenantys sodų bendrijoje 
„Aidas“, Renata Staskonienė, sodų 
bendrijos „Aidas“ pirmininkė Danutė 
Deksnienė. Gyventojai savo jėgomis 
sutvarkė sodų bendrijos prieigas, paruo-
šė vietą stendo „Saugi kaimynystė“ pa-
statymui. Saugios kaimynystės grupės 
įkūrimas priartina bendruomenę prie 
tikslo - padaryti savo gyvenamąją vietą 

saugią ir visiems draugišką. Būdami pa-
siruošę, informuoti ir budrūs gyventojai 
gali atbaidyti, sukliudyti ir sustabdyti 
neteisėtas veikas, sukurti nepakantumo 
psichologinį mikroklimatą.

 Gerų santykių tarp bendruomenės 
ir policijos užmezgimas leis išsiaiškinti 
teisės pažeidimų ir nusikalstamų veikų 
padarymo židinius, padės užkirsti kelią 
formuotis kriminogeniniu požiūriu pa-
vojingoms vietovėms.

 Panevėžio apskr. Rokiškio r. PK 
kviečia susiburti Rokiškio rajono gy-
ventojus į saugios kaimynystės grupes 
bendrai kovai su netvarka, nelikti abe-
jingiems vykstantiems neigiamiems 
procesams pačių ir kaimynų gyvena-
mosiose vietose.

 Saugios kaimynystės grupių suda-
rymo klausimais prašome kreiptis į Pa-
nevėžio apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato Rokiškio rajono policijos 
komisariato Veiklos skyriaus vyriausią-
ją tyrėją Jolitą Baltrūnienę, tel. Nr. (8-
682) 21079, darbo dienomis 8-17 val. 
arba į Rokiškio rajono policijos komi-
sariatą, Pramonės g. 9, Rokiškis.

 Rokiškio PK 
informacija

AB „Rokiškio sūris“ pienovežį nusiaubęs 
vandalas – keturiolikmetis

Lapkričio pradžioje Panevėžio 
apskrities vyriausiojo policijos komi-
sariato Rokiškio rajono policijos ko-
misariatas gavo AB „Rokiškio sūris“ 
pranešimas apie tai, spalio 31-osios 
vakare, Rokiškyje, Pramonės gatvėje 
apgadina AB „Rokiškio sūris“ pie-
novežių muziejuje, esanti transporto 
priemonė: išdaužti automobilio langų 
stiklai. Padaryta 95 Eurų žala.

 
Pareigūnai nustatė, kad minėtą au-

tomobilį apgadino nepilnametis, 14 
metų amžiaus, gyvenantis Rokiškyje. 
Nepilnametis su draugais ėjo apžiūrė-
ti pienvežių muziejaus ekspozicijos, o 
po to negalėdamas paaiškinti savo el-
gesio, išdaužė langus. Su keturiolikme-
čiu buvo draugai, kurių amžius 12-13 
metų, tačiau vaikai neprisidėjo prie 
vyresnio draugo išdaigų. Išdaigininko 
padarytus nuostolius jau dalinai atlygi-
no tėvai.

 Šiais veiksmais nepilnametis pada-

rė administracinį nusižengimą numa-
tytą Lietuvos Respublikos Adminis-
tracinių nusižengimų kodekso 115 str. 
(„Tyčinis turto sunaikinimas ar sugadi-
nimas“), tačiau už šią veiką jis neturi 
amžiaus nuo kurio galima administra-
cinė atsakomybė, todėl informacija 
apie nepilnametį perduota Rokiškio 
rajono savivaldybės administracijos di-
rektoriui dėl elgesio poveikio priemo-
nių taikymo.

 Rokiški PK informacija

Spalvų karas Panevėžio gatvės kiemuose

Prie Panevėžio gatvės 26-ojo namo, liaudyje vadinamo „Kinų siena“ užvirė spalvų karas. Kadangi daugiabučių vidiniame kie-
me vietos statyti automobilius mažai, tai kažkas vis įsigudrina savuosius pastatyti taip, kad užstato keliuką ir juo negali pravažiuoti 
kaimynai. Kažkas, neapsikentęs, antradienį pažymėjo geltonais dažais problematiškiausią vietą, kurioje mašinų statyti nederėtų. 
Tačiau jau trečiadienio rytą ryškiais geltonais dažais užteptą šaligatvio bortelį kažkas nudažė juodai. Įdomu, kiek dar tęsis kieme 
spalvų karai? 

„Rokiškio Sirenos“ inform.
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Rotary parkas Rokiškyje įgauna veidą
Dar 2013-aisiais pradėtas kurti 

Rotary parkas Rokiškyje įgauna 
veidą: baigta pagrindinio parko 
akcento- akmens- apdaila, pritvir-
tinta Rotary simbolika. Akmuo į 
parką atvežtas rugpjūčio pabaigo-
je, o jam pastatyti į vietą buvo pa-
sitelktos neeilinės pajėgos- kviestas 
bene vienintelis Lietuvoje esantis 
tinkamo galingumo kranas, kuris, 
beje, vienas taip pat neįstengė su-
sitvarkyti su milžinišku akmeniu- 
teko pasinaudoti Rokiškio rajono 
verslininkų turimos technikos pa-
galba.

Vos prieš kelias dienas parke 
baigta įrengti moderni LED ap-
švietimo sistema parką nušvies jau 
lapkričio 18-ąją. Tą dieną Rokiškio 
Rotary klubas mini savo gimtadienį, 
todėl klubo nariai suskubo projektą 
įgyvendinti būtent iki šios datos.

Šiuo metu parkas jau turi beveik 
visus sau būdingus atributus- me-
džius, takelius, suoliukus, šiukš-

liadėžes, apšvietimą ir simboliką. 
Ateityje Rokiškio Rotary klubas, 
galbūt padedamas kitų Lietuvos 
klubų, ketina įrengti vaikų žaidimų 
aikštelę, pritaikytą ir neįgaliesiems 
mažyliams. Gali būti, kad parke at-
siras ir erdvė įvairiems renginiams.

Rokiškėnai jau spėjo pamėgti be-

sikuriantį parką ir aktyviai jį lanko, 
o prie baseino projektuojamas spor-
to kompleksas dar labiau padidins 
parko patrauklumą, nes į vieną er-
dvę susijungs sportas, vandens ma-
lonumai ir laisvalaikis gamtoje.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

Rajono darbo rinkoje situacija nėra labai bloga
Antrasis karantinas vėl į prastovas 

gena įvairių verslo sričių darbuotojus. 
Valstybinės darbo inspekcijos tinklala-
pyje skelbiama, kad prastovas paskel-
bė beveik 5 tūkst. šalies įmonių. Kiek 
tarp jų Rokiškio rajono įmonių, pasak 
Valstybinės darbo inspekcijos Panevė-
žio skyriaus vyriausiasis darbo inspek-
torius Almantas Blažys (nuotr.) teigė, 
kad kol kas sunku pasakyti, kiek mūsų 
įmonių registravosi, nes jos pildo duo-
menis ir patenka ne į regionų, o į vieną 
bendrą sąrašą. Tačiau, pasak pašneko-
vo, didesnių problemų dėl to nekyla. 

Konsultacijų dėl prastovų neprašo
Pasak A. Blažio, rajono įmonės, pa-

skelbus antrąjį karantiną, pagalbos ir 
konsultacijų dėl prastovų rajono įmo-
nės nesikreipė. Pasak pašnekovo, grei-
čiausiai jos prastovų įforminimo tvarką, 
darbdavio bei darbuotojo teises ir parei-
gas žino dar nuo praėjusio karantino pa-
vasarį. Anot A. Blažio, įmonės prastovas 
registruojas bendrojoje sistemoje, todėl 
sunku pasakyti, kiek tarp tų beveik 5 
tūkst. įmonių yra mūsų rajono. Akivaiz-
du, kad jų kažkiek yra, tačiau tai nėra ma-
sinis reiškinys rajono darbo rinkoje. 

Masinių atleidimų nėra
Ne mažiau svarbus klausimas ir dėl 

to, ar kai kurios įmonės masiškai neat-
leidžia darbuotojų? „Kol kas žinių apie 
masinius atleidimus neturime“, – komen-
tavo pašnekovas. Darbo rinkoje vyksta 
natūrali darbuotojų kaita: vieni išeina iš 
darbo, kiti įsidarbina. 

Klausimų kyla 
dėl asmens duomenų
Tam tikra įstatymų kolizija kyla dėl 

asmens duomenų apsaugos. „Viena ver-
tus, darbuotojas neprivalo informuoti, 
kokiomis ligomis jis serga. Kita vertus, 
darbdavys privalo žinoti, ar jo darbuoto-
jas neserga covid-19. Dėl to, kaip sude-
rinti šiuos du dalykus, sulaukėme jau ne 
vieno Rokiškio rajono darbdavio klausi-
mų“, – sakė pašnekovas. 

Problema slypi štai kur: jei serganty-
sis asmuo, ar turėjęs kontaktą su sergan-
čiu asmeniu, žmogus neinformuoja apie 
tai darbdavio, atsiranda rimtų problemų. 
Visų pirma, jis gali platinti ligą, užkrėsti 
bendradarbius, klientus ir t.t. Kita vertus, 
taip išplitus židiniui, didžiuliai iššūkiai 
kyla ir darbdaviui: dėl išplitusio susirgi-
mo gali būti labai sudėtinga organizuoti 
įmonės ar įstaigos veiklą. Kaip rasti ba-
lansą tarp teisių ir pareigų? Pasak A. Bla-
žio, šiaip jau geriausia abiems pusėms 
tartis gražiuoju. Tačiau, jei to padaryti 

nepavyksta, jei darbdavys turi pagrįstą 
įtarimą, kad darbuotojas serga ar privalo 
būti saviizoliacijoje, darbdavys, remian-
tis Darbo kodeksu, turi teisę tokį žmogų 
nušalinti nuo darbo, nemokėdamas jam 
atlygio. 

Tačiau didesnių bėdų rajono darbo 
rinkoje dėl covid-19 nėra: ši liga dar nėra 
tiek išplitusi, kad keltų grėsmę įmonių, 
įstaigų darbo procesams.

Nemažai šalies įmonių 
registravo prastovas
Valstybinės darbo inspekcijos duo-

menimis, prastovose yra daugiau nei 
30 tūkst. darbuotojų. Daugiausiai darb-
davių, paskelbusių prastovas, yra iš 
apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų, 
didmeninės ir mažmeninės prakybos, 
meninės, pramoginės ir poilsio organi-
zavimo veiklos, apdirbamosios gamy-

bos sektorių.
Pusė darbuotojų, kuriems paskelbtos 

prastovos, yra iš apgyvendinimo ir mai-
tinimo paslaugų sektoriaus.

Kai darbdavys dėl šalyje paskelbtos 
ekstremaliosios situacijos ir karantino 
negali suteikti darbuotojui darbo sutar-
tyje sulygto darbo, nes dėl darbo organi-
zavimo ypatumų nėra galimybės sulygto 
darbo dirbti nuotoliniu būdu, arba dar-
buotojas nesutinka dirbti kito jam pasiū-
lyto darbo, jis gali paskelbti darbuotojui 
ar jų grupei prastovą. Tokioms įmonėms 
skiriamos valstybės subsidijos daliai 
darbuotojų darbo užmokesčio padengti.

Valstybinės darbo inspekcijos vado-
vo Jono Griciaus teigimu, VDI ir toliau 
skirs dėmesį prastovų kontrolei, ar pra-
stovos paskelbtos dėl objektyvių prie-
žasčių, ar jų metu darbuotojai tikrai ne-
dirba, ar nepiktnaudžiaujama valstybės 
parama. Paskelbus prastovą dėl karanti-
no iš darbuotojo negali būti reikalauja-
ma, kad jis atvyktų į darbovietę.

Prastovos laikotarpiu darbdavys dar-
buotojui turi mokėti ne mažesnį negu 
minimalioji mėnesinė alga (MMA) darbo 
užmokestį (607 Eur „ant popieriaus“ arba 
437 Eur „į rankas“), jeigu darbuotojas dir-
ba 40 val. per savaitę. Jeigu darbuotojas 
dirba ne visą darbo laiką, tuomet turi būti 
mokama proporcingai, t. y., jeigu darbo 
sutartyje numatyta, pvz., 20 val. darbo 
laiko norma, tuomet turi būti mokama ne 
mažiau kaip 303,5 Eur. Darbdavys visada 
gali mokėti daugiau negu MMA, pvz., nu-
matyti vidutinį darbo užmokestį, 60 pro-
centų VDU ar pan., ir tai nurodyti įsakyme 
dėl prastovos paskelbimo.

Darbdavys privalo supažindinti dar-
buotojus kuriam laikui (prastovos pra-
džia ir pabaiga) ir kuriems darbuotojams 

(nurodant konkrečių darbuotojų vardus, 
pavardes, pareigas) prastova skelbiama, 
koks darbo užmokestis prastovos laiko-
tarpiu bus mokamas.

Jei darbdavys verčia dirbti paskelb-
tos prastovos metu ar nesilaiko kitų pra-
stovas reglamentuojančių reikalavimų, 
VDI ragina darbuotojus pranešti apie 
tokius atvejus.

Apie paskelbtą prastovą darbdavys 
ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo 
prastovos paskelbimo turi pranešti VDI, 
užpildydamas VDI interneto svetainėje 
patalpintą pranešimo formą. Pranešime 
dėl paskelbtos prastovos nurodomas 
įmonės, įstaigos, organizacijos pilnas 
pavadinimas ir kodas, paskelbtos pras-
tovos laikotarpis, darbuotojų skaičius, 
kuriems paskelbta prastova, įmonės, įs-
taigos, organizacijos atsakingo asmens 
vardas, pavardė, telefono numeris, elek-
troninis paštas.

Pranešimą VDI reikia pateikti tik 
vieną kartą, išskyrus atvejus, kai teikia-
ma informacija apie skirtingiems dar-
buotojams (pvz., gamybos darbuotojai 
ir vadybininkai) nustatytus prastovų 
laikotarpius. Taip pat nereikia pakarto-
tinai teikti informacijos, jei darbuotojas, 
kuriam paskelbta prastova, pasinau-
doja atostogomis ar jam suteikiamas 
nedarbingumo pažymėjimas. Iš naujo 
informuoti VDI reikėtų tokiu atveju, jei 
daugumai darbuotojų prastova būtų at-
šaukta, tačiau keliems darbuotojams ji 
dar galiotų.

Darbdavys turi turėti visus reikiamus 
dokumentus dėl prastovos paskelbimo 
įmonėje (pvz., atitinkamus vidaus teisės 
aktus), nes esant poreikiui VDI gali juos 
patikrinti.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Skelbiama mokyklos, kuriai bus perduota saugoti 2020 metų Gedimino pilies bokšto Lietuvos valstybinė vėliava, atranka
Krašto apsaugos ministerija kvie-

čia šalies mokyklas iki šių metų 
gruodžio 1 d. teikti paraiškas ir pre-
tenduoti į 2020 m. Gedimino pilies 
bokšto Lietuvos valstybinę vėliavą, 
kuri bus iškilmingai nuleista ir įteik-
ta mokyklai Vėliavos dieną - 2021 m. 
sausio 1-ąją.

Kasmet Vilniuje minint Lietuvos 
vėliavos dieną Lietuvos kariuomenės 
Garbės sargybos kuopos kariai prieš pa-
keldami naująją trispalvę nuleidžia vi-

sus metus bokšte plevėsavusią vėliavą. 
Pagal susiklosčiusią tradiciją nuleista 
vėliava perduodama saugoti vienai iš 
Lietuvos mokyklų.

Iniciatyva perduoti mokyklai sau-
goti Gedimino pilies bokšto Lietuvos 
trispalvę kilo 2005 metais, siekiant pa-
gerbti ir paskatinti mokyklas, aktyviai 
dalyvaujančias ugdant vaikų ir jaunimo 
pilietiškumą, visuomeninį ir pilietinį 
aktyvumą, skatinant šalies istorijos, kul-
tūros ir Lietuvos kariuomenės pažinimą. 
Iki 2005 m. vėliava būdavo perduodama 

saugoti Lietuvos nacionaliniam muzie-
jui.

Visos mokyklos, atitinkančios nuos-
tatų kriterijus, gali dalyvauti atrankoje, 
išskyrus tas, kurios nuo 2005 metų jau 
yra gavusios Gedimino pilies bokšto 
Lietuvos valstybinę vėliavą. Mokyklą 
išrinks komisija, sudaryta iš Krašto ap-
saugos ministerijos, Švietimo, mokslo ir 
sporto ministerijos ir Lietuvos naciona-
linio muziejaus atstovų.

„Rokiškio Sirena“ primena, kad 
2014 m. garbė saugoti trispalvę, plevė-

savusią Gedimino pilies bokšte, buvo 
suteikta Rokiškio Juozo Tumo-Vaižgan-
to gimnazijai. 

Įdomu ir tai, kad iš Rokiškio krašto 
kilęs pulkininkas Petras Gužas dalyvavo 
ir pirmą kartą iškeliant Lietuvos trispal-
vę Gedimino pilies bokšte 1919 m. sau-
sio 1 d., ir vėl dalyvavo ją iškeliant 1939 
m. Lietuvai susigrąžinus Vilnių. 

Pulkininkas P. Gužas yra palaidotas 
Rokiškio senosiose kapinėse.

„Rokiškio Sirenos“ ir
KAM inform.

Rajono ligoninėje gydomi 
ir kitų rajonų covid-19 pacientai

Lapkričio 19-osios ryto duo-
menimis, rajone buvo 12 nau-
jų covid-19 atvejų, viso šia liga 
sirgo 69 rajono gyventojai. To-
kią statistiką „Rokiškio Sire-
nai“ pateikė rajono savivaldy-
bės administracijos direktorius, 
Ekstremalių situacijų komisijos 
vadovas Andrius Burnickas.

Panikos nėra
„Rokiškio Sireną“ pasiekė ži-

nios, kad rajono ligoninėje jau 
gydomi covid-19 susirgę žmonės. 
Ar tai tiesa? Pasak A. Burnicko, jo 
turimomis žiniomis, rajono ligoni-
nėje gydomi trys nesunkiai sergan-
tys rajono gyventojai, taip pat trys 
asmenys iš aplinkinių rajonų: du 
biržiečiai ir anykštėnas. 

Gandai sklinda taip pat ir apie 
tai, kad, esą, masiškai serga rajo-

no medikai. A. Burnickas tokius 
gandus neigia. „Įvairiose įstaigose 
yra pavienių susirgimų. Nė vieno-
je nėra tokios situacijos, kad tek-
tų stabdyti įstaigos ar jos skyriaus 
darbą. 

Saugosi ir patys
medikai
Pasak pašnekovo, medikai suvo-

kia savo darbo reikšmę ir svarbą, 
taip pat puikiai žino, kaip ir kodėl 
turi saugotis. Todėl daugiausia ga-
limybių jiems užsikrėsti paprastai 
yra ne gydymo įstaigose, o namuo-
se. Didelę svarbą, pasak A. Bur-
nicko, turi ir nuolatinis medicinos 
darbuotojų testavimas. Jo dėka 
operatyviai išaiškinami netgi be-
simptomiai atvejai.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Mobilusis  darbas 
su jaunimu 
Rokiškio rajone

Mobilusis darbas.
Kas tai?
Mobilusis darbas su jau-

nimu - tai viena iš darbo su 
jaunimu formų, nukreipta 
į kiekvieną jauną žmogų ir 
sudaranti sąlygas dalyvauti 
veiklose, kurios vykdomos 
pagal jauno žmogaus po-
reikius jo gyvenamoje vie-
tovėje, kurioje nėra atvirų 
jaunimo centrų ar erdvių. 
Mobilūs darbuotojai vyksta į 
iš anksto suderintas vietoves 
pagal numatytą grafiką bei 
numatytomis valandomis 
teikia paslaugas jaunimui.

Santykių kūrimas –
pagrindinis tikslas
Pagrindinis mobiliųjų 

jaunimo darbuotojų tikslas – 
santykio sukūrimas su vietos 
jaunimu, jų problemų iden-
tifikavimas ir pagalba jas 
sprendžiant, lydėjimas įvai-
riose gyvenimo situacijose, 
sąmoningumo skatinimas, 
įtraukimas į prasmingas 
veiklas. Veiklų metu kuria-
ma saugi, atvira, neformali, 
neįpareigojanti aplinka, sie-
kiant, kad jaunuoliai galėtų 
bendrauti su bendraamžiais, 
pabūti su draugais.

Mobilusis darbas
vykdomas keturiose
kaimiškose  vietovėse
Rokiškio rajone
Nuo 2019 m. rugsėjo 

mėnesio mobiliojo darbo su 
jaunimu paslaugos teikia-
mos keturiose kaimiškose 
vietovėse: Juodupėje, Duo-
kiškyje, Kazliškyje ir Kriau-
nose. Metų eigoje, atsiradus 
poreikiui, gali būti teikiamos 
mobiliojo darbo su jaunimu 
paslaugos ir kitose vietovėse. 

Atsižvelgiama 
į mažiau galimybių 
turintį jauną žmogų
Pagal pastovų grafiką, 

toje pačioje vietoje, nustaty-
tu laiku, kuris suderintas su 
vietos jaunimu ir bendruo-
menių pirmininkais, vieną 
kartą per savaitę atvyksta 
mobilioji komanda. Mobi-
liojo darbo su jaunimu ko-
manda iš anksto parengia  
veiklos pasiūlymus ir juos 

Rokiškio jaunimo centras nuo 2019 m. rugsėjo mėn. pradėjo vykdyti naują veiklą 
– mobilųjį darbą su jaunimu. Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos 2020 m. Rokiškio jaunimo centro mobiliojo darbo veiklos 
projektui skyrė 8879 Eur. Gautos lėšos panaudotos metodininko mobiliajam darbo 
su jaunimu užmokesčiui 6126 Eur, prekių ir paslaugų naudojimui – 2753. 

pateikia jaunimui. Į veiklas 
įtraukiami mažiau galimybių 
turintys ir socialinėje atskir-
tyje esantys jauni žmonės. 
Mobiliojo darbo su jaunimu 
metu vyksta jauno žmogaus 
ugdymas(-is), mažėja geogra-
finė jaunų žmonių atskirtis, 
sudaromos vienodos sąlygos 
visiems jauniems žmonėms 
dalyvauti veiklose.

 Visose kaimiškose vieto-
vėse užmegztas santykis su 
jaunuoliais. Per metus veiklo-
se dalyvavo  80 unikalių jau-
nuolių. 

Jaunimas veikia kartu
su bendruomenėmis 
Jaunimo darbuotojai ska-

tina jaunus žmones įsitraukti 
ir į bendruomenės organizuo-
jamas veiklas. Vasario mėn. 
jaunimas pakvietė Kazliškio 
gyventojus į kultūros centrą 
netradiciškai atšvęsti Užgavė-
nių. Jaunuoliai surengė stalo 
žaidimų popietę. Pasiskirstę 
Kovo 11-ajai paminėti  Juodu-
pės bendruomenės salėje vyko 
protų mūšis „Lietuva – tai aš, 
Lietuva – tai mes“. Į bendruo-
menės organizuotą renginį įsi-
traukė ne tik Juodupės mies-
telio, bet ir Didsodės bei kitų 
aplinkinių kaimų jaunimas. 
Liepos mėnesį Duokiškio jau-
nimas dalyvavo „Duokiškio 
baladės“ 10-oje šventėje, ku-
rios metu vedė kūrybinius už-
siėmimus. Žolinėms paminėti 
Panemunio jaunimas suorga-
nizavo protmūšį „Lietuviškos 
šventės ir tradicijos“.

Tarp veiklų 
įvairūs mokymai, 
edukacijos, stovyklos 
ir varžybos
Stiprinant darbo koman-

doje įgūdžius liepos mėnesį 
kaimo turizmo sodyboje „Sar-
takampis“ buvo organizuo-
jami mokymai, kuriuos vedė 
lektorė M. Misevičiūtė. Mo-
kymuose dalyvavo 18 jaunuo-
lių iš Juodupės, Duokiškio, 
Kazliškio, Lašų ir Panemunio. 
Rugpjūčio mėn. 16 jaunuolių 
iš Rokiškio rajono dalyvavo 
3 dienų stovykloje, kaimo tu-
rizmo sodyboje „Velikuškės“. 
Pirmąją dieną jaunimas jėgas 
išbandė važiuodami 20 km  

dviračiais, apsilankė Antaza-
vės amatų centre ir dalyva-
vo edukacinėje programoje 
„Paukščių drožyba“. Jaunimą 
su drožybos menu supažindi-
no tradicinių amatų meistras 
E. Čypas. Antrąją dieną jau-
nuoliai mokėsi komandinių 
įgūdžių ir savo ištvermę įsi-
vertino plaukdami baidarė-
mis Kriaunos upe. Trečiąją 
dieną jaunuoliai dalijosi įspū-
džiais, įžvalgomis apie pras-
mingai praleistą laiką, įveik-
tus iššūkius. Rugsėjo mėnesį 
Rokiškio rajono jaunimas lei-
dosi į kelionę po Zarasų kraš-
tą, aplankė apžvalgos bokštą 
prie Sartų ežero, Bradesių ir 
Stelmužės ąžuolus. Pakeliui 
jie apžiūrėjo Šv. Mergelės ap-
sireiškimo vietą, Salako baž-
nyčią. Vakarėjant jaunuoliai 
pasiekė Tiltiškių vandens ma-
lūną, kuriame įsikūręs radio 
muziejus ir sudalyvavo edu-
kacinėje programoje. Spalio 
mėnesį, jaunimo iniciatyva, 
suorganizuotos orientacinės 
varžybos po Duokiškio apy-
linkes. Komandos gavo po 
žemėlapį ir ieškojo pažymėtų 
vietų, kuriose laukė užduotys. 
Jaunuoliai puikiai orientavosi 
apylinkėse bei atlikdami už-
duotis pagilino istorijos, mu-
zikos ir lietuvių tautosakos 
žinias. 

Mobiliojo darbo su jauni-
mu komanda dalyvavo  mo-
kymuose, seminaruose, kas 
savaitę turėjo susitikimus. 
Darbuotojos  vyko į susiti-
kimą su Ukmergės ir Utenos 
mobiliosiomis komandomis, 
kur dalinosi gerąja patirtimi. 
Kartu ieškojo panašumų ir 
skirtumų mobiliajam darbe 
su jaunimu, sužinojo kaip ki-
tos komandos sprendžia iški-
lusias problemas ir iššūkius, 
numatė tolimesnius bendra-
darbiavimo planus. 

Pandemijos metu mobi-
liojo darbo su jaunimu dar-
buotojai dirba nuotoliniu 
būdu, bendrauja, atsakinėja į 
jaunuoliams aktualius klau-
simus, konsultuoja ir infor-
muoja. 

Parengė metodininkė 
mobiliajam darbui

 su jaunimu
Aurelija Urbonienė

Užs.1193

Rokiškyje atsiras bendradarbystės 
centras „Spiečius“

Įgyvendinant Lietuvos 
ateities ekonomikos DNR 
planą, Lietuvos regionuose 
plečiamas „Verslios Lietu-
vos“ vystomų bendradar-
bystės centrų „Spiečius“ 
tinklas. Pasibaigus savival-
dybių atrankai paaiškėjo, 
kad nauji „Spiečiai“ jau kitų 
metų pradžioje pradės veik-
ti Utenoje, Birštone, Plungė-
je, Rokiškyje, Ukmergėje ir 
Visagine.

Rajono verslui – 
naujos galimybės
„Esame pramonės rajonas, 

o verslininkui netgi nebuvo 
kur užeiti pasiklausti dėl pa-
ramos ir pagalbos“, – moty-
vus, kodėl rajono savivaldybė 
siekė, kad joje būtų įkurtas 
bendradarbystės centras 
„Spiečius“, įvardino Strate-
ginio planavimo, investicijų 
ir viešųjų pirkimų skyriaus 
vyriausioji specialistė Justina 
Daščioraitė. 

Pasak pašnekovės, ben-
dradarbystės centru vienerius 
metus visiškai rūpinsis „Versli 
Lietuva“. Savivaldybės už-
duotis buvo rasti tinkamas 
šiam centrui patalpas.

Jose bus įrengtos penkios 
darbo vietos tiems, kurie dir-
ba nuotoliniu būdu, tačiau ne 
visuomet gali dirbti iš namų. 
Centre bus visa reikiama biuro 
technika: nuo kompiuterio iki 
projektorių. 

Taip pat numatytose patal-
pose bus įrengta vieta nedide-
lėms konferencijoms, moky-
mams, konsultacijoms. 

„Taigi, mūsų verslininkams 
bus prieinama ta parama ir 
konsultacijos, verslo galimy-
bių, investicijų, bendradar-
biavimo pristatymai, kurie 
yra prieinami didžiųjų miestų 
verslininkams“, – perspektyva 
džiaugėsi J. Daščioraitė.

Ji teigė, kad tokia para-
ma patalpomis, įranga, darbo 
priemonėmis, konsultacijomis 
bei informavimu labai svarbi 
ir jauniems, pradedantiems 
verslams, ir laisvai samdo-
miems darbotojams, ir tiems, 
kurie savo verslams ieško 
naujų galimybių, rinkų. Taigi 
„Spiečiaus atsiradimas viena-
reikšmiškai yra didžiulis įvy-
kis rajono verslo pasaulyje.

Aprėps visus regionus
„Nauji bendradarbystės 

centrai „Spiečius“ aprėps jau 
visus Lietuvos regionus ir pa-
didins smulkiam ir vidutiniam 
verslui skirtų paslaugų priei-
namumą visoje šalyje.  Cen-
trų plėtra padės efektyviau 
spręsti šiuo metu kylančius 
verslo kompetencijų ugdymo, 
inovacijų diegimo, regioninių 
skirtumų mažinimo iššūkius ir 
neabejotinai sukurs palankes-
nes sąlygas naujų verslų stei-

gimuisi ir augimui“, – sako 
laikinai einantis ekonomikos 
ir inovacijų ministro pareigas 
Rimantas Sinkevičius.

Poreikis plėsti bendradar-
bystės centrų „Spiečius“ tin-
klą visoje Lietuvoje kyla iš 
problemos, kurią identifikuo-
ja „Versli Lietuva“ atlikdama 
įvairius šalies verslumo ten-
dencijų vertinimus. „Lietuvo-
je išlieka proporcingai didelė 
verslų dalis, kurie steigiasi ir 
gyvuoja ne dėl rinkos gali-
mybių ir augimo potencialo 
(angl. Opportunity driven), 
o poreikio susikurti sau dar-
bo vietą ir tenkina nedaugiau 
kaip verslo steigėjų poreikius 
(angl. Necessity driven). Tai 
mažina šalies konkurencingu-
mą, išlieka mažo produktyvu-
mo ir žemos pridėtinės vertės 
verslų kūrimosi tendencijos, 
kitaip tariant – įmonės neau-
ga“, – pažymi Daina Kleponė, 
„Verslios Lietuvos“ generali-
nė direktorė.

„Versli Lietuva“ sieks, 
kad naujų bendradarbystės 
centrų „Spiečius“ paslaugų 
paketu besinaudojančio Lie-
tuvos smulkaus ir vidutinio 
verslo apyvartos augimas bus 
nemažesnis nei 70 proc. per 
ateinančius trejus metus. Šis 
rodiklis nustatytas remiantis 
jau veikiančių bendradarbys-
tės centrų „Spiečius“ veiklos 
rezultatais, kai „Spiečiaus“ 
pagalba pasinaudojusių verslų 
apyvarta auga  60-80 proc., o 
išgyvenamumo rodiklis siekia 
net 97 proc.

Pasak D. Kleponės, ben-
dradarbystės centrų „Spie-
čius“ plėtra susijusi su at-
skirtų Lietuvos savivaldybių 
verslo potencialo vertinimu ir 
savivaldybių administracijų 
motyvacija bei galimybėmis 
drauge vystyti šį projektą, 
taip pat realiomis galimybės 
per gana trumpą laikotarpį 
startuoti ir įgyvendinti visas 
DNR numatytas veiklas šia-
me projekte. „Savivaldybių 
indėlis yra labai didelis ir 
svarbus. Be to, kad savival-
dybės turi suteikti tinkamas 
patalpas „Spiečiaus“ įkūri-
mui, jos turi įsipareigoti dėl  
„Spiečiaus“ veiklų savaran-
kiško organizavimo ir išlai-
kymo nuo 2022 metų. Šis 
projektas ne tik skirtas vers-
lumo skatinimui regionuose, 
bet įgalina savivaldybes susi-
kurti reikiamą bazę bei kom-
petencijas verslumo skatini-
mo tęstinumo užtikrinimui“, 
– pažymi D. Kleponė.

Lietuvos ateities ekono-
mikos DNR plane numatyta 
įkurti 6 naujus bendradarbys-
tės centrus „Spiečius“, įgy-
vendinti verslo akseleravimo 
programas, teikti tikslines 
konsultacijas verslui ir suteik-

ti tikslinę finansinę paramą 
įmonėms tolimesniam augi-
mui. Investicijos vertė siekia 
3,5 mln. Eur.

Savivaldybių atranka nau-
jų „Spiečių“ plėtrai vyko nuo 
rugsėjo pabaigos iki lapkri-
čio 3 d., per šį laiką sulaukta 
10 savivaldybių paraiškų, iš 
kurių 4 savivaldybės atkrito 
neatitikusios keliamų reika-
lavimų. Nuspręsta, kad naujų 
bendradarbystės centrų plėtra 
bus vykdoma reikalavimus 
atitikusiose savivaldybėse: 
Utenoje, Birštone, Plungėje, 
Rokiškyje, Ukmergėje ir Visa-
gine. Planuojama, kad patalpų 
paruošimas bendradarbystės 
centrams „Spiečius“ prasidės 
jau šiais metais, o duris nau-
jieji „Spiečiai“ pradės atverti 
jau ateinančių metų pradžioje.

Keliuose miestuose
jau veikia
Bendradarbystės centrai 

„Spiečius“ šiuo metu veikia 
Alytuje, Klaipėdoje, Šiauliuo-
se, Panevėžyje, Marijampolė-
je, Tauragėje ir Kėdainiuose. 
Čia pradedantieji verslinin-
kai gali ne tik nemokamai 
gauti visiškai įrengtą darbo 
vietą, bet ir verslo konsulta-
cijas, mentorių paslaugas. Be 
verslumo skatinimo ir plėtros 
paslaugų, tokių kaip konsul-
tacijos, mentorystė, verslo 
įgūdžių ugdymas ir informa-
ciniai renginiai, „Spiečiaus“ 
rezidentai turi galimybę dirbti 
komandoje su kitų sričių vers-
lininkais, tarpusavyje dalintis 
patirtimi ir drauge kurti naujus 
verslus.

Pirmasis „Spiečius“ Lietu-
voje buvo įkurtas 2016 metais 
Alytuje, tais pačiais metais 
atidarytas ir Šiauliuose. Pasi-
teisinus bendradarbystės cen-
trų koncepcijai, 2018 metais 
jie buvo atidaryti Tauragėje, 
Panevėžyje ir Klaipėdoje, o 
2019 metais įkurti Kėdainiuo-
se ir Marijampolėje.

Iš viso per 2019 metus 
Lietuvoje veikiančiuose ben-
dradarbystės centruose „Spie-
čius“ rezidavo 144 pradedan-
tieji ir smulkieji verslininkai, 
iš viso šiuose centruose tei-
kiamomis verslumo pradžios 
ir plėtros paslaugomis (tam 
skirtais informaciniais ren-
giniais ir mokymais) pernai 
pasinaudojo beveik 3000 
Lietuvos regionuose veikian-
čių verslininkų. „Verslios 
Lietuvos“ duomenimis, 2019 
m. bendradarbystės centrų 
„Spiečius“ rezidentų apyvarta 
vidutiniškai augo 64 proc., 20 
proc. verslų pradėjo ekspor-
tuoti, o 10 proc. jų įkūrėjų yra 
į Lietuvos regionus sugrįžę 
emigrantai.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.
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ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJA SKELBIA 

NEKILNOJAMOJO TURTO VIEŠĄ 
NUOMOS KONKURSĄ:

Iki 2021 m. rugsėjo 30 d., išnuomojama 20,27 kv. m patalpas, esančias pas-
tate – administraciniame pastate, žymėjimas plane 1B2p (pažymėtas Nr. 1-7), 
unikalus Nr. 7397-0013-4014, bendras pastato plotas – 309,09 kv. m, adresu: J. 
O. Širvydo g. 31, Jūžintai, Rokiškio r. sav.

Turto naudojimo paskirtis – ryšio paslaugoms teikti.
Pradinis nuompinigių dydis – 1,20 Eur už 1 kv. m mėnesiui.
Nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį moka visus mokesčius, susijusius 

su išnuomotu turtu: už komunalines paslaugas ir kitas teikiamas paslaugas atsi-
skaito tiesiogiai su paslaugų tiekėjais.

Dėl papildomos informacijos apie turto apžiūrą kreiptis į Rokiškio rajono savi-
valdybės administracijos Jūžintų seniūnijos seniūną Vytautą Stakį, tel. Nr. (8 458) 
44 224, (8 682) 31 971, v.stakys@post.rokiskis.lt . 

Pradinį įnašą 72,97 Eur pervesti į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 
a.s. Nr. LT95 7300 0100 0257 7091, „Swedbank“, AB.

Su nekilnojamojo turto nuomos sutarties projektu galima susipažinti http://
old.rokiskis.lt/lt/teisine-pagalba/teises-aktai_4684/teises-aktai/6196/p20.html 
taip pat atvykus teikti voką su paraiška ir kitais dokumentais.

Viešas turto nuomos konkursas vykdomas tiesiogiai. Paraiškų dalyvauti kon-
kurse pateikimo terminas – nuo 2020 m. lapkričio 20 d. 8.00 val. iki 2020 m. 
gruodžio 4 d. 13:00 val.

Paraiškos pateikimo vieta: Rokiškio rajono savivaldybės administracija, Respu-
blikos g. 94, Rokiškis, Turto valdymo ir ūkio skyriaus vyriausiai specialistei Kristina 
Tūskienei, tel. Nr. (8 458) 52 306, (8 658) 13 231, k.tuskiene@post.rokiskis.lt . 

Užklijuotame voke, ant kurio nurodomas turto pavadinimas, adresas ir nuoro-
da „Turto nuomos konkursui“, konkurso dalyvio pavadinimas, adresas, turi būti 
pateikti šie dokumentai:

1. Paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, 
pavardė, gyvenamosios vietos adresas (fiziniams asmenims) arba asmens teisinė 
forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų stei-
gimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos (juridiniams asmenims), kontakti-
nio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas. 

2. Teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui 
konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo. 

3. Pasiūlymas, kuriame nurodytas konkretus turto nuompinigių dydis.
4. Paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą.
5. Finansų įstaigos išduoto dokumento, patvirtinančio, kad pradinis įnašas su-

mokėtas, kopija.
6. Konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią komisija turi per-

vesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai.
Vokų plėšimas vyks 2020 m. gruodžio 7 d. 14.00 val. Rokiškio rajono savival-

dybėje (Respublikos g. 94, Rokiškis, 302 kab.).
Užs. 1191

BALDAI

• Prieškambario spintą. Kaina 12 
Eur. Tel. 8 620 21 782.  
Rokiškis
• Spintą. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 620 21 782. Rokiškis
•  Svetainės kampą, ištiesiamas. 
Naudotas, bet geros būklės. Spalva 
violetinė ir bordo, 3x1,4. Kartu yra 
ovalios formos staliukas, 130x 80 
cm, bei du foteliai. Kaina 250 Eur. 
Tel. 8 604 09 285. Rokiškis
• Vaiko kambario baldų komplektą. 
Rašomąjį stalą su spintelėmis ir 
lentyna, dviejų durų spintą, vienų 
durų spintą, spintelę su lentynomis 
ir stalčiais. Kaina derinama. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 647 48 007. 
Rokiškis
• Miegamą fotelį. Yra patalynės 
dėžė. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 623 02 342. Rokiškis
• Fotelius atskirai, yra ir sofa. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Vieno aukšto lovą su erdve 
apačioje žaislams, žaidimams. 
Kaina 115 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Dvigulį fotelį-lovą. 115 cm, 
gulima dalis su šonais 160 cm. 
Kaina 125 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Dviejų aukštų lovą su čiužiniais. 
Kaina 93 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Dvigulę lovą. Lovas galima 
statyti atskirai, čiužinys 90 cm 
pločio. Kaina 168 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Sofą-lovą su dėže patalynei, 
tvarkinga. Kaina 93 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• 80 cm pločio lovą su dėže 
apačioje. Kaina 78 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanojame 2 mėn. katiną. Ėda 
pats, reikalus moka atlikti į dėžutę. 
Tel. 8 656 75 102. Rokiškis
• Dovanoju 2 senas lovas su 
2 spintelėmis ir pakabinamu 
veidrodžiu. Tel. 8 615 47 152. 
Rokiškis
• Dovanoju šuniukus, 3 mėnesių 
amžiaus, kurie yra vakcinuoti, 
nukirminti. Tel. 8 615 16 313. 
Rokiškis
• Dovanojami jurginų svogūnėliai. 
Įvairių spalvų. Tel. 8 626 43 057. 
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Naujus 44 dydžio sportinius 
batus. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 623 05 235. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Automobilinį CD grotuvą PLUS2 
P2-3030. MP3. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą 
Pioneer. USB. AUX. WMA. MP3. 
AAC. Mosfet 50W x4. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 647 55 957.  
Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą 
Kenwood KDC-4047U. MP3, 
WMA, AAC, AUX, USB. 50W-4. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 647 55 957. 
Rokiškis
• CD grotuvą Panasonic CQ-
C7303N. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Labai geros būklės automobilinį 

CD grotuvą JVS KD-R711. MOS-
FET, WMA, MP3, AUX, USB. 
50W/4. Kaina 30 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
• Automobilinį CD grotuvą 
Panasonic CQ-C1405N. MP3, 
AUX. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Muzikinį centrą. Puikiai 
skambantis komplektas: japoniškas 
Technics stiprintuvas, deka, tiuneris 
ir angliškos Mission kolonėlės. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 693 04 817. 
Rokiškis
• Muzikinį centrą Samsung. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 641 48 256. 
Rokiškis
• Kolonėles Magnat. 2 vienetai. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 681 55 002. 
Rokiškis
• Garso aparatūrą su bluetooth. 
Dvi, s90 kolonėles su galingu, 
japonišku, Onkyo stiprintuvu. 
Kaina 330 Eur. Tel. 8 603 77 107. 
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Naminius, didelius triušius.  
Tel. 8 692 01 270. Rokiškis
• Takso mišrūnus. Atsivesti 
rugpjūčio 7 d., vakcinuoti, 
nukirminti, viena kalytė ir du 
šuniukai. Tel. 8 615 16 313. 
Rokiškis
•  Dešimties muflonų veislės avelių 
bandą. Tel. 8 630 53 487.  
Rokiškis
• Jaunų kalakutų mėsą.  
Tel. 8 630 53 487. Rokiškis
• Kaimiškai augintų, mėsiniu vištų 
skerdieną. Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 680 45 789. Rokiškis
• Brahma veislės pelenų spalvos, 
5 mėnesių amžiaus gaidelį. 
Parduodamas tik veislei ir 
laikymui. Rokiškio rajone galiu 
atvežti į namus. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Rodailendo veislės, 5 mėnesių 
gaidelį. Jau gieda ir domisi 
vištelėmis. Parduodamas tik veislei 
ir laikyti. Rokiškio rajone galiu 
atvežti į namus. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo. Galiu atlikti 
smulkius statybos ir kitus darbus, 
galiu dirbti ūkyje ar miške. Būtų 
gera, jei darbdavys apgyvendintų, 
nes nevairuoju. Skambinti po 17 
val. Tel. 8 692 07 403.  
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu prižiūrėti 
vaikus, slaugyti senolius.  
Tel. 8 681 55 206. Rokiškis
• 42 metų moteris ieško darbo.  
Tel. 8 602 21 055. Rokiškis
• 38 metų vyras ieško darbo. Gali 
dirbti pagalbiniu darbininku, miške. 
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Nuo vasario mėn. reikalingi 3 
fanerinių konstrukcijų surinkėjai 
darbui Vilniuje. Reikalinga 
minimali 1 m. patirtis, brėžinių 
skaitymas. Atlyginimas-700–900 
Eur/mėn (neto).  Atlyginimas 
mokamas kas mėnesį.  
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
• Moteris ieško darbo Pandėlyje. 
Galiu prižiūrėti senyvo amžiaus 
žmones, jiems padėti. Išsamesnė 
informacija telefonu.  
Tel. 8 647 61 749. Rokiškis
• Ieškau papildomo darbo 
buhalterio darbo. Galiu tvarkyti 
nedidelės įmonės apskaitą arba 
padėti vyr. buhalterei, pavaduoti 
ligos ar atostogų atveju, nepilnu 
etatu arba dirbti nuotoliniu. Siūlyti 
įvairius variantus.  
Tel. 8 674 78 935. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalnga kasininkė-pardavėja. 
Tel. 8 659 32 863.  
Rokiškis
• Įmonei reikalingi miško 
darbuotojai: pjūklininkai ir 
pagalbiniai. Tel. 8 672 50 117. 

Rokiškis
• Ūkiui reikalingi darbininkai - 
traktoristas ir gyvulių šėrikas. 
Suteikiamas apgyvendinimas.  
Tel. 8 615 34 570.  
Rokiškis
• Reikalingi darbininkai statybose. 
Tel. 8 605 09 028.  
Rokiškis
• Nuo vasario mėn. reikalingi 
2 frezavimo operatoriai darbui 
Vilniuje. Reikalinga minimali 2 m. 
patirtis. Atlyginimas-1050 Eur/mėn.
(neto). Atlyginimas mokamas kas 
mėnesį. Tel. 8 611 45 080.  
Rokiškis
• Nuo vasario mėn. reikalingas 
frezuotojas programuotojas darbui 
Vilniuje. Reikalinga minimali 2 m. 
patirtis, dirbant kaip frezuotojui 
- programuotojui. Atlyginimas - 
1350Eur/mėn (neto). Atlyginimas 
mokamas kas mėnesį.  
Tel. 8 611 45 080.  
Rokiškis
• Automobilių servisui reikalingi 
darbuotojai. Išsamesnė informacija 
telefonu. Tel. 8 601 27 837. 
Rokiškis
• Reikalingas darbininkas vidaus 
apdailos darbams ir pagalbinis 
darbuotojas. Tel. 8 670 65 165. 
Rokiškis
• Ieškau, kas galėtų dronu padaryti 
laukų nuotraukų. Tel. 8 662 25 348. 
Rokiškis
• Ramundas GM, UAB reikalingas 
(-a) lentelių rūšiuotojas (-a). Darbo 
vieta - Dirbtuvių g. 13, Obeliai, 
Rokiškio r. Darbas pamaininis. 
Iš Rokiškio darbuotojai vežami 
įmonės transportu. Darbo 
užmokestis - nuo 607 Eur iki 1084 
Eur neatskaičius mokesčių.  
Tel. 8 612 26 202.  
Rokiškis

KITA

• Naujas vietines signalizacijas 
pastatams, garažams. Čekiškos, 
siunčiu. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus elektrinius prietaisus nuo 
žiurkių, pelių, tarakonų, blakių ir 
t.t. Čekiški, siunčiu. Kaina 12 Eur. 
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus kraunamus klausos 
aparatus. Čekiški, siunčiu. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 678 66 028.  
Rokiškis
• Didelį lauko šviestuvą. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 681 55 002.  
Rokiškis
• Grūdų drėgmės ir temperatūros 
matuoklį Wile 65. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
• Storesnę, metalinę statinę kurui. 
200 l. Tel. 8 615 55 734.  
Rokiškis
• Santechnikų spaustuvą.  
Tel. 8 615 55 734. Rokiškis
• Sausas, skaldytas malkas, turiu ir 
atraižų. Tel. 8 670 84 095.  
Rokiškis
• Striukę šuniukui. Šilta, ilgis nuo 
kaklo 24-30 cm. Kaina 11 Eur.  
Tel. 8 681 55 002.  
Rokiškis
• UV/LED lempos manikiūrui su 
laikmačiu ir judesiu jutikliu. Taip 
pat ir stalinę lempą, reguliuojama. 
Kaina 5 Eur. Tel. 8 681 55 002. 
Rokiškis
• Įvairius sendaikčius. Juodupė. 
Tel. 8 692 83 961. Rokiškis
• Rankų darbo Kalėdų eglutę. 
Piramidės formos (visos pusės 

skirtingos). Tvirta, pagrindas iš 
metalo. Aukštis apie 150 cm. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 643 00 795.  
Rokiškis
• Šašlykinę, 100 Eur.  
Tel. 8 619 52 150. Rokiškis
• Trifazį diskinį pjūklą. Kaina 200 
Eur. Tel. 8 656 07 819. Rokiškis
• Pientraukį Medela Swing Flex. 
Naujas. Pirktas prieš mėnesį. 
Yra pirkimo sąskaita, galiojanti 
garantija. Veikia puikiai, jokių 
trūkumų neturi. Originali, 
nepažeista pakuotė. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 618 17 218. Rokiškis
• Metalo detektorių. Naudotas, dar 
su garantija. Kaina 185 Eur.  
Tel. 8 615 37 326. Rokiškis
• Malūną. Visą arba dalimis.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Metalinius laiptus su turėklais. 
Ilgis 4,45 m, plotis 0,75 m, pakopos 
plotis 0,18 m. Tel. 8 615 91 250. 
Rokiškis
• Žvyrą. Galiu atvežti nuo 1 iki 3 
tonų. Tel. 8 621 30 354.  
Rokiškis
• Ąžuolo atraižas. Atvežu po 2,5 
ar 5 metrus. Tel. 8 621 30 354. 
Rokiškis
• Naudodotą granulinį šildymo 
katilą Futura econo mini 21 kW, 
priklausantį Buderus (dabar jau 
Bosch) grupei. Katilas sukurtas 
deginti anglies granules, bet 
paskutinius kelis metus buvo 
deginamos 6 mm medžio granulės. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 672 70 769. 
Rokiškis

• Geros būklės mobilųjį telefoną 
Samsung A3 (2017). Dėžutė, 
kroviklis, dėkliukas.  
Tel. 8 626 38 389. Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį 
telefoną iPhone 6s, 16GB. Spalva 
sidabrinė. Kroviklis, dėkliukai. 
Domina keitimas. Kaina 100 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
• Geros būklės, mobilųjį telefoną 
iPhone 7, 128 GB. Spalva Rose 
Gold. Dokumentai, dėžutė, 
dėkliukas. Domina keitimas. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 647 55 957. 
Rokiškis
• Labai geros būklės mobilų 
telefoną iPhone 5S, 16GB. Spalva 
auksinė. Yra dokumentai, dėžutė, 
dėkliukai. Domina keitimas. Kaina 
80 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 200 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 6s, 16GB. 

MOBILIEJI TELEFONAI
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Spalva Rose Gold. Dokumentai, 
dėžutė, dėkliukas, ausinės. Domina 
keitimas. Kaina 140 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
• Labai geros būklės mobilųjį 
telefoną iPhone 6s, 16GB. Spalva 
auksinė. Kroviklis. Domina 
keitimas. Kaina 100 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
• Samsung A7 Dual Sim 64 
GB. Dedamos 2 SIM kortelės ir 
atmintinė 4 GB. RAM 64 GB, 
priedo dvi nugarėlės. Spalva Blue, 
komplektacijoje dėžutė, USB 
laidas, ausinės, adatėlė, blykstė 
priekyje ir gale, piršto antspaudas. 
Yra pabraižymų nugarėlėje. 
Kaina 130 Eur. Tel. 8 616 27 809. 
Rokiškis
• Veikiantį telefoną Huawei Nova. 
Skilęs, naudotis netrukdo. Pilnas 
gamyklinis komplektas. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 623 02 342.  
Rokiškis
• iPhone 7, 32 GB. Puikiai veikia, 
gedimų jokių nėra, yra skilimų prie 
priekinės kameros, bet jos neliečia 
ir kamera puikiai veikia. Kaina 130 
Eur. Tel. 8 601 87 390.  
Rokiškis
• Samsung Galaxy S6 edge plus. 
Gold spalvos, 32 GB, pilna 
komplektacija, geros būklės. Kaina 
90 Eur. Tel. 8 604 01 912.  
Rokiškis
• Iphone 6. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 692 13 298. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Nebrangiai, geros būklės pianiną 
Riga. Tel. 8 641 48 256.  
Biržai
• Sintezatorių Casiotone CT 370. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 647 48 007. 
Rokiškis

PASLAUGOS

• Šiltinimas poliuretano putomis. 
Namų, pavėsinių, terasų, tvorų 
statymas, renovavimas. Lauko ir 
vidaus apdaila. Elektros instaliacija. 
Stogų dengimas. Vonios kambario 
įrengimas. Santechnika.  
Tel. 8 656 44 449.  
Rokiškis
• Profesionaliai atliekame pilną 

vidaus remontą. Tel. 8 697 41 092. 
Rokiškis
• Atliekame lauko-fasado, stogo, 
vidaus darbus. Tel. 8 623 39 225. 
Rokiškis

PERKA

• Perku rusiškus traktorius, gali 
būti su defektais. Moku iki 2000 
Eur. Tel. 8 682 11 626.  
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

2020 m. lapkričio 24 d. 13.00 val. bus atliekamas 
žemės sklypo proj. Nr. 0002-1, esančio Sriubiškių 
k., Pandėlio sen., Rokiškio r. sav. ribų ženklinimas, 
prašome atvykti gretimo žemės sklypo kad. Nr. 
7383/0002:121 mirusios savininkės paveldėtojus ar 
atstovus į žemes sklypo ribų ženklinimą. 

Informacija pasiteirauti: R. Jogmino įmonė, 
Parko g. 11-35, Visaginas, tel. (8 687) 80646

• Superku su defektais, nurašytą, 
nevažiuojančią techniką - 
automobilius, motociklus, vilkikus, 
ŽŪ techniką, katalizatorius. 

Domina viskas: tiek ardyti, tiek 
sveiki. Brangus katalizatorių, aukso 
supirkimas. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 619 32 390. Rokiškis
• Perka senas monetas, banknotus. 
Medalius, ženkliukus. Nuotraukas, 
atvirutes, dokumentus, knygas, 
propagandinius plakatus. Kolekcinį 
sidabrą, virdulius (samovarus), 
varpelius, ikonas, statulėles. Kitus 
autentiškus sendaikčius.  
Tel. 8 619 20 517. Rokiškis
• Perku buto duris su staktomis. 
Tel. 8 670 68 913. Biržai
• Pirksiu 4 kambarių butą Rokiškio 
mieste. Tel. 8 610 07 635.  
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 3 kambarių butą Rokiškyje, 
Panevėžio g. Tvarkingas, su baldais 
ir buitine technika. 4 aukštas. Kaina 
35000 Eur. Tel. 8 607 73 939. 
Rokiškis

• Pusę namo Rokiškyje, 
Respublikos g. Krosninis 
šildymas, miesto vandentiekis, 
miesto kanalizacija. Priklausantis 
bendrasis namo plotas 77 kv. m, 22 
a žemės sklypas. Kaina 16000 Eur. 
Tel. 8 686 63 337. Rokiškis
• Erdvų 64 kv. m butą Taikos g. 9a. 

Mūrinis namas, tvarkinga laiptinė, 
šarvo durys. svetainė 20 kv.m., 
įstiklintas balkonas. Visai šalia 
darželis, mokykla, 5 aukštas. Butas 
ne kampinis. Kaina 31200 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Apleistą sodybą.15 km nuo 
Rokiškio, Čedasų link.  
Tel. 8 618 33 452. Rokiškis
• 20 a sklypus Jakšto ir Janulionio 
gatvėse. Visos komunikacijos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Tvarkingą mūrinį namą 
Čedasuose. 73 kv.m. 3 kambariai, 
virtuvė, rūsys, veranda ir patalpa 
voniai įsirengti. Šildymas kietuoju 
kuru. Stogas geros būklės, ūkinis 
pastatas, malkinė. Kraštinė sodyba, 
rami vieta. 17 a sklypas. 15min. iki 
Rokiškio. Kaina 10500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Šviesų, šiltą ir erdvų 2 kambarių 
butą Aukštaičių g., Rokiškyje. 
Su baldais ir buitine technika, 
galima eiti ir gyventi. Yra židinys, 
balkonas ir didelis rūsys. 5 aukštas. 
Ramūs ir tvarkingi kaimynai. Kaina 
derinama. Kaina 35000 Eur.  
Tel. 8 610 86 007. Rokiškis
• Namą Obeliuose. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 5200 
Eur. Tel. 8 609 88 296.  
Rokiškis
• Medinį pastatą, valstybinėje 
žemėje, Rokiškyje. Turime per daug 
žemės, todėl norime atskirti 11 
arų su pastatu. Yra privažiavimas, 
galima įsivesti elektrą arba pirkti 
pastatą nusigriauti. Kaina 1400 Eur. 
Tel. 8 682 36 492. Rokiškis
• 2 kambarių butą Rokiškyje, 
Jaunystės g. Nr.8. Tvarkingas, 
galima eiti ir gyventi. Kaina 51000 
Eur. Tel. 8 600 46 265.  
Rokiškis
• 1 kambario butą Rokiškyje, 
2 aukšte, Jaunystės g. Butas 
tvarkingas, strategiškai patogioje 
vietoje. Kaina 30000 Eur.  
Tel. 8 600 46 265. Rokiškis

NUOMA

• Jaukus, suremontuotas butas su 
baldais laukia gyventojo, kuriam 
svarbu tvarka ir ramybė. Butas 
šviesus, šiltas, pietinė pusė, 
4 aukštas, yra balkonas. Arti 

baseinas, Aibė, mokykla. Kaina 
120 Eur/mėn. Tel. 8 670 46 327. 
Rokiškis
• Tvarkingas jaunas dirbantis vyras 
išsinuomotų 1-2 kambarių butą su 
patogumais mieste ar mikrorajone 
ilgesniam laikui. Skambinti nuo 16 
val. Tel. 8 635 65 134.  
Rokiškis
• Ieškau skubiai išsinuomoti 1 
kambario butą su baldais ir buitine 
technika ilgalaikei nuomai, ne 
bendrabučio tipo, iki 110 Eur.  
Tel. 8 646 51 495. Rokiškis
• Ieškome išsinuomoti tvarkingą 
gyvenamą būstą Rokiškyje arba 
Rokiškio rajone. Galite siūlyti 
įvairius variantus.  
Tel. 8 622 19 848. Rokiškis
• Ieškomas 1 kambario butas su 
patogumais, nuomai. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 610 05 317.  
Rokiškis
• Išsinuomočiau/pirkčiau žemės 
ūkio paskirties žemę Rokiškio 
rajone. Tel. 8 616 10 688.  
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Ekonomišką bei patvarų 2009 
m. automobilį Kia Picanto. 1,1 l, 
4 cilindrų benzininis variklis. Tiek 
techniškai, tiek optiškai tvarkingas. 
Veikiantis kondicionierius, dveji 
rakteliai. Rida 102 000 km. 

Išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina 2150 Eur. Tel. 8 682 41 823. 
Rokiškis
• Audi A4. Tvarkingas automobilis, 
sėdi ir važiuoji. Šildomos sėdynės. 
Veikiantis kondicionierius. 
Tvarkingas salonas. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 1050 
Eur. Tel. 8 601 71 758.  
Rokiškis
• 100cc dvitaktį keturratį. 
Užsiveda ir važiuoja gerai, tvirtas. 
Užvedamas kojele arba starteriu. 
Pakeistas naujas variatoriaus diržas 
ir svareliai. Kaina 290 Eur.  
Tel. 8 607 68 436. Rokiškis
• Opel Signum 2003 m., 2,2 l, 
dyzelis. TA iki 2021.04. Palieku 
draudimą. Lieti ratlankiai. Odinis 
salonas. Yra defektų, bet dar gerai 
važiuojantis automobilis. Kaina 720 
Eur. Tel. 8 673 06 263.  
Panevėžys
• Tvarkingą ir taupią 1990 m. Audi 
80 B3. 1,6 l, benzinas, 51 kW, 
žalia spalva. TA iki 2021.10. R14 
m+s padangos. Yra  kablys, liukas. 
Viskas tvarkinga, pakeista krosnelė. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina 350 Eur. Tel. 8 605 03 189. 
Rokiškis
• Škoda Fabia. 1,4 l, benzinas. 
Kaina 777 Eur. Tel. 8 643 67 425. 
Rokiškis
• Audi A6. 1999 m., 1,9 l, 81 kW, 6 
bėgių, TA. Kaina 950 Eur.  
Tel. 8 652 06 737.  
Rokiškis
• Tvarkingą, prižiūrėtą, 2009 
m. Opel Zafira. TA iki 2022.08. 
Pakeisti tepalai, filtrai, diržai, 
salonas švarus, tvarkingas, 
nesubraižyta, nesulankstyta. Kaina 
3500 Eur. Tel. 8 674 41 075. 
Rokiškis
• Tvarkingą, nesurūdijusią, visą, 
komplekte, MTZ-50 kabiną. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 688 78 623. 
Rokiškis
• VW Touran. 2003 m., 2 l, 103 
kW. Vienos aselės geras variklis, 
puikios būklės, nė vienos rūdelės. 
TA dvejiems metams, autopilotas, 
klimatronikas, ESP, 2 komplektai 
ratų, kablys, šildomos sėdynės, 2 
rakteliai, originali rida. Kaina 2250 
Eur. Tel. 8 604 01 912.  
Rokiškis
• Dviratį, viskas veikia, tvarkingas. 
Kaina 90 Eur. Tel. 8 646 40 155. 
Rokiškis
• Tvarkingą VW Passat. Nauja TA. 
Kablys. 6 bėgiai, 2000 m., 1.9 l, 85 
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05:05 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Daiktų istorijos
06:55 Išpažinimai
07:25 Kauno bažnyčios: 
miesto tapatumo kodas
07:35 Fantastinis šeimos 
viešbutis
09:00 Ryto suktinis 
09:30 Gyventi kaime gera
09:55 Veranda
10:25 Beatos virtuvė
11:20 Kylantis potvynis
12:15 Paveldas
13:05 Amerikos arklių 
nuotykis
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 Patvirtinta kopija
00:55 Smurto slėnyje
02:35 Paveldas
03:25 Kauno bažnyčios: miesto 
tapatumo kodas
03:35 Frenki Dreik paslaptys
05:00 Ponių rojus

05:10 Mikė
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 Kalnai. Pasaulis virš debesų 
12:20 Kenoloto 
12:22 Kalnai. Pasaulis virš debesų

12:45 101 dalmatinas
14:45 Suaugusiųjų priežiūra
16:45 Ekstrasensų mūšis 
17:20 Kenoloto 
17:22 Ekstrasensų mūšis 
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 Iš meilės Pablui
00:55 Persekiojama daktaro. 
Nakvišos košmaras
02:35 Rembo 4 
04:15 Nakties klajūnai 2

06:30 Stivenas Visata 
07:15 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. Greiti ir 
plaukuoti
12:00 Beprotiškiausios melodijos. 
Nuotykiai tęsiasi
13:45 Nepaprasta komanda
15:30 Juodasis riteris
17:25 XXI amžiaus laida
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Džekas milžinų nugalėtojas
21:45 Kvailių nėra
00:00 Pirmieji metai. Pasitikime 
protėvius!
01:55 Inferno

06:00 Kvailiai šėlsta 
07:00 Pričiupom! 
07:30 Snaiperis 
08:30 Pričiupom! 
09:00 Sveikatos kodas
10:05 Kvailiai šėlsta 
10:35 Laukinė karalystė
11:40 Velniški Stivo Ostino 

išbandymai 
12:40 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai 
13:50 Pragaro virtuvė 
14:50 Vanity Fair. Visiškai slaptai 
15:50 Nusikaltimų tyrėjai 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Rytas - Neptūnas
19:30 Jūrų pėstininkai 
20:30 Snaiperis 
21:30 Mergina traukiny
23:40 Nėra kur bėgti
01:35 Kruvinas deimantas

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 Skonio reikalas
12:00 „Netikėtas teisingumas“
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
15:55 Dideli maži ekranai
16:00 Žinios
16:30 Lietuvos miestai
17:30 Vantos lapas
18:00 Žinios
18:30 Pagaliau savaitgalis
19:00 Atkuriamasis seimas
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 Skonio reikalas
04:20 Laikykitės ten
05:00 Atkuriamasis seimas
05:40 Vantos lapas

A
N

TR
A

D
IE

N
IS

 1
1.

24 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
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 2

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

06:25 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia
06:55 Ančiukų istorijos
07:25 Galingasis 6
07:55 Karštai su tv3.lt
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Sužeisti paukščiai
12:00 Vargšė Lialia
12:20 Kenoloto
12:22 Vargšė 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 Pabėgimas į Galvestoną
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Pabėgimas į Galvestoną
00:00 Kaulai
01:00 CSI kriminalistai
02:00 Pasitikėjimas

06:15 Svaragini. Amžina 
draugystė
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Kalnietis
11:00 Tūkstantis ir viena 
naktis
12:45 Turtuolė varguolė 

13:50 Širdele mano
15:30 Juodvarnis
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva
18:30 Žinios 
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios 
22:30 Dvasia šarvuose
00:35 Antrininkas
01:40 Lošėjas
03:30 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
05:00 Kalnietis

06:00 Strėlė
06:55 Mano virtuvė 
geriausia 
08:15 Kvapų detektyvas
09:25 Pėdsakas
10:25 Rozenheimo policija
11:25 Privatus detektyvas 
Magnumas

12:30 CSI. Majamis
13:25 Mano virtuvė 
geriausia 
14:55 Kvapų detektyvas
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Rozenheimo policija
18:30 Strėlė
19:30 Privatus detektyvas 
Magnumas
20:30 Pričiupom! 
21:00 Prezidento patikėtinis 2. 
Spąstai teroristams
22:55 Komandosai 
01:00 Okupuoti
02:00 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 „Paslaptys“
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 Laikykitės ten. Pokalbiai
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Paslaptys“ 
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 Laikykitės ten. Pokalbiai
00.30 „Reali mistika“ 
01.30 „Paslaptys“ 
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“
03.20 Laikykitės ten. Pokalbiai
04.00 Alfa taškas
04.25 Pagaliau savaitgalis
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 Premjera. Tarnauti 
ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė
13:00 Beatos virtuvė
14:00 Žinios
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 Babilonas Berlynas
00:05 Alpių detektyvai

00:50 Kauno bažnyčios: miesto 
tapatumo kodas
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 Ponių rojus

06:25 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia
06:55 Ančiukų istorijos
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Svajonių sodai
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Sužeisti paukščiai
12:00 Vargšė Lialia
12:20 Kenoloto
12:22 Vargšė 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 Nešdintis visu greičiu
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Nešdintis visu greičiu
00:00 Kaulai
01:00 CSI kriminalistai
02:00 Pasitikėjimas
03:10 Mikė
04:05 Kaulai
05:05 Visi mes žmonės

06:15 Svaragini. Amžina draugystė
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Kalnietis
11:00 Tūkstantis ir viena naktis
12:45 Turtuolė varguolė 
13:50 Širdele mano

15:30 Juodvarnis
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios 
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios 
22:28 Telefoninė loterija 1634
22:30 Lošėjas
00:45 Antrininkas
01:55 Karalius Artūras. Kalavijo 
legenda
03:55 Volkeris, Teksaso reindžeris

06:00 Strėlė
06:50 Mano virtuvė geriausia 
08:15 Kvapų detektyvas
09:25 Pėdsakas
10:25 Rozenheimo policija
11:25 Vanity Fair. Visiškai slaptai
12:30 CSI. Majamis
13:25 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Kvapų detektyvas
16:00 Pėdsakas

17:00 Info diena
17:30 Rozenheimo policija
18:30 Strėlė
19:30 Privatus detektyvas 
Magnumas
20:30 Pričiupom! 
21:00 Komandosai
23:05 Jūrų pėstininkai
00:05 Akloji zona
01:00 Legendų biuras
02:10 Okupuoti
03:00 CSI. Majamis

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

12.15 Mokslo ritmu
12.30 Kaimo akademija
13.00 Nauja diena
14.00 „Paslaptys“ 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 Laikykitės ten 
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Paslaptys“
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
00.30 „Reali mistika“ 
01.30 „Paslaptys“ 
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“
03.20 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
04.00 Alfa taškas
04.25 Partizanų keliais
04.45 „Reali mistika“
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2 06:00 Himnas
06:02 Pasaulio puodai
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis
08:00 Gyventi kaime gera
08:30 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite
09:00 Brolių Grimų 
pasakos. Nykštukėnas
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 Kelionė per Čilę
13:50 Mis Marpl. 
Nekaltumo įrodymas
15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Bloga mergaitė

17:00 Piniginės reikalai
17:30 Žinios
18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“
21:30 Langas į valdžią
22:00 Nepažintoji Žemaitė
22:55 Latvijos Nepriklausomybės 
dienai. Grupės „BrainStorm“ 
koncertas
01:25 Klausimėlis
01:40 Patvirtinta kopija
03:25 Mis Marpl. Nekaltumo 
įrodymas
05:00 Ponių rojus

06:00 Mikė
07:00 Vėžliukai nindzės
07:30 Supermergaitės
08:00 Kempiniukas Plačiakelnis
08:30 Svajonių ūkis
09:00 Sveikata.lt
09:30 La Maistas

08:55 Sniego karalienė 3
10:40 Mano draugas 
delfinas
12:55 Sugrįžęs iš praeities
15:10 Jis sako "Taip!"
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Kaukės
22:00 Karalius Artūras. 
Kalavijo legenda
00:30 Šioje šalyje nėra vietos 
senukams
02:35 Kvailių nėra

06:00 Pričiupom! 
06:30 Lietuvos galiūnų 
čempionato III etapas
07:30 Snaiperis
08:30 Tauro ragas
09:00 Europos taurė 2020. 
Elektrėnai
10:05 Kvailiai šėlsta
10:35 Laukinė karalystė
11:40 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai

12:40 Gordono Ramzio 
virtuvės košmarai
13:50 Pragaro virtuvė 
14:50 Vanity Fair. 
Visiškai slaptai
15:50 Nusikaltimų tyrėjai
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Lietkabelis - Juventus
19:30 Akloji zona
20:30 Snaiperis
21:30 Legendų biuras
22:40 Okupuoti
23:45 Mergina traukiny
01:55 Nėra kur bėgti

05:40 Vantos lapas
06:00 Šauliai
07:00 Lietuvos miestai
08:00 Vantos lapas
08:30 Kaimo akademija
09:00 Pagaliau savaitgalis
09:30 Mokslo ritmu
10:00 Krepšinio pasaulyje
10:30 Deutsche Welle: Greitis
11:00 Partizanų keliais

11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 „Netikėtas teisingumas“
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
15:55 Dideli maži ekranai
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 s
u Andriumi Tapinu
21:30 „24/7“
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:00 „Netikėtas teisingumas“ 
02:00 „Vieno nusikaltimo i
storija“ 
03:35 Partizanų keliais
03:55 Mūsų gyvūnai
04:20 Laikykitės ten
05:00 Kaimo akademija
05:20 Mažos Mūsų Pergalės
05:30 Krepšinio pasaulyje

10:00 Pasaulis pagal moteris
11:00 Svajonių sodai
12:00 Žalioji byla
12:20 Kenoloto
12:22 Žalioji byla
12:30 Baltoji Iltis
14:50 Ponia Dautfajė
17:20 Kenoloto 
17:22 Ponia Dautfajė
17:25 Tai – mes 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Sidabrinė gervė
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Sidabrinė gervė
22:30 Čia buvo Saša
00:25 Skruzdėliukas 
ir Vapsva
02:40 Iš meilės Pablui

06:25 Stivenas Visata 
07:10 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas 
07:35 Ogis ir tarakonai
07:55 Padūkėlių lenktynės
08:25 Tomo ir Džerio pasakos 
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kW, dyzelis. Kaina 950 Eur.  
Tel. 8 667 24 525.  
Rokiškis
• 1999.09 Opel Zafira. TA iki 2022 
m., 2 l, 5 pavaros, kablys. Naujas 
akumuliatorius. Labai tvarkingas 
automobilis. Išsamesnė informacija 
telefonu. Tel. 8 609 74 010. 
Rokiškis
• Audi A4. 1998 m., 1.9 l, TDI, 66 
kW. Užsiveda, traukia gerai, TA iki 
2022 m., yra kablys. Kaina 550 Eur. 
Tel. 8 627 05 835. Anykščiai
• Volkswagen Polo. 1.4 l, TA 
dviems metams. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Mitsubishi Colt. 2005 m., 1.3 l, 
automatas, 59000 km, TA dvejiems 
metams. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Nissan Cachai. 2009 m., 2 l, 
110 kW, dyzelis, 4x4 varomas 
-automatinė greičių dėžė. Tel. 8 685 
75 884. Rokiškis
• VW Passat 1999 m., 1,9 l, TDI, 
85 kW. TA iki 2021.08, užsiveda, 
traukia ir važiuoja gerai, yra 
kablys, kaina galutinė. Kaina 599 
Eur. Tel. 8 629 45 627.  
Rokiškis
• VW Touran. 2004 m., 
su maža, originalia rida, 
pedantiškai prižiūrėtas, viskas 
pakeista, važiuoja pavyzdingai. 
Komplektacija: 4 el.langai, 
borto kompiuteris, elektriniai 
veidrodėliai, autopilotas, ABS, 
ESP, AIRBAG, CD grotuvas, 2 
komplektai ratų. Kaina 2150 Eur. 
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• Mazda 323, važiuoja gerai. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 619 32 390. 
Rokiškis
• Audi A4. TA beveik 2 metai. 
Užkaltas variklis. Kaina galutinė. 
Išsamesnė informacija telefonu. 

Kaina 300 Eur. Tel. 8 692 64 675. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• R15 Pajero/Galoper skardinius 
ratlankius. Nusmėliuoti ir naujai 
perdažyti. Tel. 8 682 41 823. 
Rokiškis
• Automobilinį, elektrinį 
kompresorių padangoms pūsti. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 647 55 957. 
Rokiškis
• R18 padangų komplektą, pora 
Hankook ir pora Eurowinter 
245/45. Kas taupo sezonui - 
suvažinės. Kaina už visas. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 683 84 926.  
Rokiškis
• Dalimis Opel Vectra 2000 m. 
universalą. Benzinas, geras variklis, 
pr. buferis, gal. dangtis, pr. dangtis, 
žibintai, kablys ir kita.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Priekinio bamperio groteles nuo 
VW Golf IV. Tel. 8 615 55 734. 
Rokiškis
• Keturių skylių, lengvo lydinio 
ratlankius. R15, tarpas tarp skylių 
108x76 mm, centrinė skylė 58 mm. 
Tel. 8 615 55 734. Rokiškis
• Vieną sezoną važiuotas žiemines 
padangas Hankook 215/60R16. 
Kaina 140 Eur. Tel. 8 677 08 977. 
Rokiškis
• R15 ratlankius. 5/112, Audi, 
Škoda, Volkswagen . Kaina 120 
Eur. Tel. 8 658 12 062.  
Rokiškis

• R16 ratlankius. 5/108. Kaina 120 
Eur. Tel. 8 658 12 062.  
Rokiškis
• Peugeot ratlankius. R15, 4/108. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 658 12 062. 
Rokiškis
• Opel ratlankius. R16 . Kaina 150 
Eur. Tel. 8 658 12 062.  
Rokiškis
• Opel skardas, R15 . Kaina 5 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Audi 80 dalimis. 1,9 l, 66 kW, 
dyzelis. Tel. 8 604 61 511.  
Rokiškis
• Skardinius Opel ratlankius. 
16 col., 110/5, tvarkingi, 4 vnt. 
Yra ir padangos, 205/55, m+s, 
protektoriaus likutis 6 mm. Kaina 
12 Eur. Tel. 8 624 39 429.  
Rokiškis
• VW, Audi, Škoda ratus su 
žieminėmis padangomis tarp 
varžtų. 112/5, 16 col., 205/60, 
protektoriaus likutis 7 mm, 4 
vnt, visos padangos vienodai 
nusidėvėję, geros būklės. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 624 39 429.  
Rokiškis
• Žiemines padangas. Jomis 
nuvažiuota tik apie 100 km, 195/65, 
R15. Kaina derinama. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 120 
Eur. Tel. 8 629 98 291.  
Rokiškis
• VW Passat B5 dalimis. 1.9 l, 66 
kW. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 621 99 872. Rokiškis
• Ratlankius. R15, tvirtinimai 
4x100. Kaina 60 Eur. Tel. 8 679 14 
253. Rokiškis
• Žiemines, Bridgsetone Blizzak 
padangas. R15, 195/65 . Kaina 110 
Eur. Tel. 8 679 14 253.  
Rokiškis
• VW Passat dalimis. Universalas, 
1999 m., 1,9 l, TDI, 81 kW.  

Tel. 8 612 67 305. Rokiškis
• Lietus ratlankius. Vieneto kaina 
25 Eur, perkant komplektą kaina 
derinama. Tel. 8 662 04 560. 
Rokiškis
• Originalius ratų gaubtus. R15, 
R16, Bmw. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Lietus. R17 ratus su padangomis. 
Tinka Volvo xc 90.  
Tel. 8 618 08 919. Rokiškis
• 195/65, R15 padangas. 
Continental, 2019 m., M+S, kaip 
naujos. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• BMW E39 ratus su padangomis. 
225/55, R16, Falken firmos, 2018 
m., M+S. Kaina 220 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Kuro purkštuką. tinkantį Opel-
Movano, Vivaro, Renault-Espace, 
Laguna, Master, Megane, Scenic, 
Trafic, Nissan-Interstar, Primastar. 
Kodas 0445110021. Restauruotas. 
Naujas Bosch išpurškėjas. Atitinka 
visus parametrus. Analogai: 
0445110020, 0445110056. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 636 00 696.  
Rokiškis
• Opel, 16 colių ratus. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 698 04 622.  
Rokiškis
• Mitsubishi ratus. Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 698 04 622. Rokiškis
• VW Tiguan žiemines padangas. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 698 04 622. 
Rokiškis
• VW Tiguan žiemines padanagas. 
Kaina 65 Eur. Tel. 8 698 04 622. 
Rokiškis
• Stogo bagažinę. 230/70/35. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 699 47 057. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Televizorių Yamakura su pultu. 
54 cm įstrižainė. Tel. 8 679 94 126. 
Rokiškis
• Už sutartinę kainą Viasat lėkštę, 
tiunerį, pultelį. Tel. 8 641 48 256. 
Rokiškis
• Du veikiančius televizorius be 
maitinimo laidų. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 621 29 003. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Žemės ūkio padargus traktoriui 
T40AM. Yra kultivatorius, volas 
3m., plūgai, mėšlo kratytuvas. 
Taip pat diskas sniegui/grūdams 
stumdyti. Išsamesnė informacija 
telefonu. Tel. 8 610 60 425. 
Rokiškis
• Mtz pavarų dėžės dangtį, Mtz-
50 tarpinę ir 2pts-4 ratlankius, 6 
skylių. Tel. 8 622 69 546.  
Rokiškis
• Priekines traktoriaus T-40 
padangas. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas turi padovanoti 
televizorių daugiavaikei mamai, tik 
ne plonu ekranu. Tel. 8 620 55 998. 
Rokiškis

• Prašau padovanoti skalbimo 
mašiną. Tel. 8 602 21 055.  
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Labai geros būklės, kaip naują 
paspirtuką vaikui nuo 3 metų. 
Kaina 12 Eur. Tel. 8 647 55 957. 
Rokiškis
• Skanius polivitaminaus Vita-
Squares. Tai specialiai vaikams 
sukurtas maisto papildas, kurio 
sudėtyje yra 18 svarbiausių 
vitaminų ir mineralų, lipidų 
bei sterolių. Tel. 8 699 61 192. 
Rokiškis
• Elektromobilį, akumuliatorius 
6 V, viskas veikia kaip priklauso, 
groja muzika, visos šviesos veikia, 
gali vaikas pats važiuoti arba 
mašina valdoma pulteliu. Tinka 
vaikui iki 3 m. Vienintelis defektas-
nėra šoninių veidrodėlių. Teirautis 
sms žinute. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 671 56 278. Rokiškis
• Automobilinę kėdutę. Kaina 25 
Eur. Tel. 8 610 44 241.  
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Miške, netoli geležinkelio stoties, 
rastas mygtukinis NOKIA telefonas 
su 2 SIM kortelėmis.  
Tel. 8 658 61 720. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Bėgimo takelį. Kaina 460 Eur. 
Tel. 8 615 47 409. Rokiškis
• Naują treniruočių suoliuką. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 615 47 409.  
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Nebrusuotas, colines lentas, tašus 
15/15. Tel. 8 610 06 145. Rokiškis
•  50 vnt. plytų. Krosnims, 
židiniams, kaminams mūryti. Kaina 
26 Eur. Tel. 8 621 28 702.  
Rokiškis

Spalį elektra Lietuvoje pigo 4 proc.
Lietuvoje vidutinė didme-

ninė elektros kaina spalį, pa-
lyginti su rugsėju, mažėjo 4 
proc., panašiai elektra pigo 
ir Latvijoje bei Estijoje, pra-
neša nepriklausoma elektros 
tiekėja „Elektrum Lietuva“. 

Elektros biržos „Nord 
Pool“ Lietuvos kainų zonoje 
praėjusį mėnesį elektra pigo 
iki 37,72 euro už megavatva-
landę (MWh), Latvijoje – 5 
proc. ir kainavo tiek pat, kiek 
Lietuvoje. Estijoje kaina spa-
lį sumažėjo 5 proc. iki 37,62 
euro už MWh. 

Baltijos šalyse valandinė 
kainų amplitudė svyravo nuo 
2,29 iki 174,91 euro už MWh. 

„Spalio mėnesį Baltijos ša-
lių elektros energijos kainoms 
didžiausią įtaką darė kainos 
kaimyninėse šalyse. Svarbus 
ir energijos srautų padidėji-
mas – po metinės priežiūros 
darbų vėl pradėjo veikti „Es-
tlink-2“ ir „Nordbalt“ jungtys 
ir fiksuoti 16 proc. didesni 
energijos srautai iš Suomijos 
bei 24 proc. iš Švedijos SE4 
zonos“, – pranešime sako 
„Elektrum Lietuvos“ direkto-

rius Martynas Giga.
Bendrovės teigimu, žemą 

elektros kainų lygį palaikė ir 
hidrologinė padėtis Šiaurės 
šalyse, taip pat ir sezoniškai 
šiltesnės oro sąlygos. 

Baltijos šalyse elektros 
suvartojimas spalį, palygin-
ti su rugsėju, išaugo 9 proc. 
iki 2,302 teravatvalandės 
(TWh). Lietuvoje suvarto-
jimas per mėnesį didėjo 7,4 
proc. iki 1,019 TWh, Estijoje 
– 11,3 proc. iki 0,672 TWh, o 
Latvijoje – 9,4 proc. iki 0,611 
TWh.

Trijose šalyse pagamintos 
elektros kiekis per mėnesį 
sumažėjo 8 proc. iki 1,144 
TWh. Lietuvoje elektros ga-
myba susitraukė 18 proc. iki 
0,395 TWh, Latvijoje sumen-
ko 2 proc. iki 0,326 TWh, 
Estijoje – 3 proc. iki 0,422 
TWh.

Praėjusį mėnesį Baltijos 
šalyse pagaminta 50 proc. 
visos suvartojamos elektros. 
Latvijoje ir Estijoje gamybos 
ir suvartojimo santykis buvo 
po 63 proc., Lietuvoje – 39 
proc.

BNS inform.
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Lapkričio 20-oji, 
penktadienis, 

47 savaitė
Iki Naujųjų liko 41 diena

Saulė teka 7.58 val., 
leidžiasi 16.10 val. 

Dienos ilgumas 8.12 val. 
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Felė, Felicija, Felicijonas, Felicijus, 
Felicita, Feliksas, Felius, Josvyda, 

Josvydas, Jovyda, Jovydas, 
Vaidvilas, Vaidvilė.

Rytoj:  Alberta, Albertas, 
Eibara, Eibaras, Eibarė, Eibartas, 
Eibutas, Eibutė, Eigarda, Eigardė, 
Gomantas, Gomantė, Govartas, 

Govartė, Honorijus, Ifigenija.
Poryt: Cilė, Cecilija, Cecilijus, 
Cecilius, Cilas, Cilė, Dargintė, 
Laimutis, Steikintas, Suvaidas, 
Suvaidė, Suvainas, Suvainė.

Dienos citata
„Mūsų klaidas ir vertybes 

lemia mūsų draugai“ 
(Sanskrito patarlė).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1873 m. konkuruojantys Bu-
dos ir Pešto miestai Vengrijoje 
buvo sujungti į vieną - naująją 
sostinę Budapeštą.

1917 m. Kombrė mūšyje 
Prancūzijoje prieš vokiečių pozi-
cijas buvo mesti 324 tankai - tai 
buvo pirmasis didesnis mūšis, 
kuriame panaudota šios rūšies 
ginkluotė.

1945 m. Niurnberge prasidė-
jo 24 vokiečių - Antrojo pasauli-
nio karo nusikaltėlių - teismas.

1947 m. Didžiosios Britanijos 
sosto įpėdinė princesė Elžbieta 
Vestminsterio abatijoje ištekėjo 
už princo Filipo Mauntbateno.

1974 m. įvyko pirmoji „Boeing 
747“ lainerio katastrofa. Po paki-
limo iš Kenijos sostinės Nairobio 
oro uosto nukritus ir sudužus Vo-
kietijos aviakompanijai „Lufthan-
sa“ priklausančiam lėktuvui žuvo 
59 žmonės.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1404 m. Lietuvos didysis kuni-
gaikštis Vytautas prisiekė ištikimybę 
Lenkijos karaliui Jogailai.

1918 m. pirmuoju Lietuvos atsto-
vu Vokietijoje paskirtas Jurgis Šaulys.

1922 m. popiežius Pijus IX pripa-
žino Lietuvą de jure.

Post scriptum
Bloga sėkla ir nesėta auga, 

o gera ir pasėjus ne visada 
uždera.

Tinginių balandėliai keptuvėje
Ingredientai:
• 500 g jautienos ir kiaulienos faršo mi-
šinio 
• 100 g virtų ryžių 
• vienas vidutinio dydžio svogūnas 
• dvi  vidutinio dydžio morkos 
• pusė nedidelio kopūsto 
• 200 ml vandens 
• 3 v. š. sutrintų konservuotų pomidorų 
(be sėklyčių ir odelių) 
• 3 v. š. grietinėlės (35 proc. riebumo) 
• 2 v. š. pomidorų padažo 
• 2 v. š. grietinės 
• 1 a. š. žolelių prieskonių mišinio mal-
tai mėsai 
• 2/3 a. š. druskos 
• 1/3 a. š. juodųjų pipirų
Gaminimas:

 Viename dubenyje sumaišykite faršą su ryžiais, druska, juodaisiais pipirais ir žolelių pries-
koniais maltai mėsai. Nulupkite svogūną ir morkas. Svogūną susmulkinkite, morkas su-
tarkuokite stambia tarka. Kopūstą supjaustykite plonomis juostelėmis. Į didelę keptuvę 
pirmiausia dėkite sluoksnį svogūnų, po to sluoksnį morkų ir ant jų sudėkite susmulkintus 
kopūstus. Viską užpilame 100 ml vandens. Iš faršo suformuokite nedidelius kukulius, su-
dedame ant kopūstų. Viename dubenėlyje sumaišykite 100 ml vandens, trintus konser-
vuotus pomidorus, pomidorų padažą, grietinę ir grietinėlę. Šiuo mišiniu užpilkite kuku-
lius, keptuvę uždenkite dangčiu ir troškinkite ant vidutinės ar silpnesnės ugnies 30 min., 
po to kukulius apverskite ir troškinkite dar 30 min.  Papildomai daržoves galite pagardinti 
druska, juodaisiais pipirais pagal skonį. Nebijokite, kad daržovių su kukuliais keptuvėje 
gali atrodyti labai daug, troškinimo pabaigoje daržovės suminkštės ir jų sumažės trečda-
liu. Tinginių balandėliai gardūs ir vieni, bet taip pat labai skanu su virtomis bulvėmis ar 
duona.

LAISVALAIKIUI

Grybauti ir žvejoti vykusiam COVID-19 
pacientui skirtas pusės metų laisvės 
apribojimas Grybauti ir žvejoti vykusiam 
COVID-19 pacientui skirtas pusės metų 
laisvės apribojimas

Šiaulių apylinkės teismo 
Raseinių rūmai saviizoliaci-
jos reikalavimų nesilaikiusį 
50-metį COVID-19 pacientą 
nubaudė pusės metų laisvės 
apribojimo bausme.

Kaip pranešė teismas, vy-
rui bausmė skirta už tai, kad, 
sirgdamas koronavirusine 
infekcija, jis lankėsi viešose 
vietose ir tokiu būdu siste-
miškai sukėlė pavojų kitiems 
asmenims. Kaltinamajam V. 
U. skirta vienu trečdaliu su-
mažinta galutinė bausmė – 
laisvės apribojimas šešiems 
mėnesiams.

Teismas V. U. įpareigojo 
per visą bausmės vykdymo 
laikotarpį registruotis Užim-
tumo tarnyboje ir be bausmę 
vykdančios institucijos lei-
dimo neišvykti iš nuolatinės 
gyvenamosios vietos miesto, 
rajono ribų.

„Žinodamas apie ligos pa-
vojingumą ir būtinybę nekon-
taktuoti su kitais asmenimis, 
taip pat perspėtas motinos, 
su kuria buvo izoliacijoje na-
muose, laikytis saviizoliacijos 
taisyklių, sąmoningai šį reika-
lavimą pažeidė“, – pranešime 
cituojama baudžiamąjį įsaky-
mą priėmusi Šiaulių apylinkės 
teismo Raseinių rūmų teisėja 
Vaiva Bėčienė.

Teismas nustatė, kad Ra-
seinių rajono gyventojui V. U. 
rugsėjo 26 dieną buvo nusta-

tyta COVID- 19 liga. Šeimos 
gydytojas vyrą supažindino su 
sveikatos apsaugos ministro 
įsakymu, paaiškino dėl savi-
izoliacijos.

Nepaisant to, spalio 4 dieną 
V. U. išvyko iš gyvenamosios 
vietos ir nesilaikė saviizoliaci-
jos bendraudamas su draugu. 
Spalio 5 ir 9 dienomis jis vėl 
išvyko iš namų ir lankėsi vie-
šose vietose.

Kaltinamasis V. U. savo 
kaltę pripažino visiškai. Jis 
paaiškino, kad blogai jautėsi 
apie keturias dienas. Paskui 
pagalvojo, kad jei išeis gry-
bauti į netoli nuo namų esantį 
mišką, pažvejoti, netoli nuo 
namų esančioje Dubysos upė-
je, nieko nenutiks.

Vyras nurodė, kad abiem 
atvejais jis nesutiko žmonių, 
tad galvojo, kad nesielgia la-
bai blogai. Taip pat jis buvo 
skolingas pažįstamam pinigų, 
tad nuėjo ir skolą grąžino.

Kaltinamasis sutiko, kad 
byla būtų baigiama teismo 
baudžiamuoju įsakymu, taip 
pat sutiko su prokuroro siūlo-
ma bausmės rūšimi ir jos dy-
džiu. Jis per 14 dienų turi tei-
sę paduoti Šiaulių apylinkės 
teismo Raseinių rūmams pra-
šymą, reikalaudamas surengti 
bylos nagrinėjimą teisme.

Įsiteisėjęs teismo baudžia-
masis įsakymas neskundžia-
mas.

BNS inform.

Valstybės kontrolė: dalis savivaldybių neefektyviai valdo NT
Nekilnojamasis turtas (NT) Lietu-

vos savivaldybėse ne visada valdomas 
efektyviai, kryptingai ir kompleksiš-
kai, todėl neužtikrinama maksimali 
nauda visuomenei, rodo Valstybės 
kontrolės parengta ataskaita.

Valstybės kontrolė kartu su savival-
dybių kontrolės ir audito tarnybomis 
(SKAT) vykdė bendrą savivaldybių 
nuosavybės teise valdomo NT auditą. 
Prie šio projekto prisijungė ir jį atliko 
55 iš 60 SKAT, o Valstybės kontrolė 
savo ataskaitoje apibendrino jų atliktų 
auditų rezultatus. 

„Šis bendras auditas atskleidė kai 
kurių savivaldybių turimo NT valdymo 
skirtumus: vienos jų (Vilniaus miesto, 
Vilniaus rajono, Klaipėdos miesto sa-
vivaldybės) turi NT valdymo strategi-
ją ir šio audito metu nebuvo nustatyta 
reikšmingų turto valdymo trukumų, 
o kitos neturi NT valdymo sistemos 
ir nedisponuoja išsamia informacija 
apie turimą turtą ir jo valdymą“, – sakė 
Savivaldybių kontrolierių asociacijos 
prezidentas Gintaras Radavičius.

„SKAT ne tik vertino būklę savi-
valdybėse ir taip prisidėjo prie pokyčių 
ir konkrečių rezultatų kiekvienoje jų, 

bet kartu ir mums tai sudarė galimybę 
surasti bendras pokyčių reikalaujančias 
turto valdymo sritis, pateikti apiben-
drintą apžvalgą ir nustatyti bendras 
tobulinimo kryptis, kurios padės siekti 
efektyvesnio ir kokybiškesnio savival-
dybių nekilnojamojo turto valdymo“, 
– pranešime tvirtino valstybės kontro-
lierius Mindaugas Macijauskas. 

2017–2019 metų pirmąjį pusmetį 
55 savivaldybės nuosavybės teise valdė 
46,1 tūkst. NT objektų (pastatų, patal-
pų ir jų dalių), kurių plotas sudarė 12,1 
mln. kvadratinių metrų, o balansinė 
vertė siekė 2,2 mlrd. eurų.  Auditų metu 
buvo nustatyta trūkumų, susijusių su 
savivaldybių NT valdymu. Pavyzdžiui, 
savivaldybės neturi tikslių duomenų, 
kiek turto jos yra perdavusios valdyti 
patikėjimo teise, savivaldybių NT pa-
naudos gavėjai naudojasi turtu, nors 
panaudos sutartys buvo pasibaigusios, 
nuomininkai buvo įsiskolinę beveik 
1 mln. eurų. 58 proc. savivaldybių 
nuosavybės teise valdomo NT sudaro 
gyvenamosios paskirties patalpos ir 
pastatai, priskiriami savivaldybių būsto 
ir socialinio būsto fondui ir nuomojami 
socialiai pažeidžiamiems asmenims 
(šeimoms) ir kitiems savivaldybėje gy-

venantiems asmenims, turintiems tei-
sę į savivaldybės paramą būstui.

Socialinio būsto poreikis savi-
valdybėse išlieka didelis – audituoja-
muoju laikotarpiu laukiančiųjų asme-
nų (šeimų) skaičius sumažėjo tik 1,8 
proc. iki 9,7 tūkstančių. Aprūpinimo 
būstu problemos gali būti sprendžia-
mos didinant savivaldybės būsto fon-
do valdymo efektyvumą – nustatyta, 
kad ne visada savivaldybės turi tikslią 
ir faktinę situaciją atitinkančią infor-
maciją apie tai, kiek ir kokių gyvena-
mosios paskirties būstų jos turi. Anot 
Valstybės kontrolės, kyla rizika, kad 
savivaldybės ir socialiniai būstai bus 
naudojami netinkamai.

Taip pat nustatyta atvejų, kai apie 
savo valdomą NT savivaldybės ne-
turėjo tikslios informacijos, nebuvo 
priėmusios sprendimų, ką daryti su 
nenaudojamu turtu, ar buvo delsiama 
priimti sprendimus dėl savininko netu-
rinčio NT, o turtui eksploatuoti naudo-
jamos valstybinės žemės sklypai buvo 
nesuformuoti. Tokie atvejai lemia, kad 
valdant NT savivaldybėse ne visada 
užtikrinama maksimali nauda visuo-
menei, pabrėžia Valstybės kontrolė.
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Lietuvos rinktinė nugalėjo Kazachstaną 
ir išsaugojo vietą Tautų lygos C divizione

Lietuvos futbolo rinktinė iš-
saugojo vietą UEFA Tautų lygos 
C divizione. Valdo Urbono au-
klėtiniai svečiuose žvarbiomis 
sąlygomis vykusiose rungtynėse 
2:1 nugalėjo Kazachstano fut-
bolininkus ir savo grupėje užė-
mė trečiąją vietą.

8 taškus per šešis mačus su-

rinkę lietuviai kazachus aplenkė 
keturiais taškais. Pirmąją vietą 
ketvirtoje C diviziono grupėje už-
ėmė Albanijos rinktinė, lemiamo-
se rungtynėse 3:2 įveikusi Bal-
tarusiją. Albanai gavo tiesioginį 
bilietą į aukštesnį B divizioną, o 
antri likę baltarusiai, kaip ir lietu-
viai, toliau žais C divizione.

BNS inform.
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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

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Lapkričio 20 d. Naktį 1

Dieną 5
V, 
6-12 m/s

Lapkričio 21 d. Naktį 0
Dieną 4

PV,
4-9 m/s

Lapkričio 22 d. Naktį 3
Dieną 8

V, 
4-9 m/s

Lapkričio 23 d. Naktį 5
Dieną 7

V,
5-10 m/s

Orų prognozė lapkričio 20-23 d.

Lietuva nuo kovo įsigijo per 300 dirbtinės 
plaučių ventiliacijos aparatų

Nuo kovo 1-osios Svei-
katos apaugos ministerija 
(SAM) ir Ekstremalių svei-
katai situacijų centras nu-
pirko 310 dirbtinės plaučių 
ventiliacijos aparatų šalies 
gydymo įstaigoms.

SAM pranešė pati už be-
veik 1,6 mln. eurų 60 aparatų 
įsigijusi iš bendrovės „So-
rimpeksas“ ir 50 – iš įmonės 
„AmberCell Solutions“.

Ekstremalių sveikatai si-
tuacijų centras sutartis dėl 
dirbtinės plaučių ventiliaci-
jos aparatų teikimo pasirašė 
su „Vyaire Medical Products 
Ltd.“, iš jos pirkta po 50 
vienetų pirmo ir antro tipo 
„Bellavista 1000 DPV“ apa-

ratų. Šiuo metu pristatyti 25 
aparatai, likusieji turėtų pa-
siekti iki metų pabaigos. Dar 
po pusšimtį aparatų įsigyta 
iš bendrovių  „Tradintek“ ir 
„AMI sprendimai“. Bendra 
šių pirkimų vertė – daugiau 
nei 4,7 mln. eurų. Anot SAM 
pranešimo, visa įranga – 310 
aparatų – skirstoma, remiantis 
organizuojančių gydymo įstai-
gų rekomendacijomis.

Ministerijos pirkti 110 
dirbtinės plaučių ventiliacijos 
aparatų jau paskirstyti: Vil-
niaus regionui teko 22, Kauno 
regionui – 16, Klaipėdos regi-
onui – 22, Šiaulių regionui – 
20, Panevėžio regionui – 30.

Ekstremalių sveikatai situ-
acijų centro pirkta įranga šiuo 

metu išduodama įstaigoms: 
Vilniaus regionui numatyti 48 
aparatai, Kauno regionui – 42, 
Klaipėdos regionui – 30, Šiau-
lių regionui – 43, Panevėžio 
regionui – 37.

Juos išdalijus, Lietuvos 
gydymo įstaigos iš viso turės 
daugiau kaip 1 tūkst. dirbtinės 
plaučių ventiliavimo aparatų.

Pagal Vyriausybės birželį 
patvirtintą COVID-19 valdy-
mo strategijos įgyvendinimo 
priemonių planą, esant kriti-
nei epidemiologinei situaci-
jai, vienam milijonui gyven-
tojų privalo būti numatyta 
300 lovų su dirbtinės plaučių 
ventiliacijos aparatais ir 1800 
lovų – su deguonies tiekimu.
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„Boeing“ gavo FAA leidimą atnaujinti 
„737 MAX“ orlaivių naudojimą

JAV Federalinė aviaci-
jos administracija (FAA) 
leido lėktuvų gamintojui 
„Boeing“ grąžinti į eksplo-
atavimą orlaivius „Boeing 
737 MAX“, rodo reguliuo-
tojo svetainėje paskelbta 
informacija.

„Boeing 737 MAX“ skry-
džiai buvo sustabdyti visame 
pasaulyje 2019-ųjų kovą, po 
dviejų tokių lėktuvų katas-
trofų, per kurias žuvo 346 
žmonės.

Agentūra „Bloomberg“ 
pažymi, jog FAA iš naujo 
sertifikavus „Boeing 737 
MAX“, aviakompanijos vi-
same pasaulyje galės atnau-
jinti jų naudojimą.

FAA pareikalavo, kad „Bo-
eing“ atliktų „737 MAX“ or-
laivių programinės ir aparati-
nės įrangos pakeitimus, kad 
būtų išspręstos dvi katastrofas 
sukėlusias problemos, taip pat 
pašalintų daugybę kitų defek-
tų, nustatytų per šių lėktuvų 
išsamius patikrinimus.

Be to, JAV reguliuotojas 
pareikalavo, kad aviakompa-
nijos organizuotų papildomus 
šių lėktuvų pilotų mokymus, 
per kuriuos būtų kruopščiai iš-
analizuoti šias dvi katastrofas 
lėmę veiksniai.

Europos aviacijos saugos 
agentūra (EASA) praėjusį mė-
nesį skelbė, kad dėl „Boeing 
737 MAX“ programinės ir 
aparatinės įrangos pakeitimų 

šie orlaiviai tapo pakankamai 
saugūs, kad jų skrydžiai Eu-
ropos oro erdvėje būtų atnau-
jinti iki šių metų pabaigos.

Tuo tarpu aviacijos eksper-
tai tvirtina, jog „Boeing 737 
MAX“ grįš palaipsniui ir per 
artimiausius kelis mėnesius 
šie lėktuvai į dangų nekils – 
kartu su papildomais pilotų 
mokymais „Boeing“ teks už-
baigti defektų šalinimus bei 
paruošti orlaivius eksploata-
vimui po ilgų prastovų. JAV 
aviakompanijų lėktuvų parke 
yra 72, o kitų šalių oro vežė-
jų – 315 „Boeing 737 MAX“ 
orlaivių. Dar maždaug 450 jų 
buvo pagaminti, bet neper-
duoti užsakovams.
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Antra pandemijos banga verslui bus sunkesnė
Antroji koronaviruso 

banga verslui bus dar sun-
kesnė nei pirmoji, perspė-
ja Lietuvos pramonininkų 
konfederacijos (LPK) pre-
zidentas.

Ekonomikos ir inovacijų 
ministerijai paskelbus, kad 
pagalba verslui pagal naujas 
priemones bus pradėta dalinti 
sausį, Vidmantas Janulevi-
čius abejoja, ar dalis smul-
kesnių įmonių tos paramos 
apskritai sulauks.

„Manome, kad ši (antroji 
– BNS) banga bus skaudesnė. 
Aišku, klausimas, kiek mažų, 
smulkių įmonių, kurios išvis 
neturi jokio kapitalo, kurį iš-
leido per pirmąją bangą – ar 
jos sulauks tos antros sausio 
savaitės? Šioje vietoje tikrai 
drįstu abejoti“, – po susitiki-
mo su prezidentu Gitanu Nau-
sėda sakė V. Janulevičius.

„Visgi reikėtų pereina-
muoju laikotarpiu, nueinant 
Vyriausybei išspręsti šituos 

klausimus, kad žmonės jaus-
tųsi saugūs“, – pridūrė pramo-
nininkų vadovas.

Anot jo, pramonės įmonės 
patiria problemų ir dėl to, kad 
jose daugėja koronavirusu 
užsikrėtusių darbuotojų. Dėl 
to daugelis dirba tik apie 80 
proc. pajėgumų.

„Yra pramoninės įmonės 
su susirgimų skaičiumi, ir nors 
situacija valdoma, bet faktas, 
kad įmonės nedirba pilnu pa-
jėgumu, nes daugeliu atveju, 
atsiradus infekuotiems, reikia 
eliminuoti dalį žmonių, dir-
bančių toje pačioje pamaino-
je“, – sakė V. Janulevičius.

„Faktas, kad šiuo metu dir-
bama apie 80 proc. pajėgumų 
ir, aišku, tai pradeda atsiliepti 
ir įmonių rezultatams, ir žmo-
nėms, ir bendriems Lietuvos 
rodikliams“, – pabrėžė jis.

Ekonomikos ministerija 
šiuo metu rengia dvi naujas 
pagalbos verslui priemones 
– subsidijas ir lengvatines pa-
skolas nuo apribojimų nuken-

tėjusiam verslui.
Viceministrė Jekaterina 

Rojaka trečiadienį žurnalis-
tams sakė, kad jas Vyriau-
sybei galutiniam svarstymui 
tikimasi pateikti kitą savaitę, 
o veikti jos galėtų pradėti 
sausį, nes iki tol priemones 
reikės suderinti su Europos 
Komisija.

J. Rojaka taip pat sakė, kad 
Vyriausybei bus siūloma at-
sisakyti anksčiau patvirtinto 
kriterijaus, jog į paramą pre-
tenduojanti įmonė turi būti iš 
sektoriaus, kuriame 40 proc. 
įmonių patyrė didesnį nei 30 
proc. apyvartos kritimą. 

Jei siūlymui bus pritarta, 
paramos galės prašyti įmo-
nės, kurių apyvarta per krizę 
smuko 30 proc.

Kitos verslo asociacijos 
BNS šią savaitę taip pat tei-
gė, kad parama verslui vėluo-
ja ir kai kurios įmonės gali 
bankrutuoti pagalbos taip ir 
nesulaukusios.
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EK patvirtino 100 mln. eurų paramos Lietuvos įmonėms schemą
Europos Komisija (EK) 

patvirtino Lietuvos 100 mln. 
eurų vertės schemą, sutei-
kiančią galimybę nuo koro-
naviruso protrūkio nuken-
tėjusioms įmonėms atidėti 
socialinio draudimo įmokų 
mokėjimą.

Schema buvo patvirtinta 
pagal laikinąją valstybės pa-
galbos sistemą. Parama galės 

pasinaudoti įmonės, veikian-
čios sektoriuose, kuriuose 
Lietuvos Vyriausybė nurodė 
taikyti skubias priemones ko-
ronaviruso plitimui apriboti, 
teigiama EK pranešime.

Priemonės tikslas – paten-
kinti reikalavimus atitinkančių 
įmonių likvidumo poreikius ir 
padėti joms tęsti veiklą protrū-
kio metu ir jam pasibaigus.

EK teigimu, Lietuvos sche-

ma atitinka laikinojoje siste-
moje nustatytas sąlygas. Prie-
mone skirta padėti įmonėms, 
labiausiai nukentėjusioms 
nuo koronaviruso protrūkio 
ir dėl jo plitimui stabdyti tai-
kytų priemonių, pagalba bus 
suteikta iki 2021-ųjų birželio 
pabaigos, atidėti įnašai bus 
sumokėti ne vėliau kaip 2022 
metų pabaigos.
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Laiku žemės mokestį sumokėjo 70 proc. savininkų
Laiku žemės mokestį su-

mokėjo 71 proc. jos savinin-
kų, skelbia Valstybinė mo-
kesčių inspekcija (VMI).

Į savivaldybių biudžetus 
iki lapkričio 16-osios surink-
ta apie 30 mln. eurų: 25 mln. 
eurų sumokėjo gyventojai ir 
apie 5 mln. eurų – įmonės.

VMI Mokestinių prievo-

lių departamento direktorės 
Stasės Aliukonytės-Šnirienės 
teigimu, atsižvelgiant į su-
dėtingą situaciją, finansinių 
sunkumų patiriantys gyven-
tojai į Covid-19 nukentėjusių 
sąrašą įtrauktos įmonės galės 
be delspinigių mokestį su-
mokėti iki kitų metų vasario 
pabaigos.

„Jei įmonės ar gyventojai 

dėl finansinių priežasčių mo-
kesčio sumokėti negali, jie iki 
nurodyto termino turėtų kreip-
tis į VMI ir susitarti dėl mokė-
jimo dalimis patogiu grafiku“, 
– pranešime sakė ji.

Žemės mokestį šiemet turi 
sumokėti 704,7 tūkst. priva-
čios žemės savininkų – iš viso 
39,4 mln. eurų.
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Seimas suteikė mandatą siųsti daugiau karių į Iraką
Seimas nuo 11 iki 50 pa-

didino leistiną Lietuvos ka-
rių kontingentą NATO mo-
kymo operacijoje Irake. Tai 
daroma Danijos prašymu.

Iki šiol karinėje mokymo 
operacijoje Irake galėjo da-
lyvauti iki 11 karių ir civilių 
krašto apsaugos sistemos tar-
nautojų.

Seimui suteikus mandatą 
didesniam dalyvavimui tarp-
tautinėse operacijose, į NATO 
mokymo operaciją Irake bus 
siunčiama iki 50 karių.

Krašto apsaugos ministras 
Raimundas Karoblis yra sa-
kęs, kad daugiau karių į Iraką 
būtų siunčiama vadovavimą 
NATO karinei mokymo ope-
racijai Irake perėmusios Da-

nijos prašymu.
Ministras pabrėžė, kad 

Lietuvos kariai koviniuose 
veiksmuose Irake nedaly-
vaus, nebent savigynos tiks-
lais.

„Noriu pabrėžti, kadangi 
kalbame apie Iraką, gana ri-
zikingą zoną, karių dalyva-
vimas kariniuose veiksmuose 
nenumatomas“, – spalį prista-

tydamas projektą Seime teigė 
ministras.

Tuo pačiu nutarimu su-
teiktas mandatas iki 20 ka-
rių siųsti į Europos Sąjungos 
karinę operaciją Viduržemio 
jūroje „EUNAVFOR MED 
operacija IRINI“, pakeičian-
čią operaciją „SOPHIA“.

„Ši operacija, pakei-
tusi ankstesnę operaciją 

„SOPHIA“, kur Lietuvos ka-
riai aktyviai dalyvaudavo, ir 
pobūdis dalyvavimo nesikei-
čia, t. y. laivų komandoje kar-
tu su vokiečių laivu“, – sakė 
ministras.

Projektą inicijavo prezi-
dentas Gitanas Nausėda su 
Krašto apsaugos ir Užsienio 
ministerijomis.
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Neturint raštiško UAB Rokiškio Sirena sutikimo, bet kokią laikraščio „Rokiškio Sirena” informaciją kopijuoti ir platinti griežtai draudžiama

Leidžiamas antradieniais ir
penktadieniais
Laikraščio tiražas – 1000 egz.
Laikraščio elektroninės versijos 
tiražas – 1891  egz.
Redakcija už skelbimų, reklamos 
ir užsakomųjų straipsnių turinį 
neatsako

Leidėjas - UAB „Rokiškio Sirena”
Spausdina - UAB „AL grupė”

Skelbimai priimami:
www.rokiskiosirena.lt
UAB Zirzilė, Panevėžio g. 12-1
Rokiškis

ISSN 2669-1639
Nepriklausomybės a. 12, Rokiškis
Tel. 8 666 76777
reklama@rokiskiosirena.lt

12 psl. 2020-11-20

DIREKTORIUS
Simonas Tuska
info@rokiskiosirena.lt

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

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

ANEKDOTAI
– Aš jai mūsų svarstykles 

paskolinau.
***
Pirmokėlis Petriukas iš 

kaimo aiškina miesto vaikams, 
kodėl negalima tampyti 
mergyčių už kasyčių:

– Įsivaizduokit, aš kaip 
patempiau mūsų Bėriui už 
uodegos...

***
Tik ką baigęs karinių jūrų 

pajėgų mokyklą karininkas 
knygyne varto jūrinių terminų 
žodyną ir sako pardavėjai:

– Atleiskite, panele 
pardavėja, šis žodynas gerokai 
ne pilnas. Čia nėra nė vieno 
termino, kuriuos naudoja mūsų 
laivo bocmanas.

***
– Kaip vadinasi asmuo, 

padedantis nusikaltėliui, kol jis 
įvykdo nusikaltimą?

– Bendrininkas.
– O kaip vadinasi asmuo, 

padedantis nusikaltėliui po 
nusikaltimo?

– Advokatas.
***
Skrenda uodas, žiauriai 

nudegęs lūpas. Kiti vabzdžiai 
stebisi, kas jam nutiko. Tas 
pasakoja:

– Norėjau viso labo 
jonvabalio žmoną pabučiuoti. 
O ten, pasirodo, buvo deganti 
cigaretė.

Kuveito šeichas rodo 
europiečiui milijonieriui savo 
automobilį.

– O čia koks mygtukas? - 
domisi svečias.

– Aš jį nuspaudžiu užėjus 
lietui.

– Ir tučtuojau užsidengia 
stogas?

– Ne. Nustoja liję.
***

pasiuntusysis pats nenueis, 
svarstyklės pasistengs jį įkalbėti 
eiti kartu - juk dviese linksmiau.

Skorpionas net nepastebės, 
kad jį kažkas tai pasiuntė 
kažkur velniop. Pas jį visai 
kiti gyvenimiški interesai ir 
jūsų mažytės bėdos jo visiškai 
nedomina.

Šaulys velniop eis ilgai 
ir nuobodžiai, pakeliui vis 
sustodamas apsižvalgyti ir visko 
apmastyti. Bet net kai nueis, vis 
ateis paklausti - gal jau galima 
grįžti? Ne? Nu gerai gerai, ką 
jau paklausti negalima?

Ožiaragiai velniop 
eina greitai ir užtikrintai, 
nesižvalgydami ir negaišdami 
laiko. Bet paskui - oj, oj, būtinai 
atkeršys, net neabejokite. Tokie 
jau tie ožiaragiai.

Vandenis eina velniop 
besidžiaugdamas gyvenimu, 
pakeliui dainuodamas dainelę 
ir nesidairydamas. Velniop, tai 
velniop, ką jau ten...

Žuvys paprasčiausiai išeina. 
Patraukia pečiais, jei juos turi, 
ir išeina. Pagalvokit - velniop 
pasiuntė. Buvo ir blogiau. Juk 
ne sušaudyti...

***
Suvalkietis Jonas, daržovių 

prekeivis, moko žmoną:
– Tu tik turguje nieko iš 

Jadzės nepirk.
– O kodėl?

***
– Petraiti, kalbama, kad jūs 

– prisiekęs viengungis. Ir kada 
prisiekėte tapti juo?

– Po ketvirtų skyrybų.
***
Mama dovanoja mažyliui 

žaisliuką.
– Ir ką reikia pasakyti? Ką 

aš sakau tėčiui, kai jis parneša 
algą?

– Tik tiek?!
***
Vilaribos kaimelis puikiai 

išsprendė neplautų indų 
problemą: dabar veža į 
Vilabadžą.

***
– Petrai, atspėk mįslę?
– Nagi?
– Gimė Anglijoje, užaugo 

Brazilijoje, o mirė Lietuvoje.
– O, lengvai. Čia gi 

futbolas.
***
Klumpiabalių miestelio 

meras, norėdamas įrodyti, kad 
nešvaisto mokesčių mokėtojų 
lėšų, į savo Lamborgini įdėjo 
dujų įrangą.

***
Kūlverstukas su krokodilu 

Gena vaikščioja Palangoje. 
Gena:

– Kūlverstuk, žiūrėk, kokia 
daili panelė.

– Gena, ji baisi kaip 
krokodilas.

Giruokliui Jonui žmona į 
butelį vietoj degtinės pripylė 
vandens. Išmaukęs pusantros 
stiklinės jis pamanė sergąs 
besimptomiu covid-19: nei 
skonio, nei kvapo.

***
Kaip elgiasi Zodiako ženklai, 

kai juos pasiunčia velniop.
Avinas eina velniop kaip 

tikras avinas - tylėdamas, piktas, 

tvirtu žingsniu, užtikrintai 
ištiestais pečiais.

Jautis su siaubu paklaus 
- „kaip tai velnop?“ Ir 
bėgs visiems skųstis, kad jį 
pasiuntė. Taip taip, velniop. 
Įsivaizduojate, a? Kaip dabar 
jaustis? Bet galų gale vis tiek 
nueis, išdidžiai kinkuodamas 
galvą ir piktai burbėdamas sau 
po nosimi.

Dvyniai velniop neina. Nu 
tiesiog neina ir viskas. Jie lieka 
ir priekaištingu žvilgsniu žiūri į 
pasiuntusįjį. Galų gale tas, kuris 
pasiuntė, velniop eina pats.

Vėžys susinervins ir 
pasistengs išsiaiškinti, ar tikrai 
jį pasiuntė būtent velniop? O 
jūs įsitikinęs? O gal vis dėlto? 
Na taip taip taip, suprantu. O 
gal nereikia? Ir kaip jautis - galų 
gale nueina, bet išdidžiai.

Liūtas eina velniop. Juk jį 
pasiuntė? Pasiuntė. Reiškia, 
reikia atsakingai vykdyti tai, 
kas pavesta. Kai nueis - būtinai 
atsiųs ataskaitą apie užduoties 
įvykdymą.

Mergelė verks. Tada ji 
dar paverks. O paskui tiesiog 
paverks. Tada neužtikrintai 
pajudės nurodyta kryptimi, 
pakeliui sustodama paverkti. 
Nueis negreit, bet tikrai nueis.

Svarstyklės pasiųs velniop 
tą, kas jas pasiuntė ir įsistebeilys 
į jį su susidomėjimu. Jeigu 

l Namų kvapai 
l Mako satino patalynė

l Rankšluosčiai
l Žvakidės, kvapnūs vaško lapeliai
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BUITINĖ TECHNIKA

• Vokišką dujinę viryklę su orkaite. 

Kaina 50 Eur. Tel. 8 676 31 111. 
Rokiškis
• Puikiai veikiančią automatine 
skalbimo mašiną CANDY 6 kg. 
Kaina 85 Eur. Tel. 8 623 05 235. 
Rokiškis
• Geros būklės elektrinę viryklę. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 641 69 409. 
Kupiškis
• Dujinę viryklę su elektrine 
orkaite (neveikia viršutinis 
tenas). Kaina derinama. Juodupė. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 692 83 961. 
Rokiškis
• Naudotą, geros būklės šaldytuvą 
Samsung. Viskas veikia. Kaina 
derinama. Juodupė. Kaina 150 

Eur. Tel. 8 692 83 961.  
Rokiškis
• Naudotą kavos aparatą su 
priedais ir kavos kapsulėmis. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 678 24 692. 
Rokiškis
• Mažai naudotą šaldytuvą . 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 670 66 536. 
Rokiškis
• Veikiančią skalbimo mašiną 
Gorenje ardyti. Tel. 8 614 19 157. 
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Naudotą kompiuterį ASUS 
X555L. Intel core I7, 1 
TB vidinė atmintis, pirktas 
2016.08. Yra ekrano defektas, 
pirkimo dokumentai, išsamesnė 
informacija telefonu, kaina 
derinama. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 615 41 552. Rokiškis
• Gerai veikiantį, nešiojamą 
kompiuterį Acer. Kaina 55 Eur. 
Tel. 8 623 02 342. Rokiškis
• Idealios būklės planšetinį 
kompiuterį Huawei MediaPad T1 
10. Modelis T1 A21L. Dedamos 
SIM, SD kortelės. Pilnas 
komplektas. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 623 02 342. Rokiškis
• Naują stacionarų kompiuterį 

žaidimams ir darbui. Vaizdo plokštė 
rx580, 8 GB RAM, ssd 250 GB, 
HD 1TB, procesorius ryzen 3. 
Žaidimus, naujausi, visi veikia ant 
gerų grafiku ir daug fps. Kaina 959 
Eur. Tel. 8 655 12 035. Rokiškis

Ieškokite prekybos 
centruose!


