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UAB „ROKIŠKIO 
AUTOBUSŲ PARKAS”

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

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

Autobusų nuomos paslaugos.
Išorinė reklama ant keleivinių transporto priemonių.

Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt

www.rokiskiosirena.lt

Seimo narys jau beveik subūrė komandą

2 p.
Seimo nario Vidmanto Kanopos patarėjais apygardoje tapo Aldona Minkevičienė ir Antanas Taparauskas, „                                               Rokiškio Sirenos“ nuotr.

Pagaminta Rokiškyje. Rokiškio GRAND sūrio gamyba

2 p.

Paaiškėjo „spalvų karo“
Panevėžio gatvėje 
priežastys

2 p.
Dėl to, kad Panevėžio gatvės kiemuose esančio pravažiavimo keliuko 
vingyje būtų draudžiama statyti automobilius, Panevėžio 24-ojo namo 
gyventojai kreipėsi į Saugaus eismo komisiją. 

L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

2 p.
Mažėja šilumos 
kaina
Covid-19 atvejų rajone
skaičius vis dar auga

2 p.

Muziejaus aplinką „pagražinę“ bebrai
sugaudyti, o medžiams – mirties nuosprendis

3 p.



2 psl.2020-11-27

Nepriklausomas rajono laikraštis

Seimo narys jau beveik subūrė komandą
Sėlos rytinėje apygar-

doje išrinktas Seimo narys 
Vidmantas Kanopa (nuotr.)  
baigia formuoti savo ko-
mandą. Jau paskelbti trys 
jo patarėjai: Seime jam 
talkins Liudvika Trasyky-
tė-Raslanienė, o apygardo-
je – Antanas Taparauskas 
ir Aldona Minkevičienė.

Kaip teigė Seimo narys, 
dėl patarėjos Seime apsi-
spręsti nebuvo sunku: L. 
Trasykytė-Raslanienė turi 
nemažai šio darbo patirties. 
„Žinojau, kaip ji dirba, todėl 
ir pakviečiau tapti patarėja“, 
– sakė pašnekovas.

Buvusią „Gimtojo Rokiš-
kio“ korespondentę Aldoną 
Minkevičienę V. Kanopa pa-
tarėja rinkosi dėl jos patirties, 
bei gero rajono reikalų išma-
nymo. Pasak Seimo nario, A. 
Minkevičienė bus atsakinga 
už viešuosius ryšius, prii-
minės interesantus kabinete 
apygardoje, taip pat, pačiam 
V. Kanopai negalint dalyvau-
ti, atstovaus jį įvairiuose ren-
giniuose.

Antanas Taparauskas de-
rins UAB „Rokiškio autobu-
sų parkas“ direktoriaus parei-
gas su patarėjo darbu. Kad jis 
užims antras pareigas, rajono 

merui Ramūnui Godeliauskui 
tapo staigmena. „Tik iš jūsų 
tą išgirdau“, – į klausimą, 
ar rajono savivaldybė sutiko 
leisti A. Taparauskui užimti 
papildomas pareigas, atsakė 
meras.

A. Taparauskas patiksli-
no, kad patarėju dirba nuo 
lapkričio 19-osios. Apie 
tai informavo tiesioginį 
savo vadovą – savivaldybės 
administracijos direktorių. 
Neinformuoti negalima: Sei-
mui A. Taparauskas iš rajono 
savivaldybės turėjo pateikti 
specialią pažymą, kad nesi-

kirs jo vieši ir privatūs inte-
resai. Be to, kaip sakė pašne-
kovas, jis patarėju dirbs tik 
puse etato, todėl galės tinka-
mai eiti abejas pareigas, yra 
suderintas jo darbo laikas. A. 
Taparauskas, pasak V. Kano-
pos, bus atsakingas už darbą 
su Lietuvos socialdemokratų 
partijos Rokiškio skyriaus 
nariais, taip pat atstovaus jį 
renginiuose. 

Dar vieną patarėją, kuris 
dirbs Kupiškyje, V. Kanopa 
pasirinks artimiausiu metu. 
Dėl kandidatūros bus taria-
masi ir su kupiškėnais ben-

drapartiečiais.
Kaip sakė Seimo narys, 

detaliau apie pareigų pasida-
linimą tarp patarėjų bus ga-
lima kalbėti kiek vėliau, kai 
nusistovės Seimo darbas bei 
darbas apygardoje pandemi-
jos metu. 

Seimo narys taip pat turės 
ir tris visuomeninius patarė-
jus. Dainora Mineikienė jam 
patarinės švietimo, Vilmantas 
Raupys – teisės klausimais. O 
dėl trečiojo patarėjo dar neap-
sispręsta.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Paaiškėjo „spalvų karo“ Panevėžio gatvėje priežastys
„Rokiškio Sirena“ jau rašė 

apie „spalvų karą“ Panevė-
žio gatvėje: ties „kinų sie-
na“ vadinamu Panevėžio g. 
26-uoju daugiabučiu kažkas 
ant šaligatvio bortelio nuda-
žė geltoną liniją, turinčią si-
gnalizuoti vairuotojams, kad 
toje vietoje negalima statyti 
automobilių. Tai buvo pada-
ryta lapkričio 17-ąją. Tačiau 
jau kitą dieną geltona linija 
buvo užpiešta juodais dažais. 
Rokiškio miesto seniūnas 
Arūnas Krasauskas pasako-
jo, kad ir liniją nubrėžė, ir 
ją juodais dažais užmaskavo 
to paties Panevėžio 24-ojo 
namo gyventojai.

Vilties 2-ojo ir 4-ojo bei 
Panevėžio gatvės 24-ojo, 26-
ojo ir 30-ojo namų suformuo-
tas vidinis kiemas su mažomis 
automobilių stovėjimo aikšte-
lėmis ir siauru keliuku prava-
žiuoti – amžinas galvos skaus-
mas ne tik tuose namuose 
gyvenantiems vairuotojams. 
Statant automobilius čia ga-
lioja taisyklė – kas pirmesnis, 
tas gudresnis, arba išvažiavai 
– vietą praradai. Nenuostabu, 
kad norintieji mašinas pasista-
tyti arčiau namų, dažnokai jas 

pastato kaip tik keliuko vin-
gyje, ir taip užkemša išvažia-
vimą iš kiemo. Dar blogiau: 
vakarais sunku prie laiptinių 
privažiuoti greitosios pagal-
bos, policijos automobiliams. 
Apie tai, kad tarp mašinų iš-
sisuktų ugniagesių mašina, nė 
kalbos nėra. Kaip sakė seniū-
nas A. Krasauskas, neapsiken-
tę Panevėžio g. 24-ojo namo 
gyventojai sumanė uždrausti 
pravažiavimo vingyje statyti 

automobilius. Tam reikia ša-
ligatvio bortą pažymėti hori-
zontalaus žymėjimo ištisine 
geltona linija. Tačiau tokią 
liniją piešti savavališkai nega-
lima. Gyventojams buvo nu-
rodyta dėl žymėjimo kreiptis 
į Rokiškio miesto seniūniją, o 
ši prašymą perduos svarstyti 
Saugaus eismo komisijai. Ta-
čiau patarimą namo gyvento-
jai suprato kaip leidimą, todėl 
ir buvo geltonais dažais nu-

purkšta geltona linija. Supratę 
klaidą, kitą dieną ją uždažė to 
paties namo gyventojai.

Dabar gi seniūnijoje yra 
pateiktas jų prašymas, jis bus 
svarstomas Saugaus eismo 
komisijoje. Ir jei ji pritars, 
tuomet pravažiavimo vingyje 
jau bus nubrėžta legali ištisinė 
geltona linija, prie kurios sta-
tyti automobilius draudžiama.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Pagaminta Rokiškyje.
Rokiškio GRAND 
sūrio gamyba

Tęsiame video laidų ciklą „Pagaminta Rokiškyje“, 
kurioje supažindiname Jus su Rokiškyje gaminamais 
produktais. Jūsų dėmesiui procesas, kaip gaminamas 
žymusis Rokiškio GRAND sūris.

Jei dar nematėte pirmojo rubrikos „Pagaminta Rokišky-
je“ video, kuriame supažindinome su laikraščio „Rokiškio 
Sirena“ gamyba, kviečiame jį peržiūrėti „Rokiškio Sirenos“ 
laikraščio tinklalapyje, facebook ar youtube paskyrose.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Mažėja šilumos kaina
Nuo gruodžio 1 d. nusta-

tyta AB „Panevėžio ener-
gija“ vienanarė šilumos 
kaina už suvartotą šilumos 
kiekį – 4,22 ct/kWh (be 
PVM). Gyventojams šilu-
ma kainuos 4,60 ct/kWh 
(su 9 proc. PVM), kitiems 
vartotojams – 5,11 ct/kWh 
(su 21 proc. PVM). Šilumos 
kaina, lyginant su galiojan-
čia lapkričio mėn., mažėja 
2,5 proc. dėl AB „Panevė-
žio energija“ įvykdytų in-
vesticijų į šilumos gamybą, 
didinant biokuro panaudo-

jimą.

Palyginus su praėjusių 
metų gruodžio mėnesiu, šį 
gruodį centralizuotai tie-
kiamos šilumos kaina 13,5 
proc. mažesnė.

Pagal nustatytą šilumos 
kainą perskaičiuojama karš-
to vandens kaina. Nuo 2020 
m. gruodžio 1 d. gyvento-
jams karštas vanduo kainuos 
4,14 Eur (su 9 proc. PVM) 
už kubinį metrą.

Rajono savivaldybės
inform.

Covid-19 atvejų rajone
skaičius vis dar auga

Lapkričio 25-ąją co-
vid-19 buvo nustatytas de-
šimčiai rajono gyventojų. 
Per parą mirė du infekuoti 
pacientai – vienas Pane-
vėžio respublikinėje, kitas 
rajono ligoninėje, tačiau 
jie mirė ne nuo covid-19, o 
nuo gretutininių ligų. 

Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro Rokiškio 
skyriaus vyriausioji spe-
cialistė, laikinai vykdanti 
skyriaus vedėjo funkcijas, 
Daivutė Bulovienė „Rokiš-
kio Sirenai“ sakė, kad nuo 
epidemijos pradžios rajone 
viso registruoti 179 covid-19 
atvejai. 54 žmonės pasveiko, 
122 – gydomi, mirė 3 co-
vid-19 užsikrėtę asmenys.

Rajono ligoninėje šiuo 
metu covid-19 serga 11 dar-
buotojų ir 10 pacientų.

D. Bulovienė akcentavo: 
susirgusieji covid-19 apie tai 

nedelsiant privalo pranešti ir 
savo darbdaviams, ir vaikų 
ugdymo įstaigoms. 

„Žinią apie susirgimą pir-
masis gauna pats sergantysis. 
Jo pareiga – nedelsiant pra-
nešti savo darbdaviui, o jei 
turi vaikų, tai ir vaikų ugdymo 
įstaigoms. Mes nesitikėjome, 
kad sergantieji gali elgtis ap-
laidžiai, kol nesusidūrėme su 
tokiu atveju: susirgimas rokiš-
kėnui buvo nustatytas savait-
galį, o vaiko ugdymo įstaigai 
jis pranešė tik antradienį va-
karop. Laimė, kad bent savo 
vaiko į mokyklą neleido“, – 
sakė pašnekovė.

Kodėl toks pranešimas 
svarbus: tai padeda operaty-
viai atsekti sirgusiojo kon-
taktus ir užkardyti tolesnį 
ligos plitimą. „Būkime atsa-
kingi, saugokime save ir ki-
tus“, – ragino D. Bulovienė.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Muziejaus konkurse – beveik 90 atvirukų
Rokiškio krašto muziejus 

savo facebook paskyroje pa-
skelbė 87 Kalėdinių atviru-
kų konkurso darbus. 

Žiūrovai galės rinkti jiems 

labiausiai patikusius darbus, 
spausdami „patinka“.

Paskyros lankytojų bal-
savimas vyks iki gruodžio 
10-osios.
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Advokatas Albertas Kučinskas – 
tarsi Feniksas pakilo iš pelenų
A. Kučinskas, savo karjerą pradėjęs 1984 m. gruodžio 17 d., ją vėl tęsia. 
Nors nuo 2008 m. iki 2020 m. teko gintis pačiam, advokatas teisinin-
ko praktikos nenutraukė, konsultavo, teikė teisines paslaugas. 
Šiuo metu advokato pagrindinė darbo vieta įkurta Vilniuje –
A. Tumėno g. 4,Vilnius.
Teikiamos visos teisinės paslaugos (teisinės konsultacijos, procesinių 
dokumentų ruošimas, gynyba administracinėse ir baudžiamosiose 
bylose, atstovavimas civilinėse bylose). Planuose – kontoros skyrių 
steigimas, knygos naujo leidimo rengimas, paskaitų skaitymas.
Į advokatą A. Kučinską galima kreiptis telefonu 8 698 11447 
ar elektroniniu paštu: adv.albertas@gmail.com 

Į Nepriklausomybės aikštę 
atkeliavo eglutė

Nepriklausomybės aikštėje jau pastatyta žaliaskarė, 
kursianti mieste Kalėdų nuotaiką. „Esame labai dėkingi 
Topolių gatvės gyventojai, dovanojusiai eglutę“, – paslaptį, 
iš kur atkeliavo puošmena, atskleidė Rokiškio miesto se-
niūnas Arūnas Krasauskas.

Jis sakė, kad eglutė ir aikštė bus puošiama šiomis dienomis. 
Daug išlaidauti jos gražmenoms nežadama: ketinama tik įsigy-
ti papildomų girliandų. 

Miesto puošmenų papildomai neketinama pirkti. „Puošime 
miestą tomis, kurias turime. Sudėtingu laikotarpiu negalime 
daug išlaidauti puošmenoms“, – sakė miesto seniūnas.

„Rokiškio Sirena“ primena, kad miesto eglutė bus įžiebta 
gruodžio 4 d.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Šį sekmadienį – šv. Mišios
iš Panemunėlio bažnyčios

Šį sekmadienį prasideda 
Adventas. Sekmadienio šv. 
Mišias 12 val. „Rokiškio 
Sirena“ numato transliuoti 
iš Panemunėlio šv. Juozapo 
globos bažnyčios.

Kitą sekmadienį, gruo-
džio 6-ąją 9 val. numatoma 
šv.Mišių transliacija iš Ro-
kiškio šv. apaštalo evange-
listo Mato bažnyčios.

Negalintieji dalyvauti šv. 
Mišiose gyvai, tikintieji tie-
sioginę šv. Mišių transliaciją 
galės matyti „Rokiškio Sire-
nos“ facebook paskyroje. O 
šv. Mišių vaizdo įrašas bus 
„Rokiškio Sirenos“ tinkla-
lapyje www.rokiskiosirena.
lt bei laikraščio paskyroje 
youtube kanale.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

Muziejaus aplinką „pagražinę“ bebrai sugaudyti, 
o medžiams – mirties nuosprendis

„Rokiškio Sirena“ prieš 
trejetą savaičių rašė apie 
tai, kad Rokiškio krašto 
muziejaus aplinką: me-
džius aplink tvenkinius 
nuniokojo bebrai. Kaip ko-
mentavo Rokiškio miesto 
seniūnas Arūnas Krasaus-
kas, bebrus pavyko sugau-
dyti gana greitai. Tačiau jų 
padaryti nuostoliai didžiu-
liai. Ir nėra jokios garan-
tijos, kad jie tvenkiniuose 
neįsikurs vėl...

Sugaudė 
gana operatyviai
„Rokiškio krašto muzie-

jus ir miesto seniūnija po to, 
kai paaiškėjo bebrų padary-
tos eibės, susilaukė priekaiš-
tų, esą žvėrelius išgaudyti 
galėjo ir greičiau, kol jie ne-
spėjo tiek medžių nuniokoti.

Seniūnas A. Krasaus-
kas paaiškino, kad pama-
čius pirmuosius bebrų dar-
bų „pėdsakus“ buvo imtasi 
veikti greitai. Tačiau gauti 
leidimą medžioti šiuos žvė-
relius spąstais ne taip pa-
prasta. Visgi leidimas gautas  
ypač operatyviai. Ir spąstai 
tam tiko ne bet kokie: o tik 
sertifikuoti, kad gyvulėlis į 
juos patekęs, nesikankintų.

Ir kai bebrai pradėjo lįs-
ti į europinius, sertifikuotus 
spąstus, paaiškėjo, kodėl jų 
padaryta žala tokia didelė.
Mat į spąstus papuolė ganėti-

nai gausi šeimyna. Įdomu tai, 
kad pirma pakliuvo mažiau 
patyrę jos gyventojai – geras 
pustuzinis jauniklių, o tik po 
to – ir jų tėvai. „Patys pagal-
vokit, jei graužti kasnakt išei-
na kokie septyni gyvūnai, tai 
galima paskaičiuoti, kiek ža-
los jie vien per naktį padaro: 
gali apgraužti kokius 7-8 me-
džius. Per dvi naktis – dukart 
tiek. Todėl nereikia stebėtis, 
kad jie alėją prie tvenkinių 
nusiaubė taip greitai“, – sakė 
Rokiškio miesto seniūnas A. 
Krasauskas. 

Jis prisipažino, kad šalies ži-
niasklaida domėjosi ir žvėrelių 
likimu.  „Skambino žurnalistai, 
klausė, koks jų likimas. O ką 
mes žinom. Mūsų darbas buvo 
pasirūpinti, kad tvenkiniuose 

jų neliktų“, – sakė seniūnas. Ir 
pasirūpinta tinkamai: gaudyta 
laikantis taisyklių, sertifikuo-
tais spąstais.

Medžiams – sudie
Akylesni rokiškėnai pa-

stebėjo, kad aplink Rokiškio 
krašto muziejaus tvenkinius 
esantys pagraužti medžiai jau 
pažymėti ryškiaspalviais da-
žais. Rokiškio miesto seniū-
nas patvirtino: išgelbėti taip 
sužalotų medžių neįmanoma. 
Vadinasi, teks juos pjauti ir 
sodinti naujus. 

Tikrąjį žalos dydį
sunku įvertinti
Rokiškio miesto seniūnas 

A. Krasauskas atviras: lai-
mėtas tik vienas kovos su be-

brais tvenkiniuose raundas. 
Prieš tai viena šių žvėrelių 
šeimyna buvo išgyvendinta 
dar pavasarį. O štai rudeniop 
tvekinuose įsitaisė nauja.

Pašnekovas neslepia: dva-
ro tvenkiniai vilioja žvėre-
lius. Jie į šią patrauklią vietą 
ateina nuo Rokiškio ežero 
pusės. 

Ir rokiškėnai, pasak seniū-
no, pamatė tik akivaizdžią 
šių gyvūnų padarytą žalą. 
Tačiau seniūno kalbinti spe-
cialistai sako, kad tikrąjį ža-
los dydį bus galima pamatyti 
tik tuomet, kai bus valomi 
tvenkiniai. Mat gali būti, kad 
žvėreliai po vandeniu prika-
sė kanalų. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Gruodžio 5 dieną - Drive-in kinas Rokiškyje
Ar žinote, kokią ypatin-

gą reikšmę turi gruodžio 5 
diena? Tai tarptautinė sa-
vanorių diena. Šiai dienai 
paminėti, Rokiškio Jauni-
mo Organizacijų Sąjungos 
„Apvalus stalas“ savano-
riai, atveža Jums DRIVE 
IN kiną į Rokiškį!

Kas tai? Drive in - filmas 
po atviru dangumi, tik šį kar-
tą per jūsų mašinos langą.

 Kadangi COVID-19 už-
darė mus namuose ir negali-
me pasidžiaugti pramogomis, 

kaip anksčiau, norime Jus pakvies-
ti trumpam atitrūkti nuo kasdieny-
bės, jaukiai praleisti laiką su šeima 
ir draugais.

 ATVAŽIUOK! Filmas NEMO-
KAMAS!

 Filmo peržiūra vyks gruodžio 5 
dieną, 17 val. VMI aikštėje adresu: 
P. Cvirkos g. 14, Rokiškis.

 REGISTRACIJA PRIVALO-
MA: https://forms.gle/ezcgbkJEJ-
3jpvPbT6

 Filmas - „Geroji pusė“. Tai 
2018 metų režisieriaus Neil Bur-
ger komedija, drama. Aktoriaus 
Bryan‘o Cranston‘o vaidinamas 

milijonierius Filipas Lakasas 
turi viską, ką galima nupirkti 
už pinigus, išskyrus sveikatą. 
Filipas – paralyžiuotas nuo 
kaklo žemyn ir yra visiškai 
priklausomas nuo kitų. Nusi-
vylusiam, sielvartaujančiam 
ir piktam milijonieriui neįtin-
ka nei vienas naujas potencia-
lus pagalbininkas. Jo asisten-
tė Ivona (akt. Nicole Kidman) 
jau pradeda prarasti viltį, kad 
atsiras tinkamas kandidatas 
ir tada į Filipo namus užsuka 
Delas Skotas (akt. Kevin‘as 
Hart‘as).
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Prenumeruokite laikraštį „Rokiškio Sirena“ 
neišeidami iš namų!

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

Laikraštį „Rokiškio Sirena“ paštininkai pristatys tiesiai į Jūsų pašto dėžutę!
Taip pat užsiprenumeruoti laikraštį galite Lietuvos pašto skyriuose arba www.prenumeruok.lt.
Dirbame Jums ir informuojame apie svarbiausias naujienas Rokiškyje, Lietuvoje ir pasaulyje.
Jas galite skaityti www.rokiskiosirena.lt bei Facebook profilyje.
Asmeninius skelbimus kviečiame talpinti www.rokiskiosirena.lt svetainėje arba susisiekti su re-

dakcija reklama@rokiskiosirena.lt arba telefonu +370 666 76777.

Rokiškio rajono savivaldybės admi-
nistracija skelbia konkursą į Statybos ir 
infrastuktūros plėtros skyriaus vyriau-
siojo specialisto (koeficientas – 7,20, 
karjeros valstybės tarnautojas) parei-
goms užimti.

 Išsamesnė informacija Rokiškio rajono sa-
vivaldybės interneto svetainėje adresu http://www.
rokiskis.lt. 

Užs. 1199

Užs. 1200

Rokiškio rajono savivaldybės admi-
nistracija skelbia atranką Juodupės se-
niūnijos darbininko pareigoms užimti 
(darbuotojas pagal darbo sutartį (1 
pareigybė, C lygis)) pastoviosios dalies 
koeficientas nuo 4,0 iki 4,08 (pareigi-

nės algos baziniais dydžiais, priklausomai nuo pro-
fesinio darbo patirties (metais)). 

Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savivaldy-
bės interneto svetainėje adresu http://www.rokis-
kis.lt.

Likviduojama R. Butkaus veterinarinė įmonė.
 Įmonės kodas 273229240, 
Liepų g. 11, Bajorų k., Rokiškio raj.

STATYBINĖ ĮRANGA

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

VAIZDO TECHNIKA

• Televizorių Yamakura su pultu. 
54 cm įstrižainė. Tel. 8 679 94 126. 

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

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

Rokiškis
• Už sutartinę kainą Viasat lėkštę, 
tiunerį, pultelį. Tel. 8 641 48 256. 
Rokiškis

Būtinosios sąlygos šių metų kalėdinių prakartėlių rengimui

Teisingos, socialinius atstumus išlaikančios, prakartėlės pavyzdys.                                                                                                                 „Rokiškio Sirenos“ nuotr.

Sprendimas dėl Kalėdinių 
prakartėlių 2020-ieisiems 
metams būtinųjų sąlygų:

1. Prakartėlėje bus leidžia-
ma dalyvauti ne daugiau nei 
4 piemenims. Visi turės dėvė-
ti apsaugines kaukes ir laiky-
tis socialinio atstumo.

2. Juozapas, Marija ir vai-
kelis Jėzus galės likti drauge, 
nes priklauso tam pačiam so-
cialiniam burbului.

3. Asilas ir jautis privalės 
turėti VMVT (Valstybinės 
maisto ir veterinarijos tarny-
bos) išduotą pažymėjimą, kad 
yra neužsikrėtę.

4. Trys karaliai turės lai-
kytis 15 dienų izoliacijos, ne-
svarbu, ar jų Covid-19 testas 
teigiamas, ar neigiamas, nes 
atvyksta iš už Šengeno zonos 
ribų.

5. Šiaudai, samanos, 
eglišakės bei kitos dekoraci-

jos turės būti gerai dezinfe-
kuotos alkoholiu.

6. Angelui skraidyti virš 
prakartėlės nebus leidžiama 
dėl neigiamo aerozolio povei-
kio, kurį generuoja jo sparnų 
plazdenimas, nebent būtų is-
̌laikyta saugus 2 m atstumas.

7. Chorą sudarys tik vienas 
narys, kad užsikrėtimo rizika 
būtų kuo mažesnė.

8. Nė vienas iš piemenų 
neturi būti 65 metų amžiaus 

ar vyresnis, t. y. negali pri-
klausyti rizikos grupei.

9. Visiems kitiems neesmi-
niams veikėjams (romėnams, 
žvejams ir kt.) prakartėlėje 
dalyvauti GRIEŽTAI drau-
džiama.

10. Galiausiai Poncijus Pi-
lotas visiems įgaliotiems da-
lyviams paaiškins, kaip tinka-
mai nusiplauti rankas!

„Rokškio Sirenos“
inform.

Lietuvos kariuomenės dienos 
proga pirmąsyk suplevėsavo 
visų keturių pajėgų vėliavos

Lapkričio 23-iąją dieną 
minima Lietuvos kariuo-
menės dieną.  Lietuvos ka-
riuomenės dienos akcentas 
– Specialiųjų operacijų pa-
jėgų vėliavos pristatymas 
(kam.lt nuotr.). 

Lietuvos didžiojo kuni-
gaikščio Gedimino štabo ba-
talione surengta iškilminga 
vėliavų pakėlimo ceremoni-
ja, kurioje pristatyta ir įteikta 

Specialiųjų operacijų vėlia-
va. Po šio simbolinio gesto 
pirmąsyk oficialiai iškeltos 
visų keturių Lietuvos ka-
riuomenės pajėgų vėliavos 
Sausumos, Oro, Jūrų ir Spe-
cialųjų operacijų. Lietuvos 
kariuomenės Garbės sargy-
bos kuopa atliko parodomąją 
programą su dedikuotomis 
salvėmis, grojo Lietuvos ka-
riuomenės orkestras.

KAM inform.

Vidutinis paskaičiuotas atlyginimas per metus padidėjo 10,4 proc., per ketvirtį – 4 proc.
Vidutinis paskaičiuotas 

(bruto) darbo užmokestis 
Lietuvoje, išskyrus indivi-
dualias įmones, šių metų 
trečiąjį ketvirtį buvo 1454,8 
euro - 10,4 proc. daugiau nei 

2019-ųjų liepos-rugsėjo mė-
nesiais.

Vidutinis išmokėtas (neto) 
atlyginimas šalyje palygina-
muoju laikotarpiu išaugo 11,2 

proc. iki 927,9 euro, pranešė 
Statistikos departamentas.

Darbo užmokesčio augimui 
per metus įtakos turėjo nuo šių 
metų pradžios padidinta mini-
malioji mėnesinė alga, valsty-

bės politikų, teisėjų, valstybės 
pareigūnų, valstybės tarnautojų 
ir biudžetinių įstaigų darbuotojų 
pareiginės algos bazinis dydis, 
pasikeitusi neapmokestinamo-
jo pajamų dydžio skaičiavimo 

tvarka ir kitos priežastys. 
Per ketvirtį (palyginti su 

2020 metų balandžio–birželio 
mėnesiais) vidutinis paskaičiuo-
tas darbo užmokestis padidėjo 
4 proc., išmokėtas darbo užmo-

kestis – 4,4 procento.
Realusis darbo užmokestis, 

anot statistikų, per metus išau-
go 10,1 proc., per ketvirtį – 4,5 
procento.

BNS inform.
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GYVENTOJŲ APTARNAVIMAS – 
NUOTOLINIU BŪDU!

Informuojame, kad siekiant išvengti koronaviruso infekcijos pli-
timo grėsmės nuo lapkričio 24 d. iki karantino pabaigos Rokiškio 

rajono savivaldybės administracijoje ir seniūnijų administracijose gyventojai 
yra aptarnaujami tik nuotoliniu būdu. Laikinai nutraukus kontaktinį klientų ap-
tarnavimą, įvairiais klausimais kreipkitės: 

 • gyventojai teikti prašymus ar gauti informaciją gali el. p. savivaldybe@
post.rokiskis.lt; bendras@post.rokiskis.lt, užsakant elektronines paslaugas por-
tale www.epaslaugos.lt, tel. Nr. (8 458) 71 442; (8 458) 71 233 bei kitais viešai 
www.rokiskis.lt skelbiamais el. pašto adresais,  skambinant www.rokiskis.lt sve-
tainės skiltyje „Kontaktai“ nurodytais telefono numeriais arba palikti dokumen-
tams skirtoje dėžutėje prie įėjimo į savivaldybę.

Savivaldybės administracijos specialistų telefonai informacijai:
  bendroji informacija – (8 458) 71 442; (8 458) 71 233;
  socialiniai klausimai – (8 458) 71 405; (8 458) 71 283; (8 458) 71 252;
  dėl paramos mirties atveju – (8 458) 71 252; 8 612 20 145;
  archyvo klausimai – (8 458) 31 727; 8 635 48 819;
  švietimas – (8 458) 71 281; (8 458) 71 254; 8 614 99 306; 8 614 99 307;
  kelių, statybos klausimai – 8 616 44 237; 8 610 38 605;
 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo, žemės naudojimo paskirties 

klausimai – 8 626 34 392;
  teritorijų planavimo sąlygų išdavimas – 8 699 53 582;
  statybą leidžiančių dokumentų klausimai – 8 673 31069;
  žemės ūkio klausimai – 8 610 09 586; 8 687 46 809;
  dėl technikos registracijos – 8 610 10 637;
  dėl licencijų – 8 633 62 959;
  civilinės metrikacijos klausimai – 8 614 35 317; 8 693 51 377;
  gyvenamosios vietos deklaravimas – pagal asmens gyvenamąją vietą kreip-

tis į savo seniūniją;
 socialinio būsto klausimai – (8 458) 52 306; 8 658 13231;
 pirminė teisinė pagalba – 8 620 64 169.
Visus kontaktus rasite interneto svetainėje:
www.rokiskis.lt (,,Struktūra ir kontaktai“)
https://rokiskis.lt/bendri-kontaktai/.
Visas prašymų formas rasite www.rokiskis.lt (,,Viešosios ir administracinės 

paslaugos“)
https://rokiskis.lt/.../viesosios-ir-administracines.../.
Prašymus galite siųsti el. paštu savivaldybe@post.rokiskis.lt; bendras@post.

rokiskis.lt
www.epaslaugos.lt, paštu: Respublikos g. 94, Rokiškis, LT-42136 arba palikti 

dokumentams skirtoje dėžutėje prie įėjimo į savivaldybę.
Būkime sveiki!

Užs. 1197

INFORMACIJA DĖL KORONAVIRUSO
*  Rokiškio rajono gyventojams dėl izoliacijos kreiptis 
tel.: 8 667 42 027, 8 686 23 367.
* Rokiškio rajono gyventojai esantys saviizoliacijoje dėl kontakto 

su sergančiu ar su patvirtinta Covid-19 diagnoze ir neturintys arti-
mųjų, draugų, kurie galėtų atnešti / atvežti maisto produktų, vaistų, turi kreiptis 
į seniūnijoje dirbantį socialinį darbuotoją. 

* Rokiškio rajono gyventojams dėl pavėžėjimo į mobilųjį punktą (neturin-
tiems galimybės į mobilųjį punktą nuvykti savo transportu) kreiptis tel. 8 686 
23 367.

* Dėl tyrimo atlikimo mobiliajame punkte Rokiškyje darbo dienomis (laiko, 
apmokėjimo tvarkos) susisiekti su koordinatore, tel. 8 698 19 002.

* Karštoji koronaviruso linija gyventojams 1808 (nuo 8 iki 20 val. visomis 
dienomis galima skambinti ir rašyti trumpąja žinute nemokai iš visų tinklų) arba 
www.1808.lt,  skambinant iš užsienio +370 (37) 367 963.

* Emocinės paramos linija 1809 (numerio darbo valandos – pagalbą teikian-
čių linijų darbo valandomis, skambučiai nemokami iš visų tinklų) arba www.
pagalbasau.lt.

* Pagalbos priemonių verslui linija 1824 (numerio darbo valandos – darbo 
dienomis ir agentūrų darbo valandomis, skambučiai nemokami iš visų tinklų).

Užs. 1198

Rokiškio rajono ligoninėje laikinai keičiama 
asmens sveikatos priežiūros paslaugų 
teikimo tvarka

Esant nepalankiai epidemiologinei situacijai rajone, VšĮ Rokiškio rajono ligo-
ninėje laikinai keičiama asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarka:

 - pacientų registracija gydytojų specialistų konsultacijoms vykdoma tik nuo-
toliniu būdu:

per elektroninę registracijos sistemą, telefonais 8 458 55096; 8 458 55100; mob. 
8 620 44107.

 - konsultacijos ir diagnostikos skyriuje, dėl gydytojų nedarbingumo, stabdo-
mos planinių echoskopijų konsultacijos;

 - stabdomas ambulatorinės reabilitacijos I-II paslaugų teikimas, paliekant fi-
zinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacijas dėl darbingumo lygio nu-
statymo;

 - stabdomas planinės chirurgijos paslaugų teikimas;
 - stabdomas planinis pacientų hospitalizavimas į palaikomojo gydymo ir slau-

gos skyrių;
 Jūsų turimi siuntimai gydytojų specialistų konsultacijoms galios ir atnaujinus 

paslaugų teikimą (nauji nebus reikalingi). Dėl ambulatorinės reabilitacijos II tęsti-
numo būsite informuoti telefonu.

 Informaciją, keičiantis epidemiologinei situacijai rajone, tinklalapyje nuolat at-
naujinsime.

 Dėkojame už supratingumą.
 VšĮ Rokiškio rajono ligoninės informacija

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, ištiesiamas. 
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, 
vienerių 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 2 senas lovas su 
2 spintelėmis ir pakabinamu 
veidrodžiu. Tel. 8 615 47 152. 
Rokiškis
• Dovanoju 3 mėnesių šuniukus, 
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 deką 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, deka, tiuneris 
ir angliškos Mission kolonėlės. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 693 04 817. 
Rokiškis
• Muzikinį centrą Samsung. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 641 48 256. 

Rokiškis
• Kolonėles Magnat. 2 vienetai. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 681 55 002. 
Rokiškis
• Garso aparatūrą su bluetooth. 
Dvi, s90 kolonėles su galingu, 
japonišku, Onkyo stiprintuvu. 
Kaina 330 Eur. Tel. 8 603 77 107. 
Rokiškis

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 - 1.50 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 įkraunamus 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. 
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PASLAUGOS

200 l. Tel. 8 615 55 734. Rokiškis
• Santechnikų spaustuvą.  
Tel. 8 615 55 734. Rokiškis
• Sausas, skaldytas malkas, turiu ir 
atraižų. Tel. 8 670 84 095. 
 Rokiškis
• Striukę šuniukui. Šilta, ilgis nuo 
kaklo 24-30 cm. Kaina 11 Eur.  
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
• UV/LED lempos manikiūrui su 
laikmačiu ir judesiu jutikliu. Taip 
pat ir stalinę lempą, reguliuojama. 
Kaina 5 Eur. Tel. 8 681 55 002. 
Rokiškis
• Įvairius sendaikčius. Juodupė. 
Tel. 8 692 83 961. Rokiškis
• Rankų darbo Kalėdų eglutę. 
Piramidės formos (visos pusės 
skirtingos). Tvirta, pagrindas iš 
metalo. Aukštis apie 150 cm. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 643 00 795.  
Rokiškis
• Šašlykinę, 100 Eur.  
Tel. 8 619 52 150. Rokiškis
• Trifazį diskinį pjūklą (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

• 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 
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Laisvės g.13

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

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

2020 m. gruodžio 05 d., 12.00 val. bus atliekamas 
žemės sklypo proj. Nr. 0028-1, esančio Geležinkelių 
g. 16, Rokiškio m. ribų ženklinimas, prašome atvykti 
gretimo žemės sklypo kad. Nr. 7375/0028:58 mi-
rusios savininkės paveldėtojus ar atstovus į žemės 
sklypo ribų ženklinimą. 

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

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

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Playstation 3. 300 GB. 
Neatrišinėtas, viskas online veikia. 
Priedo žaidimai kompaktiniuose 
diskuose, 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, nešiojamąjį 
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 mobilų telefoną 
Samsung A3 (2017). Dėžutė, 
kroviklis, dėkliukas.  
Tel. 8 626 38 389. Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį 
telefoną iPhone 6s, 16GB. Spalva 
sidabrinė. Kroviklis, dėkliukai. 
Domina keitimas. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį 
telefoną iPhone 6s, 32GB. Spalva 
auksinė. Kroviklis. Domina 
keitimas. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Geros būklės, mobilųjį telefoną 
iPhone 7, 128 GB. Spalva Rose 
Gold. Dokumentai, dėžutė, 
dėkliukas. Domina keitimas. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 647 55 957. 
Rokiškis
• Labai geros būklės 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 pakrovėjas, 
apsauginis stiklas. Pridedu 
dėkliukų, brangių stikliukų. 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

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo. Turiu C, CE 
kategorijų vairuotojo pažymėjimus. 
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, jei darbdavys apgyvendintų, 
nes nevairuoju. Skambinti po 17 
val. Tel. 8 692 07 403.  
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu prižiūrėti 
vaikus, slaugyti senolius.  
Tel. 8 681 55 206. Rokiškis
• 42 metų moteris ieško darbo.  
Tel. 8 602 21 055. Rokiškis

• 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 
darbą pardavėjui-vadybininkui. 
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 - 
traktorininkas ir gyvulių šėrikas. 
Suteikiamas apgyvendinimas.  
Tel. 8 615 34 570. Rokiškis
• Reikalingi darbininkai statybose. 
Tel. 8 605 09 028. Rokiškis
• Nuo vasario mėn. reikalingi 
2 frezavimo operatoriai darbui 
Vilniuje. Reikalinga minimali 2 m. 
patirtis. Atlyginimas-1050 Eur/mėn.
(neto). Atlyginimas mokamas kas 
mėnesį. Kaina 1050 Eur.  
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
• Nuo vasario mėn. reikalingas 
frezuotojas programuotojas darbui 
Vilniuje. Reikalinga mažiausiai 
2 m. frezuotojo - programuotojo 
darbo patirtis. Atlyginimas - 1350 
Eur/mėn(neto). Atlyginimas 
mokamas kas mėnesį.  
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
• Autoservisui reikalingi 
darbuotojai. Išsamesnė informacija 
telefonu. Tel. 8 601 27 837. 
Rokiškis
• Reikalingas darbininkas dirbti 
vidaus apdailos darbus ir pagalbinis 
darbuotojas.  
Tel. 8 670 65 165. 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 
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06:00 Himnas
06:02 Daiktų istorijos
06:55 Išpažinimai
07:25 Klausimėlis
07:40 Koko Niujorke 
09:00 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite
09:30 Gyventi kaime 
gera
09:55 Veranda
10:25 Beatos virtuvė
11:20 Kylantis potvynis
12:15 Odos paslaptys
13:05 Lėktuvas, kuris 
išgelbės vandenynus 
14:00 Frenki Dreik 
paslaptys
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Žinios
18:00 Saldžios Kalėdos 
Kaune. Šventinis 
koncertas

19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Šok su žvaigžde
23:10 Super Džonis
00:35 Septintasis sūnus
02:15 Lėktuvas, kuris išgelbės 
vandenynus
03:10 Piniginės reikalai
03:35 Frenki Dreik paslaptys
05:00 Ponių rojus

05:40 Mikė 
06:30 Galingasis 6 
07:00 Vėžliukai nindzės
07:30 Supermergaitės
08:00 Galingasis 6
08:30 Virtuvės istorijos 
09:00 Gardu Gardu 
10:00 Tėvų darželis 
10:30 Būk sveikas! 
11:00 Penkių žvaigždučių 
būstas 
11:30 Žmogus, gepardas, gamta
12:20 Kenoloto 
12:22 Žmogus, gepardas,

 gamta
12:35 Nerealieji 2
15:00 Gerumo stebuklas
17:20 Kenoloto
17:22 Gerumo stebuklas
17:30 Kalėdų eglės įžiebimas
18:30 TV3 žinios 
19:30 galvOK 
19:35 Eurojackpot 
19:40 galvOK 
21:30 Gaujų karai. Smaugliai
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Gaujų karai. Smaugliai
22:40 Mumbajaus viešbutis
01:15 Nusileidimas 2
03:05 Mikė
04:05 Kalėdiniai mainai

06:25 Stivenas Visata 
07:10 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas 
07:35 Ogis ir tarakonai 
07:55 Padūkėlių lenktynės 
08:25 Tomo ir Džerio pasakos 
08:55 Šaunusis Skūbis-Dū 

09:25 Saugokis meškinų 
09:55 Sėkmės tandemas
10:30 Tomas ir Džeris. Robinas 
Hudas ir linksmasis peliukas
11:35 Ieškokit Gudručio!
13:45 Džekis Čanas. Pirmasis 
smūgis
15:30 Naujokė 2
17:25 XXI amžiaus laida
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Avelės ir vilkai 2
21:05 Seni lapinai
23:00 Kaimynai
00:55 Kapų plėšikė 
Lara Kroft

06:00 Kvailiai šėlsta 
07:00 Pričiupom! 
07:30 Snaiperis 
08:30 Pričiupom! 
09:00 Sveikatos kodas
10:05 Kvailiai šėlsta 
10:35 Laukinė karalystė
11:45 Velniški Stivo Ostino 

išbandymai 
12:45 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai 
13:55 Pragaro virtuvė 
14:55 Vanity Fair. Visiškai slaptai 
15:55 Nusikaltimų tyrėjai 
17:10 Dvynys
19:30 Akloji zona 
20:30 Snaiperis 
21:30 Bornas. Sunaikinta tapatybė
23:55 Laukinės aistros. Karšta 
ketveriukė
01:45 Nežinomas

05:35 Pagaliau savaitgalis
06:00 Deutsche Welle: Keliautojo 
dienoraštis
06:30 Deutsche Welle: Greitis
07:00 Skonio reikalas
07:20 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje“ 
08:00 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
09:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"

09:30 Krepšinio pasaulyje 
10:00 Vantos lapas
10:30 Deutsche Welle: Keliautojo 
dienoraštis
11:00 Gyvenimas
12:00 „Netikėtas teisingumas“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
15:55 Dideli maži ekranai
16:00 Žinios
16:30 Lietuvos miestai
17:30 Vantos lapas
18:00 Žinios
18:30 „Pagaliau savaitgalis“
19:00 Lietuvos kūrėjai
20:00 Žinios
20:30 #NeSpaudai
21:30 Oponentai
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:00 „Netikėtas teisingumas“ 
02:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:35 Gyvenimas
04:20 Laikykitės ten
05:00 Lietuvos kūrėjai
05:40 Vantos lapas
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01 06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Alpių detektyvai
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vartotojų kontrolė
13:00 Zachor. Atsimink
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
15:45 Įdomiosios pamokos
16:40 Seselė Beti
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija

22:30 Dviračio žinios
23:00 Užverbuotas 2
23:45 Alpių detektyvai
00:30 Šventadienio mintys
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 (Ne)emigrantai
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė ekspedicija
05:00 Ponių rojus

06:25 Bakuganas. Kovos planeta
06:55 Ančiukų istorijos
07:25 Galingasis 6
07:55 Karštai su tv3.lt
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Sužeisti paukščiai
12:00 Vargšė Lialia
12:20 Kenoloto
12:22 Vargšė Lialia
13:00 Parduotas gyvenimas

15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Prieš srovę
20:30 Moterys meluoja
 geriau
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Skrydžio planas
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Skrydžio planas
00:05 Kaulai
01:05 CSI kriminalistai
02:05 Pasitikėjimas

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
19:20 Dakaras 2021 
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios 
22:30 Savas žmogus
01:05 Antrininkas
02:15 Slaptas keleivis
03:55 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:00 Strėlė
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:15 Kvapų detektyvas
09:25 Pėdsakas
10:20 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 Betsafe–LKL čempionatas. 
Žalgiris - Neptūnas. Tiesioginė 
transliacija
21:00 Rydiko kronikos
23:20 24 valandos gyventi
01:10 Fortitudas
02:05 CSI. Majamis

05.30 Nauja diena
06.30 Alfa taškas
07.00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
08.00 „Netikėtas teisingumas“ 
09.00 Lietuvos miestai
10.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
11.00 „Reali mistika“ 

12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių
12.30 Alfa taškas
13.00 Nauja diena
14.00 „Dvaro rūmai” 
15.00 „Reali mistika“
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 Laikykitės ten. Pokalbiai
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Dvaro rūmai” 
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 Laikykitės ten. Pokalbiai
00.30 „Reali mistika“ 
01.30 „Dvaro rūmai” 
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03.20 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
04.00 Alfa taškas.
04.25 „Pagaliau savaitgalis“
04.45 „Reali mistika“
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:00 Alpių detektyvai
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė
13:00 Beatos virtuvė
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
15:45 Įdomiosios pamokos
16:40 Seselė Beti
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Zachor. Atsimink
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Komanda
24:00 Alpių detektyvai 

00:45 Klausimėlis.lt
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Zachor. Atsimink
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 LRT forumas
05:00 Ponių rojus

06:25 Bakuganas. Kovos planeta
06:55 Ančiukų istorijos
07:25 Galingasis 6
07:55 Svajonių sodai
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Sužeisti paukščiai
12:00 Vargšė Lialia
12:20 Kenoloto
12:22 Vargšė Lialia
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba

17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Karštai su tv3.lt
20:30 Moterys meluoja geriau
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Peržengta riba
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Peržengta riba
00:05 Kaulai
01:05 CSI kriminalistai
02:00 Pasitikėjimas

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

18:30 Žinios
19:20 Dakaras 2021
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios
22:28 Telefoninė loterija 1634
22:30 Slaptas keleivis
00:40 Antrininkas
01:50 Žalioji zona
03:35 Volkeris, Teksaso reindžeris
05:05 Kalnietis

06:00 Strėlė
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:15 Kvapų detektyvas
09:25 Pėdsakas
10:20 Rozenheimo policija
11:25 Vanity Fair. Visiškai slaptai 
12:30 CSI. Majamis
13:25 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Kvapų detektyvas
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena

17:30 Rozenheimo policija
18:30 Strėlė
19:30 Privatus detektyvas 
Magnumas
20:30 Pričiupom! 
21:00 24 valandos gyventi 
22:50 Akloji zona
00:50 Legendų biuras
01:55 Okupuoti
02:45 CSI. Majamis

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

12.30 Kaimo akademija
13.00 Nauja diena
14.00 „Dvaro rūmai” 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Dvaro rūmai”
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
00.30 „Reali mistika“
01.30 „Dvaro rūmai” 
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03.20 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
04.00 Alfa taškas
04.25 Partizanų keliais
04.45 „Reali mistika“
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9 06:00 Himnas
06:02 Nacionalinė 
ekspedicija
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis
08:00 Gyventi kaime gera
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
09:00 Brolių Grimų 
pasakos. Sultenė
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Gamina vaikai
12:00 Lietuvos mokyklų 
žaidynės
12:30 Maistas: tiesa ar 
pramanas? 
12:55 Kelionė per Čilę 
13:50 Mis Marpl. 
„Bertramo“ viešbutis
15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai

16:30 Bloga mergaitė
17:00 Piniginės reikalai
17:30 Žinios
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“
21:30 Langas į valdžią
22:00 Purpurinis rūkas
23:50 Laisvės kaina
01:30 Piniginės reikalai
02:00 Super Džonis
03:25 Mis Marpl. „Bertramo“ 
viešbutis
05:00 Ponių rojus

07:00 Vėžliukai nindzės 
07:30 Supermergaitės 
08:00 Galingasis 6 
08:30 Svajonių ūkis 
09:00 Sveikata.lt 
09:30 La Maistas 
10:00 Pasaulis pagal moteris
11:00 Svajonių sodai

07:40 Padūkėlių lenktynės 
08:10 Tomo ir Džerio pasakos 
08:40 Šaunusis Skūbis-Dū 
09:05 Lukas Skruzdėliukas
10:50 Nelydimi nepilnamečiai
12:40 Čarlis ir šokolado fabrikas
15:00 Indiana Džounsas ir 
dingusios Sandoros skrynios 
ieškotojai
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Kaukės
22:00 Žalioji zona
00:15 Amerikietiška pastoralė
02:20 Seni lapinai

06:00 Pričiupom! 
06:30 Europos taurė 2020. 
Elektrėnai
07:30 Snaiperis 
08:30 Tauro ragas
09:00 Lietuvos galiūnų čempionato 
finalas. Mažeikiai
10:05 Kvailiai šėlsta 
10:35 Laukinė karalystė 

11:35 Pričiupom! 
12:05 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai 
13:00 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai 
14:10 Pragaro virtuvė 
15:10 Vanity Fair. Visiškai slaptai 
16:10 Nusikaltimų tyrėjai 
17:25 Pabėgimas
19:30 Akloji zona 
20:30 Snaiperis 
21:30 Legendų biuras 
22:40 Okupuoti
23:45 Bornas. Sunaikinta tapatybė
01:55 Laukinės aistros. Karšta 
ketveriukė

05:40 Vantos lapas
06:00 Šauliai
07:00 Lietuvos miestai
08:00 Vantos lapas
08:30 Kaimo akademija
09:00 „Pagaliau savaitgalis“
09:30 Mokslo ritmu
10:00 Krepšinio pasaulyje

10:30 Deutsche Welle pristato: 
Greitis
11:00 Partizanų keliais
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 „Netikėtas teisingumas“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo istorija“
15:55 Dideli maži ekranai
16:00 Žinios
16:30 „24/7“
17:30 Nauja diena
18:00 Žinios
18:30 Mūsų gyvūnai
19:00 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
20:00 Žinios
20:30 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
21:30 „24/7“
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:00 „Netikėtas teisingumas“ 
02:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:35 Partizanų keliais
03:55 Mūsų gyvūnai
04:20 Laikykitės ten
05:00 Kaimo akademija
05:20 Mažos Mūsų Pergalės

12:00 Žalioji byla
12:20 Kenoloto 
12:22 Žalioji byla
12:30 Gruffalo vaikas
13:00 Baltoji iltis 2. Mitas apie 
baltąjį vilką
15:10 Vedybų planuotoja
17:20 Kenoloto 
17:22 Vedybų planuotoja
17:25 Tai – mes 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Tiesiogiai Krepšinis. Europos 
vyrų krepšinio čempionato atrankos 
rungtynės. Lietuva – Belgija
21:30 22-oji mylia
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 22-oji mylia
23:25 Keršytojai. Begalybės karas 
02:20 Mumbajaus viešbutis
04:50 Mikė

06:10 Stivenas Visata 
06:55 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas 
07:20 Ogis ir tarakonai 
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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
•  2-jų 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 parduoti 
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, šalia IKI cento 
parduotuvės. Buto plotas 51,27 kv. 
m, 7 aukštas. Butas šiltas, reikia 
remonto. Geri kaimynai. Kaina 
22500 Eur. Tel. 8 615 70 863. 
Rokiškis
• Puse 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 
penktajame aukšte, ne kampinis. 
Kaina 31200 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Apleistą sodybą.15 km nuo 
Rokiškio, Čedasų link.  
Tel. 8 618 33 452. Rokiškis
• Tvarkingą mūrinį namą 
Čedasuose. 73 kv.m. 3 kambariai, 
virtuvė, rūsys, veranda ir patalpa 
voniai įsirengti. Šildomas kietuoju 
kuru. Stogas geros būklės, ūkinis 
pastatas, malkinė. kraštinė sodyba, 
rami vieta. 17 a sklypas. 15min. iki 
Rokiškio. Kaina 10500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Šviesų, šiltą ir erdvų 2 kambarių 
butą Aukštaičių g., Rokiškyje. 
Su baldais ir buitine technika, 
galima eiti ir gyventi. Yra židinys, 
balkonas ir didelis rūsys. 5 aukštas. 
Ramūs ir tvarkingi kaimynai. Kaina 
derinama. Kaina 35000 Eur.  
Tel. 8 610 86 007. Rokiškis
• Namą Obeliuose. Išsamesnė  
informacija telefonu. Kaina 5200 
Eur. Tel. 8 609 88 296.  
Rokiškis
• Medinį pastatą valstybinėje 
žemėje, Rokiškyje. Turime per daug 
žemės, todėl norime atskirti 11 
arų su pastatu. Yra privažiavimas, 
galima įsivesti elektrą arba pastatą 
pirkti 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, pietinė pusė, 
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 
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. Kuriasi 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 2 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

• 2000m. 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, pr. dangtis, 
žibintai, kablys ir kita.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Priekinio bamperio groteles nuo 
VW Golf IV. Tel. 8 615 55 734. 
Rokiškis
• Maz V6, V6 turbo, V8, V8 turbo 
variklius dalimis.  
Tel. 8 682 77 421. Kupiškis
• Maz V8 ir V8 turbo 
variklius. Varikliai yra visiškai 
sukomplektuoti, galima užvesti, 
bei pristatyti į reikiamą vietą. 
Kaina 1800 Eur. Tel. 8 682 77 421. 
Kupiškis
• Maz V6 variklius iš krano. Geros 
būklės, visiškai sukomplektuoti. 
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 
padangas. R15, 195/65. Kaina 110 
Eur. Tel. 8 679 14 253.  
Rokiškis

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

PREKĖS VAIKAMS

• Labai geros būklės, kaip naują 
paspirtuką vaikui nuo 3 metų. 
Kaina 12 Eur. Tel. 8 647 55 957. 
Rokiškis
• Skanius polivitaminaus Vita-
Squares. Tai specialiai vaikams 
sukurtas maisto papildas, kurio 
sudėtyje yra 18 svarbiausių 
vitaminų ir mineralų, lipidų 
bei sterolių. Tel. 8 699 61 192. 
Rokiškis
• Elektromobilį, akumuliatorius 
6 V, viskas veikia kaip priklauso, 
groja muzika, visos šviesos veikia, 
gali vaikas pats važiuoti arba 
mašina valdoma pulteliu. Tinka 
vaikui iki 3 m. Vienintelis defektas-
nėra šoninių veidrodėlių. Teirautis 
sms žinute. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 671 56 278. Rokiškis
• Automobilinę kėdutę. Kaina 25 
Eur. Tel. 8 610 44 241.  
Rokiškis
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Lapkričio 27-oji, 
penktadienis, 

48 savaitė
Iki Naujųjų liko 34 dienos
Nieko nepirkimo diena

Saulė teka 8.11 val., 
leidžiasi 16.01 val. 

Dienos ilgumas 7.50 val. 
Mėnulis – priešpilnis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Almanta, Almantas, 
Girvydė, Maksas, Maksima, 
Maksimilijonas, Skomantas, 

Skomantė, Skomina, Skominas, 
Vergilija, Vergilijus, Virgas, 

Virgilija, Virgilijus;.
Rytoj:  Egmontas, Eidenė, Eidenis, 
Gintenė, Gintenis, Gintilas, Gintilė, 
Rimgauda, Rimgaudas, Rimgaudė, 

Rufas, Steponas, Vakarė.
Poryt: Butvydė, Daujota, 

Daujotas, Daujotė, Friderika, 
Fridrichas, Fridrika, Fridrikas, 

Imantas, Imantė, Imina, Iminas, 
Iminė, Saturninas.

Dienos citata
„Girk artimą kaip pats save. 
Jis atsilygins tau tuo pačiu“

 (E. Krotskis).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1983 m. netoli Madrido oro 
uosto „Barajas“ sudužus Kolum-
bijos aviakompanijos „Avianca 
Airlines“ lėktuvui „Boeing 747", 
žuvo 181 žmogus.

1989 m. ore susprogo vidaus 
reisu skridęs Kolumbijos avia-
kompanijos „Avianca Airlines“ 
lėktuvas „Boeing 727". Visi 107 
lėktuvu skridę žmonės žuvo.

2000 m. Norvegijos karalius 
atidarė ilgiausią pasaulyje auto-
mobilių tunelį - Laerdalio tunelio 
ilgis yra 16,9 kilometro.

2001 m. JAV nacionalinė ae-
ronautikos ir kosminės erdvės 
tyrimo agentūra paskelbė, kad 
kosminiu „Hubble“ teleskopu 
pavyko nustatyti, jog už 150 
šviesmečių nuo Žemės esanti 
planeta turi atmosferą. Tai yra 
pirmas kartas, kai buvo tiesiogiai 
aptikta už Saulės sistemos ribų 
esanti ir atmosferą turinti planeta.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1939 m. atidarytas Vilniaus peda-
goginis institutas. Jo pirmtakas 1935-
1939 metais veikė Klaipėdoje, vėliau 
buvo perkeltas į Panevėžį, atgavus 
sostinę - į Vilnių.

1940 m. Vatikano radijas pradėjo 
transliacijas lietuvių kalba.

Post scriptum
Sunku nešti, gaila pamesti.

Skanūs ir greitai pagaminami kiaulienos kepsneliai
Ingredientai:
•  700 g kiaulienos nugarinės
• 2 vidutinio dydžio svogūnai
• 80 g tarkuoto fermentinio 
sūrio 
• 80 tarkuoto mocarelos sūrio
• 6 valgomieji šaukštai majo-
nezo
• mėgstamų mėsos prieskonių
• Riebalų skardai patepti

Gaminimas:
Kiaulienos nugarinę supjaus-
tykite nedideliais apie 1,5 cm 
storio gabalėliais. Šiuos gaba-
lėlius išmuškite mėsos muštuku. 

Norimą kiekį prieskonių sumaišykite indelyje, apibarstykite kiekvieną mėsos gabalėlį iš 
abiejų pusių. Palikite pasimarinuoti šaldytuve 15 min ar ilgiau arba galima kepti iš karto 
(priklauso nuo to, kiek turite laiko). Svogūną nulupkite, perpjaukite perpus ir supjaus-
tykite griežinėliais. Kiaulienos gabalėlius išdėliokite ant riebalais pateptos kepimo skar-
dos, apibarstykie svogūnais. Ant visų gabalėlių tolygiai užtepkite majonezo, apibarstykite 
sutarkuotais sūriais. Uždengikite kepimo folija. Kepsnelius kepkite įkaitintoje iki 180 C 
orkaitėje uždengtus folija apie 25 min, tuomet nuimkite foliją ir dar kepkite apie 20 min., 
kol kepsneliai gražiai apskrunda.

LAISVALAIKIUI

Kartelyje dalyvavusioms kino 
filmų įmonėms – 80 proc. 
mažesnė bauda

Kino filmų platintoja 
„Theatrical Film Distri-
bution“ ir vienai grupei 
priklausančios bendrovės 
„NCG Distribution“ bei 
„Forum Cinemas“ susita-
rė dėl jų platinamų filmų 
kainų, skelbia Konkuren-
cijos tarnyba.

Bendra baudų už kar-
telį suma įmonėms turėjo 
siekti daugiau nei 3,8 mln. 
eurų, tačiau dėl pandemijos 
suvaržymų taryba baudas 
sumažino 80 proc. iki 0,77 
mln. eurų.  

Taryba tyrimą pradėjo 
gavusi bendrovės „Multiki-
no Lietuva“ skundą – ji nu-
rodė, kad gavo „Theatrical 
Film Distribution“ pasiūly-
mą pasirašyti kino filmų de-
monstravimo sutartį, iden-
tišką anksčiau pasirašytai su 
„NCG Distribution“. Abejo-
se sutartyse filmų platinimo 
kainos, jų skaičiavimo tvar-
ka buvo vienodos. 

Pasak tarybos, „Theatri-
cal Film Distribution“ sutar-
tį gavo iš „Forum Cinemas“ 
ir „NCG Distribution“ dar-
buotojų. Tokiu būdu konku-
rentei buvo atskleista kitos 
filmų platintojos „NCG Dis-
tribution“ kainos skaičiavi-
mo tvarka ir jos dydžiai. 

Konkurencijos tarybos 
teigimu, įmonei „Theatrical 
Film Distribution“ sutar-
tį pirmoji perdavė „Forum 
Cinemas“, kuri skatino ir 
spaudė kainos skaičiavimo 
tvarką taikyti kino teatrams, 
įskaitant „Multikino“. Taip 
„Forum Cinemas“ siekė 
apriboti akcijų, nuolaidų 
taikymą, nes kino teatrai pa-
gal sutartį turėtų nuolaidas 
kompensuoti iš savo pajamų 
dalies.

Tarybai pradėjus tyrimą, 
„Theatrical Film Distribu-
tion“ nebetęsė derybų su 
kino teatrais dėl suderintos 

kainodaros ir „Forum Cine-
mas“ siektas poveikis kino 
bilietų kainoms nepasireiš-
kė.

Taryba „Theatrical Film 
Distribution“ skyrė 167,7 
tūkst. eurų, „NCG Distri-
bution“ – 132,8 tūkst. eurų, 
„Forum Cinemas“ – 3,5 
mln. eurų baudas. Tačiau dėl 
pandemijos jos buvo suma-
žintos atitinkamai iki 33,5 
tūkst., 26,6 tūkst. ir 707,5 
tūkst. eurų. 

„Forum Cinemas“ teigia 
esanti nusivylusi tarybos 
sprendimu ir spręs, ar skųsti 
jį  teismui.

„Konkurencijos tarybos 
nutarime minimas įmonės 
bendravimas su kino filmų 
platintoju, mūsų vertinimu, 
yra normalus teisėtas vers-
lo elgesys, skatinant rinkoje 
diegti skaidresnį kino filmų 
nuomos užmokesčio modelį, 
kuris jau anksčiau buvo per-
žiūrėtas ir patvirtintas pa-
čios Konkurencijos tarybos. 
Todėl „Forum Cinemas“ 
įtraukimas į šį konkurenci-
jos pažeidimo atvejį, mūsų 
nuomone, yra nepagrįstas 
ir neteisingas“, – pranešime 
teigė įmonė.

„Papildomai stebina tai, 
kad Konkurencijos taryba 
itin griežtą finansinę sank-
ciją skyrė pandemijos kon-
tekste, nuo kurios Lietuvos 
ir viso pasaulio kino indus-
trija nukentėjo ypač skau-
džiai“, – pridūrė ji.

2015 metų gruodį „Fo-
rum Cinemas“ jau buvo nu-
bausta 1,4 mln. eurų bauda 
už konkurenciją ribojantį 
susitarimą, nes skatino savo 
konkurentes „Multikino 
Lietuva“ ir „Cinamon Ope-
rations“ laikytis „nusistovė-
jusios“ praktikos netaikyti 
didelių nuolaidų pirmąsias 
populiariausių kino filmų 
demonstravimo savaites.

BNS inform.

„Sodra“: pandemija labiau paveikė moteris
Laikotarpiu tarp dviejų 

karantinų – trečiąjį šių metų 
ketvirtį – vėl augo ir darbuo-
tojų skaičius, ir vidutinės dar-
bo pajamos, teigia „Sodra“. 
Ji taip pat pastebi, jog pan-
demija turėjo didesnį poveikį 
moterims.

„Panašu, kad pasibaigęs ka-
rantinas ir prasidėjusi vasara lei-
do didinti darbo pajamų apimtis 
ir trečiąjį ketvirtį dėl to pajamų 
augimas vėl grįžo į tą lygį, kurį 
matėme pradžioje. Pirmasis ka-
rantinas tik pristabdė pajamų 
augimą antrąjį ketvirtį, o trečiąjį 
dirbantiems visą mėnesį pajamos 
ir toliau augo, kaip ir metų pra-
džioje“, – spaudos konferencijoje 
sakė „Sodros“ Statistikos, anali-
zės ir prognozės skyriaus patarėja 
Kristina Zitikytė. 

Vidutinės darbo pajamos, nuo 
kurių sumokėtos socialinio drau-
dimo įmokos, trečiąjį ketvirtį sie-
kė 1411 eurų iki mokesčių ir 900 
eurų „į rankas“ – 11 proc. dau-
giau nei prieš metus. 

Vidutinės pajamos trečiąjį ke-
tvirtį, palyginti su pernai tuo pat 
laiku, augo sparčiau nei pirmąjį 
ir antrąjį ketvirčiais, o didesnį nei 

10 proc. augimą pajuto kone pusė 
– 43 proc. dirbančiųjų.

K. Zitikytė pabrėžia, jog paja-
mų augimą trečiąjį ketvirtį reikia 
vertinti atsargiai, nes apdraustųjų 
skaičius dar vis negrįžo į praėju-
sių metų lygį ir yra 1,9 proc. ma-
žesnis nei pernai.

Tuo metu nedarbo išmokų 
gavėjų skaičius per metus išaugo 
nuo beveik 60 tūkst. iki 90 tūkst. 
Vidutinė išmoka į rankas siekė 
356 eurus.

K. Zitikytė pastebi, jog koro-
naviruso krizė gali turėti didesnį 
neigiamą poveikį moterims. Anot 
jos, trečiąjį ketvirtį vyrų bedar-
bių skaičius išaugo 42 proc., tuo 
metu moterų – 70 proc. Be to, 
nuo metų pradžios iki rugsėjo 
moterų atleista 3,6 tūkst. daugiau 
negu priimta, tuo metu vyrų – 9,1 
tūkst. daugiau priimta negu at-
leista.

„Sektoriuose, kuriuos labiau 
paveikė karantinas, moterų dirba 
daugiau. Daugiausiai atleista ke-
lionių palydovų, kelionių konsul-
tantų, viešbučių administratorių, 
virėjų, kur dirbančiųjų moterų 
dalis neretai siekia 70 procentų“, 
– sakė K. Zitikytė.

Analitikės teigimu, įtakos turi 

ir tai, kad didžiausia dalis mote-
rų dirba ten, kur Covid-19 viruso 
grėsmė yra didžiausia – sveikatos 
priežiūros įstaigose.

Be to, kai pavasarį buvo mo-
kamos ligos išmokos tėvams, ku-
rie namuose prižiūrėjo vaikus – 
daugiau nei du trečdaliai jų buvo 
moterys.

„Sodros“ duomenimis, ap-
gyvendinimo įmonių darbuoto-
jų skaičius rugsėjį, palyginti su 
sausiu, smuko 16 proc., baldų 
gamybos ir prekybos – 19 proc., 
kelionių agentūrų – 23 proc., 
draudimo ir brokerių įmonių – 16 
procentų.

Socialinio draudimo įmokos 
atidėtos 388 maitinimo (daugiau 
nei 6 mln. eurų), 366  transpor-
to įmonėms (6,6 mln. eurų), 157 
automobilių remonto (1,4 mln. 
eurų), 153 maitinimo ir gėrimų 
teikimo (1,6 mln. eurų), 93 ap-
gyvendinimo įmonėms (2,6 mln. 
eurų) bei 68 drabužių parduotu-
vėms (per 2 mln. eurų).

Iš viso po pirmojo karantino 
7,4 tūkst. įmonėms ir savaran-
kiškai dirbantiems gyventojams 
atidėta apie 130 mln. eurų įsipa-
reigojimų.

BNS inform.
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

Vyriausybė pratęsė karantiną iki gruodžio 17 dienos
Kadenciją baigianti Vy-

riausybė pratęsė karantiną 
iki gruodžio 17 dienos, nuo 
gruodžio 10 dienos leido ne-
didelėms žmonių grupėms 
atverti muziejus, galerijas, 
organizuoti ekskursijas.

„Nors matom tam tikrą 
atvejų skaičius augimo sulė-
tėjimą, tikrai turim sudėtingą 
situaciją, todėl siūlom pratęsti 
karantino režimą ir nustatyti, 
kad karantinas būtų pratęsia-
mas ik gruodžio 17 dienos 24 
valandos“, – sakė nutarimą 
pristatęs sveikatos apsaugos 
ministras Aurelijus Veryga.

Ministrų kabinetas sušvel-
nino sąlygas muziejams, gale-
rijoms, šių nuostatų įsigalioji-
mas numatytas nuo gruodžio 
10 dienos.

Muziejų ir galerijų lanky-
mas būtų leidžiamas ne dides-
nėmis nei dviejų asmenų gru-
pėmis (išskyrus šeimas), jei 
bus užtikrintas 10 kvadratinių 
metrų plotas vienam lankyto-
jui ir laikomasi ne mažesnio 
kaip dviejų metrų atstumo tarp 
asmenų ar grupių.

Taip pat leidžiamos ne 
daugiau kaip dviejų asmenų 
ar vienos šeimos ekskursijos, 
jei užtikrinamos visos kitos 
ekstremaliosios situacijos 
operacijų vadovo nustatytos 
taisyklės.

„Siūloma sušvelninti ka-
rantino sąlygas ir nustatyti, 
kad muziejus ir galerijas ga-
lėtų lankyti ne didesnės nei 
dviejų žmonių grupės, išsky-
rus šeimas, siūlome nustaty-
ti, kad įsigaliotų gruodžio 10 

dieną, Vyriausybė turėtų ga-
limybę apsispręsti ir priimti 
kitokį sprendimą, jei situacija 
nesikeistų“, – sakė A. Veryga.

Ministrų kabinetas taip pat 
patikslino paramos nuo ko-
ronaviruso pandemijos bei 
karantino ribojimų nukentėju-
siam verslui kriterijus.

Pakeista metodika, kaip būtų 
lyginama ūkinės veiklos per-
nykštė ir šiųmetinė apyvarta, 
atsižvelgiant, ar ji sumažėjo 30 
procentų, taip pat numatyta, jog 
atitinkamų sričių ministrams 
tvirtinant ribojamų veiklų są-
rašą reikėtų gauti Vyriausybės 
pritarimą. Taip pat būtų įtrauk-
tos ir veiklos, kurios ribojamos 
netiesiogiai ir „kurias tokiomis 
pripažįsta Vyriausybė“.

Laikinasis sveikatos apsau-
gos ministras A. Veryga anks-
čiau užsiminė, kad, jei situaci-
ja nesikeis ar blogės, Ministrų 
kabinetas gali svarstyti preky-
bos centrų, parduotuvių darbo 
laiko ribojimus, visą ugdymo 
procesą privalomai vykdyti 
nuotoliniu būdu. Tačiau tokių 
siūlymų Vyriausybė nesvarstė.

Premjeras Saulius Skver-
nelis per spaudos konferen-
ciją po Vyriausybės posėdžio 
teigė, kad „tokie svarstymai 
yra, bet kalbant apie pirmąjį 
karantiną prekybos tinklai ti-
krai pasirodė kaip atsakingi 
socialiniai partneriai“, ir pre-
kybos tinklai į tokius svarsty-
mus sureagavo.

„Jie į tuos mūsų ketinimus, 
pasvarstymus sureagavo, žada 
imtis papildomų saugumo 
priemonių, reguliuoti srautus, 
užtikrinti saugumo priemones. 

Jei matysime, kad tos prie-
monės netaikomos arba jos 
nepakankamos, grįšime mes 
kitą savaitę prie šio klausimo, 
bet aš net neabejoju, dar kartą 
pabrėžiu, su visais prekybos 
centrais buvo nuo pat pirmo 
karantino labai geras dialogas, 
ir atsakomybė abipusė, aš ti-
kiuosi to paties ir manau, kad 
nereikės drastiškų priemonių 
taikymo“, – sakė premjeras.

Karantino metu viešose 
vietose privaloma dėvėti kau-
kes, draudžiami visi renginiai, 
išskyrus aukšto meistriškumo 
sporto varžybas be žiūrovų, 
draudžiama restoranų, kavi-
nių, barų, naktinių klubų, lo-
šimo namų ir kitų pasilinks-
minimo vietų, sveikatinimo 
paslaugų centrų, teikiančių 
poilsio paslaugas, veikla.

Taip pat galioja ribojimai, 
susiję su sveikatos priežiūra, 
prekybos vietomis, ugdymo 
įstaigomis, viešuoju transpor-
tu ir kitomis sritimis.

Pastarąją savaitę Lietuvoje 
vidutiniškai per dieną nustato-
ma kiek daugiau nei 1,8 tūkst. 
naujų koronaviruso atvejų.

Nuo pandemijos pradžios 
COVID-19 liga šalyje užsi-
krėtė 51 tūkst. 655 asmenys, 
38 tūkst. 755 – tebeserga, 12 
tūkst. 282 – pasveiko. Dėl ko-
ronaviruso Lietuvoje iš viso 
mirė 432 žmonės, dėl kitų prie-
žasčių – 186 užsikrėtusieji.

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

Mirė futbolo grandas D. Maradona
Legendinis argentiniečių 

futbolininkas Diego Mara-
dona, 1986 metais Pasaulio 
futbolo čempionatą laimė-
jusios Argentinos rinktinės 
kapitonas, mirė nuo širdies 
smūgio praėjus vos dviem 
savaitėms po išrašymo iš 
ligoninės, kur jam buvo at-
likta operacija kraujo kre-
šuliui iš galvos smegenų pa-
šalinti, pranešė Argentinos 
žiniasklaida ir žvaigždės 
atstovas.

D. Maradonai spalio 30-
ąją sukako 60 metų.

Kaip praneša leidinys 
„Ole“,D. Maradona blogai 
pasijuto savo namuose, kur jis 
sveiko po galvos operacijos. 
Nors skubiai atvykę medikai 
stengėsi jį atgaivinti, futboli-
ninkas mirė.

Naujienų agentūra EFE 
citavo D. Maradonos agentą 
Matiasą Morlą, patvirtinusį 
žinią apie jo kliento mirtį.

D. Maradona kartu su 
Brazilijos futbolo žvaigžde 
Pele laikomas vienu geriau-
sių visų laikų futbolininku. 
Jis buvo Argentinos vienuo-
likės kapitonas per 1986 ir 
1990 metų Pasaulio futbolo 
čempionatus, taip pat žaidė 
Argentinos klube „Boca Ju-
niors“ ir Barselonos bei Ne-
apolio klubuose.

Pastaruoju metu D. Mara-
dona buvo Argentinos klubo 
„Gimnasia y Esgrima“ vy-
riausiasis treneris.

Lapkričio 4-ąją jo asme-
ninis gydytojas Leopoldo 
Luque pranešė, kad D. Ma-
radonai buvo sėkmingai pa-
šalintas galvos smegenyse 
susidaręs krešulys. Kaip pra-
nešama, šis darinys galėjo at-
sirasti dėl galvos traumos.

Argentinos prezidentas 
Alberto Fernandezas nedels-
damas paskelbė trijų dienų 

nacionalinį gedulą.
D. Maradona, pagarsėjęs 

savo „Dievo rankos“ įvarčiu, 
kurį kumščiu įmušė Anglijos 
rinktinei per 1986 metų Pasau-
lio čempionato ketvirtfinalį, 
per du dešimtmečius trukusią 
karjerą žavėjo sirgalius užbu-
riančiu, nepakartojamu žaidi-
mo stiliumi.

Nors D. Maradonos re-
putaciją sutepė įvairios pri-
klausomybės ir nesėkmingas 
vadovavimas nacionalinei 
rinktinei, jį vis tiek dievino dėl 
futbolo pamišę argentiniečiai, 
vadinę jį „Pibe de Oro“ (Auk-
siniu vaikiu).

10-asis numeris ant jo marš-
kinėlių pradėjo asocijuotis su 
juo pačiu, kaip ir Pele atveju.

Ryžtingas, greitas ir visiš-
kai nenuspėjamas D. Marado-
na buvo meistriškas puolėjas, 
kojomis lengvai žongliravęs 
kamuoliu besiverždamas prie 
varžovų vartų.

Grakščiai manevruodamas 
aikštėje dėl savo žemo svorio 
centro, jis lengvai apeidavo be-
galybę varžovų ir dažnai įmuš-
davo netikėtus įvarčius savo 
kaire koja, kuri buvo laikoma 
jo pavojingiausiu ginklu.

„Ji mokėjo daryti viską savo 
kojomis, ką tik galėjo sugalvo-
ti“, – sakė Salvatore Bagni, 
kadaise žaidęs su D. Maradona 
Italijos klube „Napoli“.

Vėlesniu karjeros etapu 
svorio priaugusio D. Marado-
nos neįtikėtinas greitis ėmė lė-
tėti, o iki 1991-ųjų jis įsivėlė į 
savo pirmąjį dopingo skandalą, 
prisipažinęs, kad piktnaudžiau-
ja kokainu. Šis žalingas įprotis 
neduodavo jam ramybės iki pat 
karjeros pabaigos 1997 metais. 
Tuomet jam buvo 37-eri.

Futbolininkas 2000-aisiais 
buvo hospitalizuotas ir vos ne-
mirė, o 2004 metais vėl patyrė 
širdies veiklos sutrikimų, sietų 
su kokaino vartojimu. D. Ma-

radona vėliau sakė įveikęs 
priklausomybę nuo kvaišalų 
ir pripažino, kad kokainas 
buvo jo „kiečiausias varžo-
vas“.

Tačiau sportininko svei-
kata toliau blogėjo, nepaisant 
2005 metais atliktos skran-
džio mažinimo operacijos, 
padėjusios numesti daug 
svorio. 2007 metų pradžioje 
D. Maradona buvo hospitali-
zuotas dėl ūmais hepatito, o 
jo gydytojas sakė, kad kepe-
nų veikla sutriko dėl nesai-
kingo alkoholio vartojimo ir 
valgymo.

D. Maradona daugelį nu-
stebino, 2008 metais grįžęs 
į nacionalinę rinktinę, kai 
buvo paskirtas jos treneriu. 
Vis dėlto po 2010 metų Pa-
saulio čempionato, kai Ar-
gentina pralaimėjo ketvirt-
finalyje, jis buvo atleistas ir 
vėliau gavo trenerio darbą 
Jungtinių Arabų Emyratų 
klube „Al Wasl“.

Diego buvo penktas iš aš-
tuonių vaikų savo šeimoje ir 
augo nušiurusiame lūšnyne 
Buenos Airių pakraštyje, kur 
žaisdavo futbolą paprastoje 
aikštelėje, kaip ir daugelis 
kitų tarptautinę šlovę pelniu-
sių argentiniečių..

Vis dėlto nė vienas jų savo 
šlove neprilygo D. Marado-
nai 2001 metais Tarptautinė 
futbolo federacija (FIFA) pa-
skelbė D. Maradoną ir Pele 
dviem iškiliausiais visų laikų 
futbolininkais.

„Maradona mus įkvepia“, 
– per 2006 metų Pasaulio 
čempionatą Vokietijoje sakė 
tuometis Argentinos rinktinės 
puolėjas Carlosas Tevezas, 
aiškindamas savo tėvynainių 
žavėjimąsi šiuo futbolininku.

„Jis – mūsų dievaitis ir 
tautos dievaitis“, – pridūrė C. 
Tevezas.
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Šiemet sukurta daugiau įmonių, bet išgyvena mažiau 
Verslumas Lietuvoje šie-

met nesuprastėjo – nepaisant 
koronaviruso pandemijos, 
per tris ketvirčius šalyje įkur-
ta beveik 10 tūkst. naujų įmo-
nių, tačiau toliau mažėja jų 
išgyvenamumo rodiklis.

Verslumo skatinimo agen-
tūra „Versli Lietuva“, remda-
masi Statistikos departamento 
duomenimis, skelbia, kad sau-
sio-rugsėjo mėnesiais įkurta 
9,95 tūkst. naujų įmonių – 290 
daugiau nei pernai.

„Prieaugis galbūt nėra toks 
reikšmingas, kaip pernai, bet 
naujų verslų atsirado. Verslumo 
situacija nėra suprastėjusi, ne-
paisant pirmosios COVID-19 
bangos poveikio“, – spaudos 
konferencijoje trečiadienį sakė 
„Verslios Lietuvos“ tyrimų ir 
analizės skyriaus vadovas Vadi-
mas Ivanovas.

Tačiau jis pabrėžė, kad toliau 
mažėja įmonių išgyvenamumo 
rodiklis – pernai išgyveno tik 
50,5 proc. 2018-aisiais įkurtų 
įmonių. Naujausios statistikos 
apie išgyvenusias 2019-aisiais 
įkurtas įmonės „Versli Lietuva“ 
teigia neturinti.

Vis dėlto tendencija, kuomet 
žlunga vis daugiau naujai įkurtų 

įmonių, anot V. Ivanovo, nebū-
tinai yra bloga

„Intensyvus įmonių steigi-
mas, idėjų išbandymas ir ne-
pasisekimas indikuoja, kad vis 
dėlto po poros nesėkmių didėja 
kompetencijos ir kitos įmonės, 
naujas verslas gali būti daug sė-
kmingesnis“, – sakė jis.

Pasak „Verslios Lietuvos“ 
atstovo, naujų įmonių skaičius 
gali augti ne tik dėl to, kad 
verslininkai krizės metu ieško 
naujų nišų, bet ir todėl, kad kai 
kurių įmonių savininkams ne-
besugebant jų išgelbėti,  verslą 
jie perkelia į naujus juridinius 
vienetus.

„Tokios galimybės taip pat 
neatmesčiau, bet dabar labai 
sunku pasakyti, kokia tai ten-
dencija“, – sakė V. Ivanovas.

Jis taip pat akcentavo, kad 
bankrotų šiemet sumažėjo, nes 
sudėtingos jų procedūros.

„Sumažėjimą siejame dau-
giau su veiklos ribojimais, ma-
žiau galimybių kažkur nuvykti 
ar padaryti ne nuotoliniu būdu, 
todėl tikėtina, kad bankrotų 
nuosmukis yra susijęs su tuo, 
kad mažiau verslų tai galėjo pa-
daryti iš juridinės pusės“, – sakė 
jis. Kaip aiškino V. Ivanovas, 
nereikėtų sieti tuo pat metu su-

mažėjusių bankrotų ir kritusio 
išgyvenamumo rodiklio – įmo-
nės taip pat gali būti išregistruo-
tos, likviduotos ar pradėta res-
truktūrizavimo procedūra.

Nepaisant pandemijos, 
„Versli Lietuva“ skelbia, kad 
įmonių pelnai šiemet augo, nors 
ir lėčiau nei ankstesniais metais 
– pirmąjį pusmetį jie augo 2,4 
proc.

Įmonių pelnas šiemet didėjo 
kelis kartus mažiau nei ankstes-
niais metais. Pavyzdžiui, 2019 
metais jis  augo 10 proc., 2018 
metais – 7 proc., 2017-aisiais – 
11 proc.

Tarp sektorių, kurių įmonės 
šiemet augino pelną, „Versli 
Lietuva“ išskyrė pramonę (8,3 
proc.), statybas (25 proc.), pre-
kybą (17 proc.), paslaugas (21 
proc.).

V. Ivanovas pabrėžė, kad 
labiausiai pandemijos paveik-
tuose sektoriuose – apgyven-
dinimo, maitinimo, pramogų 
ir kituose – apie pelno augimą 
nekalbama. 

„Bet bendrai ekonomikoje 
– ir pramonė, ir statyba, ir pre-
kybos sektorius, jų pelnas di-
dėjo“, – sakė tyrimų ir analizės 
skyriaus vadovas.
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Čekijoje elnias nuginklavo medžiotoją
Čekijoje medžiotojai ir tei-

sėsaugos pareigūnai tebeieško 
elnio, praeitą savaitę per neį-
prastą incidentą nuginklavusį 
vieną iš jų kolegų.

Per medžioklę šalies pi-
etvakariuose pasibaidęs el-

nias pralėkė šalia vieno me-
džiotojo, užkabino ragais jo 
šautuvą ir nubėgo, nusineš-
damas užsikabinusį ginklą. 
Elnią pabaidė medžiotojų 
šuo.

Kiek vėliau kitas medžio-
tojas pamatė tą patį elnią 

maždaug už kilometro nuo 
incidento vietos. Ant gyvūno 
ragų tebekabaldavo šautuvas.

Medžiotojams, surengu-
siems miške paieškas, šautu-
vo nepavyko surasti. Prie jų 
pastangų prisidėjo policija.

BNS inform.
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ANEKDOTAI
balandėli.

– A?
– Ne, B.
***
Lietuvių kalbos ir literatūros 

mokytoja namuose kabino 
paveikslą. Pataikiusi plaktuku 
į pirštą, ji penkioms minutėms 
tapo darbų mokytoju.

***
– Ar tiesa, kad moterys 

gyvena ilgiau už vyrus?
– Ne visos. Tik našlės.
***
Iš policijos tinklalapio: 

„Gerbiami piliečiai, nepalikite 
automobilyje daiktų matomoje 
vietoje. Štai žmogus paliko ant 
automobilio priekinės sėdynės 
du bilietus į Radži koncertą. 
Rado išdaužtą langą ir padėtus 
dar keturis bilietus.

***
Blondinės transporto 

policija klausia:
– Kodėl jūs bandėte 

atidaryti skrendančio lėktuvo 
duris?

– Norėjau nuotraukas į 
debesį sukrauti.

***
Aš moku saugoti paslaptis. 

O štai žmonės, kuriems jas 
papasakoju – ne.

***
Pats įdomiausias gyvūnas 

– eilė prie pašto. Jam pačioje 
netikėčiausioje vietoje gali 

Prieš mirtį vienas žmogelis 
paprašė, kad pakviestų jo 
gydytoją ir advokatą, ir kad 
jie atsistotų iš abiejų jo lovos 
pusių. Abu ateina. Gydytojas 
neištveria ir klausia:

– O kodėl tu mus čia 
pasistatei?

– Aš noriu mirti kaip Jėzus 
Kristus, tarp dviejų plėšikų, – 
paaiškino žmogelis

***
Naujųjų Metų vakarėlyje 

Jonas prašo savo draugo 
Petro cigaretės. Petras sako:

– Juk tavo Naujųjų Metų 

– seni geri hitai.
***
Ginčas milijonieriaus 

virtuvėje. Žmona daužo indus, 
vyras šaukia:

– Daužyk daužyk! Tarsi mes 
milijardieriai būtume.

***
Žiūrėdamas lietuvišką 

futbolą ir kiną, nejučiomis imi 
didžiuotis baletu.

***
Senatvė: žmogus ima matyti 

prasčiau, bet daugiau.
***
Sunki moters dalia: metų 

metus save tobulini, kad 
patiktum idealiam vyrui, o 
paskui tiek pat metų ieškai bent 
jau normalaus.

***
– Ne tik duona gyvi,– 

pasakė mokyklos valgyklos 
virėja, į kotletų masę dėdama 
saujelę kiaulienos faršo.

***
Graiko klausia: 
– Koks atstumas tarp 

Europos ir Afrikos.
Tas atsako:
– Nepakankamas.
***
Šeimyninis gyvenimas 

trumpai: nuo Mendelsono iki 
Šopeno.

***
Gydytojo kabinete:
– Pas jus hepatitas, 

išdygti antra uodega.
***
Petras, valydamas išmaniojo 

telefono ekraną, užblokavo 27 
draugus ir nusipirko traktorių.

***
Aš esu įstikinęs, kad kai 

kurie mūsų ministrai yra labai 
protingi žmonės. Bet kaip 
puikiai jie tai slepia.

***
Studentei, kuri alergiška 

gėlėms, jos draugas Valentino 
dienos proga padovanojo už tą 
pačią sumą šaldytų koldūnų.

***
Mažojo kojos pirštelio 

vaidmuo labai svarbus: juo 
tikrinama, ar visi namų baldai 
yra vietoje.

***
Kalbasi du suvalkiečiai:
– Klausyk, tu prisimeni 

Petrą, kuris prieš kalėjimą 
gyveno?

– Prisimenu.
– Tai va, dabar jis gyvena 

prieš savo namus.
***
Išsiblaškęs senukas 

profesorius netyčia užėjo į 
moterų tualetą:

– Nieko tokio, panelės, 
sėdėkite.

***
Pirmoji dietos diena. 

Atsikračiau kenksmingo 
maisto. Buvo skanu.

pažadas buvo mesti rūkyti.
Jonas:
– Šiuo metu aš esu šio 

proceso pirmoje fazėje.
Petras:
– Kaip suprasti?
Jonas:
– Aš nustojau pirkti cigaretes.
***
Suvalkietis barasi su žmona:
– Aš viską žinau apie tavo 

meilužį!
Ji:
– Ir kas tau vėl primelavo?
– Niekas. Aš tik noriu tavęs 

paklausti: žinodama, kiek jis 

uždirba, tu dar turi sąžinės 
manęs prašyti, kad tau kailinius 
nupirkčiau?!

***
Tingėjimas jaunystėje – 

sveikata senatvėje.
***
Mūsų futbolo rinktinė 

dar kartą pradžiugino. Šįkart 
Maltos sirgalius.

***
Miško baras. Į jį užeina 

mažas pūkuotas kiškutis, ir kad 
suriks:

– Kas muštis nori?
Išlenda lapinas. Išeina 

abu laukan. Po kurio laiko 
įsvirduliuoja kruvinas lapinas. 
Kiškutis:

– Kas dar muštis nori?
Šįkart pasisiūlo vilkas. Ir 

vėl išeina abu laukan. Po kurio 
laiko vėl kiškis ateina į barą, o 
vilkas nesirodo. Kiškis šaukia:

– Kas muštis nori?
– Mes, – sako du 

raumeningi šernai.
– Tai einam laukan.
Išėjus jiems, nuo 

kaimyninio namo stogo rėkia 
ežiukas:

– Kiški, tu tik nieko 
nebekviesk muštis. Plytos 
baigėsi.

***
Šeimyninis ginčas – kaip 

mėgiamos grupės koncertas: iš 
pradžių nauji gabalai, o vėliau 

l Namų kvapai 
l Mako satino patalynė

l Rankšluosčiai
l Žvakidės, kvapnūs vaško lapeliai

M. K. Čiurlionio 1-2, Rokiškis

www.rokiskiosirena.lt

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Lapkričio 27 d. Naktį 3

Dieną 4
ŠV, 
4-9 m/s

Kai kur rūkas.

Lapkričio 28 d. Naktį -1
Dieną 2

ŠR,
2-6 m/s

Lapkričio 29 d. Naktį -1
Dieną 1

R, 
3-8 m/s

Lapkričio 30 d. Naktį -2
Dieną 0

R,
3-8 m/s

Orų prognozė lapkričio 27-30 d.

BUITINĖ TECHNIKA

• 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 ardymui.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

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

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Naminius, didelius triušius.  
Tel. 8 692 01 270. Rokiškis
• Takso mišrūnus. Atvesti rugpjūčio 
7 d., vakcinuoti, nukirminti, viena 
kalytė ir du šuniukai.  
Tel. 8 615 16 313. Rokiškis
• 10 vienetų, Muflonų veislės 
avelių bandą. Tel. 8 630 53 487. 
Rokiškis
• Jaunų kalakutų mėsą.  
Tel. 8 630 53 487. 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


