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Šių metų Lietuvos mažosios kultūros sostinės 
džiaugiasi įgyvendintomis idėjomis ir darbais

2020 metų Lietuvos ma-
žosios kultūros sostinės, jų 
koordinatorių teigimu, įgy-
vendino užsibrėžtus tikslus 
ir uždavinius, garsino is-
torinius miestelių vardus, 
didino jų žinomumą šalyje, 
šventė reikšmingas datas, 
o daugelyje miestelių įvyko 
kultūros proveržis, pakei-
tęs bendruomenės gyveni-
mą. Sėkmingai suburtas 
kultūros lauko veikėjų tin-
klas, sutelkta bendruomenė 
įtraukiant kraštiečius, vers-
lininkus, kitus socialinius 
partnerius, įgyvendintos 
kultūrinio turizmo inicia-
tyvos, įdiegtos naujos ne-
tradicinės renginių formos. 
Įgyvendinti praktiškai visi 
Lietuvos kultūros tarybos 
ir Žemės ūkio ministerijos 
finansuoti projektai.

Dėl besikeičiančios epi-
demiologinės situacijos kei-
tėsi arba buvo tikslinami 
renginių kalendoriai, kūry-
biškai ieškota kitokių for-
mų, tačiau COVID-19 pan-
demija nesutrukdė gimti 
kūrybinėms iniciatyvoms: 
surengta nemažai renginių, 
akcijų, stovyklų, varžybų ir 
kitų veiklų, atskleidžiančių 
miestelių unikalumą. Kele-
tas Lietuvos mažųjų kultū-
ros sostinių koordinatorių 
dalijasi mintimis apie tai, 
ką pavyko per šiuos metus 
nuveikti. 

Lina Meilutė-
Datkūnienė (nuotr.),
Juodupė: 
Pagrindinis mūsų tikslas 

buvo sutelkti bendruomenę, 
įkvėpti pasitikėjimo vienas 
kitu, vietove, kurioje gyve-
name, išgryninti stipriąsias 
mūsų krašto ir žmonių savy-
bes. 

Džiaugiuosi, kad baigian-
tis metams galima justi dides-
nį bendruomenės sutelktumą, 
norą prisidėti toliau puoselė-
jant naujas idėjas. Išaugo ir 
žiniasklaidos susidomėjimas. 
Vis dar sulaukiame pasiūly-
mų prisidėti prie mūsų ben-
druomenės arba bendradar-
biauti su ja. 

Šis projektas tapo puikia 
galimybe įgyvendinti ilga-
laikius strateginius tikslus ir 
viziją. Siekiame  tapti mieste-
liu, kuriame gyvena daugybė 
jaunų žmonių, vystyti jame 
autoturizmą, įgyvendinti ne-

tradicinius meninius sprendi-
mus.

Dėkojame Lietuvos kai-
mo bendruomenių sąjungai 
už idėją ir galimybes kie-
kvienai kaimiškai vietovei ir 
bendruomenei, taip pat kie-
kvienam Juodupės miestelio 
bendruomenės rėmėjui, pa-
galbininkui, idėjų autoriams 
ir tiems, kurie patikėjo bei 
atrado iš naujo savo gimtąjį 
kraštą. Itin svarbus kraštiečio 
architekto Arvydo Karaliaus 
indėlis – šio žmogaus archy-
vuose rastas įrašas perrašė 
Juodupės istoriją, nes jis liu-
dija apie ankstesnį miestelio 
vardo paminėjimą, nei buvo 
žinoma iki šiol. 

Lina Sinkevičienė, 
Kačerginė:
Kačerginės erdvėse gražiai 

skleidėsi ryškiausiųjų Lietu-
vos aktorių – Andriaus Žiu-
rausko, Dariaus Petkevičiaus, 
Petro Venslovo, Mariaus 
Jampolskio – kūrybos žiedai. 
Į Kauno valstybinio lėlių tea-
tro įkūrėjų Stasio ir Valerijos 
Ratkevičių vasarnamį Kačer-
ginėje su istorinėmis lėlėmis 
atkeliavo šio teatro aktoriai, 
taip pat ne tik lėles, bet ir te-
atro patriarchų atminimą sau-
gantis buvęs ilgametis teatro 
vadovas Sigitas Klibavičius 
ir naujoji teatro vadovė Rasa 
Bartninkaitė. Etnomuzikologė 
Zita Kelmickaitė įvairiaspal-
vio talento žavesiu visus me-
tus šildė Kačerginės praeities 
ir dabarties kultūrą. Tikrą lobį 
kurortinio miestelio dvirati-
ninkams dovanojo kolekci-
ninkas Romanas Senapėdis. 
Šimtai dviratininkų dėkoja 
už turtingą istorinių dviračių 

fotografijų parodą po atviru 
dangumi, kurią įgyvendino 
Kačerginės kultūros puoselė-
tojas Paulius Bitinaitis. 

Mažąją kultūros sostinę 
aplankė trys projekto „Kau-
nas – Europos kultūros sos-
tinė 2022“ ambasadoriai: 
fotožurnalistas Artūras Mo-
rozovas, filosofas Gintautas 
Mažeikis, rašytoja Aldona 
Ruseckaitė. VšĮ „Kaunas 
2022“ organizuojamas „Isto-
rijų festivalis“ dovanojo ta-
lentingo menininko Vytenio 
Jako gatvės meno paveikslą. 
Festivalio „ConTempo“ kūrė-
jai sužavėjo netradiciniu ben-
dravimu ir laisva improviza-
cija. Dėkojame Kauno rajono 
savivaldybei už palaikymą ir 
23 tūkst. eurų paramą, kad 
būtų įgyvendinti Lietuvos 
mažosios kultūros sostinės 
planai.

Vaida Brazaitienė, 
Lekėčiai:
Džiaugiamės daug svečių 

sutraukusiu renginių ciklu 
„Atrask Lekėčius“, kuriame 
pristatėme savo kraštą, isto-
riją ir dabartį, svarbiausius 
kultūrinius objektus, kuli-
narinį paveldą, kolektyvus. 
Daugiausiai iššūkių kilo 
organizuojant pagrindinę, 
tradicinę miestelio šventę 
„Mėlynių festivalis“. Ji pa-
prastai pritraukia tūkstančius 
žmonių, tačiau jų skaičių dėl 
pandemijos teko riboti. Norė-
tume pasidžiaugti šiemet iš-
leistu Lekėčių kalendoriumi, 
kraštietės poetės Gražinos 
Tulauskaitės laiškų ir eilė-
raščių rinktine, skulptūrine 
kompozicija „Lekėčiai – ma-
žoji Lietuvos kultūros sosti-

nė 2020“, stacionaria lauko 
fotografijų paroda „Senosios 
Lekėčių fotografijos“. Įpras-
mindami Tautodailės metus 
bendruomeniškai rišome va-
rinį sodą, kurį pakabinome 
centriniame miestelio skvere. 
Ten pat pastatėme „Lauko bi-
bliotekėlės“ namelį, sukūrė-
me skulptūrinį „Inkilų medį“ 
pažymėdami tradicinę mūsų 
krašto inkilų kalimo šventę. 

 Rasa Bartkuvienė, 
Skaudvilė:
Džiaugiamės, kad Skau-

dvilė atkreipė istorikų, pa-
veldosaugininkų, turistų, 
kultūrininkų dėmesį. Pradėti 
vykdyti įvairūs papildomi 
virtualūs projektai, kurie jau 
netrukus išvys dienos šviesą. 
Vienas jų – „Skaudvilės pilia-
kalnių žiedas“.

Svarbiausias metų ren-
ginys – Skaudvilės miesto 
šventė, skirta pirmojo mies-
telio vardo paminėjimui ra-
šytiniuose šaltiniuose 260 
metų sukakčiai. Šventėje 
eksponuota lauko fotografijų 
paroda „Skaudvilė senojoje 
fotografijoje“, o Skaudvilės 
krašto muziejuje buvo gali-
ma apžiūrėti specialiai šiai 
šventei iš Nacionalinio M. K. 
Čiurlionio dailės muziejaus 
parvežtą „Skaudvilės lobį“. 
Skaudvilės kultūros namuose 
vyko tarptautinio ekslibrisų 
konkurso „Skaudvilė – mažo-
ji Lietuvos kultūros sostinė“ 
darbų parodos pristatymas, 
iškilmingi dalyvių apdovano-
jimai. Šiam konkursui darbus 
pateikė 31 dailininkas iš vie-
nuolikos šalių. 

Už finansinę paramą esa-
me dėkingi Tauragės rajono 
savivaldybei, kuri visų metų 
kultūrinėms veikloms skyrė 
apie 40 tūkst. eurų, taip pat 
Lietuvos kultūros tarybai, Že-
mės ūkio ministerijai, verslo 
subjektams ir visiems, padė-
jusiems organizuoti šventę.

2020 metų Lietuvos mažo-
sios kultūros sostinės: Alytaus 
apskrityje – Simnas, Kauno 
apskrityje – Kačerginė, Klai-
pėdos apskrityje – Veiviržė-
nai, Marijampolės apskrityje 
– Lekėčiai, Panevėžio apskri-
tyje – Juodupė, Šiaulių aps-
krityje – Akmenė, Tauragės 
apskrityje – Skaudvilė, Telšių 
apskrityje – Žlibinai, Vilniaus 
apskrityje – Musninkai, Ute-
nos apskrityje – Tauragnai.

BNS inform.

Keleivių dėmesiui,
Nuo 2020 m. lapkričio 21 d., šeštadieniais, pradės 

važiuoti autobusas maršrutu Rokiškis-Jūžintai iš Ro-
kiškio AS 12.40 val., iš Jūžintų 13.20 val.

Informacija telefonu 8 458 52982 
arba www.rokiskioap.lt

Smurtavo prieš kaimynę
Lapkričio 19 d., apie 

20.30 val., Rokiškio r., Bra-
desių k., žodinio konflikto 
metu kaimynas (gim. 1971 
m.) smurtavo prieš neblaivią 

(4 prom.) moterį (gim. 1969 
m.), kuriai po medikų apžiū-
ros paskirtas ambulatorinis 
gydimas.

Panevėžio VPK inform.

Pavogė žvejybinę įrangą: 
nuostoliai tūkstantiniai

Lapkričio 20 d., apie 8 val. ryto pranešta, kad Rokiškio r. 
iš ūkinių pastatų pavogta žvejybinė įranga ir darbo įrankiai. 
Nuostolis - 5650 eurų.

Panevėžio VPK inform.

Įvedė planą SKYDAS
Lapkričio 20 d., 15.15 val. Rokiškio r., Jutkių k., rastas 

daiktas, panašus į sprogmenį. Atvykę LK Juozo Vitkaus 
inžinerijos bataliono išminuotojai nustatė, kad tai Antrojo 
pasaulinio karo 76 mm artilerijos sviedinys. Planas „SKY-
DAS“ įvestas 15.55, atšauktas  18.45 val.

Panevėžio VPK inform.

Vairavo neblaivus
Lapkričio 21 d., 19.28 val. Rokiškyje, Vilties g., neblaivus 

(2,3 prom. girtumas) vyras (gim. 1978 m.) vairavo automo-
bilį „Mazda 323“. Įtariamasis sulaikytas.

Panevėžio VPK inform.

Subraižė automobilį
Lapkričio 20 d., apie 19.40 val. pranešta, kad Rokiškyje, 

Vilties g., subraižytas automobilis „Audi“. Nuostolis - 1100 
eurų.

Panevėžio VPK inform.

Verslas galės atidėti daugiau 
įmokų „Sodrai“

Verslas galės atidėti 
įmokas „Sodrai“ nemo-
kant palūkanų, net jeigu ši 
pagalba viršys maksima-
lios valstybės pagalbos (de 
minimis) principą, skelbia 
„Sodra“.

Ji su Europos Komisija 
(EK) suderino pagalbą įmo-
nėms, kai jos suma viršija 
EK nustatytą maksimalią 
sumą. Suderinti įmokų ati-
dėjimo sąlygas Lietuva EK 
paprašė spalio pradžioje.

Kreiptis dėl įmokų atidė-
jimo įmonės galės vėliausiai 
iki kitų metų birželio 30 die-

nos, o  jas atidėti – vėliau-
siai iki 2022 metų pabaigos. 
Be to, įmonės turės pateikti 
naujausią finansinę ataskaitą 
ir mokumo atkūrimo planą 
– kaip tęs veiklą ir užtikrins 
įmokų mokėjimą.

„Sodros“ teigimu, galimy-
be atidėti įmokas per pirmąjį 
karantiną pasinaudojo 7,4 
tūkst. įmonių ir savarankiš-
kai dirbančių gyventojų – jų 
atidėtų įmokų suma siekė 130 
mln. eurų, tačiau dalis verslų 
to negalėjo padaryti dėl mak-
simalios valstybės pagalbos 
ribos.

BNS inform.

Praėjusią savaitę dėl karantino ir saviizoliacijos pažeidimų nubausti 86 žmonės
Dėl karantino ir saviizo-

liacijos pažeidimų policija 
praėjusią savaitę nubaudė 
86 žmones. 

Kaip BNS informavo Po-
licijos departamento atsto-

vė Revita Janavičiūtė, 23 iš 
drausmintų asmenų pripaži-
no savo nusižengimus, jiems 
skirta baudų už 10,2 tūkst. 
eurų. Likusiems 63 asmenims 
surašyti administracinio nusi-
žengimo protokolai, dėl jiems 

skirtos nuobaudos spręs teis-
mas. 

Ankstesnę savaitę policija 
visoje šalyje dėl saviizolia-
cijos tvarkos nesilaikymo, 
kaukių nedėvėjimo, būriavi-
mosi ir atstumų nesilaikymo 

nubaudė 111 žmonių. 
Viešose vietose galima 

būti ne didesnėmis nei penkių 
asmenų grupėmis, išskyrus 
šeimos narius, privalomas 
apsauginių kaukių dėvėjimas.

BNS inform.

Krašto muziejuje veiks
Kalėdų paštas

Kalėdų senelio paštas Rokiškyje atvers duris jau aštun-
tą kartą. Kaip informuoja muziejninkai, kasmet rašan-
čiųjų laiškus į Rokiškio dvare įsikūrusį Kalėdų paštą vis 
daugėja. 

Nors Kalėdų Senelis dar saviizoliacijoje, pašto namelis dar 
užrakintas, tačiau Jūs laiškus rašyti jau galite rašyti. Musieji-
ninkai primena: jei norite gauti Kalėdų Senelio atsakymą, pra-
šome pervesti 3 Eur – juk Kalėdų Seneliui reikia ir popieriaus, 
ir vokų, ir pašto ženklų nupirkti.
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BRYDĖS

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Konstituti-tuti-ta. Ačių. PMS ir VSD. Arba, Hiustone, mes turim problemų 

„Hiustone, mes turim 
problemų“, – tai tipinis krei-
pinys amerikiečių filmuo-
se apie astronautus. Mat 
Hiustono apylinkėse yra 
kosminių skrydžių valdymo 
centras. Frazė apie Hiustoną 
ir problemas buvo pakartota 
tiek kartų, kad ilgainiui tapo 
viena populiariausių bet ko-
kiems netikėtiems nesklan-
dumams apibūdinti. 

Jei reiktų apibūdinti ša-
lies politiką, tai „Hiustone, 
mes turim problemų“ būtų 
nuolatinis. Kaip kelininkams 
„žiema užklupo netikėtai“. 
Sausio mėnesį. 

Šią savaitę peno pasilinks-
minti rokiškėnams suteikė 
mūsų apygardos Seimo na-
rys. Tipinė naujokų klaida. 
Žurnalistams jie – lengvi 
taikiniai. Jie – kuriems prieš 
trejetą savaičių laimėta per-
galė suteikė sparnus, o dabar 
skaudžiai nutupdyti į žemę. 
VSD, PSD ir... PMS jiems – 
to paties lizdo paukščiai. Mo-
kesčiai kažkokie tai. Nors, 
kaip norisi grubokai pajuo-
kauti, kai jau Seimo narį 
užklumpa VSD, tada ir psd 
nebetoli (trūkstamas raides 
įrašykite patys). 

Problema yra ne momen-
tiniai nusišnekėjimai, kaip 
Konstituti-tuti-ta, ar buvusios 
švietimo ministrės lankstinuke 
korektūros klaida – ačių. Taip, 
tos klaidos labai matomos, labai 
simptominės ir labai juokingos. 
Tačiau bėdų politinėje sistemo-
je yra kur kas daugiau. Ir jų tik 
daugės. Trisdešimt metų visuo-
menės nespręstų problemų, tris-
dešimt metų valstybės laivelio 
vairavimo pasroviui, ima duoti 
savo bjaurius vaisius. 

Kaip juokaujama, ne taip 
sunku pasiekti pergalę, kaip 
išlaikyti jos rezultatus. Taigi, 
trapi valdančiųjų dauguma ir 
vyriausybės formavimo pirmo-
sios problemos jau rodo tam 
tikrus pavojingus signalus. Pir-
miausias raudonas skambutis 
yra tas, kad Vyriausybė jau yra 
formuojama labai netolygiai. 

Palyginkite, pavyzdžiui, kan-
didatus į Sveikatos apsaugos 
ir Teisingumo ministrus. Skir-
tumai akivaizdūs: nuo puikaus, 
valstybės tarnyboje užsireko-
mendavusio lyderio, iki iš kaž-
kokios advokatų kontoros (pati 
savo CV Vyriausiosios rinkimų 
komisijos puslapyje konkre-
čiau nenurodo) ištrauktos jau-
nos pretendentės. Toks pasirin-
kimas, žinant ir bendruosius, 
ir specifinius niuansus, kelia 
labai didelių klaustukų.

Teisingumo ministerija nėra 
toji, kurioje būtų galima ramiai 
kimarinti iki kadencijos pabai-
gos. Justitia est fundamentum 
regnorum – teisė yra valstybės 
pamatas. Ir tai ne tik graži sen-
tencija, skirta pastatams ir diplo-
mams papuošti. Teisės viršeny-
bė – Vakarų civilizacijos esmė 
ir prasmė. Gal mums, kuriems 
gerus 50 metų teisė ir teisingu-
mas buvo parodija, tai skamba 
keistai, bet nieko, turime pratin-
tis. Dura lex sed lex – griežtas 
įstatymas, bet įstatymas. 

Dabar gi jausmas toks, kad 
kažkas mažą geltoną pūkuotą 
ančiuką įmetė į akvariumą su 
piranijomis, ir plauk, kaip iš-
manai. Gal tas ančiukas, Dieve 
duok, ir išplauks. Bet jo užda-
vinys ne akvariumą perplaukti. 
Jo darbas kovoti su akvariumo 
piranijomis. O kai kiekviena 
piranija atskirai, turi daugiau 
žinių, patirties ir dantų už an-
čiuką, o pajutusios kraują jos 
dar ir į nemenką gaują susibu-
ria, tai pasekmės, kaip patys 
suprantate... Ar mums – o mi-
nistrą samdo tauta – reikia vos 
paplaukiančių ančiukų? 

Piranijos, jau, beje, ančiukui 
dar tebetabaluojant už pakar-
pos virš akvariumo, užuodė ga-
limą kraują. Tiesa, buvo imtasi 
ir atsakomųjų manevrų: dėmesį 
nuo kandidatės patirties ir išsi-
lavinimo nukreipti, kaip čia 
mandagiau pasakius, į labiau 
matomus dalykus: tatuiruotes 
ir tautybę. Krūvą politikų pa-
laikymo vardan netgi savo ta-
tuiruotes pademonstravo. Bet, 
kaip sakoma, barba non facit 
philosophum – barzda filoso-

fu nedaro. Kaip ir tatuiruotės 
turėjimas ar neturėjimas – mi-
nistru. Tatuiruotė – asmens 
apsisprendimo, jo pomėgių, 
asmeninių pažiūrų atspindys. 
Kai kas netgi bandė parėkalio-
ti, kad mūsų, kaip visada „tam-
suoliškoje“ ir „davatkiškoje“ 
šalyje su tatuiruote į ministrus 
nepriims. Deja, rėksniams teko 
nusivilti. Už langų XXI a. ir 
kūno piešiniu nei nustebinsi, 
nei išgąsdinsi. Kur kas blo-
giau, kai renkantis teisingumo 
ministrą, kalbama VIEN TIK 
apie tatuiruotes. Dar bjauresnis 
buvo pačios kandidatės pypsė-
jimas, esą jos nenorima kaip 
lenkės. Aukos pozicija, aišku, 
yra puiki. Tačiau ar būsimas 
ministras turi kelti, dovanoki-
te, gailestį? Pagaliau, juk Lie-
tuva yra daugiatautė valstybė. 
Ir mums visiškai vienodai žydi 
sodai, kokios tautybės, kokios 
lyties, pavardės, seksualinės 
orientacijos ir kokios w žmo-
gus užims ministro postą. O 
štai jo žinios, idėjos, patirtis 
mums netgi labai ne dzin. Bet 
apie tautybę ir tatuiruotes šiuo 
atveju kalbėti yra lengviau. 
Lengviau įžvelgti, tskant.

Tokios kandidatės atsiradi-
mas apskritai yra labai rimtas 
skambutis visai Lietuvos po-
litinei sistemai. Kodėl? Nes 
reikalavimų kartelė tabaluo-
ja jau kažkur ties plintusu. Į 
aukščiausius valstybės postus 
ateina nekvalifikuoti žmonės. 
Kol kas tai galima laikyti vie-
no žmogaus problema. Tačiau 
rimčiau su politikos virtuve 
susiduriantys mato, kad ne-
kompetencija, nekvalifikacija, 
neišsilavinimas prasismelkė 
nebe į savivaldos, nebe į regi-
onų, o jau ir į didžiąją politiką. 
O tą pamatyti plika akimi gana 
sunku. Nes dauguma politolo-
gų, apžvalgininkų, kurie turėjo 
rėkte rėkti, vis dar kantriai tyli. 
Mūsų savivaldos, regionų poli-
tika apskritai nesulaukia apž-
valgininkų dėmesio. O jei ir 
sulaukia kokios žinutės šalies 
žiniasklaidoje, tai iš stiliaus 
„ką matau, tą ir dainuoju“.

Savivaldos ir regionų poli-
tika yra politikų kalvė. Iš čia 
turi ateiti politikos lyderiai. 
Dabar ramiai atsiverskite rajo-
no tarybos sąrašą. Ir kiek jame 
lyderių? Pasižiūrėkime į ką tik 
praėjusią Seimo rinkimų kam-
paniją. Į debatus. Jei politikai 
nesugebėjo pasiruošti daugmaž 
tinkamų atsakymų į 30 iš anks-
to paruoštų klausimų, jei ven-
gė debatų it velniai kryžiaus, o 
tie, kurie atėjo, ir atsakinėdami 
į aptakius klausimus, į iš tiesų 
geranoriškų, neklampinančių 
žurnalistų klausimus, sugebė-
jo nusišnekėti. Atleiskite, kam 
reikalingi politikai, bijantys 
savo rinkėjų?

Jokiu būdu neteisinu Vi-
dmanto Kanopos interperetaci-
jų Konstitucijos, VSD ir PMS 
tema, bet, ranką prie širdies pri-
dėkime, ar mūsų rajono tarybos 
narių dauguma būtų pasirodę 

geriau? Man kasmėnesinis ra-
jono tarybos posėdis būdavo 
kantrybės išbandymu. Labai 
niežti nagai į tokius posėdžius 
atsinešti virbalus ir mezginį. 
Nes mezgimas ramina. O ra-
miai išklausyti kelias valandas 
marazmų atvira forma, tiesiai 
šviesiai sakau, trūksta kantry-
bės. Ir gaila laiko. Kurį galima 
praleisti daug produktyviau.

Iš kur tokie „genijai“ atsiran-
da? Juolab, kad tokių drevinu-
kų yra visose politinėse jėgose. 
Taigi, mes kalbame apie labai 
rimtus politinės sistemos trū-
kumus. Šiuo metu Lietuvoje 
vis dar registruotos 29 politinės 
partijos, iš kurių likviduojamos 
keturios. Didžiausioje politinėje 
partijoje – Lietuvos socialde-
mokratų – sąrašuose yra 16 759 
nariai, Tėvynės sąjungos-Lie-
tuvos krikščionių demokratų 
– yra 13 772 nariai. Dešimties 
tūkstančių narių ribą dar per-
žengia... Darbo partija su 10 
772 nariais. Ir viskas. Liberalų 
sąjūdis turi 7719 narių. Kitos 
neperžengia nė 5 tūkst. narių. 
Dauguma makaluojasi tarp 2-3 
tūkst. Išdalinkite tai matematiš-
kai per 60 Lietuvos savivaldy-
bių. Ir giliai įkvėpę pamąstykite, 
koks gali būti potencialas, kai 
sąrašinių narių rajone yra apie 
50, iš jų realiai ateina ir kažką 
siūlyti bando, optimistiškiausiu 
variantu, pusė, t. y. 25 asme-
nys. Taigi, 25 asmenys yra tiek, 
kiek yra narių rajono taryboje. 
Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad 
net savivaldybių tarybų rinki-
mams sąrašus sudaryti yra pro-
blematiška. Prisipažinsiu, turiu 
tokią bjaurią ydą – kai gaunu 
prieš rinkimus knygelę su są-
rašais, labai mėgstu markeriu 
išbraukti, mano galva, atsitikti-
nius ar netinkamus žmones. Ir 
spėkite, ar daug žmonių lieka? 
Atmeskite tuos, kurie į sąrašus 
įtraukiami tik dėl grožio, kitaip 
sakant, užima pareigas, nesude-
rinamas su rajono tarybos nario 
statusu. Ir kiek tų žmonių ruo-
šiasi palikti savo darbo vietas 
dėl galimybės ketverius metus 
kiekvieno mėnesio paskutinį 
penktadienį kelias valandas 
praleisti su vaizdu į beprasmius 
ginčus? Mainais už tai gaudami 
kanceliarinių išlaidų išmoką ir 
atlygį už faktiškai posėdžiuose 
praleistas valandas. Galiu pasu-
fleruoti: eilinis rajono politikas, 
kaip politikas, net minimalios 
algos neuždirba. 

Taigi, turime visiškai nuste-
kentą politinę sistemą. Ir labai 
brangiai kainuojantį pigų vals-
tybės valdymą. Kodėl politikoje 
nėra lyderių, nėra jaunų veidų? 
Viskas labai paprasta. Kelin-
tą kartą sakau: man irgi buvo 
siūloma vieta sąraše į rajono 
tarybą. Gal ir išrinkę būtų. Ta-
čiau paskaičiavus, kad turėčiau 
atsisakyti ne tik žurnalisto, bet 
ir dizainerio-maketuotojo darbo 
mainais už galimybę vieną kartą 
per mėnesį dalyvauti poprastėse 
politinėse disuksijose, ir už tai į 
šeimos biudžetą parnešti kelias 

kapeikas? Ne ką geriau ir kitoje 
jaunųjų politikų kalvėje. Kaip 
manote, kokia Seimo nario pa-
tarėjo alga? Atsakau – 711 Eur 
į rankas. O dabar pagalvokite, 
kaip už tokią algą pragyventi 
Vilniuje? Netgi ir Rokiškio ra-
jone tai yra mažiau, nei vidutinė 
alga. Ką tai reiškia? Tai reiškia, 
kad patarėjas uždirba mažiau, 
nei statybininkas apdailininkas, 
ir maždaug tiek, kiek prekybos 
centro pardavėja. Todėl patarė-
jai paprastai dirba mažiausiai 
dviejuose darbuose. Aš irgi 
taip dirbau. Jau senokai Aušra 
Maldeikienė rašė, kad už tokią 
algą neįmanoma nusisamdyti 
teisininko, ekonomisto ar kito 
specialisto, kuris dirbtų vien tik 
tą darbą. 

Ne ką geriau ir savivaldybė-
je, jos įstaigose. Šiandien ma-
toma, kad niekas nebesiveržia 
į seniūnų, į mokyklų direktorių 
postus. Taip pat laisvėja ir spe-
cialistų vietų. O ir į jas paten-
kantys asmenys ne visuomet yra 
stipriausi. Kodėl? Nes valstybės 
tarnyba tapo prastai apmokamu 
darbu. Šiandien valstybės insti-
tucijos dėl specialistų beviltiš-
kai pralaimi kovą privačioms 
struktūroms. Taigi, valstybinio 
sektoriaus darbo kokybė iš es-
mės menksta. Išimtis – viena 
vienintelė valstybės institucija, 
kurios profesinę šventę šiomis 
dienomis minėsime. Apie tos 
instuticijos sėkmės paslaptį jau 
kelis kartus rašiau, kartotis ne-
besinori. Juolab, kad jos patir-
ties, kaip užsispyrę asilai, kitos 
institucijos perimti nenori.

Kokias išvadas iš to galima 
padaryti? Labai paprastas. Tu-
rime labai pigų, bet labai didelį 
ir prastai veikiantį valstybės 
aparatą. Čia, užuot bandžius 
siekti kokybės, imama kiekybe. 
Vieno kvalifikuoto specialisto 
darbą dirba kokie 4-5 prastos 
kvalifikacijos. Vaizduojant de-
klaratyvųjį taupymą, nesukom-
plektuotos ištisos institucijos, 
tokios kaip Nacionalinis visuo-
menės sveikatos centras, kuria-
me epidemijos akivaizdoje pri-
trūko viso labo 100 specialistų. 
Ir problema buvo išspręsta eili-
niu „kariuomene gelbėk“ būdu. 
Kaip belaukdami epidemijos 
antrosios bangos apskritai turė-
jome nesukomplektuotą insti-
tuciją, kurioje trūko šeštadalio 
etatų, klausimai niekam neky-
la. O turėtų. 

Taigi, tokia nuskurdinta ir 
nusususi sistema negali duoti 
valstybei kadrų jau nebe sa-
vivaldybės, nebe regiono ly-
gmens, o ministrų lygio politi-
kams. Ir Laisvės partija iš 3019 
savo narių tegeba pasiūlyti į 
ministro postus tik pradedan-
čiuosius politikus. Tai reiškia, 
kad kvalifikuoti specialistai 
savo CV tokiais įrašais, kaip 
buvimas Teisingumo ministru, 
nemato reikalo tepti?

Pridėkime jau vis labiau 
išlendančias ir per trisdešimt 
metų nužudytos švietimo siste-
mos problemas. Kai kandidatai 

į Seimo narius ir net ministrus 
nebemoka teisingai užpildyti 
savo CV. Ką reiškia „Advoka-
tės kontora“. Kiekviena konto-
ra turi pavadinimą. Jūs įsivaiz-
duokite, jei aš savo darbdaviui 
atneščiau CV su įrašu: „dirbau 
redakcijose“. Kaip manote, tai 
„praeitųׅ“? O kai kandidatai į 
Seimo narius, ministrus pildo 
tokias CV, viskas gerai? Tai ko 
stebimės, kad jie jau painioja 
VSD su PSD? Todėl, kad lei-
džiama taip elgtis. 

Atrodytų, tokios klaidos yra 
smulkmenos. Tai ne smulkme-
nos. Jei kiekviena privati įstai-
ga atrinkinėja savo darbuotojus 
perpus atidžiau, nei visuomenė 
– ministrus, tai ko stebimės, 
kad valstybės politika sau, gy-
venimas – sau. Kaip manote, ar 
normalu, kad vienintelė darbo 
patirtis kandidato į ministrus 
CV yra „advokatės kontora“? 
Ir nereikia teisintis, kad Seime 
yra ir įdomesnių veikėjų. Kaip 
sakoma, kiekviename kolekty-
ve yra savų kvailių, tik gal ne-
verta į juos lygiuotis?

Vieno gaila – kad nauja po-
litinė jėga iš savo nepatirties, 
nežinojimo, kvalifikuotų kadrų 
trūkumo pastatė jauną žmogų 
„sušaudymui“. Po ketverių metų 
Seimo darbo patirties, ji, galbūt, 
jau galėtų būti neblogas kandi-
datas į ministrus. Bet dabar... 

Tokia ministro kandidatūra 
yra šių problemų rinkinys ir 
atspindys. Blogiausia yra tai, 
kad taikinyje matomos tik ta-
tuiruotės, jauno žmogaus ne-
patirtis. Bet nebandoma ieškoti 
atsakymo į klausimą, kodėl 
taip atsitiko, kad tokios patir-
ties žmonės ateina valdyti vals-
tybės. Ir tokių vargo valdytojų 
tik daugės. 

Palyginkime pastarųjų, kad 
ir dvidešimties metų, politinio 
gyvenimo kokybę. Debatų, 
analitinių laidų, apžvalginių 
straipsnių gausą. Detalius po-
litikų interviu. Prastėjimas 
yra akivaizdus. Kas, kad pri-
dengiamas naujumo, laisvu-
mo šūkiais. Kai visa politinių 
procesų analizė suvedama, kad 
ir į labai drąsų Asiliuko pasi-
rodymą ar bandymą perduoti 
„Mento spurgas“. Tokie pasi-
rodymai įdomūs, provokuojan-
tys, juokingi. Bet jie tik maži 
spalvingi stringai, nekaip teuž-
maskuojantys visą stamboką ir 
prastos formos sėdynę, kurioje 
atsidūrė visa politinė sistema.

Ir toliau bus tik blogiau. Mat 
į pensiją pamažu išeina kar-
ta, kuri pastaruosius 30 metų 
kūrė valstybę. Su kai kuo, ačiū 
Dievui, jau iš dalies atsisvei-
kiname – su buvusiais kolūkių 
pirmininkais, partinių mokyklų 
absolventais. Tačiau ne mažes-
nė problema bus ir vietoj jų į 
visus politikos lygius ateinan-
tys tuštučiai barškučiai. Ir atei-
nantys tuo metu, kai valstybei 
reikia rimtų struktūrinių poky-
čių. O jų vien tik viešųjų ryšių 
agentūrų nupoliruotu įvaizdžiu 
neužkiši. 
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Iššūkių pilnų Katalikų bažnyčios liturginių metų pabaiga
Katalikų bažnyčios litur-

giniai metai nesutampa su 
pasauliečių skaičiuojamų 
metų pradžia ir pabaiga. 
Liturginių metų pabaiga – 
paskutinysis sekmadienis 
prieš Adventą. Šiemet tai – 
lapkričio 22-oji. Šie liturgi-
niai metai tiek pasaulio, tiek 
Lietuvos Katalikų bažny-
čiai buvo išbandymų metai. 
Ir su tais pačiais išbandy-
mais: pandemija, sekulia-
rėjanti Vakarų visuomene, 
krikščionių persekiojimai 
konfliktų drąskomose va-
dinamojo trečiojo pasaulio 
šalyse. Daugelį metų šie iš-
šūkiai buvo tolimi Lietuvos 
katalikams, tačiau šiandien 
jie yra tikrovė. „Rokiškio 
Sirena“ 2020-ųjų liturgi-
nių metų pabaigą sutiko su 
Juodupės parapijos tikin-
čiaisiais.

Unikali vieta
Juodupės Švč. Aušros var-

tų Dievo Motinos parapija 
yra unikali keliais aspektais. 

Pirmiausia, tai viena jauniau-
sių Rokiškio dekanato parapi-
jų: įsteigta tik 1937-aisiais iš 
Onuškio ir Rokiškio parapijų. 
Sovietmečiu šis kraštas buvo 
paženklintas karo audrų: be-
sitraukiant vokiečiams sudegė 
naujutėlaitė, vos septynerius 
metus stovėjusi bažnyčia. 
Čia būta ir audringų laisvės 
kovų, ir komunizmo statybų, 
ir ateizmo ženklų. Ir skaudžių 
netekčių tikintiesiems.

Šiandien Juodupės para-
pija yra neatsiejama mies-

telio dalis. Aktyvaus Juo-
dupės klebono bei Lukštų ir 
Onuškio parapijų adminis-
tratoriaus Aivaro Kecoriaus 
(nuotr.) dėka parapija tapo 
matoma šio krašto gyvenimo 
dalimi. Dar ryškiau šis ben-
dradarbiavimas buvo matyti 
šiemet. Juodupė tapo viena 
iš dešimties Lietuvos ma-
žųjų kultūros sostinių. Sim-
boliška, kad belaukiant šio 
titulo, pernai gruodį mies-
telio aikštėje įžiebta kunigo 
padovanta eglutė. Mažosios 

kultūros sostinės renginiuose 
parapijai taip pat buvo nu-
matytas nemenkas vaidmuo. 
Jis dar labiau išaugo kovo 
mėnesį paskelbus karantiną. 
Dėl pandemijos buvo gerokai 
apgriautas kultūros renginių 
ciklas. Per šv. Antaną bene 
vienintelė didesnė juodupė-
nų susibūrimo vieta kaip tik 
ir tapo bažnyčia. Ir atlaidus 
bei miestelio šventę parapija 
sutiko įspūdingai. Atlaiduo-
se dalyvavo svečias kunigas 
– profesorius Andrius Nar-
bekovas. Jis žinomas ne tik 
kaip dvasininkas, bet ir kaip 
gydytojas chirurgas, bioeti-
kos specialistas. Po šv. Mišių 
bažnyčioje buvo surengtas 
Vilijos Radvilės ir Oksanos 
Sadauskienės koncertas.

Simboliška, kad atėjus an-
trajai pandemijos bangai Lie-
tuvoje, bažnyčia tampa bene 
vienintele visiems prieinama 
ne tik religinio, bet ir viešojo 
gyvenimo erdve. Tiesa, apri-
bota griežtų reikalavimų tikin-
čiųjų skaičiui, saugiems atstu-

mams. Juodupė – ne išimtis. 
Akivaizdu, kad sekmadieni-
nės šv. Mišios miestelio ir jo 
apylinkių žmonėms yra labai 
svarbios: bažnyčia, kiek lei-
do karantino galimybės, buvo 
užpildyta ne tik vyresnio am-
žiaus žmonių, bet ir jaunimo.

Svarbūs akcentai
Liturginių metų pabaigos 

sekmadienis – Kristaus, Vi-
satos valdovo, arba kitaip dar 
– Kristaus Karaliaus iškilmė. 
Tai ganėtinai nauja šventė 
Bažnyčios kalendoriuje. Ją 
1925-aisiais įvedė popiežius 
Pijus XI. Po skaudžių Pirmo-
jo pasaulinio karo praradimų, 
kylant totalitariniams reži-
mams, popiežius akcentavo 
– Kristus yra laikų ir amžių 
valdovas.

Kunigas A. Kecorius pa-
brėžė, kad Kristus karalius 
– tai ne įprastinis, iš vaikys-
tės ateinantis vaizdinys apie 
žmogų purpuriniais rūbais, 
spindinčia aukso karūna. Pui-
kus šios iškilmės esmės ats-

pindys – Evangelijos pagal 
šv. Matą skaitinys, kuriame 
kalbama apie Paskutiniojo 
teismo dieną. Apie tai, kaip 
bus atskirti tie, kurie pamai-
tino alkstantį, pagirdė trokš-
tantį, aplankė ligonį ar kali-
nį. Ir tie, kurie to nepadarė. 
Kunigas A. Kecorius savo 
pamoksle akcentavo: kad ir 
vieni, ir kiti nepastebėjo alks-
tančio, trokštančio, sergančio, 
kalinio Kristaus. Tačiau vieni 
savo darbais patarnavo ken-
čiantiems, kiti per gyvenimą 
ėjo baltomis, nesuteptomis 
rankomis. Ir takoskyra tarp 
išganytųjų ir pasmerktųjų 
tapo Kristaus žodžiai: „Iš tie-
sų sakau jums, kiek kartų tai 
padarėte vienam iš šitų ma-
žiausiųjų mano brolių, man 
padarėte“. Dvasininkas ak-
centavo tai, kad Paskutiniojo 
teismo dieną Dievas nekalba 
apie žmogaus nuodėmes, apie 
klaidas. Jis kalba apie tai, ką 
gero jis padarė aplinkiniams.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Netoli Kamajų – didelė avarija: 
nuo kelio nulėkė Audi ir pienovežis

Kelyje Kamajai – Svedasai, ties Vaičionių kaimu lapkričio 23-osios rytą įvyko didelė avarija. Susidūrė ir nuo kelio nuvažiavo 
pienovežis ir Audi markės automobilis. Eismo įvykio aplinkybės tikslinamos.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Susirgimų covid-19
skaičus rajone 
tolydžio auga

Per savaitgalį susir-
gusiųjų covid-19 rajono 
žmonių skaičius išaugo 
28-ais. Susiformavo ir ži-
dinys Juozo Tumo-Vaižga-
to gimnazijos Senuosiuose 
rūmuose bei Senamiečio 
progimnazijoje (židinys 
vienas abiejose mokymo 
įstagose, nes jos naudojasi 
tuo pačiu pastatu). 

Tokias žinias „Rokiškio 
Sirenai“ pranešė Naciona-
linio visuomenės sveikatos 
centro Rokiškio skyriaus 
vyriausioji specialistė, laiki-
nai vykdanti skyriaus vedė-
jo funkcijas, Daivutė Bulo-
vienė. Šio centro specialistai 
rekomendavo šioms dviems 
švietimo įstaigoms imtis 
nuotolinio mokymo. Kaip 
sakė pašnekovė, tai neturėtų 
sudaryti didelių problemų, 
mat su šiuo židiniu nesusiję 
pradinių klasių moksleiviai.

Kitas židinys – rajono 
ligoninėje. Jame pirminiais 
duomenimis užsikrėtę 9 me-

dikai ir 6 pacientai. 
Kaip sakė D. Bulovie-

nė, per savaitgalį susirgusių 
žmonių skaičiumi Rokiškis 
neišsiskiria iš kitų šalies ra-
jonų. Tačiau nustatinėjant 
užsikrėtimo aplinkybes, ser-
gančiųjų kontaktus specia-
listams darbo netrūksta.

Šiuo metu viso, nuo epi-
demijos pradžios kovo mėn. 
susirgusiųjų rajono gyven-
tojų yra 149, pasveiko 44, 
mirė vienas. Hospitalizuoti 
5 rajono gyventojai: vienas 
gydomas Panevėžio respu-
blikinėje ligoninėje, keturi 
– rajono ligoninėje. 

„Rokiškio Sirena“ pri-
mena, kad nuo pandemijos 
pradžios covid-19 liga ša-
lyje užsikrėtė 48 tūkst. 226 
asmenys, 36 tūkst. 644 – te-
beserga, 11 tūkst. 32 – pa-
sveiko. Nuo koronaviruso 
Lietuvoje iš viso mirė 392 
žmonės, dėl kitų priežasčių 
– 158 užsikrėtusieji.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Kailinių gyvūnų laikytojams – 2 mln. eurų paramos
Kailinių gyvūnų – šinši-

lų ir audinių – laikytojai, 
nukentėję nuo koronavi-
ruso krizės, gaus valstybės 
pagalbą. Tam pritarė ir 

Europos Komisija, pranešė 
Žemės ūkio ministerija.

Parama vienam ūkiui ne-
galės viršyti 100 tūkst. eurų, 

o bendra paramos suma sieks 
2 mln. eurų. 

Paraiškas galima teikti iki 
lapkričio 27 dienos, o parama 
bus išmokėta iki šių metų pa-

baigos. Lietuvoje yra 71 au-
dinių ir 59 šinšilų augintojai, 
turintys 1,9 mln. audinių ir 35 
tūkst. šinšilų.

BNS inform.



5 psl.  2020-11-24

Nepriklausomas rajono laikraštis

Karantino laikotarpiu
medžioklių rekomenduojama
neorganizuoti

Lietuvoje dėl COVID-19 
paskelbus karantiną, 
Aplinkos apsaugos depar-
tamentas įspėja: nors me-
džioklės nėra uždraustos, 
svarbu apgalvoti, ar tikrai 
verta šiuo metu jas orga-
nizuoti. O jei medžioklė 
vyksta, privaloma imtis 
visų saugos priemonių.

Karantino laikotarpiu 
draudimo šalyje medžio-
ti nėra, taigi per medžioklę 
privaloma laikytis visų ka-
rantino režimo reikalavimų: 
stengtis nekontaktuoti su 
kitais žmonėmis, dėvėti nosį 
ir burną dengiančią kaukę, 
laikytis saugaus atstumo nuo 
kito žmogaus, laikytis as-
mens higienos.

Lietuvos medžiotojų ir 
žvejų draugijos pirmininkas 
Jonas Talmantas sako, kad 
esant tokiai padėčiai būtina 
laikytis ne tik privalomųjų 
nurodymų, bet ir atkreipti 
dėmesį į rekomendacijas. 
„Taigi kiekvienas medžioto-
jas, ypač medžioklės vado-
vas, pirmiausia turi pasverti 
visus už ir prieš ir tik tada 
spręsti, ar medžioklę organi-
zuoti, ar ne. Mes visi turime 
būti sąmoningi, saugoti savo 
ir aplinkinių sveikatą. Juk 
kalbame ne tik apie tai, kiek 
valstybei kainuoja ši pande-
mija, bet ir apie žmonių mir-
tis“, – pabrėžia J. Talmantas.

Jo nuomone, kol padėtis 
tokia sudėtinga, nieko neat-
sitiks, jei porą trejetą savai-
čių nebus medžiojama, tad 
Lietuvos medžiotojų ir žvejų 
draugija ir savo svetainėje 
medžiotojams ir medžioklių 
organizatoriams rekomen-
duoja karantino laikotarpiu 
visai nevykdyti medžioklių 
su varovais.

„Jei neorganizuosime 
medžioklių, stengsimės būti 
namuose, mažiau susitikinėti 
su kolegomis, ir plisti viru-
sui bus mažiau galimybių. 

Atkreipiu dėmesį, kad dau-
guma rajoninių medžiotojų 
ir žvejų draugijų reaguoja 
į rekomendacijas: vadovai 
pasiskambina, mes pata-
riam kol kas susilaikyti, ir 
daugelis supranta grėsmę. 
Medžioja nebent vienetai, o 
medžioklės su varovais   be-
veik ir nevyksta“,

Lietuvos medžiotojų są-
jungos „Gamta“ preziden-
tas Raimondas Ribačiaus-
kas pastebi, kad medžioklė 
nėra renginys – tai ūkinių 
priemonių dalis, laukinių 
gyvūnų populiacijos regu-
liavimas, todėl ji ir nėra už-
drausta.

„Populiacijos gausumas 
tiesiogiai susijęs su žvėrių 
daroma žala, tad uždraudus 
vieną ar kitą medžioklės 
būdą tektų ir atsakomybė 
už žvėrių daromą žalą. Vis 
dėlto gausumą reguliuoti 
galima įvairiais būdais, tai ir 
medžioklė sėlinant, tykojant 
ir pan., todėl tai padaryti gali 
ir penkių žmonių grupė“, – 
mano  R. Ribačiauskas.

Jo pastebėjimu, kadan-
gi medžioklėse su varovais 
dalyvauja daug žmonių, 
laikytis visų saugumo reika-
lavimų  neįmanoma – nori 
nenori atsiranda artimesnis 
kontaktas. Be to, ta pati pro-
blema kyla ir dorojant žvėrį.

Aplinkos apsaugos de-
partamentas atkreipia dėme-
sį, kad asmenys turi atidžiai 
sekti galiojančius reikala-
vimus ir apribojimus viso-
je šalyje. Taip pat atidžiai 
stebėti skelbiamą informa-
ciją atskiruose regionuose 
ar savivaldybėse. Svarbu 
per medžioklę laikytis visų 
nurodytų taisyklių. Organi-
zuojant medžioklę, būtina 
atsižvelgti į reikalavimus ar 
draudimus, taikomus rengi-
niams ir susibūrimams.

Aplinkos apsaugos
departemento 

inform.

Suremontuotas tiltas Panemunėlyje
Panemunėlio miestely-

je, prieš pat bažnyčią esan-
tis tiltas jau daugelį metų 
buvo panemunėliečių galvos 
skausmu. Ši problema ne 
kartą kelta ir Panemunėlio 
seniūnijos seniūnės ataskaitų 
metu.  Rajono savivaldybė 
informuoja, kad problema 
jau išspręsta: tilto remontas 
kainavo beveik 30 tūkst. Eur. 

Rajono savivaldybės tin-
klalapyje skelbiama: „Lie-
tuvos Respublikos žemės 
ūkio ministerijai skyrus 68 
proc. (193 tūkst. eurų) dau-
giau negu įprastai meliora-
cijos įrenginių priežiūrai ir 
remontui, atsirado galimybė 
už papildomai skirtas lėšas 
suremontuoti daugiau melio-
racijos griovių bei suremon-
tuoti vieną tiltą. Melioraci-
jos griovių remonto sutartys 
baigiamos vykdyti, bus sure-
montuota 48 km griovių.

Ką tik buvo baigti Pane-
munėlio seniūnijos tilto per 
Nemunėlio upelį remonto 
darbai. Tilto remonto projek-
to ir remonto darbų bendra 
vertė – 28 965 eurai. Remon-
to garantinis laikotarpis – 5 

metai, paslėptų darbų (įrengi-
mų, esančių po žeme) garan-
tinis laikotarpis – 10 m.

Miestelio gyventojai jau 
seniai laukė šio remonto. Se-
nuoju tiltu nesaugu buvo va-
žiuoti didesnėms transporto 
priemonėms ir vaikščioti pės-

tiesiems. Turėklai jau dešim-
tmetį buvo avarinės būklės, 
tilto prieigose po liūčių atsi-
verdavo smegduobės. Seniū-
nijos darbininkų pastangomis 
turėklai buvo remontuojami, 
duobės užlopomos, bet po 
kurio laiko atsiverdavo kitose 

vietose. Džiugu, kad nuo šiol 
tiltas tapo gražesnis ir sau-
gesnis!

„Rokiškio Sirenos“ ir
rajono savivaldybės

inform., 
rajono savivaldybės 

nuotr.

Jaunojo akordeono 
virtuozo sėkmė

Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos akordeonistas 
Nojus Varna, aštuntąjame respublikiniame virtualiame lietuviš-
kos muzikos konkurse „Atlėk, sakale“, laimėjo antrąją vietą. 
Nojaus mokytoja Rasa Petručionienė.

Rokiškio Rudolfo Lymano 
muzikos mokyklos inform.

Akylesni rokiškėnai pastebėjo, kad mieste atsirado įdo-
mių stendų. Vienas jų – pievelėje prie Lietuvos pašto pastato. 
Jame pavaizduotas Mykolas Pijus Paskalis Römeris, garsu 
teisininkas, kurio 140 m. jubiliejų šiemet mini Rokiškio ra-
jonas.

Kaip informuoja Rokiškio rajono vietos veiklos grupė, šie 
stendai pastatyti verslininko Leonardo Šablinsko iniciatyva.

Rokiškio rajono VVG inform. ir nuotr. 

Rokiškyje – 
nauji stendai

Laisvų darbo vietų per ketvirtį 
padaugėjo 6,3 proc.

Trečiojo šių metų ketvir-
čio pabaigoje šalyje buvo 
18,4 tūkst. laisvų darbo vietų 
samdomiesiems darbuoto-
jams – 6,3 proc. daugiau nei 
antrąjį ketvirtį ir 0,8 proc. 
daugiau nei prieš metus.

Labiausiai – 0,9 tūkst. – jų 
padaugėjo pramonės įmonė-
se. Prekybos įmonėse jų buvo 
0,3 tūkst. daugiau, administra-
cinės ir aptarnavimo veiklos 
įmonėse – 0,2 tūkst., statyboje 
– 0,1 tūkst. daugiau nei antrąjį 
ketvirtį, skelbia Statistikos de-
partamentas.

Labiausiai  – 0,6 tūkst. – 
laisvų darbo vietų sumažėjo 

transporto ir saugojimo įmo-
nėse.

Daugiausia laisvų darbo 
vietų buvo pramonės – 3,5 
tūkst. (19,1 proc. visų lais-
vų darbo vietų), transporto ir 
saugojimo – 3,2 tūkst. (17,5 
proc.), viešojo valdymo ir gy-
nybos, privalomojo socialinio 
draudimo – 2,6 tūkst. (14,4 
proc.) įmonėse.

Trečiojo ketvirčio pabaigo-
je laisvų darbo vietų lygis ša-
lyje siekė 1,4 proc. – 0,1 proc. 
punkto daugiau nei antrąjį ke-
tvirtį. Palyginti su 2019 metų 
trečiuoju ketvirčiu, laisvų dar-
bo vietų lygis nesikeitė.

BNS inform.

Karantiną planuojama pratęsti 
iki gruodžio vidurio

 Karantiną Lietuvoje planuojama pratęsti iki gruodžio vi-
durio, sako sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga.

„Mūsų siūlymas buvo tęsti karantiną iki gruodžio 31-osios, 
COVID-19 komitete apsispręsta, kad bus siūloma tęsti iki gruo-
džio 16 ar 17 dienos“, – po COVID-19 valdymo komiteto posė-
džio per spaudos konferenciją pirmadienį sakė ministras.

BNS inform.
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Rokiškio rajono savivaldybės admi-
nistracija skelbia atranką Rokiškio 
rajono savivaldybės administracijos 
Kriaunų seniūnijos seniūno (koeficien-
tas – 8,19, karjeros valstybės tarnau-
tojas) pareigoms užimti (darbo vieta 

nuo 2021 m. sausio 5 d.).
Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savival-

dybės interneto svetainėje adresu http://www.ro-
kiskis.lt.

Užs. 1196

BALDAI

• Geros būklės ištiesiamą kampą. 
Tel. 8 615 28 891. Rokiškis
• Prieškambario spintą. Kaina 12 
Eur. Tel. 8 620 21 782.  
Rokiškis
• Spintą. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 620 21 782. Rokiškis
•  Svetainės kampą, ištiesiamą. 
Naudotas, bet geros būklės. Spalva 
– violetinė su bordo, 3x1,4. Kartu 
yra staliukas ovalios formos, 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

DOVANOJA

• Dovanoju monitorių.  
Tel. 8 611 39 023. Rokiškis
• Dovanoju dviejų tenų elektrinę 
viryklę su orkaite.  
Tel. 8 672 36 117. Rokiškis
• Dovanojami xs dydžio rūbeliai 
mergaitei. Tel. 8 605 06 301. 
Rokiškis
• Dovanojame 2 mėn. katiną. Ėda 
pats, reikalus moka atlikti į dėžutę. 
Tel. 8 656 75 102. Rokiškis
• Dovanoju dvi senas lovas su 
dviem 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 gumbai. 
Įvairių spalvų. Tel. 8 626 43 057. 
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
• Pilnai veikiančią, geros būklės 
kasetinę dėką Vilma 207. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 693 04 817.  
Rokiškis
• Puikiai veikiantį, Philips muzikinį 
grotuvą. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 693 04 817. Rokiškis
• Muzikinį centrą. Puikiai 
skambantis komplektas: Japoniškas 
Technics stiprintuvas, dėka, 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

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo. Turiu C, CE 
kategorijos vairuotojo pažymėjimą, 
be patirties. Tel. 8 638 92 946. 
Rokiškis
• 38 metų vyras ieško darbo. Gali 
dirbti pagalbiniu darbininku, miške. 
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu atlikti 
smulkius statybos ir kitus darbus, 
galiu dirbti ūkyje ar miške. Būtų 
gerai, jie 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
• Ieškau papildomo darbo.  
Tel. 8 675 16 894. Rokiškis
• Moteris ieško darbo Pandėlyje. 
Galiu prižiūrėti senyvo amžiaus 
žmones, jiems padėti. Išsamesnė 
informacija telefonu.  
Tel. 8 647 61 749. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• 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
• Įmonė UAB GAMUS siūlo 
pardavėjo-vadybininko darbą. 
Atlyginimas: 1200 Eur, 
neatskaičiavus mokesčių. CV galite 
siųsti: info@gamus.lt. Išsamesnė 
informacija telefonu arba Taikos 
g. 21, Rokiškis. Tel. 8 663 73 703. 
Rokiškis
• 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 mažiausiai 
dviejų metų darbo patirtis. 
Atlyginimas-1050 Eur/mėn. (neto). 
Atlyginimas mokamas kas mėnesį. 
Kaina 1050 Eur. Tel. 8 611 45 080. 
Rokiškis
• Nuo vasario mėn. reikalingas 
frezuotojas programuotojas 
darbui Vilniuje. Reikalinga 
mažiausiai dviejų metų frezuotojo 
- programuotojo darbo patirtis. 
Atlyginimas - 1350 Eur/mėn(neto). 
Atlyginimas mokamas kas mėnesį. 
Kaina 1350 Eur. Tel. 8 611 45 080. 
Rokiškis
• Autoservisui 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

KITA

• Malkas (10 m). Supjautos 
rąsteliais po 2 metrus, daugiausia 
beržas, bet yra keli karklai ir 
drebulės. Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 622 69 546. Rokiškis
• Naują medinį lauko tualetą.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Aliuminę vonią. Matmenys: ilgis 
- 2 m, plotis - 1.5 m, aukštis - 0.55 
m. Tel. 8 646 81 861.  
Rokiškis
• Naujas vietines signalizacijas 
pastatams, garažams. Čekiškos, 
siunčiu . Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus elektrinius prietaisus nuo 
žiurkių, pelių, tarakonų, blakių ir 
t.t. Čekiški, siunčiu. Kaina 12 Eur. 
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus 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
• Nesubraižytą magnetinę dvipusę 
lentą su ratukais. Veikia sukimo 
mechanizmas. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 687 52 809. Rokiškis
• Storesnę, metalinę statinę kurui. 
200 l. Tel. 8 615 55 734.  

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 tinkamai, 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

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

• Nebrūsuotas,colines lentas, tąšus 
15/15. Tel. 8 610 06 145.  
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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Žemės ūkio padargus traktoriui 
T40AM. Yra kultivatorius, volas 
3 m, 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

Gyvūnų globėjai ieško
atklydusio šunelio šeimininkų

Į „Rokiškio Sireną“ krei-
pėsi rajono gyvūnų globėjai, 
tikėdamiesi rasti lapkričio 
11-ąją į Ilzenbergo dvarą 
atklydusio šunelio šeiminin-
kus (nuotr.). 

Šio šunelio šeimininkų 
gyvūnų globėjai ieškojo pa-
skelbę jo nuotraukas facebo-
ok paskyroje „Gyvūnų globa 
Rokiškyje“. Deja, šeiminin-
kai kol kas neatsirado. Gal jie 
tiesiog nesinaudoja facebook 
ar nežino, kur ieškoti žinių 
apie dingusį augintinį? Todėl 
gyvūnų globėjai ir paprašė 
„Rokiškio Sirenos“ pagalbos, 
vildamiesi, kad laikraščio pus-
lapiuose pamatę augintinio 
nuotrauką, jo šeimininkai su-
skubs pasiimti šunelį. Jis šiuo 
metu globojamas Biržuose. 

Globėjos tel. nr. (8-
624)10686. Jei atpažinote šį 
šunelį, padėkite jam grįžti 
namo.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Lietuvoje trečiąjį ketvirtį – 30 proc. mažiau turistų
Lietuvos apgyvendinimo 

įstaigose trečiąjį ketvirtį ap-
gyvendinta 1 mln. turistų – 
29,7 proc. mažiau nei per tą 
patį laikotarpį pernai, o per 
tris šių metų ketvirčius ap-
gyvendinta 41,9 proc. mažiau 
turistų nei pernai.

Turistų iš užsienio trečią-
jį ketvirtį apgyvendinta 193,3 
tūkst., arba 72,7 proc. mažiau, 
šalies gyventojų – 817,0 tūkst., 
arba 11,9 proc. daugiau nei per-

nai liepą-rugsėjį, pranešė Statis-
tikos departamentas.

Vasarą ir rudens pradžioje 
galiojus laisvesniems apriboji-
mams dėl koronaviruso, liepą 
turistų buvo 20,5 proc., rugpjū-
tį – 20,3 proc., o rugsėjį – 28,8 
proc. mažiau, palyginti su ati-
tinkamais 2019-ųjų mėnesiais.

Daugiausia turistų viešbu-
čiai, svečių namai ir moteliai 
sulaukė iš kaimyninių šalių – 
Baltarusijos, Latvijos, Lenkijos, 
Rusijos – kurių apgyvendinta 

69 tūkst., arba 48,1 proc. visų 
apgyvendintų užsieniečių.

Turistų skaičius iš ES šalių, 
neįskaitant Jungtinės Karalys-
tės, palyginti su 2019-ųjų tre-
čiuoju ketvirčiu, sumažėjo 66,6 
proc. iki 109,2 tūkst.

Nakvynių skaičius trečią-
jį ketvirtį sudarė 2 mln. 443,6 
tūkst. ir buvo 27 proc. mažesnis 
nei prieš metus. Vienas svečias 
apgyvendinimo įstaigoje vidu-
tiniškai praleido 2,4 nakvynės.

BNS inform.

Pramonės gamyba šiemet traukėsi 2,6 proc.
Pramonės produkcijos ga-

myba ir pardavimai Lietuvoje 
per dešimt šių metų mėnesių, 
palyginti su praėjusių metų 
sausiu-spaliu, palyginamosio-
mis kainomis mažėjo 2,6 proc. 

iki 17,5 mlrd. eurų. Nepašali-
nus darbo dienų skaičiaus įta-
kos, metinis pramonės smuki-
mas buvo 2,3 procento.

Vien spalį, palyginti su rug-
sėju, pramonės gamyba ir parda-

vimai, pašalinus sezono ir darbo 
dienų skaičiaus įtaką, sumenko 
1,6 proc. iki 1,9 mlrd. eurų (nepa-
šalinus – padidėjo 2,2 proc.), pra-
nešė Statistikos departamentas.

BNS inform.
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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. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 643 00 795.  
Rokiškis
• Šašlykinę, 100 Eur.  
Tel. 8 619 52 150. Rokiškis
• Trifazį diskinį pjūklą (zeimerį). 
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

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Playstation 3. 300 GB. 
Neatrišinėtas, viskas online veikia. 
Priedo žaidimai kompaktiniuose 
diskeliuose, bei 24 įrašyti žaidimai, 
pirkti playstation store. Visi laidai, 
3 pultai, 2 originalus belaidžiai, 
vienas laidinis. Baterijos laiko 
ilgai, veikia puikiai. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 622 94 107.  
Rokiškis
• 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

MOBILIEJI TELEFONAI

• Geros būklės mobilųjį telefoną 
Samsung A3 (2017). Dėžutė, 
pakrovėjas, 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 mobilųjį 
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. 
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
• Idealios būklės, kaip naują 
Samsung S8 + su pilna 
komplektacija. Ausinės naujos, 
kroviklis, papildoma atminties 
kortelė, spartus kroviklis, 
apsauginis stiklas. Priedu dėkliuku, 
brangiu stikliuku. Retos spalvos: 
orchidey green. Kaina 235 Eur.  
Tel. 8 604 01 912. 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, su pilna 
komplektacija, geros būklės. Kaina 
90 Eur. Tel. 8 604 01 912.  
Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Elektrinius vargonėlius. Kaina 
120 Eur. Tel. 8 611 39 023. 
Rokiškis
• Nebrangiai, geros būklės pianiną 
Riga. Tel. 8 641 48 256.  
Biržai
• Sintezatorių Casiotone CT 370. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 647 48 007. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Tvirtą sodybą itin ramioje vietoje, 
medžių apsuptyje Zarinkiškių k., 
Obelių sen. Rokiškio r. Bendras 
plotas 122,71 kv. m. Namų valda 

70 a. Mansarda neįrengta. Įvesta 
trifazė elektra. Namas šildomas 
kietuoju kuru. Yra šulinys. Iškasta 
kūdra. Kaina 25000 Eur.  
Tel. 8 677 13 564. Rokiškis
• 48,08 ha sklypą Pandėlio sen. 
Žemės našumo balas 42,1. ŽŪ 
naudmenų plotas 30,62 ha. Ariamos 
žemės plotas 29,07 ha. Sodų plotas 
0,16 ha. Užstatytas plotas 0,48 ha.  
Aplink sklypą auga miškas. Sklype 
stovi tvirta ūkininko sodyba. įvesta 
trifazė elektra. Kaina 165000 Eur. 
Tel. 8 677 13 564. Rokiškis
• Vienkiemį su 8,9600 ha žemės 
sklypu. Artimesnis vandens telkinys 
vos už 200 m. Namas pastatytas 
1952 m. Bendrasis plotas 124 
kv. m. Name 4 kambariai, erdvi 
virtuvė, koridorius bei veranda. 
Mansardoje 3 kambariai bei didelės 
palėpės. Krosninis šildymas. Kaina 
42000 Eur. Tel. 8 679 30 668. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Panevėžio g. 24. 
1 aukštas, šarvo durys, plastikiniai 
langai, grindys - laminatas, 
stiklintas balkonas. Kaina 28000 
Eur. Tel. 8 611 39 023.  
Rokiškis
• 2 kambarių butą Vytauto g. Buto 
plotas 62 kv. m. Komunikacijos 
– miesto. Vanduo šildomas el. 
boileriu, elektrinė viryklė.  Butui 
priklauso sandėliukas ūkiniame 
pastate. Atskiras įėjimas iš 
gatvės pusės, vieta automobiliui. 
Plastikiniai langai, aukštos lubos. 
Kaina 16900 Eur.  
Tel. 8 679 30 668. Rokiškis
•  Dviejų kambarių butą be 
patogumų. Yra malkinė, rūsys.  
Tel. 8 688 88 401. Rokiškis
• Vilties gatvėje, 1 kambario butą. 
37 kv. m, mūrinis namas, antrasis 
aukštas, ilgas, didelis balkonas per 
abu kambarius. Bute paliekami visi  
baldai. Kaina 19700 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• 2 kambarių butą renovuotame 
name (už renovaciją sumokėta). 
Taikos g. (ne bendrabutis). Maži 
mokesčiai, šiltas butas, didelis 
rūsys. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 27000 Eur.  
Tel. 8 675 55 128. Rokiškis
• 1,16 ha miško su žeme, 
kadastrinis Nr. 7330/0010:156 

Jūžintai. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• 20 a sklypus Jakšto ir Janulionio 
gatvėse. Visos komunikacijos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Gerą naudotą metalinį garažą. 
Lakšto storis 2 mm. Garažas 
išardytas, detalės sunumeruotos. 
Galiu atvežti į vietą, sustatyti. 
Kaina 350 Eur. Tel. 8 687 73 343. 
Rokiškis
• 1,3 ha sklypą Šileikių k. 
(Rokiškio kaimiškoji seniūnija). 
Našumo balas 42,3. Šienaujama 
pieva. Galiu ir nuomoti, kaina 
100 Eurų už sklypą. Leidimas 
pardavimui jau gautas. Kaina 2500 
Eur. Tel. 8 698 15 787.  
Rokiškis
• 3 kambarių butą Rokiškyje, 
Panevėžio g. Tvarkingas, su baldais 
ir buitine technika. 4 aukštas. Kaina 
35000 Eur. Tel. 8 607 73 939. 
Rokiškis
• Dviejų kambarių butą 
Panevėžio gatvėje, šialia IKI 
cento parduotuvės. 51,27 kv. m, 7 
aukštas. Butas šiltas, geri kaimynai, 
butą reiktų remontuoti. Kaina 
22500 Eur. Tel. 8 615 70 863. 
Rokiškis
• Pusę namo Rokiškyje, 
Respublikos g. Krosninis šildymas, 
miesto vandentiekis, miesto 
kanalizacija.  Priklausantis bendras 
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. Butas ne 
kampinis, penktajame aukšte. Kaina 
31200 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Apleistą sodybą.15 km nuo 
Rokiškio, Čedasų link.  
Tel. 8 618 33 452. 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. 15 min. 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

NUOMA

• Išnuomojamas gyvenamas 
namelis, 55 kv.m. Visos 
komunikacijos: vandentiekis, 
kanalizacija, elektra, dušas. 

Plastikiniai langai, šarvo durys. Su 
baldais. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 699 61 320. Rokiškis
• Jaukus, suremontuotas butas su 
baldais laukia gyventojo, kuriam 
svarbu tvarka ir ramybė. Butas 
šviesus, šiltas, pietinėje pusėje, 
4 aukštas, yra balkonas. Arti 
baseinas, Aibė, mokykla. Kaina 
120 Eur/mėn. Tel. 8 670 46 327. 
Rokiškis
• Dirbanti tvarkinga šeima 
išsinuomotų butą, namą ar namo 
dalį Rokiškyje. Tel. 8 623 70 106. 
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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• 1999 m. Audi A4. 1.6 l, benzinas. 
Tvarkinga, TA iki 2020.06.  
Tel. 8 606 14 217. Rokiškis
• 2008 m. Toyota Auris. Variklis 1,4 
l, benzinas. Hečbekas, mechaninė 
pavarų dėžė. Be defektų, vairas 
kairėje. Tel. 8 682 97 387.  
Rokiškis
• Ekonomišką bei patvarų 2009 
m. automobilį Kia Picanto. 1,1 l, 
4 cilindrų benzininis variklis. Tiek 
techniškai, tiek optiškai tvarkingas. 
Veikiantis kondicionierius, dveji 
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Alpių detektyvai 
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Nacionalinė 
ekspedicija
13:00 (Ne)emigrantai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
15:45 Įdomiosios pamokos
16:40 Seselė Beti
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Pasaulio puodai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Gimę tą pačią dieną
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Rožės 

vardas
00:00 Alpių detektyvai
00:45 Klausimėlis.lt
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Pasaulio puodai
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Gimę tą pačią dieną
04:55 Ponių rojus

05:10 Visi mes žmonės 
06:25 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia
06:55 Ančiukų istorijos 
07:25 Galingasis 6 
07:55 Prieš srovę
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 Gero vakaro šou
20:30 Moterys meluoja geriau 
21:00 TV3 vakaro žinio
22:00 Sumokėti vaiduokliui
22:25 Vikinglotto 
22:30 Sumokėti vaiduokliui
23:15 Jėga ir Kenoloto
23:18 Sumokėti vaiduokliui
00:05 Kaulai 
01:05 CSI kriminalistai
02:05 Pasitikėjimas
03:05 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 VIDO VIDeO
21:00 Rimti reikalai 3 
21:30 Žinios
22:30 Vieša paslaptis
00:45 Antrininkas
01:55 Dvasia šarvuose
03:35 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
05:05 Kalnietis

06:00 Strėlė 
07:00 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 Kapų plėšikė Lara Kroft
23:00 Prezidento patikėtinis 2. 
Spąstai teroristams
00:50 Okupuoti (8)
01:50 CSI. Majamis

05:30 Nauja diena
06:30 Alfa taškas
07:00 Laikykitės ten
08:00 „Netikėtas teisingumas“ 
09:00 Pagaliau savaitgalis
09:30 Mūsų gyvūnai
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11:00 „Reali mistika“ 
12:00 TV parduotuvė

12:15 Tiek žinių
12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena
14:00 „Paslaptys“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Alfa taškas
17:00 #NeSpaudai
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19:30 Alfa taškas
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Paslaptys“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 #NeSpaudai
00:30 „Reali mistika“ 
01:30 „Paslaptys“ 
02:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:20 #NeSpaudai
04:00 Alfa taškas
04:25 Mūsų gyvūnai
04:45 „Reali mistika“
05:30 Nauja diena
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26 06:00 Himnas

06:02 Labas rytas, Lietuva
09:00 Alpių detektyvai 
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija 
10:35 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Gimę tą pačią dieną
13:00 Pasaulio puodai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
15:45 Įdomiosios pamokos
16:40 Seselė Beti
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Eurolyga per LRT
19:45 Eurolygos krepšinio 
turnyras. Kauno „Žalgiris“ 
– Sankt Peterburgo 
„Zenit“. Tiesioginė 
transliacija iš Kauno.
21:45 Dviračio žinios
22:15 Istorijos detektyvai

23:00 Degantis pasaulis
00:00 Alpių detektyvai
00:45 Klausimėlis.lt
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Daiktų istorijos
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Nepažintoji Žemaitė
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Vakaras su Edita
05:00 Ponių rojus

05:05 Visi mes žmonės 
06:25 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia 
06:55 Ančiukų istorijos 
07:25 Galingasis 6 
07:55 Gero vakaro šou 
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 Farai 1
20:30 Moterys meluoja geriau 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Kietas riešutėlis. Puiki diena 
mirti
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Kietas riešutėlis. Puiki diena 
mirti
00:05 Kaulai 
01:05 CSI kriminalistai 
02:05 Pasitikėjimas
03:15 Mikė
04:10 Kaulai
05:10 Visi mes žmonės

05:05 Kalnietis 
06:15 Svaragini. Amžina 
draugystė 
08:00 Volkeris, Teksaso 

reindžeris 
10:00 Kalnietis 
11:00 Tūkstantis ir viena naktis 
12:45 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:20 Širdele mano 
15:30 Juodvarnis (
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bučiuoju. Rūta
21:00 Rimti reikalai 3 
21:30 Žinios
22:30 Rizikinga erzinti diedukus 2
00:45 Antrininkas 
01:50 Vieša paslaptis
03:35 Volkeris, Teksaso reindžeris 
04:20 Alchemija. Švietimo amžius
04:50 RETROSPEKTYVA

06:00 Strėlė 
07:00 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 Šerifo mašina
22:50 Kapų plėšikė Lara Kroft
00:50 Fortitudas 
01:55 CSI. Majamis

05:30 Nauja diena
06:30 Alfa taškas
07:00 #NeSpaudai
08:00 „Netikėtas teisingumas“ 
09:00 Deutsche Welle pristato: 
Keliautojo dienoraštis
09:30 Kaimo akademija
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 

11:00 „Reali mistika“ 
12:00 TV parduotuvė
12:15 Tiek žinių
12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena
14:00 „Paslaptys“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Alfa taškas
17:00 Oponentai
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19:30 Alfa taškas
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 Dvaro rūmai 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 Oponentai
00:30 „Reali mistika“ 
01:30 Dvaro rūmai
02:30 „Vieno nusikaltimo istorija“
03:20 Oponentai
04:00 Alfa taškas
04:25 Kaimo akademija
04:45 „Reali mistika“ 
05:30 Nauja diena

PE
N

K
TA

D
IE

N
IS

 1
1.

27 06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:00 Alpių detektyvai
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija 
10:35 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius
13:00 Daiktų istorijos
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
15:45 Įdomiosios pamokos
16:40 Seselė Beti
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Vartotojų kontrolė
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas
22:55 Septintasis sūnus
00:35 Draugo kailyje

02:25 Euromaxx
03:00 Panorama 
03:30 Dienos tema 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Beatos virtuvė
05:00 Ponių rojus

05:10 Visi mes žmonės 
06:25 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia 
06:55 Ančiukų istorijos 
07:25 Galingasis 6 
07:55 Farai 
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 Tiesiogiai Krepšinis. 
Europos vyrų krepšinio čempionato 
atrankos rungtynės. Lietuva – 
Danija
21:30 Keršytojai.
Begalybės karas
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Keršytojai. 
Begalybės karas
00:40 Ženklai
02:45 Kietas riešutėlis. 
Puiki diena mirti 
04:35 Pasitikėjimas
05:40 Mikė

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

12:45 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:20 Širdele mano 
15:30 Juodvarnis 
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Kapų plėšikė Lara Kroft
23:20 Rokis
01:40 Išminuotojas
03:15 Rizikinga erzinti diedukus 2
05:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:00 Strėlė 
07:00 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 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Nežinomas
23:45 Šerifo mašina
01:30 Fortitudas 
02:20 CSI. Majamis

05:30 Nauja diena
06:30 Alfa taškas
07:00 Oponentai
08:00 „Netikėtas teisingumas“ 
09:00 Deutsche Welle: Greitis
09:30 Vantos lapas
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11:00 „Reali mistika“ 
12:00 TV parduotuvė
12:15 Tiek žinių
12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena

14:00 Dvaro rūmai 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Mūsų gyvūnai
17:00 Laikykitės ten
17:40 Mokslo ritmu
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19:30 Nauja diena
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“
21:30 Dvaro rūmai 
22:30 Reporteris
23:00 Bušido ringas 
23:30 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:10 Mokslo ritmu
00:30 „Reali mistika“ 
01:30 Dvaro rūmai 
02:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:20 Laikykitės ten
03:50 Mokslo ritmu
04:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
04:25 Vantos lapas
04:45 „Reali mistika“

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. 
Užsivedai 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 defektėlių, 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, nei 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 
kW, dyzelis. Kaina 950 Eur.  
Tel. 8 667 24 525. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• 2000 m. Opel Astra dalimis. 2 l, 
dyzelis, 74 kW. Tel. 8 606 14 217. 
Rokiškis
• Ldv Maxus dalimis. 2006 m., 
2,5 l, 88 kW. Tel. 8 612 48 499. 
Kupiškis
• Ford Galaxy dalimis. 1999 m., 1.9 
l, 81 kW. Yra kablys ir t.t.  
Tel. 8 612 48 499. Kupiškis
• VW Passat B5 kablį, porankį, 
bagažinės uždangalą.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis

• 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, priekinis 
dangtis, žibintai, kablys ir kita.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• VW Golf IV priekinio bamperio 
groteles. Tel. 8 615 55 734. 
Rokiškis
• Maz V6, V6 turbo, V8, V8 turbo 
variklius dalimis.  
Tel. 8 682 77 421. Kupiškis
• Maz V8 ir V8 turbo variklius. 
Varikliai yra pilnos komplektacijos, 
galima užvesti, bei pristatyti į 
reikiamą vietą. Kaina 1800 Eur. 

Tel. 8 682 77 421. Kupiškis
• Maz V6 variklius iš krano. Geros 
būklės, pilnos komplektacijos. 
Galima užvesti, bei pristatyti į 
reikiamą vietą. Kaina 1000 Eur. 
Tel. 8 682 77 421. Kupiškis
• 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. 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 
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padangas. R15, 195/65. Kaina 110 
Eur. Tel. 8 679 14 253.  
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
• 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

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas turi padovanoti vonią. 
Būklė nėra labai svarbi.  
Tel. 8 679 36 779. Rokiškis
• 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
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Lapkričio 24-oji, 
antradienis, 
48 savaitė

Iki Naujųjų liko 37 dienos
Saulė teka 8.05 val., 
leidžiasi 16.05 val. 

Dienos ilgumas 8 val. 
Mėnulis – priešpilnis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Gerardas, Gedkantas, Largas, 
Legailas, Legailė, Legaudas, 

Mantvina, Mantvinas, Mantvinė, 
Žybantas, Žybartas, Žybartė.

Rytoj: Germilė, Jaukanta, 
Jaukantas, Jaukantė, Jaumantas, 

Jaumantė, Katarina, Katrė, 
Katryna, Kotrė, Kotryna, Santautas, 

Santautė, Sanvyda, Sanvydas, 
Sanvydė, Trynė.

Poryt:  Dobilas, Dobilė, 
Krizostomas, Leonardas, Silvestras, 

Vaigeta, Vygantė.

Dienos citata
„Niekas nebūna kvailas visada, 
retkarčiais - būna kiekvienas“ 

(D. Herbertas).

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1642 m. kapitonas Abelis 
Tasmanas atrado salą, kuri vė-
liau buvo pavadinta jo vardu 
- Tasmanija.

1848 m. mirė Didžiosios 
Britanijos valstybės veikėjas, 
ministras pirmininkas ir ar-
timas karalienės Viktorijos 
patikėtinis lordas Melburnas. 
Vėliau jo vardu buvo pava-
dintas Australijos miestas.

1859 m. išleistas Čarlzo 
Darvino veikalas „Rūšių atsi-
radimas“ (visas pavadinimas 
„Rūšių atsiradimas natūra-
liosios atrankos būdu, arba 
Pranašesnių veislių išlikimas 
kovoje dėl būvio“).

1963 m. Dalaso policijos 
skyriuje nušautas JAV prezi-
dento Džono F. Kenedžio žu-
dikas Li Harvis Osvaldas.

1991 m. nuo AIDS mirė 
popžvaigždė, Didžiosios Bri-
tanijos grupės „Queen“ dai-
nininkas Fredis Merkuris.

1992 m. Kinijos pietva-
karinėje dalyje sudužus lėk-
tuvui „Boeing 737“ žuvo 141 
juo skridęs žmogus. Tai buvo 
daugiausiai aukų pareika-
lavusi aviakatastrofa Kinijos 
istorijoje.

Post 
scriptum

Obuoliai nuo alksnių nekrenta.

LAISVALAIKIS Grikių kotletai su svogūnais ir morkomis
Ingredientai: 
• 200 g grikių
• 2 kiaušiniai
• 1 svogūnas
• 1 morka
• 6 valgomieji šaukštai kra-
kmolo
• žiupsnelis druskos
• žiupsnelis juodųjų pipirų
• žiupsnelis mėgstamų pries-
konių
• 5 valgomieji šaukštai alie-
jaus
Gaminimas:
Grikius išvirkite ir sugrūskite 
bulvių grūstuve arba permal-

kite mėsmale. Svogūną smulkiai supjaustykite ir apkepinkite. Morkas smulkiai sutar-
kuokite ir taip pat pakepkite. Sudėkite į grikius. Supilkite išplaktus kiaušinius, viską iš-
maišykite. Berikite druskos, pipirų, norimų prieskonių. Galiausiai suberikite krakmolą 
ir gerai išmaišykite. Keptuvėje įkaitinkite aliejų, dėkite didelį šaukštą masės, šaukštu 
suformuokite kotletą. Apkepkite iš abiejų pusių, kol gražiai apskrus. Patiekti galima 
su kokiu nors padažu, daržovėmis - kaip kam patinka. Skanaus!

www.rokiskiosirena.lt
Viešosios bibliotekos atsiveria lankytojams, 
turintiems autizmo sutrikimų

Viešosios bibliotekos nuo 
lapkričio pritaikytos lanky-
tojams, turintiems autizmo 
sutrikimų.

Kultūros ministerija šią 
savaitę informavo, kad nuo 
lapkričio šalies viešosiose 
bibliotekose pradėti taikyti 
infrastruktūriniai sprendimai, 
rengiami darbuotojai, o nau-
jos paslaugos kuriamos ne tik 
autizmo spektro, bet ir  kitų 
kalbos, komunikacijos bei 
elgesio sutrikimų turintiems 
lankytojams.

Pasak ministerijos, au-
tizmo spektro sutrikimai 
dažniausiai apima socialinę 
sąveiką, kalbinį ir nekalbinį 
bendravimą, pasikartojantį 
elgesį ir ribotus pomėgius, o, 
remiantis tyrimais, asmenys, 
turintieji autizmo spektro 
sutrikimų biblioteką įvardija 
kaip relaksacijos ir edukaci-
jos vietą.

Apie 90 proc. apklaustų-
jų teigia, kad bibliotekose 
lankytųsi dažniau, jeigu šios 
pritaikytų savo fizinę aplinką. 

Dauguma asmenų, turin-
čių autizmo spektro bei kitų 
kalbos ir komunikacijos su-

trikimų, informaciją geriau 
supranta tada, kai ją mato, 
tokie asmenys nemėgsta ne-
konkretumo ir nežinomos 
aplinkos.

„Todėl visos Lietuvos vie-
šosios bibliotekos nuo šiol turi 
parengtas vizualines sociali-
nes istorijas ir plakatus, pa-
dedančius šiems lankytojams 
pasiruošti vizitui į biblioteką. 
Socialinė istorija ir plakatas, 
kuriuos lankytojai ras bibli-
otekų interneto svetainėse, 
leidžia dar prieš atvykstant su-
sipažinti su bibliotekos erdvė-
mis, taisyklėmis, darbuotojais, 
kurie čia pasitiks“, – teigiama 
pranešime.

Bibliotekos bus pažymėtos 
specialiu lipduku – spalvota 
dėlione „Biblioteka visiems“, 
kuri, pasak ministerijos žymi 
bibliotekų ketinimą didinti 
paslaugų prieinamumą neįga-
liesiems, skatinti visuomenės 
informuotumą ir ugdyti tole-
ranciją.

Pažymima, kad vaikams su 
autizmo spektro sutrikimais 
būdingas jautrumas ir reak-
cija į sensorinius dirgiklius, 
sukeliančius nerimo, panikos 
priepuolius.

„Tad kiekvienai viešųjų bi-
bliotekų parengtas specialus 
rinkinys („sensorinis gesin-
tuvas“), kurį sudaro palapinė 
bei lytėjimo, garsinės ir vizu-
alinės priemonės, padedan-
čios lankytojams suvaldyti 
kilusį nerimą, nusiraminti, 
atsipalaiduoti. Šios priemo-
nės skirtos ne tik autizmo 
spektro, bet ir kitų kalbos bei 
komunikacijos sutrikimų tu-
rintiems lankytojams“, – in-
formuoja ministerija.

Bibliotekų specialistams, 
be jau minėtų priemonių, 
parengtas ir kvalifikaci-
nis-pažintinis vaizdo filmas, 
supažindinantis su autizmo 
spektro sindromu, teikiantis 
patarimų, kaip elgtis, į ką 
atkreipti dėmesį bendraujant 
su autizmo spektro ir kalbos 
bei komunikacijos sutrikimų 
turinčiais asmenimis – tiek 
vaikais, tiek suaugusiaisiais.

Naujovės diegiamos ben-
dradarbiaujant su autizmo 
spektro sutrikimo specialis-
tais, kalbos ir komunikacijos 
sutrikimų turinčių vaikų šei-
momis, Kultūros ministeri-
jos lėšomis.

BNS inform.

Australijoje ryklio užpultas žuvo vyras
Prie Australijos šiau-

rės-vakarų pakrantės žuvo 
ryklio sukandžiotas vyras, 
pranešė vietos tarnybos.

Policija į Keiblo paplū-
dimį, kuris yra populiarus 
tarp turistų, buvo iškviesta 
sekmadienio ryte.

Vyras buvo ištrauktas iš 
vandens ir jam buvo suteikta 
medicininė pagalba, tačiau 
jis neišgyveno.

„Policija gali patvirtinti, 
jog, deja, vyras mirė“, – pra-
nešime nurodė Vakarų Aus-
tralijos valstijos policija.

Ryklių užpuolimų prie 
Keiblo paplūdimio – 22 ki-
lometrų ilgio balto smėlio 
ruožo netoli Brumo miesto – 
pasitaiko retai.

Tačiau tarnybos papras-
tai būna priverstos kartą ar 
dukart per metus uždaryti 
paplūdimį, kai netoliese pas-

tebima mirtinai pavojingų 
krokodilų.

Šis mirtimi pasibaigęs ry-
klio užpuolimas Australijos 
vandenyse yra jau aštuntasis 
šiais metais.

Rykliai per tą pat laiko-
tarpį sukandžiojo mažiau-
siai 22 žmones, pranešė 
vyriausybinė organizacija 
„Taronga Conservation So-
ciety Australia“.

BNS inform.

Atidengtas paminklas 
Giedraičių mūšiui atminti

Minint 100 metų Gie-
draičių mūšio sukaktį šalia 
Giedraičių miestelio Molėtų 
rajone Lietuvos kariuome-
nės iniciatyva iškilo naujas 
Nepriklausomybės kovų at-
minimo simbolis.

Mūšio vietoje ant kalvos 
atidengta skulptūra – stilizuo-
tas pabūklas, skirtas Giedrai-
čių mūšio šimtmečiui pami-
nėti, pranešė Krašto apsaugos 
ministerija.

„Giedraičių mūšis yra svar-
bi Lietuvos kariuomenės per-
galė: kariai apgynė Lietuvos 
nepriklausomybę, nepraleido 
okupacinių pajėgų tolyn į Lie-
tuvos šiaurę. Visos kovos dėl 
Lietuvos kontekste tai yra ir 
pralaimėjimas, nes nesugebė-
jome atsiimti sostinės Vilniaus. 
Tokia priešprieša lietuvių ir 
lenkų tautoms buvo didžiulis 
pralaimėjimas: kai du pešasi, 
kariauja, tai trečias laimi“, – 
sakė Lietuvos kariuomenės 
vadas generolas leitenantas 
Valdemaras Rupšys.

Pasak vado, tarpukario Lie-
tuvos ir Lenkijos nesutarimais 
po kelių dešimtmečių pasi-
naudojo Rusija ir abi tautos 
vėl kentėjo iki 1990 metų. 

Istorinei pergalei atmin-
ti mūšio vietoje atidengtas 
skulptoriaus Džiugo Jurkūno 
sukurtas paminklas. Rūdimis 
padengtas pabūklas simboli-
zuoja sąjungą tarp prieš šimtą 
metų kariavusių pusių. Pamin-
klo šonuose aprašyta tuometi-
nė situacija ir mūšio eiga.  

„Šiuo paminklu ne tik pa-
gerbiame savo karius ir jų 
narsą, bet ir parodome mūsų 
draugams lenkams, kad ne-
verta mums būti nedraugais, 
kad tas trečiasis tokia situa-
cija daugiau nepasinaudotų,“ 
– sakė Lietuvos kariuomenės 
vadas gen. ltn. V. Rupšys

Prieš 100 metų Lietuvos 
kariuomenei sustabdžius len-
kų generolo  Lucjano Želigo-
wskio dalinių veržimąsi gilyn 
į Lietuvą, buvo apginta Lietu-
vos laisvė.

BNS inform.

Naujas Kinijos povandeninis aparatas 
pasiekė giliausios pasaulyje 
vandenyno įdubos dugną

Kinija tiesioginiame ete-
ryje parodė ant vandenyno 
dugno nusileidusio savo nau-
jo pilotuojamo povandeninio 
aparato perduotą vaizdo įrašą, 
nufilmuotą per vėliausią šalies 
mokslininkų ekspediciją į Že-
mės giliausią įdubą.

Aparatas „Fendouzhe“ („Sie-
kėjas“), kuriame buvo trys tyri-
nėtojai, nusileido daugiau nei 10 
tūkst. metrų į Ramiojo vandeny-
no Marianų įdubą, pranešė vals-
tybinis transliuotojas CCTV.

Vaizdo įraše, nufilmuotame ir 
perduotame giliavandenės kame-
ros, matyti, kaip žaliai baltas ap-
aratas, apsuptas nuolaužų debesų, 
juda tamsiu vandeniu ir lėtai nusi-
leidžia ant įdubos dugno.

„Fendouzhe“ anksčiau šį mė-
nesį nustatė nacionalinį rekordą, 
įvykdęs pilotuojamą giliavandenį 
pasinėrimą į 10 909 m gylį – šiek 

tiek mažesnį už 10 927 m pasau-
lio rekordą, 2019 metais pasiektą 
vieno amerikiečių tyrinėtojo.

Povandeninis aparatas, turintis 
robotizuotą ranką biologiniams 
mėginiams rinkti ir hidroloka-
toriaus „akis“, analizuojančias 
garso bangas aplinkiniams objek-
tams nustatyti, panardinamas jau 
ne pirmą kartą, siekiant išbandyti 
jo galimybes.

Jis stebi „daugybę rūšių ir 
gyvų organizmų pasiskirstymą 
vandenyno dugne“, CCTV iš lai-
vo pranešė mokslininkai.

Tyrinėtojai rinks mėginius 
savo darbui, pažymėjo transliuo-
tojas.

„Reikia atlikti daugiau nei du 
bandymus, kad galėtume pava-
dinti tai tikra sėkme“, – antradie-
nį CCTV sakė misijoje dalyvau-
jantis Kinijos mokslų akademijos 
tyrėjas Zhu Minas

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

AVINAS. Dar-
be gali būti kadrų 
pokyčių. Ketvir-
tadienį tikėtina 

sulaukti įdomaus verslo pasiū-
lymo, neskubėkite jo atmesti, 
bent jau apsvarstykite. Penk-
tadienį būkite itin atsargūs ir 
racionalūs, antraip rizikuojate 
patirti didelių neplanuotų išlai-
dų. Nekeiskite įprastos darbo 
veiklos. Gali būti, kad verslo 
reikalai bus susiję su kitu mies-
tu, galbūt ten numatomas dar-
bas, naujo įmonės filialo stei-
gimas. Pažįstami patikės jums 
savo svarbias asmenines pa-
slaptis. Privalote jas išsaugoti. 
Penktadienį galbūt verta pa-
galvoti apie susitaikymą, apie 
prarastų meilės ryšių atkūrimą. 
Venkite nesusipratimų, susiju-
sių su gandais. Jei sugebėsite 
atsispirti pagundai suirzti, rei-
kalai klostysis palankiai. 

JAUTIS. Savai-
tės pradžioje neri-
zikuokite finansais, 
antraip liksite be 

grašio kišenėje. Ketvirtadie-
nį bus svarbus susitikimas su 
verslo partneriais, stenkitės 
jo eigą kreipti sau reikalin-
ga linkme. Darbe ir namuose 
ieškokite naujų idėjų, antraip 
rutina ir nuobodulys bus labai 
juntami. Tramdykite emoci-
jas, venkite aštrių žodžių. Jei 
diskutuodami nusileisite dėl 
smulkmenų, laimėsite kur kas 
didesnes pergales. Trečiadienį 
darbe laukite netikėtų situa-
cijų, panikos ir patikrinimų. 
Šeštadienį nusiteikite nedi-
delei išvykai. O sekmadienį 
praleiskite namuose: po tokios 
permainingos savaitės reikia 
atstatyti jėgas. Meilės fronte 
neįkyrėkite savo mylimajam, 
prašydami meilės įrodymų. Ir 
jau tuo labiau nerenkite jam 
kokių nors jausmų patikrini-
mų. Nebandykite kelti pavydo 
scenų.

D V Y N I A I .
Likimas suteiks 
progą išspręsti jau 
keletą metų jus 

kamuojančią problemą. Intui-
cija pakuždės patį geriausią jos 
sprendimo būdą. Lydės jaus-
mas, kad visas aplink jus ir ju-
myse tvarkosi. Jausitės mylimi 
ir mylėsite. Santykiai su my-
limu žmogumi taps artimesni, 
tvirtesni, patikimesni. Jei klau-
site esminių dalykų, sulauksite 
teigiamų atsakymų. Užplūs 
jausmingumo, emocionalumo 
banga. Nepameskite galvos, 
nes meilė, nors ir labai svarbi, 
yra tik viena iš gyvenimo da-
lių. Džiugins ir tai, kad kilusias 
problemas galėsite spręsti ne 
vienas, o su artimaisiais. 

VĖŽYS. Iš 
pirmo žvilgsnio 
atrodys, kad sa-
vaitė labai rami ir 

viskas plaukia savo eiga. Ta-
čiau nemanykite, kad galėsite 
nieko neveikti. Kad galėtumė-
te mėgautis rezultatais, teks 

Astrologinė prognozė savaitei 
įdėti daug nuobodaus juodo 
darbo. Savaitgalis – sėkmingų 
pirkinių metas. Į praeitį pama-
žu slinks kitados labai aštrios 
nuoskaudos, ilgą laiką kanki-
nusios problemos. Ši savaitė 
– proga kilti: užmegzti nau-
jus santykius, pasvarstyti apie 
naują profesiją, ar jau esamoje 
siekti aukštesnio lygio. Išdrįs-
kite tai padaryti, ir be pakilu-
sios savivertės, po kurio laiko 
dar turėsite ir puikų papildomų 
pajamų šaltinį. Nors pykdys 
tai, kad darbas suėda didžiąją 
dalį laiko, visgi jo atnešami 
rezultatai maloniai džiugins. 
Meilės fronte – atvirumo me-
tas. Jei norite, kad santykiai 
vystytųsi, atvirai ir be nuos-
kaudų atsakykite į mylimo 
žmogaus klausimus. Kalbėkite 
labai aiškiai ir nedviprasmiš-
kai, nes užuominos šiuo metu 
patikimiausias būdas sugadinti 
santykius. 

LIŪTAS. An-
tradienį ir trečia-
dienį teks ginti 
savo nuomonę ir 

pažiūras kaip tikram liūtui. 
Penktadienis – pavojinga die-
na tvarkantiems finansus, tik 
nesugalvokite pasiimti kredi-
to, nes paskui bus labai sunku 
atiduoti. Apskritai, tądien kils 
nenumaldomas noras ieškoti 
nuotykių ant savo galvos, ypač 
apakintam aštrių emocijų. Ge-
riau nerizikuokite. Karjeros 
srityje – svarbių pasirinkimų 
metas. Nesispyriokite, geriau 
leiskite įvykiams plaukti savo 
vaga. Antradienį turėsite progą 
ištaisyti senas klaidas. Ir mei-
lės srityje ši savaitė bus kupina 
spalvų, emocijų, įvykių. Mė-
gaukitės gyvenimu ir nesukite 
galvos dėl smulkmenų. 

M E R G E L Ė . 
Ramus finansų 
užutekis erzins. 
Svarbu tinkamai 

planuoti išlaidas. Ir, žinoma, 
aplenkti parduotuves dideliu 
lanku. Darbe kartais dera ly-
derio pozicijas užleisti kitiems, 
dirbti komandoje. Išmokite 
pasitikėti jus supančiais žmo-
nėmis. Nes kiek gi galite visus 
reikalus ir problemas tempti 
ant savo pečių? Nors ir esate 
gerasis samarietis, visgi verta 
pataupyti jėgas ir pinigus ne 
kitų, o savo reikalams. Šešta-
dienį skirkite laiko namams.

S VA R S T Y -
KLĖS. Ginkite 
savo darbo rezulta-
tus, nes netrūks no-

rinčiųjų juos pateikti kaip savo. 
Savaitės viduryje kuo mažiau 
pasakosite apie savo planus, 
tuo greičiau jie išsipildys. Sa-
vaitgalį nekelkite skandalų 
dėl menkniekių. Penktadienį 
pajusite energijos ir emocijų 
pliūpsnį. Ramiai praleiskite 
laiką su artimaisiais, mėgauki-
tės jų draugija, atgaukite jėgas.  

S K O R P I O -
NAS. Darbe sten-
kitės remtis vien 

tik faktais, blaiviai žiūrėkite į 
situaciją. Laukite netikėtų įvy-
kių, kurie gali kardinaliai pa-
keisti gyvenimą. Galbūt surasi-
te gyvenimo meilę, galbūt teks 
ištarti lemtingąjį „taip“. Profe-
sinėje srityje laukia produktyvi 
savaitė, kuri atneš nemenkas 
pajamas. Savaitės pabaigoje 
laukia įdomus, perspektyvus 
darbas. Tik būkite objektyvus 
sau ir aplinkiniams. Tai padės 
išspręsti tam tikrus profesinius 
nesklandumus. 

ŠAULYS. Turė-
site tiesiog pasakiš-
kų galimybių. Jei 
tik negalvosite vien 

apie save ir padėsite aplinki-
niams. Situacija palanki nau-
jų galimybių paieškai, naujų 
kontaktų, pažinčių mezgimui. 
Kaip magnetas trauksite sė-
kmę. Šeimyniniai nesutarimai 
išnyks tarsi savaime. Penkta-
dienį turėsite puikų laiką da-
lykiniams susitikimams, įdo-
miems pasiūlymams. Darbas 
ir uždarbis džiugins. Meilės 
srityje derėtų elgtis apdairiau. 
Mat jei manote, kad jūsų flirto 
su pašaliniais artimas žmogus 
nepastebi, tai labai klystate. Ir 
jau nebandykite tuo sukelti jo 
pavydo, nes nemalonumai ir 
barniai garantuoti.

OŽIARAGIS. 
Jums reikia patiki-
mų partnerių. Jie 
– tolesnės sėkmės 

laidas. Nepradėkite naujų dar-
bų, verčiau ramiai užbaikite 
pradėtus. Pernelyg neatsipa-
laiduokite, antraip nespėsite 
atlikti užduočių laiku ir tinka-
mai. Laukia patikra darbe arba 
kitoks egzaminas, galite susi-
durti su mokesčių inspekcija, 
kitomis valstybinėmis institu-
cijomis. Trečiadienį teks pade-
monstruoti tvirtą charakterį, o 
penktadienį lauks darbingumo 
pikas. Jei dirbsite, o ne imituo-
site darbą, tądien daug pasiek-
site.

VA N D E N I S . 
Klausykite intui-
cijos. Trečiadienį 
laukia tam tikri 

nesutarimai su kolegomis. 
Ketvirtadienį pradžiugins pa-
pilnėjusi piniginė. Klausykite 
kolegų, jie pamėtės gerų idė-
jų. Tikėkite savimi, nevenkite 
naujovių. Nebijokite investuoti 
į išsilavinimą: ar savo, ar vai-
kų. Atėjo laikas skirti daugiau 
laiko šeimai. Jei esate vieni-
šius, neskubėkite kartis ant ka-
klo pirmam sutiktajam.

ŽUVYS. Būta ir 
geresnės finansinės 
situacijos, todėl ap-
galvokite, ar jums 

tikrai reikalingi visi suplanuoti 
pirkiniai. Vadovybės pavedi-
mus pildykite tiksliai ir laiku, 
antraip nemalonumų neišveng-
site. Antradienį labai kritiškai 
vertinkite tuos, kurie bando pa-
dlaižiauti. Savaitės pabaigoje 
mėgausitės savo darbu. O se-
kmadienį skirkite laiko šeimai.

PRO MEMORIA
Juodupės seniūnija:
BERNARDAS JULIUS GUZAS  1945-08-04 - 2020-11-18
Rokiškio kaimiškoji seniūnija:
JANINA KIRSTUKIENĖ 1931-06-06 - 2020-11-14

Dėl Aldonos Strumskienės mirties 
nuoširdžiai užjaučiame artimuosius.

Taikos g. 1-ojo namo 
5-osios laiptinės gyventojai

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

„Sidabrinių gervių“ apdovanojimuose 
triumfavo K. Kaupinio „Nova Lituania“

„Sidabrinių gervių“ ap-
dovanojimuose sekmadienį 
triumfavo režisieriaus Ka-
rolio Kaupinio vaidybinis 
filmas „Nova Lituania“, nu-
galėjęs šešiose kategorijose.

Debiutinis K. Kaupinio il-
gametražis vaidybinis filmas 
„Nova Lituania“, pasakojan-
tis apie utopinį planą sukurti 
atsarginę Lietuvą, laimėjo 
geriausio 2020 metų filmo, 
scenarijaus autoriaus ir reži-
sieriaus apdovanojimus.

Aktoriams Rasai Samuo-
lytei ir Vaidotui Martinaičiui 
„Sidabrinės gervės“ įteiktos 
už „Nova Lituania“ antrapla-
nius aktorės ir aktoriaus vai-
dmenis. Sidabrinė gervė“ už 
geriausią kino dailininko dar-
bą šiame filme buvo skirta a. 
a. Audriui Damuliui. Šį apdo-
vanojimą atsiėmė režisierius 
K. Kaupinis. 

„Nova Lituania“ iš viso 
pretendavo į daugiausiai – 12  
apdovanojimų. Devyniolikoje 
kategorijų iš viso varžėsi be-
veik 40 filmų, pranešė organi-
zatoriai.

Kadangi nacionaliniai kino 
apdovanojimai grįžo po per-
traukos, atrankos komisija 
nusprendė atskirai apdova-
noti geriausius ir 2019-ųjų, ir 
2020-ųjų kino kūrinius.

Režisierės Marijos Kavta-
radzės filmas „Išgyventi vasa-
rą“ įveikė konkurentus „Vox 
Populi“ kategorijoje. Šiame 
filme vieną pagrindinių vai-
dmenų sukūrusi aktorė Indrė 
Patkauskaitė buvo apdovano-
ta „gerve“ už geriausią akto-

rės vaidmenį.
Šių metų ceremonijos nau-

jiena buvo „Žalioji gervė“. 
Specialaus apdovanojimo sta-
tulėlė buvo pagaminta iš eko-
loginių medžiagų, o teikiama 
už filmą, kuris ragina gyventi 
harmonijoje su aplinka. Ap-
dovanojimas atiteko filmo 
„Rūgštus miškas“ kūrėjams.

„Auksinė gervė“ už viso gy-
venimo nuopelnus lietuviškam 
kinui teko a. a. prodiuseriui 
Kęstučiui Petruliui, kuris kinui 
atidavė 40 metų. Prisiminimų 
filme apie jį pasakojo buvę 
bendražygiai – aktorius Vidas 
Petkevičius, režisieriai Au-
drius Stonys ir Janina Lapins-
kaitė, operatorius Algimantas 
Mikutėnas, prodiuseris Arūnas 
Stoškus. 

Ilgametražis vaidybinis fil-
mas „Izaokas“ pelnė dvi „Si-
dabrines gerves“. Operatoriaus 
apdovanojimą atsiėmė Narvy-
das Naujalis bei kompozitorių 
duetas – Agnė Matulevičiūtė ir 
Domas Strupinskas. 

Prodiuseris Lukas Trimonis 
apdovanotas už geriausią ben-
dros gamybos filmą „Olegas“, 
tiek kuriuo dirbo Lietuvos, 
Latvijos, Belgijos, Prancūzijos 
kūrėjai.

Už geriausią aktoriaus vai-
dmenį filme „Olegas“ buvo 
apdovanotas Valentinas Novo-
polskis.

Tris „Sidabrines gerves“ 
pelnė dokumentinio filmo 
„Animus animalis“ kūrėjos 
Aistė Žegulytė ir Giedrė Bu-
rokaitė, garso režisierius Jonas 
Maksvytis bei montažo reži-
sierius Mikas Žukauskas.

Trumpametražio filmo 
kategorijoje nugalėjo filmas 
„Kolektyviniai sodai“, jo kū-
rėjai – prodiuserė Viktorija 
Seniut ir režisierius Vytautas 
Katkus.

Geriausio animacinio 
filmo kategorijoje laimėjo 
„Žonglierius“, kurį sukūrė 
Skirmanta Jakaitė ir Agnė 
Adomėnė.

Apdovanojimą už geriau-
sią profesinę meistrystę pelnė 
virtualios realybės filmo „An-
gelų takais“ kūrėjai Kristina 
Buožytė ir Vitalijus Žukas.

„Sidabrinės gervės kiauši-
niu“ buvo apdovanoti du stu-
dentų darbai. Geriausiu 2019 
metų filmu šioje nominacijoje 
pripažinta juosta „Nacionali-
nės premijos laureatų vaikai“ 
(režisierė Kamilė Milašiūtė), 
o 2020-ųjų metų – „Šeima“ 
(režisierius Titas Laucius). 

Planuota, kad kino apdo-
vanojimai vyks „Siemens“ 
arenoje Vilniuje, tačiau dėl 
koronaviruso grėsmės statulė-
lės įteiktos saugioje aplinkoje, 
o pati ceremonija nufilmuota. 
Sekmadienį per TV3 buvo pa-
rodytas jos įrašas.

Kino apdovanojimus „Si-
dabrinė gervė“ organizuoja 
Audiovizualinių kūrinių auto-
rių teisių asociacija AVAKA, 
pernai laimėjusi konkursą ir 
įgijusi teises į šiuos apdova-
nojimus bei statulėlę.

Naujienų agentūros BNS 
informaciją atgaminti visuo-
menės informavimo priemo-
nėse bei interneto tinklala-
piuose be raštiško UAB BNS 
sutikimo draudžiama.
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ANEKDOTAI

sunkumo seifą?
– Mano vietoje kiekvienas 

taip pasielgtų. Aš čia dirbu, o 
alga tik rytoj...

***
Bokso pasaulio čempionas 

nusipirko labai brangią striukę. 
Olimpinių žaidynių metu ją 
pakabino bendroje sportininkų 
drabužinėje. Ir raštelį pridėjo: 
„Užmušiu tą, kuris bandys ją 
apsivilkti“. Grįžo iš treniruotės. 

O striukės nėra. Tik raštelio 
apačioje prirašyta: „O tu 
pirma pavyk. Sprinto pasaulio 
čempionas“.

***
Dvi blondinės ateina į 

automobilių turgų mašinos 
pirkti. Viena sako:

– Klausyk, o kokios 
mašinos tu nori?

– Mersedeso.
– O kaip tu tokią rasi? 

Pažiūrėk, kiek jų čia daug.
– Man bachūrai sakė, kad 

mersas tai tokia mašina, kurios 
priekyje nupieštas žiedelis, ant 
kurio užtempti stringai.

***
Vaikinukas nusprendė 

išbandyti panelės kosmetiką. 
Išsitraukė pirmą pasitaikiusį 
buteliuką ir jo turinį užsitepė 
ant lūpų.

– Nesuprantu, kaip jūs tokią 
bjaurastį galit tept?

– Jonai, čia gi nagų lakas.
***
Paauglės tėvai kalbasi. 

Tėvas:
– Aš buvau neteisus. Tie 

auskarai iš tiesų nuostabus 
dalykas. 

Mama:
– Taip, tas auskaras nosyje 

labai padeda kasryt pažadinti 
mūsų mergaitę. Nuo to laiko, 
kada jį įsivėrė, dar nė karto 
nepavėlavo į mokyklą.

***
Karinis paradas. 

Naujalietuvis pasistatė šalia 
pėstininkų kovos mašinos 
savo mersą. Aišku, mašina 
besisukdama užkliudė mersą. 

Vienoje patalpoje Valandų 
Naktinę meldėsi vienuoliai: 
benediktinas, pranciškonas, 
dominikonas, karmelitas ir 
jėzuitas. Staiga dingo elektra 
ir patalpa paskendo tamsoje. 
Po kurio laiko elektra atsirado 
ir vienuoliai vienas kito ėmė 
klausinėti, ką veikė tamsoje. 
Benediktinas ir toliau meldėsi 
Valandų liturgiją, nes žinojo 
ją mintinai. Pranciškonas 

mąstė apie žmogaus sesę 
tamsą, karmelitas – apie 
žmogaus sielos tamsą. 
Dominikonas apmąstė elektros 
prigimtį. O jėzuitas... pakeitė 
saugiklius.

***
Gaisras biurų pastate. 

Žurnalistai apstojo aprūkusį 
vyruką ir klausia:

– Kaip sugebėjote išnešti 
iš degančios patalpos tokio 

www.rokiskiosirena.lt

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Lapkričio 24 d. Naktį 2

Dieną 6
V,  
3-8 m/s

Lapkričio 25 d. Naktį 5
Dieną 8

V,
3-8 m/s

Lapkričio 26 d. Naktį 3
Dieną 4

PV, 
4-9 m/s

Orų prognozė lapkričio 24-26 d.

Naujalietuvis išlipa ir piktai 
pabarbena į mašinos šarvus. 
Pro liuką išlenda stambokas 
raumeningas karys ir klausia:

– Ko tamsta norėtumėt?
– Ėėėėė, gal galėtumėt man 

trylikto numerio veržlėraktį 
paskolint?

– Atleiskite, tamsta, mes iki 
40 numerio paprastai rankomis 
sukame.

***
Blondinė įsidarbino 

sekretore. Po kelių dienų ji 
giriasi draugėms:

– Kad jūs žinotumėt, kaip 
šefas mano darbu patenkintas. 
Net dovaną padovanojo.

– Kokią?
– Žodyną.
***
Jei jums baigėsi antialerginis 

tepalas, neskubėkite išmesti 
tūtelės. Jos kampeliu labai 
patogu kasytis.

***
Buhalteris skaito dukrytei 

pasaką apie Pelenę. Mergytė 
susižavėjusi:

– Tėti tėti, o kai moliūgas 
virsta auksine karieta, tai tai 
laikoma ar pajamomis, ar 
padidėjusia turto verte?

***
Gorbačiovas su Bušu 

draugystės vardan nusprendė 
apsikeisti... sekretorėmis. 
Amerikietė, po pusės metų 
darbo Kremliuje rašo: „Čia 
sekretorės nešioja tokius 
ilgus sijonus, kad beveik 
nematyti mano idealių kojų“. 
Gorbačiovas irgi gauna laišką: 
„Čia, Amerikoje, sekretorės 

verčiamos nešioti tokius 
trumpus sijonus, kad matyti, 
dovanokite, ne tik pistoleto 
dėklas, bet, ir dar kartą 
atleiskite, kiaušiniai“.

***
Paryžius. Sankryža. Stovi 

kabrioletas. Šviesoforo 
raudonas signalas. Stovi. 
Geltonas – stovi. Žalias – irgi 
nė iš vietos. Policininkas 
prieina prie vairuotojos:

– Madam, tikriausiai jums 
šios spalvos nepatinka?

***
Net naminukas Lenino 

mauzoliejuje turi KGB 
majoro laipsnį.

***
Išmanusis televizorius 

su garsiniu valdymu per 
paskutiniąsias „Žalgirio“ 
rungtynes vis taikėsi perjungti 
mokamą erotikos kanalą.

***
Kurorto nardymo 

instruktorius ruošia naują 
grupę:

– O dabar mes aptarsime 
tipines nardymo klaidas, 
pasiremdami trijų skenduolių 
iš vakarykštės grupės 
pavyzdžiais.

***
Naujalietuvis meno 

galerijoje:
– Atleiskite, ar čia Monė 

paveikslas?
– Ne. Gogeno.
– O šitas tai tikrai Dali.
– Ne, Van Gogo.
– O va čia tai tikrai Pikaso. 

Tikrai tikrai.
– Ne, pone. Tai veidrodis.

l Namų kvapai 
l Mako satino patalynė

l Rankšluosčiai
l Žvakidės, kvapnūs vaško lapeliai

M. K. Čiurlionio 1-2, Rokiškis

• Gerą šaldytuvą-šaldiklį. 180 
cm aukščio, 60 cm pločio. Mažai 
naudotas, Sharp, spalva dramblio 
kaulo perlamutras. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 688 88 401. Rokiškis
• Automatinę skalbimo mašiną. 
Puikiai veikia. A+A klasės, 6 kg. 
Kaina 85 Eur. Tel. 8 623 02 342. 

Rokiškis
• Veikiantį naudotą šaldytuvą. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 672 36 117. 
Rokiškis
• Naują, nenaudotą skalbimo 
mašiną. Tel. 8 615 28 891.  
Rokiškis
• Vokišką dujinę viryklę su orkaite. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 676 31 111. 
Rokiškis

• Puikiai veikiančią automatinę 
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

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

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


