
Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Nepriklausomas rajono laikraštis 2020 m. gruodžio 1 d., antradienis Nr. 94 (769)

4 p.

5 p.

www.rokiskiosirena.lt

Pandėlio ir Obelių ugniagesių 
komandoms – nauji automobiliai

2 p.

3 p.Ir atpoškėjo Adventas. Arba tarp kognityvinių disonansų 
prasmės beieškant

Dešimčiai rajono seniūnijų – nauji automobiliai

Jūžintų seniūnas Vytautas Stakys patikrino, koks variklis slepiasi po kapotu.                                                                                         L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

4 p.

Šiemet rajone daugiau
gaisrų ir žūčių

Per savaitgalį 28 nauji 
susirgimai covid-19 
rajone

5 p.
25 skambantys linkėjimai
„Rokiškio Sirenos“ facebook 
paskyroje ir tinklalapyje

5 p.

Uždegta pirmoji Advento 
vainiko žvakė, 
palaiminti Kalėdaičiai



2 psl.2020-12-01

Nepriklausomas rajono laikraštis

Girtas įlėkė 
į kiemą
Lapkričio 28 d. 11 val. 
Rokiškyje, Kauno g., 
neblaivus (2.44 prom.) 
vyras (gim. 1981 m.) 
vairavo automobilį „KIA“ 
ir nepasirinko saugaus 
greičio, nuvertė kelio ženklą, 
apgadino metalinę tvorą 

ir gyvatvorę. Įtariamasis 
sulaikytas.

Pavogė kompiuterinę 
techniką
Lapkričio 23 d., 19.38 val., 
Rokiškio r., Salų mstl., 
iš kambario pavogtas 
nešiojamas kompiuteris, 
modemas, garso kolonėlė, 

kroviklis.  Nuostolis - 300 
eurų.

Pavogė aukso dirbinius
Lapkričio 26 d., 10.33 val. 
pranešta, kad Rokiškio r., 
Kavoliškio k., iš spintelės 
pavogti auksiniai dirbiniai. 
Nuostolis – 727 eurų. 
Įtariamasis (gim. 2001 m.) 

sulaikytas.

Vandalų išpuolis
Lapkričio 26 d., 9.30 val., 
pranešta, kad Rokiškio r., 
Obelių mstl., karių kapinėse, 
trys betoniniai paminklai 
ir pagrindinis monumentas 
apipurkšti raudonos spalvos 
dažais.

Degė katilinė
Lapkričio 28 d. 3.12 val. 
ugniagesiai gavo pranešimą, 
kad Obelių priemiestyje, 
Jaunystės gatvėje dega namas. 
Atvykus, gyvenamasis namas 
buvo uždūmintas. Degė 
rūsyje įrengtoje katilinėje 
(3x2 m). Pastatas mūrinis, 
1 aukšto, perdanga medinė, 

stogas dengtas šiferiu. Gaisro 
metu išdegė katilinės patalpa, 
aprūko prieškambaris (2x1 m).

Panevėžio VPK ir 
Panevėžio apskrities 

priešgaisrinės gelbėjimo 
valdybos 

Rokiškio priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos 

inform.

KRIMINALAI

Pandėlio ir Obelių ugniagesių komandoms – nauji automobiliai
Rokiškio rajono savival-

dybės priešgaisrinės tarny-
bos Pandėlio ir Obelių ugnia-
gesių komandos netrukus 
gesinti gaisrų vyks gelbėti 
Mercedes-Benz markės auto-
mobiliais. Jie rajono savival-
dybei kainavo 67 tūkst. Eur.

Nusipirko geresnius, 
nei tikėjosi
Automobiliai įsigyti viešų-

jų pirkimų būdu. Kaip „Ro-
kiškio Sirenai“ sakė Rokiškio 
rajono savivaldybės priešgais-
rinės tarnybos vadovas Re-
migijus Sunklodas, tikėtasi, 
kad gaisrinės mašinos turės 
gelbėjimo įrangą, elektros ge-
neratorius, gaisrines kopėčias. 
„Kitką būtume susikomplek-
tavę patys“, – komentavo jis. 
Automobiliams rajono savi-
valdybės skirta suma buvo 70 
tūkst. Eur. 

Paskelbus viešuosius pir-
kimus, norą dalyvauti juose 
pareiškė dvi įmonės. Viena, 
pasak R. Sunklodo, už 108 
tūkst. Eur pasiūlė netgi kiek 
prastesnį variantą. O kita – už 
67 tūkst. du šiuos automobi-
lius. Taigi, buvo sutaupyta 3 
tūkst. Eur.

Aprūpins visas
Iki praėjusių metų rajono 

savivaldybės priešgaisrinės 
tarnybos automobilių parkas 
buvo labai prastos būklės. 
Daugumą ZIL ir GAZ markių 
mašinų ugniagesiai paveldė-
jo iš subyrėjusių kolūkių. Jos 
ir moraliai, ir fiziškai pasenę, 
nusidėvėję, dažnai gesdavo. 
O atsarginių detalių antikva-
riniams automobiliams yra 
sunku rasti. R. Sunklodas ne-
slėpė: remontui gaištama daug 
laiko. O seniems sovietiniams 
automobiliams detalių paieška 
buvo sudėtinga: ieškota netgi 
dedant skelbimus. 

Rokiškio rajono savival-
dybės priešgaisrinės tarnybos 
devynių komandų aprūpini-
mas naujesniais automobiliais 
buvo opi problema. Rajono 
taryba patvirtino planą, kaip 
aprūpinti šiuos ugniagesius 
būtina įranga. Dalis plano 
jau įgyvendinta: 84 ugnia-
gesiai aprūpinti kvėpavimo 
aparatais. Tam pasitarnavo ir 
bendras projektas su Latvija: 
jo dėka minėtais aparatais ap-
rūpintos trys komandos. Pla-
ne taip pat numatyta, kad iki 
2024-ųjų kiekviena iš devynių 

rajono ugniagesių komanda 
turės bent po vieną naujesnį 
gaisrinės automobilį.

Pernai pirmieji tokie au-
tomobiliai teko Laibgalių ir 
Kamajų ugniagesiams. Ka-
majiškių turėta mašina buvo 
seniausia parke ir labai lėta. 
O Laibgalių komanda, esanti 
gana arti Rokiškio, dažniau-
siai talkina kitoms gesinant 
didesnius gaisrus. Šiemet 
pasirinkta atnaujinti Obelių 
ir Pandėlio gaisrinių parkus. 
Priežastis paprasta: ir Obeliai, 
ir Pandėlys turi miesto statusą, 
čia daug ir gyvenamųjų namų, 
ir verslo objektų. Eilėje dar 
stovi: Juodupės, Čedasų, Pa-
nemunėlio, Jūžintų ir Kriaunų 
komandos.

Pirkiniais patenkinti
Mašinos į Pandėlį ir Obe-

lius atkeliavo iš Vokietijos, 
tiksliau – Vidurio Saksonijos. 
Nusipirktieji automobiliai, 
žiūrint į jų pagaminimo me-
tus, neatrodo nauji. Pandėlie-
čiams tekusi mašina – 1988-
ųjų, o obeliečiams – 1990-ųjų 
metų. Tačiau jų rida faktiškai 
minimali: viena nuvažiavo 
vos 16 tūkst. km, kita – kiek 
per 23 tūkst. km. Abi mašinos, 
atrodytų, nebejaunos, tačiau 
manoma, kad gaisrų gesinimo 
darbuose jos beveik nenaudo-
tos. Mat jos tarnavo Vokietijos 
miestų savanorių ugniagesių 
draugijoms. 

Kaip pasakojo R. Sunklo-
das, Vokietijos savanoriai 
ugniagesiai gaisrus gesina tik 
ypatingais atvejais. Jų funk-
cija: šviesti visuomenę, pri-
statyti ugniagesio tarnybą, 
dalyvauti įvairiose šventėse. 

Ir šios mašinos buvo naudo-
jamos reprezentacijai, ugnia-
gesiams mokyti, pratyboms. 
Todėl ir kiek vyresnių, nei 30 
metų, automobilių rida faktiš-
kai minimali. 

Šie automobiliai turi keletą 
labai svarbių savybių. Kaip 
sakė R. Sunklodas, šiuose au-
tomobiliuose yra labai geri ir 
patikimi varikliai. Kitas pri-
valumas: ganėtinai nedaug 
elektronikos. Taigi remontas, 
kai tokio prireiks, nebus labai 
sudėtingas ir brangus. Trečias 
ir labai svarbus pliusas – va-
karietiška technika gerokai 
mažiau genda. 

Yra ir tam tikrų naudoji-
mo gaisrams gesinti privalu-
mų. Cisternos talpa – du su 
puse kubinio metro vandens. 
Ir efektyvumas didelis: viena 
žarna iš karto yra prijungta 

prie cisternos, todėl gesinimo 
darbus galima pradėti vos po 
kelių sekundžių. Jei gesinama 
stipriausia įmanoma srove, to-
kio vandens kiekio pakaks iki 
3 min. Todėl svarbu, kaip ma-
šina galima pumpuoti vandenį 
iš gretimų vandens telkinių. 
Pašnekovo teigimu, sovietinei 
technikai siurbiant vandenį iš 
upės ar tvenkinio, jos variklis 
turi dirbti visu pajėgumu. O 
štai naujieji automobiliai 

Pandėlio ugniagesiai ne-
slepia: vos 16 tūkstančių kilo-
metrų nuvažiavęs automobilis 
– puikus pirkinys. Jame yra 
viskas, kas būtina nuvykus į 
gaisro vietą. Kaip sakė Pan-
dėlio ugniagesiai, greta dabar 
naudojamų GAZ ir ZIL auto-
mobilių naujasis atrodo visiš-
kai kitaip. Jis pasiekia net iki 
95 kilometrų per valandą grei-

tį. Jei automobilis dirbtų mak-
simaliu režimu, vandens cis-
ternoje užtektų maždaug trims 
minutėms. Tačiau su moderniu 
automobiliu lengviau siurbti 
vandenį iš vandens telkinių, ir 
kuras taupomas, mat varikliui 
nereikia dirbti didžiausiomis 
apsukomis. 

Ir į gaisrą šie automobiliai 
nuvažiuos greičiau. Jie greitai 
įsibėgėja ir pasiekia maksi-
malų galimą greitį 95 km per 
valandą. Rusiškos mašinos 
lėčiau įsibėgėja, ir prie 90 km 
per valandą greičio priartėja 
tik tuo atveju, jei palankus vė-
jas ir važiuoja ne prieš kalną.

Ugniagesiai džiaugiasi
naujove
„Rokiškio Sirena“ apsilan-

kė ir Pandėlio, ir Obelių ugnia-
gesių komandose. Ugniage-
siai neslepia: mašinos jiems 
patinka. Patogios, manevrin-
gos. Automobiliuose sukom-
plektuota ir metalo pjaustymo 
įranga, skirta gelbėti žmones 
eismo įvykių metu. Pandė-
liečiai ugniagesiai sako, kad 
belieka tik išklausyti teorinius 
ir praktinius kursus, ir bus ga-
lima ją naudoti. 

Obeliečiai ugniagesiai 
džiaugėsi naujojo automobilio 
ekonomiškumu. Mat jų dar-
binis arkliukas – ZIL markės 
automobilis ekstremalaus va-
žiavimo metu, o ugniagesiai 
dažniausiai taip ir važiuoja, 
sunaudoja apie 72-100 litrų 
benzino šimtui kilometrų. O 
šis, modernesnis, nuvažiavęs 
iki šiol vos 23 tūkstančius ki-
lometrų, naudos kone tris kar-
tus mažiau kuro. 

Ugniagesiai jau ruošia abi 
mašinas eksploatacijai. Čia 
yra šiokių tokių niuansų, nes 
Vokietijoje naudojama įranga 
šiek tiek skiriasi nuo mūsiš-
kės. Tačiau prisitaikyti ir su-
derinti jas pavyks greitai.

Aišku, ir iki šiol turėtų so-
vietinių automobilių ugniage-
siai dar neketina atiduoti į me-
talo laužą: jie taip pat tarnaus, 
mat vienos mašinos komandai 
paprasčiausiai nepakaktų.

Kol kas abu naujuosius 
automobilius dar puošia Vo-
kietijos miestų herbai, tačiau 
netrukus jie pasidabins Obelių 
bei Pandėlio ženklais. Ir gel-
bėti rajono žmones jie vyks 
visai netrukus.   

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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BRYDĖS

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Ir atpoškėjo Adventas. Arba tarp kognityvinių disonansų prasmės beieškant

Prasidėjo Adventas. Ty-
los, susikaupimo, šviesaus 
laukimo metas. Teoriškai. 
Praktiškai gi jis prasidė-
jo ne bažnyčioje pirmosios 
Advento žvakės uždegimu. 
Ne įstabaus grožio giesme 
„Rasokit, dangūs, iš savų 
aukšybių, debesys lykit lie-
tumi teisybės“. Ne, teisybė 
tautai nerūpi. Tylos ir susi-
kaupimo metas atgriaudėjo 
koncertais miestų aikštėse 
karantino metu, įžiebtomis 
eglutėmis ir atpoškėjo fe-
jerverkais. Kognityviniai 
disonansai?

Ir jų pilna ant kiekvieno 
kampo. Štai žiūrėkite, ką kly-
kauja mūsų tūli komentato-
riai po straipsniais ir sociali-
niuose tinkluose? Uždarykim 
viską. Reikia būtinai užraukti 
ir nužudyti dar gyvą verslą. 
Dirbančius žmones paversti 
išlaikytiniais, nors išlaikyti 
nebėra iš ko. Pavasarį pažai-
dę epidemiją ir valstybę už-
darę su keliasdešimčia atvejų, 
dabar jos nebegalime uždary-
ti, nors atvejų tūkstančiai kas-
dien. Pavasarį, prisimenu, net 
etatinį miesto benamį vežė 
tikrintis dėl covid-19, ser-
gančiuosius, ar jie lengvai, ar 
sunkiai sirgo, grūdo į ligoni-
nes. Uždarę darželius ir mo-
kyklas, tūkstančius darbingų 
žmonių įdarbino savo vaikų 
auklėmis, ir nedarbingumo 
lapeliams ištaškė Sodros re-
zervo nemenką dalį. Dabar 
situacija sudėtingesnė, o prie-
monių imtis nebėra iš ko. 

Ir ar reikia? Kai žmogus 
vieną minutę nuo sofos rašo 
komentarą, kad būtina už-

daryti visą valstybę, ir pa-
klaustas, o iš ko tu, žmogau, 
ruošiesi valgyti ir paskolas 
mokėti, atrėžia – negi tu ants-
tolio bijai labiau nei grabo? 
Jis rėkia, kad būtina uždaryti 
darželius, kad mažiukai viru-
so neplatintų. Ir po minutės 
auna savo mažiukui batukus, 
mauna kepurytę ir tempia 
žiūrėti, kaip lapkričio 28-ąją! 
Įžiebiama Kalėdų eglutė. Ir 
plaukia eglutės žiūrėti su to-
kia pat minia, atleiskite, bera-
zumių. Tai tada tiesiai šviesiai 
pasakykim: karantino reikia 
ne tam, kad žmonės neužsi-
krėstų. Karantino reikia tam, 
kad tokie, dovanokit, pimpa-
čkiukai, pasiėmę nedarbingu-
mo lapelius susiorganizuotų 
papildomas atostogas. Mo-
kesčių mokėtojų sąskaita. 

Adventas – metas perkai-
noti vertybes. Arba nustoti 
meluoti sau. Kai keletą metų 
gruodis virsdavo neakivaiz-
dinėmis miestų varžybomis, 
kuris papuoš gražesnę, įdo-
mesnę eglutę, kai žiniasklaida 
mirguliuodavo „Mis eglutė“ 
rinkimais, kai buvo savaime 
suprantama kone kiekvienai 
šeimai susiorganizuoti išvyką 
į sostinę kodiniu pavadinimu 
„pamatyk Vilniaus eglutę“, 
kelias savaites iš eilės buvo 
reklamuojama, kuris miestas 
kada žiebs eglutę, naivu tikė-
tis, kad žmonės nesibūriuos. 

O maždaug gruodžio 17-
ąją prasidės ašaringa akcija 
„nevažiuok namo per Kalė-
das“, „Kalėdas švęsk vienas“ 
ir pan. Sėkmės. Kai mes Ka-
lėdų kitaip neįsivaizduojame, 
kaip masinio apsiėdimo ir 
apsigėrimo šventės. Jeigu jau 

dabar reklamuojami gaminiai 
Kalėdų stalui. Ir prekybos 
centre jau paserviruotas toks 
stalas. Tereikia tik atsineš-
ti kalakutą ir atkimšti vyno 
butelį. Primenu, mes apie tai 
kalbame Advento pradžioje. 
Koks dar atsiprašant, Adven-
tas, jei mūsų visa industrija 
sudėliota taip, kad jau nuo 
lapkričio vidurio imama re-
klamuoti Kalėdų dovanas. 
Ir ką, jūs visi jas paštu siųs-
ti ruošiatės? Aga, kaipgis. O 
paskui bliaukime: uždarykim 
viską. Nes nu o kam reikia?

Kaip saldu ir malonu ieš-
koti kaltų. Kaltinti tuos pim-
pačkiukus, kurie atėjo eglutės 
pavėpsot. O gal jiems tiesiog 
nevertėjo suteikti tokios pro-
gos? Komercija komercija, 
betgi mūsų miestai, savival-
dybės, adekvačiai vertinda-
mos situaciją, juk turėjo pro-
gą bent šiemet išjungti „Mis 
eglutė“ konkursus. Kodėl 
eglaičių negalima įžiebti lai-
ku, kaip žmonėms – Kūčių 
vakarą? Nebus Kalėdų dva-
sios? Kokios dar dvasios? 

Į ką mes šiandien tikime? 
Į Dievą? Laukiame, kaip gie-
dama giesmėje: „meldžiame 
prašom siųsti Atpirkėją“. Iki 
Atpirkėjo mums vienodai 
žydi sodai. Paklauskit šian-
dieninių keturiasdešimtme-
čių ir jaunesnių, ar jie moka 
„Tėve mūsų“. Išgirsite, ko 
negirdėję. Tai ir sakykim tie-
siai šviesiai: tai, kas šiandien 
vyksta mūsų miestų aikštėse 
ir prekybos centruose, neturi 
nieko bendro nei su tikėjimu 
konkrečiai, nei su dvasingu-
mu apskritai. Laukimo, pasi-
rengimo, pasninko reikšmės 
seniai nesuprantamos. Kaip 
ta pagėrusi mergaitė iš filmu-
ko, tauta nori „šventę švęst“. 
Tai ko mes pykstame ant pim-
pačiukų: jiems parodė eglutę, 
o jie ir išblūdijo į gatves.

Adventas – proga apmąs-
tyti savo gyvenimą. Išvalyti 
namus ir širdį. Stebiuosi pri-
siminusi, kaip taikliai šį lai-
kmetį išpranašavo dvi tokios 
skirtingos praėjusių metų 
prakartėlės Rokiškyje ir Ka-
majuose. Rokiškyje – trapi 
smėlio skulptūra, simboli-
zuojanti žmogaus būties lai-
kinumą, it smėlį, byrantį tarp 
pirštų. Ir Kūčių vakarą sausa-
kimša bažnyčia, belaukian-
ti to Kalėdų nakties stebu-
klo. Giedanti keistą giesmę. 
„Sveikas, Jėzau, gimusis“. 

Ir Kamajų prakartėlė, prie 
kurios nagus ir patys priki-

šome, su daugybe bendra-
minčių. Skaudžiai, brutaliai 
rodanti, kuo pavertėme savo 
pasaulį. Kur šventinių aukš-
takulnių „špilkos“ priebaž-
nytyje pynėsi į maskuojamąjį 
tinklą. Kur raudonu kilimu 
žingsniuojama į besaikį var-
tojimą ir susinaikinimą. Kur 
žmogus gimsta ir miršta bū-
damas tik tuščiu indu. Nes 
tarp gyvenimo malonumų ne-
turėjo laiko jo pildyti. 

Adventas – laikas pildyti. 
Ir karantinas tam kaip nie-
kad palankus metas. Kvie-
čiantis atsigręžti į save, savo 
sielos užkaborius. Vėpsoti 
ne į žibančias eglutes su gir-
liandomis lapkričio pabai-
goje, o pagaliau nusivalyti 
savo egoizmo voratinklius. 
Adventas – palankus laikas 
higienai. Tik kad nejuntame 
jai poreikio.

Jei skirtume daugiau lai-
ko ne eglučių blizgučiams, o 
šiandienai apmąstyti, supras-
tume, kad nepaisant išbandy-
mų, mes vis dar esame lai-
mingi. Tokio gyvenimo, kurį 
gyvename šiandien, mums 
pavydėtų bet kuri ankstesnė 
karta. Ši epidemija – pirmasis 
rimtas išbandymas pasauliui 
po Antrojo pasaulinio karo. 
Nusinešusio 54 milijonus gy-
vybių. Mes jau pamiršome, 
kad amžinasis gyvenimas pa-
žadėtas ne žemėje. Kad me-
dicina ir gerovė gali gerokai 
prailginti vidutinį žmogaus 
amžių nuo 29-erių metų vi-
duramžiais, iki 81-erių metų 
moterims ir 71-erių vyrams 
šiandieninėje Lietuvoje. Bet 
amžinybės tai negarantuoja. 
Esame mirtingi. Ir ne tik nuo 
covid-19. Mirštama ir onko-
logijos skyrių palatose, ir ke-
liuose, ir gaisruose.

Mes tikime nebe prana-
šais, nebe Dievu, bet mokslu. 
Šiemet supratome ir jo ribo-
tumą. Mokslas nepajėgus at-
sakyti į visus žmogaus būties 
klausimus ir išspręsti visas jo 
problemas. Metas priimti jo 
ribotumą. Ir ugdyti ne testų 
sprendėjų, ne pimpačkiukų, o 
tyrėjų ir atradėjų kartas. 

Kaip mes kitados juokė-
mės, kad viduramžių gydyto-
jai marą gydė trintais deiman-
tais ar ožkos šlapimu, taip ir 
kitos kartos juoksis iš mūsų 
pastangų spręsti šių dienų 
problemas. Toks gyvenimas. 

Karantinas parodė, kad 
esame tik mažos smiltys di-
dingame Kūrėjo ar Visatos 
(kaip kam patogiau) plane. 

Kad nesame Visatos centrai, 
ir pasauliai apie mus nesisu-
ka. Kad ir vėl teks išmokti 
išgyventi netikrumą, baimę, 
nepriteklių. Ir mirtis yra čia 
pat, šalia. Jos dar niekas ne-
atšaukė. 

Karantinas mus moko. Ty-
lios drąsos. Nešamos mažų, 
daugeliui nematomų kasdie-
nybės šventųjų. Tų, iš kurių 
kitados tyčiojomės, vaikus 
jais gasdinome. Ir kai kils no-
ras nuo minkštos ir patogios 
sofos parašyti eilinį panikie-
riaus komentarą, kaip baisu 
dirbti vaikų darželyje ar mo-
kykloje, siūlyčiau pagalvoti, 
kaip baisu dirbti, pavyzdžiui, 
prekybos centre. Kur per die-
ną pereina kone pusė miesto. 
O kai kurie – ir ne po kartą. 

Adventas – metas apmąs-
tyti ir tai, kaip sudėliotas 
mūsų gyvenimas. Kas yra 
valstybė, kaip ji išlaikoma. Iš 
kur gaunami pinigai ligoni-
nėms, jų darbuotojų algoms, 
sergančiųjų vaistams. Iš kie-
no kišenės apmokami nedar-
bingumo lapeliai. Iš kur į jūsų 
namus atkeliauja maistas, 
kaip užtikrinamas šildymas, 
elektros, vandens tiekimas. 
Kiek tylių kasdienybės hero-
jų dirba, kad jūs galėtumėte 
ramiai tūnoti ant savo numy-
lėtosios sofos. 

Tai metas apmąstyti, kaip 
per pastaruosius metus pasi-
keitė mūsų visuomenė. Štai 
vienas labai protingas (be 
jokios ironijos sakau) žmo-
gus rašė, kad per jo senelio 
gyvenimą pinigai nuvertėjo 
tik kokius aštuonis kartus. 
Tik „pamiršo“ pridurti, kad 
už tuos pinigus jo senelis pir-
ko žibalą, čebatus ir taboką 
šventėms (kasdienai užsiau-
gindavo). Kad seneliui mais-
tą teikė karvytė ir paršiukai 
tvarte, šildymas buvo užtikri-
namas malkomis iš malkinės. 
O šiandien gi didžiąją Lietu-
vos dalį maitina „motinos“ 
prekybos centrai. Ir daugi-
abutyje, sutrikus šildymui, 
lauželio iš išplėšto laminato 
nepasikursi. Tapome priklau-
somi nuo sudėtingų tiekimo 
grandžių ir grandinių, ir labai 
pažeidžiami, jei jos sutriktų. 
Todėl prieš siūlant užsidary-
ti įmonėms, įstaigoms, labai 
vertėtų pagalvoti, o ką jūs 
valgysite. Mat tam, kad ra-
miai sėdėtumėte namuose, 
turi dirbti gausybė žmonių. 

Ir mes turime dirbti. Kad ir 
kaip kažkam baisu būtų, kad 
ir kaip norėtųsi užsidaryti na-

mie ant sofos. Nes kol dirba-
me, tol mokame mokesčius. 
O iš jų išlaikomos ligoninės, 
mokamos pensijos senukams, 
nedarbingumo išmokos – ser-
gantiems, pašalpos jau nete-
kusiems darbo. Rūpintis tais, 
kurie šiandien yra silpnesni, 
labiau pažeidžiami – mūsų 
pareiga. Mūsų pareiga juos 
saugoti, jiems padėti. Ne 
linksmintis, ne žibėti sąmoju 
socialiniuose tinkluose, ne 
kelti paniką. O kantriai, tyliai 
ir atsakingai dirbti. Savo ir 
aplinkinių labui.

Šis Adventas – ne malo-
numų, ne blizgių dovanų ir 
puošnių stalų laukimo metas, 
ne šviečianti eglutė lapkričio 
pabaigoje. Ne ta taip laukia-
ma, gaudoma ir vis išsiva-
danti mistinė Kalėdų dvasia. 
Tai ne lūžtantis Kūčių stalas. 
Jei mes Kalėdas suprantame 
tik taip, tai šiemet jos bus liū-
dnos, vienišos ir skaudžios. 

Šiemetinis Adventas kaip 
niekada anksčiau yra apribo-
jimų ir atsisakymų, pareigos, 
drąsos ir atsakomybės metas. 
Ne veltui prieš savaitę, mi-
nėdami Kristaus – Visatos 
valdovo iškilmę, Evangelijo-
je skaitėme: „Ateikite, mano 
Tėvo palaimintieji, paveldė-
kite nuo pasaulio sukūrimo 
jums paruoštą Karalystę! Nes 
aš buvau išalkęs, ir jūs mane 
pavalgydinote, buvau ištroš-
kęs, ir mane pagirdėte, buvau 
keleivis, ir mane priglaudėte, 
buvau nuogas – mane apren-
gėte, ligonis – mane aplan-
kėte, kalinys – atėjote pas 
mane. Tuomet teisieji klaus: 
‘Viešpatie, kada gi mes tave 
matėme alkaną ir pavalgy-
dinome, trokštantį ir pagir-
dėme? Kada gi mes matėme 
tave keliaujantį ir priglaudė-
me ar nuogą ir aprengėme? 
Kada gi matėme tave sergantį 
ar kalinį ir aplankėme?’ Ir at-
sakys jiems karalius: ‘Iš tie-
sų sakau jums, kiek kartų tai 
padarėte vienam iš šitų ma-
žiausiųjų mano brolių, man 
padarėte“. 

Tai netgi ne katalikiškos, o 
bendražmogiškosios būties ir 
veiklos gairės. Kelias, kuris 
veda į Amžinybės viltį. Kuri 
šių išbandymų laikotarpiu 
yra arčiausiai mūsų. Kuri yra 
prasmė visiems mūsų dar-
bams, mūsų buvimui Žemėje. 
Ir mūsų kasdienė drąsa, ir pa-
prastas, tylus pasiaukojimas, 
ir iškentėti nepritekliai, ir 
prarastos linksmybės visgi ne 
veltui.

Ekonominių vertinimų rodiklis lapkritį sumažėjo 6 punktais
Bendras ekonomikos daly-

vių – gamintojų, vartotojų ir 
investuotojų – pasitikėjimas 
Lietuvos ekonomika lapkritį, 
palyginti su spaliu, sumažėjo 
6 proc. punktais ir sudarė mi-

nus 8 procentus.

Tam įtakos turėjo blogė-
janti situacija dėl pandemi-
jos: lapkritį 24 proc. (prieš 
mėnesį – 17 proc.) respon-

dentų nurodė, kad jų įmonės 
veiklą apribojo koronaviru-
sas, pranešė Statistikos de-
partamentas.

Labiausiai pandemijos įta-
ką jautė prekybos (32 proc., 

spalį – 20 proc.) ir paslaugų 
sektorius (32 proc., spalį – 24 
proc.), mažiau – pramonės (12 
proc., spalį – 10 proc.) ir staty-
bos (14 proc., spalį – 9 proc.).

Prekybos pasitikėjimo ro-

diklis sumažėjo 9, paslaugų 
sektoriaus – 8, vartotojų ir 
pramonės – 5, statybos – 4 
punktais.

Ekonominių vertinimų ro-
diklis per metus – lapkritį, pa-

lyginti su 2019 metų lapkri-
čiu – sumažėjo 14 punktų: 
paslaugų – 35, prekybos – 13, 
vartotojų – 7, pramonės ir 
statybos – 3 punktais.

BNS inform.
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Dešimčiai rajono seniūnijų – nauji automobiliai
Lapkričio 27-osios vi-

durdienį rajono seniūnai 
„Rokautos“ aikštelėje ne-
kantriai laukė dviejų vilki-
kų, kuriais turėjo atkeliauti 
nauji tarnybiniai automo-
biliai. Naujutėlaičiai, dar 
dažais kvepiantys, jie pa-
pildė seniūnijų automobilių 
parką. Rajono savivaldybės 
administracijos direktorius 
Andrius Burnickas teigė, 
kad būtų gerai turėti dar 
bent antra tiek naujų auto-
mobilių. Tuomet jau būtų 
galima kalbėti apie paken-
čiamą savivaldybės mašinų 
parką.

Aukso puodo 
nelaimėjo
Dešimt naujutėlaičių auto-

mobillių – nemenkos išlaidos 
rajono savivaldybei. Ar ji pa-
galiau loterijoje laimėjo aukso 
puodą? „Šių automobilių ne-
pirkome, mes juos nuomoja-
me“, – „Rokiškio Sirenai“ ko-
mentavo rajono savivaldybės 
administracijos direktorius 
Andrius Burnickas.

Pašnekovas jau prieš gerą 
pusmetį, kai buvo paskelbtas 
gerokai nudėvėtų savivaldy-
bės automobilių aukcionas, 
teigė, kad ateityje bus svars-
tomos galimybės ne pirkti, 
o nuomoti reikiamą kiekį 
mašinų. Nuomos privalumai 
akivaizdūs: gaunamas naujas 
automobilis, jo priežiūra, rei-

kalingu remontu ir net draudi-
mu rūpinasi nuomotojas.

Į rajono seniūnijų garažus 
iškeliavo dešimt vienodų, 
tamsiai mėlynų Dacia Logan 
benzinu varomų, mechani-
nėmis greičių dėžėmis auto-
mobilių. Vieno tokio nuoma, 
pasak rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus, 
kainuos 230 Eurų bei Pridė-
tinės vertės mokestį. Sutartis 

sudaryta trejiems metams.

Pirkimai užtruko
Išrinkti automobilius nebu-

vo taip lengva. Rajono savi-
valdybė norėjo įsigyti dešimt 
visiškai vienodų mašinų. Kad, 
kaip sakoma, nė viena rajono 
seniūnija nesijaustų daugiau 
ar mažiau mylima. Firmų, 
galinčių nuomoti tiek auto-
mobilių, nėra daug. O kai ku-

rių siūloma kaina buvusi per 
aukšta. Visgi po ilgų paieškų 
pavyko rasti tinkamą varian-
tą. Tiesa, seniūnai būtų labiau 
pageidavę didesnio pravažu-
mo automobilių, pavyzdžiui, 
visureigių, tačiau jų vienodų 
ir rasti nuomai sunku, ir jos 
kaina gerokai didesnė. „Taigi, 
seniūnams bus daug didesnė 
motyvacija geriau prižiūrėti 
seniūnijos kelius, kad patiems 
būtų patogu važiuoti naujosio-
mis mašinomis“, – sakė paš-
nekovas.

Pasak Andriaus Burnicko, 
ši nuoma, kol kas pirmasis di-
delis bandymas nuomotis au-
tomobilius. Jei jis pasiteisins, 
tuomet savivaldybė bandys 
nuomotis ir daugiau mašinų, 
mat jau dabar reiktų gerokai 
atnaujinti parką.

Pirkti naujų automobilių, 
akivaizdu, nėra lėšų. Įsigyti 
naudotus, kaip tą daro abso-
liuti dauguma šalies gyventojų 

– ir sudėtinga, ir nerentabilu. 
Nusižiūrėtos mašinos, kaip 
privatus asmuo, tiesiog pama-
čiusi skelbimą, savivaldybė 
nusipirkti negali. Reikia skelb-
ti viešuosius pirkimus. O kol 
procedūros būtų baigtos, pati-
kęs automobilis jau seniai būtų 
iškeliavęs pas naują savininką.

Be to, kaip sako Andrius 
Burnickas, pirkti ar eksplo-
atuoti pasenusius automobi-
lius tiesog neapsimoka. Mat 
brangiai kainuoja jų remonto 
darbai. Be to, reikia atsižvelg-
ti į tai, kad kol mašina pas 
meistrus, reikia imti pakaitinę. 
„Kam mums tokie automobi-
liai, kurie daugiau stovi, nei 
važiuoja“, – sakė savivaldy-
bės administracijos direkto-
rius. Jis akcentavo: didžiausia 
senų automobilių bėda yra jų 
nepatikimumas. Kai kuriose 
seniūnijose tai buvo rimta pro-
blema: darbiniais reikalais jau 
kurį laiką seniūnams teko va-

žiuoti ir asmeniniu transportu.

Lipdukus užklijuos 
vėliau
Kartu su automobilių rak-

teliais, draudimo polisais, 
seniūnams įteikti ir lipdukai 
„Rokiškio rajono savivaldy-
bė“ bei šalies herbas. Prikli-
juoti juos leista vėliau: dėl lie-
taus jie tiesiog nebūtų prilipę 
ant šlapių durelių.

Bagažinės irgi netuščios 
– jose sudėti automobilių va-
sariniai „batukaiׅ“. Seniūnai, 
išvydę padangas, apsidžiaugė: 
nereikės rūpintis, kuo pavasarį 
pakeisti žiemines. Žinoma, vi-
siems smalsu, kas gi yra po tų 
naujųjų mašinų kapotais. Kai 
kas domėjosi, ar bus duoti ir 
antrieji rakteliai. Jie liko Vil-
niuje, pas nuomotojus. Tad bi-
jantys pamesti raktelius, turės 
pasidaryti dublikatus.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Šiemet rajone daugiau gaisrų ir žūčių
Rokiškio priešgaisrinė 

gelbėjimo tarnyba, anali-
zuodama gaisrus kilusius 
nuo 2020-01-01 iki 2020-11-
26, analizėje pastebėjo skai-
čius, kurie kelia nerimą.

Metai dar nesibaigė, o 
Rokiškio rajone kilo jau 117 
gaisrų, kuriuose žuvo trys 
žmonės, iš visų gaisrų net 44 
gaisrai gyvenamosios paskir-
ties pastatuose.

2019 metais tokiu pat lai-
kotarpiu gaisrų buvo 141, 
žuvo 2 žmonės ir gyvena-
mosios paskirties pastatuose 
buvo 34 gaisrai. Šiais metais 
žuvo daugiau žmonių, degė 
daugiau gyvenamųjų pastatų. 

Deja metai nesibaigė ir šis 
laikotarpis iki metų pabaigos 
ugniagesių laukiamas su neri-
mu, nes gali būti dar daugiau 
gaisrų ir žūčių, bet gali būti ir 
kitaip. O čia jau didelę reikš-
mę turės kiekvieno piliečio 
požiūris į savisaugą ir atsakin-
gą požiūrį į ugniagesių patari-
mus.

Artėja šventės, gal sulauk-
sime šaltuko ir sniego, visgi 
žiema, o ir šventės smagesnės 
būna, nei rudeninės darganos 
vaizdai. Tad pirmiausia ugnia-
gesiai visų Jūsų prašo pasi-
rūpinti savo, artimųjų ir Jūsų 

turto saugumu.

Primename keletą pa-
prastų patarimų, kurie 
Jums padės:

Patikrinkite visą šildymo 
sistemą, nesvarbu kokia pas 
Jus ji būtų, ar dujinė, ar elek-
trinė, ar kieto kuro. Jei paste-
bėjote gedimus - nedelsiant 
pašalinkite.

Išvalykite dūmtraukius, 
šildomas sieneles, krosnis, 
katilus, židinius. Prisiminkite 
ir tuos žmones, kuriems Jūsų 
pagalba praverstų. Padėkite 
Jiems patikrinti šildymo siste-
mas, išvalyti jas. Nes gali būti, 
kad Jūs ne tik padėsite, paben-
drausite jei seniai bendravote, 
bet ir gyvybę išgelbėsite.

Patikrinkite namų elektros 
instaliacijos, elektros įrengi-
nių būklę, nes per šventes in-
tensyviau tenka naudoti elek-
trą, elektros įrenginius, o tai 
reiškia, kad elektros instalia-

cija ir įrenginiai gauną dides-
nę apkrovą, kuri netvarkingai 
elektros instaliacijai ir įrengi-
niams dar labiau pakenks ir 
sudarysite didesnę tikimybę 
kilti gaisrui.

Per šventes žmonės naudo-
ja, žvakes, fejerverkus, šaltą-
sias ugneles ir tai suteikia ne tik 
malonią atmosferą, džiaugsmą, 
bet ir iššaukia nelaimes. Tad 
prieš naudojant šiuos daiktus 
pagalvokite kaip tai saugiai da-
ryti. Fejerverkai turi instrukci-
jas ir jomis naudokitės, taip pat 
ir šaltosios ugnelės.

Švęskite atsakingai ir sau-
giai, o po eglute visada Ka-
lėdų senelis gali padėti auto-
nominį dūmų signalizatorių 
(dūmų detektorių).

Priešgisrinės apsaugos
ir gelbėjimo 

departamento
Rokiškio priešgaisrinės

gelbėjimo tarnybos 
inform.

Kunigui už vaikų pornografijos laikymą 
skirta 5 tūkst. eurų bauda

Aukštaitijos regiono 
kunigui už disponavimą 
vaikų pornografija Pane-
vėžio apylinkės teismas 
skyrė skirta 5 tūkst. eurų 
baudą.

Kaip BNS informavo 
teismas, kunigas D. M. ke-
tvirtadienį Rokiškio rūmų 
pripažintas kaltu dėl dispo-
navimo pornografiniu tu-
riniu ir tokio paties turinio 
medžiaga, kurioje vaizduo-
jami vaikai.

Teismas, subendrinęs 
bausmes, skyrė 7,5 tūkst. 
eurų (150 MGL) dydžio 
baudą, tačiau  ji sumažinta 
trečdaliu, nes nuteistasis, 
pasak teismo, prisipažino 
dėl nusikaltimo, sutiko su 
kaltinimais ir gailėjosi, o 
byla išnagrinėta atlikus su-
trumpintą įrodymų tyrimą 
pagreitinto proceso tvarka.

Teismas taip pat nuspren-
dė konfiskuoti nusikaltimo 
įrankį – nešiojamąjį kom-
piuterį bei skyrė rašytinį 
pasižadėjimą neišvykti, kol 
įsigalios nuosprendis – jis 
per 20 dienų dar gali būti 
skundžiamas Panevėžio 

apygardos teismui. Baudą 
D. M. turės sumokėti per de-
šimt mėnesių.

Baudžiamasis kodeksas 
už disponavimą pornogra-
finiu turiniu, kuriuose vaiz-
duojamas vaikas ar asmuo 
pateikiamas kaip vaikas, nu-
mato baudą arba laisvės atė-
mimą iki ketverių metų.

Bylą teismui spalio pra-
džioje perdavusi Panevėžio 
apygardos prokuratūra in-
formavo nustačiusi, kad per 
socialinių tinklų programėlę 
„Messenger“ su kitais asme-
nims dalijasi vienas Šiaulių 
vyskupijos kunigas. Tarp 
adresatų, su kuriais jis dalin-
davosi pornografija, buvo ir 
kunigas iš Panevėžio vysku-
pijai priklausančios parapijos.

Ikiteisminio tyrimo metu 
Aukštaitijos krašto dvasi-
ninko kompiuteryje rasta 
daug pornografinio pobū-
džio vaizdo įrašų ir nuo-
traukų. Juos peržiūrėję Žur-
nalistų etikos inspektoriaus 
tarnybos ekspertai konsta-
tavo, kad ne mažiau kaip 
53-ose elektroninėse bylose 
yra pornografinio pobūdžio 
vaizdo įrašai ir nuotraukos, 

kur vaizduojami vaikai iki 
18 metų arba asmenys pa-
teikiami kaip vaikai.

Tarp šių kunigo kompiu-
teryje buvusių įrašų rasta 31 
nuotrauka, kuri yra įtraukta į 
Interpolo Vaikų seksualinio 
išnaudojimo duomenų bazę.

Atskirtą ikiteisminį ty-
rimą atliko Panevėžio aps-
krities vyriausiojo policijos 
komisariato Kriminalinės 
policijos sunkių nusikaltimų 
tyrimo valdybos pareigūnai, 
o jiems vadovavo Panevė-
žio apygardos prokuratūros 
Pirmojo baudžiamojo perse-
kiojimo skyriaus prokuroras 
Ričardas Juozainis.

Panevėžio vyskupija dva-
sininką nušalino nuo parei-
gų ir po teismo sprendimo 
žadėjo atlikti tyrimą dėl šio 
nusikaltimo. Savo ruožtu 
sprendimą dėl bausmės sky-
rimo kunigui turėtų priimti 
Tikėjimo kongregacija.

Naujienų agentūros 
BNS informaciją atgamin-
ti visuomenės informavimo 
priemonėse bei interneto 
tinklalapiuose be raštiško 
UAB BNS sutikimo drau-
džiama.
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Per savaitgalį 28 nauji 
susirgimai covid-19 rajone

Nacionalinio visuome-
nės sveikatos centro Ro-
kiškio skyriaus vyriau-
sioji specialistė, laikinai 
vykdanti skyriaus vedėjo 
funkcijas, Daivutė Bulovie-
nė „Rokiškio Sirenai“ sakė, 
per savaitgalį registruoti 28 
nauji covid-19 atvejai.

Nuo epidemijos pradžios 
kovo mėn., viso šiuo virusu 
užsikrėtė 247 rajono gyven-
tojai.

Šiuo metu serga 177 as-
menys, 66 pasveiko. Nuo 
covid-19 mirė vienas žmo-
gus, dar trys mirė būdami 

užsikrėtę šiuo virusu, bet nuo 
gretutinių ligų.

Išnyko viruso židiniai 
„Daividoje“ ir „Rokiškio 
Sūryje“. Dar tebelaikomi ži-
diniu Juozo Tumo-Vaižgan-
to gimnazijos Senieji rūmai 
– Senamiesčio progimna-
zija. Židiniai yra ir rajono 
ligoninė, darželis-mokykla 
„Ąžuoliukas“ bei „Gimta-
sis Rokiškis“. D. Bulovienė 
paaiškino, kad židiniais lai-
komos tos įmonės, įstaigos, 
kuriose yra du ir daugiau su-
sirgusieji. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Ieškomi šuns šeimininkai

Sekmadienio vakarą, Rokiškyje, Topolių g. rastas 
pasimetęs, partrenktas šuo. Šuo senas, neprimato. Šiuo 
metu šuo laikinoje globoje, bus vežamas į kliniką ap-
žiūrai. 

Vis dar ieškomi šuns šeimininkai. Gal būt kas nors ma-
tėte ar žinote, kam priklauso šunelis? Jei turite naudingos 
informacijos, prašome susisiekti tel. +370 624 01021.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Kelio ženklas – kankinys

Jei būtų renkamas dažniausiai eismo įvykiuose nuken-
čiantis ženklas, tai konkursą be abejonės laimėtų šis, esan-
tis prie įvažiavimo į žiedą iš Vilties gatvės pusės. Lapkri-
čio 28-ąją į jį vėl įvažiavo automobilis.

Linos Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

25 skambantys linkėjimai „Rokiškio Sirenos“ 
facebook paskyroje ir tinklalapyje

Nuo lapkričio 29-osios 
iki Kalėdų, kiekvieną dieną 
„Rokiškio sirena“ dalinsis 
„Sveikinimų kalendoriumi“. 
Tai – 25 muzikiniai sveikini-
mai, kuriuos „Rokiškio si-
rena“ paruošė kartu su Ro-
kiškio rajono savivaldybės 
administracija, švietimo ir 
kultūros įstaigomis.

Į iniciatyvą aktyviausiai įsi-
traukė Rudolfo Lymano muzi-
kos mokyklos bendruomenė. 
Proga pasirodyti žiūrovui la-
biausiai džiaugėsi vaikai, nes 
artėjant Kalėdoms buvo įpras-
ta kasmet organizuoti muzikos 
mokyklos auklėtinių koncertą 
„Žiemos muzika“. Dėl karan-
tino koncertą organizuoti nėra 
galimybės.

Sveikinimus taip pat pa-
ruošė Obelių, Juodupės gim-

nazijų, Senamiesčio progim-
nazijos ir lopšelio-darželio 
„Varpelis“ mokiniai ir moky-
tojai, Rokiškio kultūros centro 
ir Rokiškio kaimiškosios se-
niūnijos kultūros darbuotojai, 
meno mėgėjų kolektyvai.

Kviečiame kasdien atverti 
vis naują muzikinę staigmeną. 
Tikime, kad jus sužavės atlikė-
jų paprastumas ir nuoširdumas, 
kartu sulauksime gražiausios 
metų šventės – Kalėdų.

Sveikinimų kalendoriaus 

pirmąjį lapelį atvertė fleitos 
virtuozas Andrius Juozapavi-
čius (mokytoja Vita Banienė, 
koncertmeisterė Kristiana Ke-
mundrytė.

„Rokiškio Sirenos“
inform.

Uždegta pirmoji Advento vainiko žvakė, palaiminti Kalėdaičiai
Lapkričio 29-ąją pra-

sidėjo Adventas, o su juo 
– ir naujų liturginių metų 
pradžia. Uždegta pirmoji 
jo vainiko žvakė. Advento 
pradžią „Rokiškio Sirena“ 
sutiko su Panemunėlio šv. 
Juozapo Globos parapijos 
tikinčiaisiais. Šios parapijos 
administratorius, Rokiškio 
dekanato dekanas Eiman-
tas Novikas tradiciškai pa-
laimino kalėdaičius.

Mėlynu kaspinu papuošta
rarotų žvakė
Vos atėję į bažnyčią tikin-

tieji išvydo du svarbiausius 
akcentus, simbolizuojančius 
Adventą. Adventas – keturių 
savaičių laikotarpis, skirtas 
pasirengti Jėzaus atėjimui. 
Ir pats Advento pavadinimas 
kilo nuo lotynų kalbos žodžių 
ad ventem – prieš atėjimą.

Nors populiariausias 
Advento simbolis, žinoma, 
yra vainikas su keturiomis 
žvakėmis, tačiau ne visi pri-
simena kitą, ne mažiau svar-
bų ženklą – rarotinę žvakę. 
Ji simbolizuoja Švč. Mergelę 
Mariją, todėl yra papuošta jos 
spalvos – mėlynu (rečiau bal-
tu) kaspinu. Juk į ją kreipėsi 
Viešpats. „Lai jos atsakymas 
„Taip“ būna ir mūsų atsaky-
mu Viešpačiui“, – tikintie-
siems linkėjo dekanas E. No-
vikas. 

Pats žodis rarotos yra ki-
lęs taip pat iš lotynų kalbos 
žodžio rorate, kuriuo pra-
dedama šv. Rašto ištrauka: 
„Rorate caeli“ (rasokit dan-
gūs). Tai ištrauka iš pranašo 
Izaijo knygos ir skamba ji 
taip: „„Rasokite, dangūs, iš 
aukštybių, ir, debesys, išlyki-
te teisumą“. Panašiai skamba 
ir tradicinė Advento giesmė 
„Rasokit, dangūs, iš savų 
aukštybių. Debesys, lykit lie-

tumi teisybės“.
Pradėdamas šv. Mišių auką 

dekanas E. Novikas ragino ti-
kinčiuosius dėkoti Dievui už 
jo norą būti su žmonėmis iki 
pat dienų pabaigos, ir kvie-
tė laukti Išganytojo atėjimo.
Dvasininkas akcentavo šio 
Advento ramybės svarbą, kai 
žmonės bijo dėl epidemijos, 
nerimsta dėl savo ateities. 
„Tegul mūsų širdys būna ra-
mios Viešpatyje, tegu laukia 
jo“, – linkėjo jis. 

Dekanas akcentavo Dievo 
žodžio svarbą: tešviečia jis, 
kaip deganti pirmoji Advento 
vainiko žvakė, kaip šviečia 
ant altoriaus stovinti rarotinė 
žvakė, kai įsižiebs ir kiti ži-
buriai mūsų miestuose, kai-
muose.

Savo pamoksle dekanas 
akcentavo budėjimo, lauki-
mo svarbą. „Mes turime būti 
pasiruošę savo duris atverti 
duris kitam žmogui“, – sakė 
E. Novikas. Jis akcentavo 
būtinybę budėti pirmiausia 
savyje. Saugoti savo mintis, 
neturime išleisti žodžių, kurie 

skatintų kitus nusiminti, pra-
rasti viltį. 

Su kalėdaičiais –  ir malda
Advento pradžioje tradi-

ciškai laiminami ir kalėdai-
čiai. Jau šį sekmadienį Pane-
munėlio tikintieji juos galėjo 
parsinešti namo, kartu su po-

piežiaus Pranciškaus maldų 
knygele. 

Sekmadienį, gruodžio 6-ąją 
dieną 9 val. „Rokiškio Sirena“ 
tiesiogiai transliuos šv. Mišias 
iš Rokiškio šv. apaštalo evan-
gelisto Mato bažnyčios.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Rokiškio kaimiškojoje 
seniūnijoje esančiam 
audinių ūkiui bus 
padidintas dėmesys

Lietuvoje užfiksuotas 
pirmasis covid-19 atvejis 
Jonavos audinių fermo-
je. Šie kailiniai žvėreliai 
auginami ir mūsų rajone 
– Rokiškio kaimiškojoje 
seniūnijoje įsikūrusiame 
ūkyje. Valstybinės maisto 
ir veterinarijos tarnybos 
Panevėžio departamento 
Rokiškio skyriaus vadovas 
Laimutis Ragaišis „Rokiš-
kio Sirenai“ komentavo, 
kad ūkyje anksčiau buvo 
atlikti tyrimai, ir virusas 
nenustatytas.

Pasak pašnekovo, ūky-
je auginama apie 12 tūkst. 
audinių. Taigi tai Lietuvos 
mastais ganėtinai nedide-
lis ūkis. Antai toje fermoje 
Jonavoje, kurioje fiksuotas 
covid-19 protrūkis, žvėrelių 
auginama penkiskart dau-
giau. 

Pasak pašnekovo, užfik-
savus covid-19 protrūkį, ir 
Rokiškio skyrius skirs di-
desnį dėmesį audinių ūkiui, 
bus atliekami tyrimai.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Kviečia rokiškėnus vienytis 
svarbiai misijai

Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus savanoriai Rokiš-
kyje nori pasiekti daugiau 
vienišų senolių ir jiems nu-
nešti „Šviesių minčių Kalė-
das“. 

 
Gal kaimynystėje paste-

bėjai vyresnio amžiaus žmo-
gų, kuriam, Tavo nuomone, 
trūksta bendravimo, žmonių 
artumo ir manytum, kad už-
megztas nuoširdus ryšys su 
savanoriu galėtų jam suteikti 
daugiau gyvenimo džiaugs-
mo, galimybių išsikalbėti, 
pasijusti matomam, girdi-
mam ir reikalingam? 

Gal Tu ir nežinai, bet jei 
jauti, kam tokia pagalba gali 
būti reikalinga, pabandykim 
padėti. 

IKI GRUODŽIO 10 DIE-
NOS užpildyk anketą (asme-
ninių duomenų apie senolį 
nereikės) ir Lietuvos Raudo-
nojo Kryžiaus savanoriai su 

Tavo pagalba pažada saugiai 
nunešti šventinius linkėjimus.

 Anketą ir pilnesnę infor-
maciją apie „Šviesių minčių 
Kalėdas“ rasite čia: https://
forms.gle/RMMic6d97Nkyd-
W9D6 arba el. paštu: rasa@
redcross.lt

 Daugiau informacijos, 
kaip Raudonasis Kryžius rū-
pinasi vyresnio amžiaus žmo-
nėms: https://www.redcross.
lt/programa-silti-apsilanky-
mai

 Tikime, kad šie maži 
žingsneliai išaugs į gražias, 
ilgalaikes draugystes ir švie-
sias mintis. O gal ir Tu kada 
norėsi prisijungti prie sava-
norių komandos?

 Būk mūsų akys savo ben-
druomenėje ir taip prisidėk 
prie svarbios misijos.

 Prieš Vienišumą jau da-
bar!

Rajono savivaldybės
inform.

Kalėdinės iniciatyvos Rokiškyje prasidės 
dar iki eglutės įžiebimo ir tęsis iki pat švenčių

Kalėdinės iniciatyvos 
Rokiškyje prasidės dar iki 
eglutės įžiebimo ir tęsis iki 
pat švenčių:

Rokiškio rajono savivaldy-
bės Juozo Keliuočio viešosios 
bibliotekos Vaikų ir jaunimo 
skyriuje Gruodžio 1 - 24 d. 
Adventinis kalendorius lange 
„Jei širdyje tiki Kalėdų stebu-
klu...“

Kiekvieną dieną pirmojo 
atėjusio skaitytojo laukia stai-
gmena! Gruodžio 3, 10, 17, 
24 ir 31 d. Kalėdinių istorijų 
traukinukas Ketvirtadieniais 
atvyksta į Rokiškio bibliote-
kos Facebok paskyrą su vis 
nauja istorija! 

Rokiškio krašto muziejus 
jau trečius metus organiza-
vo vaikų ir jaunimo meninės 
kūrybos konkursą „Kalėdų 
atvirukas“. Šiųmečio konkur-
so tema – „Šventė Rokiškio 
dvare“.  Sulaukėme dalyvių 
ne tik iš savojo rajono, bet ir 
Kauno bei Visagino. Beje, 
Visagino „Atgimimo“ gimna-
zijos moksleivės konkurse da-
lyvauja nuo pat pirmojo kon-
kurso ir yra tapusios konkurso 
laureatėmis.

Konkursinių darbų parodą 
buvo planuota surengti Ka-
lėdų pašto namelyje, tačiau 
dabartinė situacija skatina ieš-
koti naujų formų. Todėl atvi-
rukai iki pat Trijų Karalių bus 
demonstruojami savivaldybės 
lauko ekrane bei Rokiškio 
krašto muziejaus Fb pusla-
pyje. Čia iki gruodžio 10 d. 
kviečiame PATINKA spausti 
labiausiai patikusiems atviru-
kams – daugiausia patiktukų 
surinkusio darbo autoriui ati-
teks virtualių lankytojų prizas!

Muziejaus teritorija neiš-
tuštėja net ir muziejui nepri-
imant lankytojų, čia visada 
gausu besigrožinčių dar vis 
rudenišku dvaro parko ar atė-
jusių pašerti danielių.

Nuo gruodžio 4 d. čia  bus 
dar daugiau ką pamatyti.  Ro-
kiškio krašto muziejuje pro-
jekto metu drožėjų sukurtą 
didžiulė ąžuolo prakartėlė 
puikuosis Nepriklausomybės 
aikštėje. Muziejininkams kilo 
mintis siūlyti žmonėms pasi-
vaikščioti ypatingu maršrutu. 
Pasigrožėjus didžiąją prakar-
tėle ir Kalėdų egle Nepriklau-
somybės aikštėje, Tyzenhauzų 

alėja patogu keliauti link mu-
ziejaus prakartėlių ekspozi-
cijos: atėję į dvaro  teritoriją 
muziejaus pastatų languose 
bei kluone pro praviras duris 
pamatysite Rokiškio krašto 
muziejaus fonduose saugo-
mas prakartėles, sukauptas 
nuo 1998 m. organizuojant 
konkursines prakartėlių paro-
das. Šį 1 km pasivaikščiojimo 
kelią pavadinome „Nuo pra-
kartėlės iki prakartėlių“.

Tikimės, kad muziejus 
gruodžio 10 d. atvers duris 
lankytojams – čia jų lauks 
XVII konkursinė prakartėlių 
paroda, kurią bus galima ap-
žiūrėti iki sausio 23 dienos. 

O kokios gi Kalėdos be Ka-
lėdų Senelio ir Kalėdų pašto? 
Laiškus Kalėdų Seneliui gali-
ma rašyti jau dabar adresu:

Kalėdų paštas Rokiškio 
dvare

Tyzenhauzų g. 5
42115, Rokiškis 
Jei norite gauti Kalėdų Se-

nelio atsakymą, išsiuntę laišką 
perveskite 3 Eur  – juk Kalėdų 
Seneliui reikia ir popieriaus, ir 
vokų, ir pašto ženklų nupirkti. 

Gavėjas: Rokiškio krašto 
muziejus 

A/S: LT26 7300 0100 0257 
7460

Bankas: AB bankas Swed-
bank

Įmonės kodas 190263920 
Suma: € 3,00
Mokėjimo paskirtis: nuro-

dyti atsakymo gavėjo vardą ir 
pavardę

Kas nori laišką atnešti 
patys, tai galės padaryti jau 
gruodžio 4 d. Miesto eglės 
įžiebimo dieną eidami pro Ka-
lėdų pašto namelį 16-19 val. 
galėsite pabelsti Nykštukui į 
langelį ir atiduoti laišką.

Kalėdų pašte Nykštukas 
dirbs gruodžio 8-23 dienomis.

Darbo dienomis 10-13 val.,
šeštadieniais ir sekmadie-

niais – 11-15 val.
Susitikti su Kalėdų Seneliu 

Rokiškio dvare įsigiję Rokiš-
kio krašto muziejaus lanky-
tojo bilietą galėsite gruodžio 
10-13, 17-20, 22, 23 ir 27 die-
nomis 10-18 val. laikantis tuo 
metu galiojančių karantino 
taisyklių.

Gruodžio 25 ir 26 dienomis 
Kalėdų Senelis lankys vaikus, 
todėl  dvare šiomis dienomis 
jo nerasite.

Sekite Rokiškio krašto mu-
ziejaus FB bei IG paskyras – 
ten kiekvieną trečiadienį bus 
įkeliami videosiužetai, padė-
siantys pasiruošti Kalėdoms. 
Neišėję iš namų galėsite da-
lyvauti edukacijose, kuriose 
išmoksite ne tik kalėdinių 
puošmenų pasigaminti, bet ir 
Kūčių stalą paruošti.

Daugiau informacijos tel. 
+370 458 31512, +370 615 
44586, el. paštu

edukacija@muziejus.ro-
kiskyje.lt  

Net ir negalėdami atvažiuo-
ti, rokiškėnai keliaus į gimtąjį 
miestą šypsenomis ir sveikini-
mo žodžiais! „Linkėjimų Ro-
kiškiui“ idėja - kviesti žmones 
el. paštu kaledosrokiskyje@
gmail.com siųsti trumpą vir-
tualų sveikinimą, sveikinimo 
atviruką arba nuotrauką su 
sveikinimo žodžiais. Sveiki-
nimus pamatysime šventinėje 
Facebook paskyroje Kalėdos 
Rokiškyje 2020.

Nuo lapkričio 29-osios 
kiekvieną vakarą 18 val. lai-
kraščio „Rokiškio sirena“ in-
terneto svetainėje pasirodys 
„Sveikinimų kalendorius“ – tai 
25 trumpi video reportažai su 
švietimo įstaigų jaunųjų atlikė-
jų, jų mokytojų, meno mėgėjų 
kolektyvų atliekamais muzi-

kos kūriniais. Proga pasirodyti 
žiūrovui itin džiaugiasi vaikai, 
juk artėjant Kalėdoms, buvo 
įprasta organizuoti didelį ryškų 
muzikos mokyklos auklėtinių 
koncertą „Žiemos muzika“.

Šių metų Rokiškio eglė pa-
sipuošė įspūdinga Žvaigždės 
dekoracija. Gražuolė žvaigždė 
tapo bendruomeninės akcijos 
„Kalėdų žvaigždelė“ simbo-
liu. Dailininkai nupiešė speci-
alų karpinio maketą, kurį bus 
galima parsisiųsti internetu, 
išspausdinti ir, iškarpius, už-
klijuoti ant lango matomoje 
vietoje. Muziejaus edukato-
riai netgi nufilmavo žvaigždės 
lankstymo ir karpymo pradžia-
mokslį. Ypatingai šia akcija 
džiaugiasi Kalėdų Senelis, juk 
žvaigždė lange jam parodys, 
kur jis ypatingai laukiamas...

Visuomeninė organizaci-
ja „Tyzenhauzų paveldas“ 
taip pat dovanoja miestui 
šventinę nuotaiką. Gruodžio 
6, 13, 20, 27 dienomis, 12 
val. miestelėnai mėgausis 
vargonų muzika. Keturis 
sekmadienius vargonininko 
Justino Šapolos atliekamus 
kūrinius tiesiogiai transliuos 
iš Rokiškio Šv. apaštalo 
evangelisto Mato bažnyčios 
į Nepriklausomybės aikštę ir 
internetu, paskyroje Kalėdos 
Rokiškyje 2020.

Kalėdos Rokiškyje – 
jaukios Kalėdos namuose. 
Šventinis šaukinys tarytum 
suburia visus bendrai šven-
tei – vietos bendruomenę ir 
tuos, kurie myli savo gimtąjį 
miestą, bet nori apsaugoti ar-
timuosius.

Visas Kalėdines Rokiškio 
naujienas galima sekti čia: 
https://www.facebook.com/
events/998162537352608

Rokiškio KC 
inform.

BALDAI

• Naują dvigulę lovą, 140×190. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 644 79 611. 
Rokiškis
• Parduoda minkštą kampą, yra 
miegama dalis ir patalynės dėžė 
(kampas nuotraukoje išskleistas). 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 699 53 981. 
Rokiškis
• Dovanoju miegamą fotelį, 
pasiimti patiems. Tel. 8 623 43 539. 
Rokiškis
• Svetainės stalą ir 3 kėdes prie jo. 
Galima pirkti atskirai.  

Tel. 8 628 79 685. Rokiškis
• 4 tvirtas kėdes, aptrauktas Eko 
oda. Būklė gera. Patogios sėdėti. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 646 81 861. 
Rokiškis
• Sekciją. Keliose vietose yra 
įbrėžimų ir vienoje vietoje viduje 
skilęs stiklas. Išsivežti reikės 
patiems. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 683 15 125. Rokiškis
• Metalinius darbastalius po 50 Eur. 
Tel. 8 603 77 107. Rokiškis
• Naudotą, keramikinę kriauklę. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 610 10 342. 
Rokiškis
• Naudotą kampą. Kaina 99 Eur. 

Tel. 8 678 40 550. Rokiškis
• Puikios būklės kėdę su ratukais. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 623 05 235. 
Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanojami seni baldai-vienvietė 
lova, sofa, stalas, virtuvės 
spintelė, šviesi, dviejų durų spinta, 
spintelė su trijų dalių veidrodžiu, 
miegamojo spintelės, dujine 
viryklė, dujų balionas, kokliai.  
Tel. 8 618 86 838. Rokiškis
• Dovanoju du televizorius.  
Tel. 8 670 54 051. Rokiškis

• Dovanoju senus geros būklės 
baldus (spintą su antresolėmis, 
bufetą ir sekciją) su sąlyga, kad 
patys išsivešite. Tel. 8 613 05 858. 
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

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Labai šiltą, švelnų ir minkštą 
megztinuką berniukui. Dydis - 92. 

Kaina 4 Eur. Tel. 8 615 16 534. 
Rokiškis
• Batukus berniukui. Tinka į 
darželį. Dydis - 23. Kaina 4 Eur. 
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Naują, nenešiotą šiltą kepurytę 
berniukui. Dydis 92 - 98. Kaina 4 
Eur. Tel. 8 615 16 534.  
Rokiškis
• Šiltą striukytę berniukui. Tinka 
žiemai. Apykaklė stati, užsegama 
užtrauktuku ir papildomai dar 
lipdukais užklijuojama. Dydis 92 - 
98. Kaina 5 Eur. Tel. 8 615 16 534. 
Rokiškis
• Įvairius vaikiškus rūbelius 
mergaitėms nuo 1 iki 3 metų. 
Maišas 10 Eur, galima rinktis 
atskirai. Tel. 8 606 20 232. 
Rokiškis
• Juodą moterišką, ilgą žieminę 
striukę su kapišonu. XXL dydis. 
Kaina 67 Eur. Tel. 8 695 74 290. 
Rokiškis
•  Juodus odinius, moteriškus, 
sportinius batelius lenktu padu. 40 
dydis. Korėja. Kaina 42 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Baltus odinius, moteriškus 
sportinius batelius. Vokietija. 38 
dydis. Kaina 37 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Puošnią ir elegantišką proginę 

suknelę. Tinka įvairioms 
progoms: vestuvėms, jubiliejams, 
krikštynoms, gimtadieniams. Dydis 
M. Kaina 45 Eur. Tel. 8 615 16 534. 
Rokiškis
• Šiltą, medžiaginį paltuką. M 
dydis. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Kelis kartus avėtas moteriškas 
basutes. Dydis 40. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Šiltą, švelnų golfuką berniukui. 
Kaina 4 Eur. Tel. 8 615 16 534. 
Rokiškis
• Naujus, patogius batukus 
berniukui. Dydis 26. Kaina 8 Eur. 
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Labai gražią, rankų darbo, pieštą 
kepurytę berniukui. Papuošta 
pasakos Mažasis Princas motyvu. Ir 
skarelę ant kaklo. Kaina 7 Eur.  
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Įvairius batukus vaikams po 5 
Eur. Tel. 8 618 33 846.  
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Multimediją Asus. Skaito failus, 
USB. Pridedu  USB, diską. Yra 
filmų ir muzikos. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 680 90 181. Rokiškis
• Senovinius radijo aparatus su 
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plokštelių grotuvu. Yra  3 vnt.  
Tel. 8 621 81 790. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Pieninių galvijų veislių buliuką. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 623 39 487. 
Rokiškis
• Veršingą, žalą telyčią. Veršiuosis 
gruodžio 25 d. Tel. 8 676 43 327. 
Rokiškis
• Žalmargę telyčią. 17 mėn. Motina 
Džersių veislės. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 620 50 914. Rokiškis
• Jauniklius avinukus mėsai, galima 
ir veislei. Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 612 02 334. Rokiškis
• Ėriukų skerdieną. 4 Eur/1kg. 
Rokiškio raj., Jūžintai.  
Tel. 8 614 03 219. Rokiškis
• 5 mėnesių amžiaus Brahmos 
pelenų spalvos ir Rodailendo 
šokoladinės, kaštoninės spalvos 
veislės gaidelius. Gražiai gieda, 
domisi vištelėmis, jas vedžioja ir 
saugo. Žmonėms - nepikti. Galiu 
atvežti į namus. Parduodame tik 
veislei ir laikyti. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo Rokiškio mieste 
ar aplinkui. Gali būti laikinas 
darbas. Jeigu turite kokios nors 
informacijos apie siūlomus 
darbus, būčiau labai dėkingas, jei 
paskambintumėte. Kaina 600 Eur. 
Tel. 8 646 51 495. Rokiškis
• 37 m. vyras ieško darbo. Siūlyti 
įvarius variantu. Tel. 8 645 84 278. 
Rokiškis
• Ieškau darbo, galiu dirbti 
pagalbiniu darbininku statybose, 
tvarkyti aplinka ir t.t. Obeliai ir 
aplink. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 601 42 682. Rokiškis
• Vyras ieško darbo.  
Tel. 8 672 86 131. Rokiškis
• Ieškau papildomo darbo.  
Tel. 8 675 16 894. Rokiškis
• 38 metų vyras ieško darbo. 
Galiu dirbti pagalbiniu darbininku 
statybose, pjauti, skaldyti malkas. 
Siūlyti įvairius variantus.  
Tel. 8 607 91 925. Rokiškis
• Ieškau darbo. Turiu C, CE 
kategorijos vairuotojo pažymėjimą, 
neturiu patirties. Tel. 8 638 92 946. 
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalinga moteris kartu 
gyventi ir slaugyti ir senyvo 
amžiaus močiutę darbo dienomis, 
savaitgaliai laisvi. Anykščių raj. 
Svėdasų sen. +37061298820.  
Tel. 8 629 43 856. Anykščiai

• Reikalinga rūpestinga, ir nuoširdi 
moteris, be žalingų įpročių 
prižiūrėti ligonį. Darbas pakaitomis 
savaitgaliais su nakvyne. Skambinti 
nuo14-16 val. Tel. 8 656 49 305. 
Rokiškis
• Skubiai reikalingi 7 pakuotojai 
darbui Olandijoje, Veenendaal 
mieste. Nereikalinga užsienio 
kalba. Atlyginimas - nuo 10,68 – 
11,25 Eur/val bruto. Atlyginimas 
mokamas kas mėnesį. Karantino 
laikotarpiu apgyvendinimas 
suteikiamas nemokamai. Kaina 
1700 Eur. Tel. 8 611 45 080. 
Rokiškis
• Įmonė siūlo darbą. Pobūdis –  
minkštų baldų gamyba. Atlyginimas 
600 Eur atskaičius mokesčius.  
Tel. 8 626 49 347. Rokiškis
• Ieškau žmogaus, galinčio 
prižiūrėti senyvo amžiaus žmogų. 
Tel. 8 604 18 603. Rokiškis
• Įmonė UAB GAMUS siūlo 
pardavėjo-vadybininko darbą. 
Atlyginimas: 1200 Eur, 
neatskaičius mokesčių. CV galite 
siųsti: info@gamus.lt. Išsamesnė 
informacijatelefonu arba Taikos g. 
21, Rokiškis. Tel. 8 663 73 703. 
Rokiškis

KITA

• Led girliandos lauko ir vidaus 
papuošimui. Vytauto g. 3, Rokiškis. 
Tel. 8 645 56 365. Rokiškis
• Elektrodus Esab. Skambinti arba 
rašyti SMS. Yra visokių storių - 
dydžių. Nuo 1,5 mm. Kaina 1 Eur. 
Tel. 8 606 73 678. Rokiškis
• Fotoatelje įsikūrusi 
Nepriklausomybės a. 13, kviečia 

papuošti puodelį norima nuotrauka. 
Tel. 8 647 18 005. Rokiškis
• Solfedžio knygą. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 637 04 291. Rokiškis
•  3 l talpos stiklainius. 50 vnt. 
Vieneto kaina 0,70 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Ekologiškus rugius.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Ekologišką medų.  
Tel. 8 609 95 180. Rokiškis
• Šiaudus ritiniais.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Įvairią, pjautą statybinę medieną. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Sausas malkas. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Naudotus radiatorius. 3 vnt. Ilgis 
- 1 m, plotis - 55 cm, gylis - 0,10. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 674 44 393. 
Rokiškis
• Naują kvapų difuzorius Medisana. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 619 83 472. 
Rokiškis
• Kviečius, miežius, žirnius. Miltus. 
Galiu atvežti.  
Tel. 8 683 50 716. Rokiškis
• Tuščius, buitinius dujų balionus 
2 vnt. Po 5 Eur.. Tel. 8 622 37 821. 
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Xbox žaidimų konsolę. Kaina 65 
Eur. Tel. 8 674 54 495.  
Rokiškis
• Interneto modemą. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 628 79 685. Rokiškis
• Gerai veikiantį nešiojamąjį 
kompiuterį ASUS X553MA. Pirktas 
naujas 2015 m., Topo centre. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 623 05 235. 
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Kaimiškai augintų mėsinių 

kalakutų skerdieną. Galime atvežti. 
Tel. 8 625 50 844. Rokiškis
• Obuolių sūrius. Vieno kaina  3,50 
Eur. Tel. 8 672 36 127.  
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Nokia 6210. Veikia gerai, 
išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 607 91 925. 
Rokiškis
• Samsung A10. Naudotas dvi 
savaites, praktiškai naujas, vienas 
įbrėžimas ekrane, naudoti netrukdo. 
Kaina galutinė. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 624 82 632. Rokiškis
• Merginos pedantiškai nešiotą 
telefoną Samsung S9 64 GB DUOS 
(dviejų kortelių), labai gražios 
spalvos (LILAC PURPLE) pilna 
komplektacija, priedo dangtelis 
dovanų. Kaina 175 Eur.  
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• Samsung Galaxy S6 edge plus. 
Gold spalvos, 32 GB, pilna 
komplektacija, geros būklės. 
Kaina 75 Eur. Tel. 8 604 01 912. 
Rokiškis"
• Telefoną. Geros būklės, nedužęs. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 622 29 819. 
Rokiškis
• Huawei P20 pro. Pabraižytas 
ir telefono į krovimo jungtis 
„išmalta“. Telefoną galima įkrauti, 
bet reikėtų jungtį pasikeisti. Kartu 
bus kroviklis, ausinės, originali 
dėžutė, pridėsiu du apsauginius, 
atsparius smūgiams stikliukus ir du 
dėkliukus. Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 683 67 114. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Elektrinius vargonėlius. Kaina 55 
Eur. Tel. 8 637 04 291.  
Rokiškis
• Elektrinius vargonėlius. Kaina 
120 Eur. Tel. 8 611 39 023. 
Rokiškis

NUOMA

• Ieškomos garažas ar angaras 
Rokiškio rajone nuomai, 20 km 
spinduliu. Reikalinga, kad vartai 
būtų nuo 3,60 ilgio, apie 12 m. 

Geriausia būtų su aikštele. Nuomos 
kaina iki 150 Eur . Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 608 30 483. Rokiškis
• Išnuomojamas 2 kambarių butas 
Panevėžio g.. Tel. 8 610 47 021. 
Rokiškis
• Išnuomojamas 2 kambarių butas 
Panevėžio g.. Tel. 8 610 47 021. 
Rokiškis
• Išnuomojamas 1 kambario butas 
mikrorajone. Butas su baldais, 
šviesus, šiltas ir jaukus. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 650 97 026. 
Rokiškis
• Dirbantis vyras išsinuomos vieno 
kambario butą su patogumais.  
Tel. 8 699 45 620. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti 1 kambario 
butą su baldais ir buitine technika 
ilgalaikei nuomai, ne bendrabučio 
tipo, iki 110 Eur. Tel. 8 646 51 495. 
Rokiškis
• Dirbanti tvarkinga šeima 
išsinuomotų butą, namą ar namo 
dalį Rokiškyje. Tel. 8 623 70 106. 
Rokiškis
• 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
• Ieškomas tvarkingas butas 
nuomai. Privalumas jei būtų su 
baldais. Ilgalaikei nuomai.  
Tel. 8 676 80 305. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 2-jų kambarių butą Bajoruose. 
Šildymas kietuoju kuru, centrinis, 

butas tvarkingas, stiklintas ir 
apšiltintas didelis balkonas, šarvo 
durys, plastikiniai langai, taip 
pat yra 2 garažai, ūkinis pastatas, 
malkinė, žemės sklypai. Kaina 
25999 Eur. Tel. 8 647 62 688. 
Rokiškis
• 80 a žemės sklypą šalia Rokiškio. 
49 balų našumas. Yra namelis, 
tinkamas gyventi žiemą. Yra ūkinių 
pastatų, garažas. Galimas keitimas 
į paprastą sodą su nameliu ir 6 a 
žemės sklypu. Kainos sutartinės. 
Tel. 863587361. Tel. 8 641 98 532. 
Rokiškis
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12:22 Gražuolė Lialia 
13:00 Parduotas gyvenimas 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 

16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Zootropolis
21:45 Kapitonė Marvel
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Kapitonė Marvel
00:15 Deadpool
02:30 Peržengta riba
04:15 Auklė pagal iškvietimą

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 penktadienis
21:00 Nusikaltėlis
23:15 Rokis 2
01:35 Apgaulės meistrai 2
03:40 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 Strėlė

19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Snaiperis. Tobulas šūvis
23:25 Pasmerktas būrys
01:20 Fortitudas
02:15 CSI. Majamis

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

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

• Namą Juodupėje su erdviu 14 
a žemės sklypu. Bendrasis namo 
plotas su garažu 97 kv. m. Centrinis 
šildymas. 3 kambariai, virtuvė, 
veranda, rūsys. Namui reikia 
remonto. Iki Rokiškio 15 min. 
Kaina 5700 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• 3 kambarių butą Panevėžio g. 
Bute sudėti plastikiniai langai, 
natūralaus medžio grindys. 
Lubos iškaltos medžiu, įstiklintas 
balkonas, pakeisti radiatoriai. Butas 
labai šiltas ir autentiškas. 65 kv. 
m, ketvirtas aukštas, tvarkinga 
laiptinė. Kaina 37500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Rokiškio miesto centre, 
jaukią namo dalį (31 kv. m), 
Respublikos g. 13-1. Šalia 
automobilių stovėjimo aikštelė. 
Pigus išlaikymas – namas 
šildomas kietuoju kuru, pajungti 
radiatoriai. Šalia namo pamato – 
komunikacijos. Kaina 17500 Eur. 
Tel. 8 688 41 425. Rokiškis
• 1 kambario butą Vilties g. 14. 
Bendrasis plotas 37,33 kv. m, 

3 aukštas. Yra rūsys, 2 kv. m 
įstiklintas balkonas, plastikiniai 
langai, šarvo durys. Yra galimybė 
pirkti su visais baldais ir buitine 
technika. Kaina derinama su rimtais 
pirkėjais. Kaina 21000 Eur.  
Tel. 8 624 11 027. Rokiškis
• Ramioje vietoje, P. Širvio g. 
Rokiškyje, jaukų dviejų kambarių 
butą. Buto plotas 52,61 kv. 
m. Butas yra antrame aukšte, 
nekampinis. Pakeisti plastikiniai 
langai, maži mokesčiai. Žiemos 
metu šildymo sąskaitos iki 50 Eur. 
Patogus išplanavimas. Kaina 27000 
Eur. Tel. 8 699 61 192.  
Rokiškis
• Rokiškyje, Gruodžio g., erdvų 
namą. 5 kambariai, holas, virtuvė. 
Pakeistas stogas, langai. Yra ūkinis 
pastatas, du garažai, elektriniai 
kiemo vartai. Lengvai prižiūrimas 
6,3 a sklypas. Kiemas išklotas 
trinkelėmis. Yra neįrengtas 
priestatas. Viso 270 kv. m. Kaina 
85000 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• Dviejų kambarių butą. Visiškai 

renovuotame Taikos g. 1B 
name. Renovacija baigta ir už ją 
sumokėta. Nauji plastikiniai langai, 
įstiklintas balkonas, apšiltintos 
sienos. Rakinama laiptinė. 
Parduodamas su bute esančiais 
baldais. Kaina 27000 Eur.  
Tel. 8 623 31 393. Rokiškis
• 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 elektros instaliacija. Namas 
šildomas kietuoju kuru. Yra 
šulinys. Iškasta kūdra. Kaina 25000 
Eur. Tel. 8 677 13 564.  
Rokiškis
• Žemės sklypą. Žemės naudmenų 
našumo balas yra 36.7. Žemės ūkio 
naudmenų plotas yra 38.580 ha, 
o 0,08 ha yra sodų plotas. 0,13 ha 
yra pievų ir ganyklų plotas. Miškų 
ūkio žemės plotas net 9,52 h. Kaina 
165000 Eur. Tel. 8 603 16 492. 
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 elektros instaliacija. Kaina 
165000 Eur. Tel. 8 677 13 564. 
Rokiškis
• Grūdų sandėlį su įrengimais. 
Grūdų sandėlis – mūrinis, 2 aukštų, 
798.96 kv. m. Pastatas mūrinis, 
pastatytas 1955 m., geros būklės, 
galintis talpinti iki 1000 tonų 
grūdų. Pirminio grūdų valymo 
mašinos našumas sudaro 10 t/val., 
antrinio iki 5 t/val. Kaina 44000 
Eur. Tel. 8 603 16 492.  
Rokiškis
• Tvarkingą mūrinį namą Kamajų 
sen. Namas pastatytas 1989 m., 
vieno aukšto su mansarda. Bendras 
plotas 166,42 kv. m. 5 kambariai, 
namų valdos sklypas - 34 a. Po 
namu yra didelis rūsys. Kaina 
27000 Eur. Tel. 8 678 78 273. 
Rokiškis
• Salų dvaro parko apsuptyje, ant 
Dviragio ežero kranto unikalius 

apartamentus poilsiui. 4 kambarių 
butas dviejuose aukštuose. 
Bendrasis patalpų plotas 89,88 
kv. m. Statybos metai-1930, 
rekonstruotas 2006 m. Iš valstybės 
nuomojama 28 arai žemės. Kaina 
32000 Eur. Tel. 8 678 78 273. 
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, antras 
aukštas, ilgas, didelis balkonas per 
abu kambarius. Bute paliekami visi  
baldai. Kaina 19700 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Plastikinius, lengvučius, 
įvairiaspalvius kamuoliukus. 200 
vnt. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Avent pientraukį. Penki indeliai 
ir aštuoni dangteliai. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Dvivietį vežimėlį, tinkantį 
vaikams nuo 1 metukų. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 612 47 934.  
Utena
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• Geros kokybės, gamintą pagal 
užsakymą trivietę vaikišką lovą. 
Laiptukai į antrąjį aukštą su 
stalčiais po apačia. Dvi spintelės 
drabužiams. Trys čiužinukai. Dar 
yra komoda. Ilgis 2,84 m, plotis 0,9 
m, aukštis 2,35 m. Kaina 250 Eur. 
Tel. 8 624 75 758. Rokiškis
• Tvarkingą vaikišką lovą su 
čiužiniu, 160x80 cm. Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 626 50 483. Anykščiai
• Tutis Zippy Classic 3 in 1 
vežimėlį. Patogus, manevringas, 
yra visos dalys. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 622 41 298. Rokiškis

PASLAUGOS

• Statome pirtis, pavėsines pagal 
užsakovų pageidavimus.  
Tel. 8 624 65 221. Rokiškis

•  Esame didelę patirtį sukaupę 
šildymo, vėdinimo ir oro 
kondicionavimo  specialistai. Savo 
klientams siūlome ne tik įrenginius, 
bet ir sprendimus, kurie palengvins 
gyvenimą bei leis pajusti tobulą 
komfortą. Tel. 8 605 68 654. 
Rokiškis
• Mūriju krosnis (pečius), židinius, 
kaminus, atlieku įvairius mūro 
darbus. Tel. 8 603 44 828.  
Zarasai
• Gaminame įvairius metalo 
gaminius. Galimi įvairūs 
užsakymai, vartų vyriai, lankstai, 
stogeliai virš durų, rampos 
neįgaliesiems, metaliniai vartai, 
turėklai, įvažiavimo šlagbaumai, 
voljerai ir kiti gaminiai. 
Atvykstame į vietą, parenkame 
geriausią variantą.  
Tel. 8 670 54 481. Rokiškis
• Stogų dengimas, jų remontas, 
kaminų mūrijimas. Skardinimo 
darbai. Karkasinių pastatų statyba. 
Visi lauko apdailos darbai.  
Tel. 8 626 76 455. Rokiškis
• Pjauname medieną mobiliu 
juostiniu gateriu, reikalinga trifazė 
elektros instaliacija.  
Tel. 8 621 15 144. Rokiškis

PERKA

• Perku automobilį Niva.  
Tel. 8 687 18 365. Rokiškis
• Domina senas tinkamai 
prižiūrėtas automobilis ar 
motociklas. Tel. 8 603 09 633. 

Rokiškis
• Perka naujas arba naudotas 
molines senovines plytas. 
Reikalinga 500 vnt.  
Tel. 8 624 62 178. Rokiškis
• Perku apleistą sodybą arba žemės 
sklypą prie bet kokio vandens 
telkinio (upė, ežeras, kūdra, 
karjeras ir kt.). Tel. 8 636 33 797. 
Rokiškis
• Pirksiu apleistą sodo sklypą. Vieta 
nesvarbi. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 677 08 977. Rokiškis
• Perku srutų statinę RŽ.  
Tel. 8 655 79 167. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Prašau padovanoti šaldytuvą.  
Tel. 8 607 91 925. Rokiškis
• Prašau padovanoti laminatą.  
Tel. 8 602 21 055. Rokiškis
• Prašau padovanoti dujinę viryklę. 
Tel. 8 602 21 055. Rokiškis
• Gal kas padovanotų skalbimo 
mašiną jaunai šeimai.  
Tel. 8 607 24 432. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Naują, elektrinį pjūklą. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 625 04 387.  
Rokiškis
• Mažai naudotą pjūklą Dolmar. 
1.7 kW. Praktiškai naujas, 
pridėsiu naują šalmą su ausinėmis. 
Grandinė-dildė. Kupiškis. Galiu 
siusti paštu. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

STATYBINĖ ĮRANGA

• Mažai naudotą treniruoklį - 
dviratį. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 628 96 975. Rokiškis
• Naują PVC valtį. PVC medžiagos 
storis 1100, o dugnas 1300. Ilgis 
360, yra kylis. Spalva kamufliažinė. 
Kaina 650 Eur. Tel. 8 682 02 472. 
Rokiškis
• Viena kartą naudotas V3000 
pačiūžas. Dydis 39. Kaina 45 Eur. 
Tel. 8 613 41 207. Rokiškis
• CCM Tacks pačiūžas. Čiuožta 
vieną sezoną, vaškuoti raišteliai, 44 
dydis. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 626 54 474. Rokiškis

• Apie 13 kv. m šviesaus laminato 
su grindjuostėmis ir kampais. 
Nesubraižytas. Tel. 8 679 94 126. 
Rokiškis
• Kokybiškus balkono langus, 
Schuco profilis, 70 mm pločio, šiek 
tiek tamsinti. Ilgis 379 cm, aukštis 
259 cm, dabar jau visas stiklinimas 

išmontuotas ir padalintas į keturias 
dalis. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 629 15 101. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• 2009 m., Opel Corsa. 1,2 
l, benzinas, pakeisti tepalai, 
paskirstymo grandinės ir 
įtempėjai, atlikta TA, Lietuvoje 
neeksploatuota, geros būklės. 
+37061516302. Kaina 2500 Eur. 
Tel. 8 686 25 255. Rokiškis
• Lada 7. Be dokumentų. Kaina 650 
Eur. Tel. 8 647 32 700.  
Kupiškis
• VW Passat. 2000 m., 1,9 l, TDI, 
66 kWS, universalas. Iš Belgijos, 
geros būklės, nesurūdijęs. Kaina 
1450 Eur. Tel. 8 692 66 350. 
Rokiškis
• Hyundai Sonata. TA iki 
2021.05.21.  Benzinas- dujos, 2.0 l. 
Kaina 420 Eur. Tel. 8 680 83 516. 
Kupiškis
• VW Passat. 1,9 l, TDI, 81 kW. TA 
iki 2022.05.02. Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 682 02 472. Rokiškis
• Bmw E46. TA beveik dvejiems 
metams. Kėbulas nesurūdijęs, 
važiuoja gerai. Kaina 1550 Eur.  
Tel. 8 626 36 907. Rokiškis
• VW Passat B5+. 1,9 l, TDI, 96 
kW, universalas, sidabrinės spalvos, 
TA  iki 2022 m.. Kaina 950 Eur. 
Tel. 8 606 02 944. Rokiškis
• Valties variklį Evenrude 4. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 675 40 629. 
Rokiškis
• VW Lt 35 automobilį. 1984 m., 
variklis 2,4 l, dyzelis, 57 kW. 
Bortai aliuminiai, ilgis 3,80×2.0, 
padangos naujos, akumuliatorius 
naujas, rėmas nesupuvęs, TA iki 
2021-04. Tinka B kategorijai. Yra 
rūdžių. Kaina 1150 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Opel Vectra c. Pirmosios 
registracijos data 2005-05-27. 
Variklis 1.9 l, CDTI, 88 kW. TA 
galioja iki 2022-10-23. Pridėsiu 
originalius ratlankius šiltajam 
sezonui. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 1400 Eur.  
Tel. 8 699 91 051. Utena
• 3 kub. m talpos statinę. Buvo 
laikytas kuras, galiu atvežti. 
Kaina 220 Eur. Tel. 8 625 17 722. 
Kupiškis
• Volkswagen Polo. Juodas, keturių 
durų, su TA dvejiems metams. Lieti 
ratai, m+s padangos. Kaina 1450 
Eur. Tel. 8 658 12 062.  
Rokiškis
• Audi A4. 2.5 l, 120 kW. 
Mechaninė greičių dėžė. 2003 m., 
TA iki 2022.05.10. Smulkūs kėbulo 
trūkumai. Variklis, važiuoklė be 
priekaištų. Kaina derinama. Kaina 
1300 Eur. Tel. 8 622 94 107. 
Rokiškis
• Dviratį. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 626 29 774. Rokiškis
• Dviratį mergaitei, R20. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 674 32 521.  
Rokiškis
• Toyota Avensis. 2000 m., 
dyzelis, universalas, d4d variklis. 
Yra kėbulo defektų, bet puikiai 
važiuojanti mašina, naujos 
padangos ir akumuliatorius. 
Kablys. Panevėžys. Kaina 750 Eur. 
Tel. 8 673 06 263. Panevėžys
• 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

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• VW Passat B5 dalimis. 81 kW. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 682 58 004. 
Rokiškis
• 2004 m., Ford Transit dalimis. 
Žemas, trumpas, visos durys, geros 

būklės. Tel. 8 612 48 499.  
Kupiškis
• R18 lietus ratus. 5x112. Tinka 
Mercedes-benz, Audi, VW. Su 
vasarinėmis padangomis.  
Tel. 8 646 91 360. Rokiškis
• Padangas Hankook. Naudotos 2 
metus, 6 mm protektoriaus. Kaina 
85 Eur. Tel. 8 647 18 227.  
Rokiškis
• M+S, 185/65, R14 padangas. 
Mažai naudotos, protektoriaus gylis 
beveik 8 mm., 4 vnt. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 605 03 189. Rokiškis
• Žiemines padangas su ratlankiais 
195/65 R15 M+S. Ratlankiai 
penkių skylių, tinkantys VW Golf 
5. Yra 4 vnt. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 613 41 207. Rokiškis
• Naudotus, geros būklės 
akumuliatorius iš Švedijos. Nuo 
20 iki 40 Eur. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• 2003 m. Audi A6 orinius, galinius 
amortizatorius, priekinį bamperį, 
bagažinės uždangalą, važiuoklės 
traukes. Tel. 8 606 14 217.  
Rokiškis
• Renault Lagūna dalimis su dujine 
BRC įranga. Lietus ratlankius R15. 
Tel. 8 620 68 997. Rokiškis
• Du komplektus VW Golf 
4 ratlankių su žieminėmis 
padangomis, vieni R16 kiti R15 
tiesūs, reikia tik nusiplauti. 
Komplekto kaina 60 Eur, imant 
viską - pigiau. Tel. 8 616 91 683. 
Rokiškis
• Skardinius ratlankius su 
žieminėmis padangomis nuo VW 
Sharan. Padangos R15, 205/65, 
apie 6-6,5 mm. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 673 00 274. Rokiškis
• 205/55, R16, m+s padangas. 
Nokian . Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• R15, 5/100 ratus. Tinka Škoda, 
Volkswagen, Audi A3 markių 
automobiliams. Kaip nauji . 
Kaina 130 Eur. Tel. 8 658 12 062. 
Rokiškis
• R16, 5/112, Volkswagen 
originalius ratlankius. Kaina 130 
Eur. Tel. 8 658 12 062.  
Rokiškis
• VW Passat, R16 ratlankius. 
Nusmėliuoti ir nudažyti milteliniu 
būdu.  4 vnt. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 615 36 382. Rokiškis
• Variklius. 2000 m., VW Golf, 1,9 
l, 66 kW. Mazda Premaxy, Ford 
Focus. Tel. 8 614 87 836.  
Rokiškis
• VW Golf 4, Audi A3, R15, 185/65 
skardinius ratlankius su žieminėmis 
padangomis ir originaliomis 
skardomis. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 621 81 790. Rokiškis
• Ratlankius. R16, Volvo, 
originalūs. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• Volvo ratlankius. XC, R17, 
originalūs. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• Padangas. 205/60, R16, su čipais, 
8 mm. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• Volvo v70, R16 ratlankius. 5x108, 
centras 63,4, ratlankiai ne nauji, 
pabraižyti. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 623 67 113. Rokiškis
• Nuo 2005 iki 2010 m., VW 
Passat B6 dalis. Tel. 8 696 76 401. 
Rokiškis
• 2000m. Opel Astra dalimis. 2 l, 
dyzelis, 74 kW. Tel. 8 606 14 217. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Palydovinę anteną (lėkštę su 
priedais). Kaina sutartinė.  
Tel. 8 656 84 157. Rokiškis
• Televizorių Šilelis SL 1434 su 
priedėliu. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Samsung televizorių dalimis. 
Skilęs ekranas. Philips televizorių, 
skilęs ekranas, balsas girdisi. Kaina 
už abu 120 Eur. Tel. 8 620 55 998. 
Rokiškis
• Televizorių Hisense. Išmanusis. 
Yra garantinis, dokumentai. 
Įstrižainė 127 cm. Kaina 250 Eur. 
Tel. 8 672 86 131.  
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Likusias rusiškų plūgų dalis.  
Tel. 8 616 35 640. Rokiškis
• Traktorių Mtz 50 ir T-40 
priekabos prikabinimo 
mechanizmus. Tel. 8 616 35 640. 
Rokiškis
• Plūgą, vagotuvą, kultivatorių, 
šieno pūtiką, lėkštes dalimis.  
Tel. 8 625 17 722. Kupiškis
• 9 tonų priekabos važiuoklę. 
Galima ir dalimis. Kaina 620 Eur. 
Tel. 8 625 17 722. Kupiškis
• T-16. Važiuoja, bet reikia 
remonto. Kaina 720 Eur.  
Tel. 8 625 17 722. Kupiškis
• Didžiąsias akėčias. 2 vnt. Yra 
pradėtas daryti prikabinimo prie 
traktoriaus mechanizmas.  
Tel. 8 616 35 640. Rokiškis
• 4 korpusų plūgus. Obelių sen. Tel: 
868651347. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 643 27 691. Rokiškis
• T-25. 1993 m., 2300 Eur. MTZ-
82, 1989 m., 2900 Eur. MTZ-80, 
1980 m., krautuvas, 2100 Eur.  
Tel. 8 652 06 737. Rokiškis
• Įvairius reduktorius, sumontuotus 
su Gaz 69, 53 greičių dėžėmis. 
Dėžė Zil 130. Tel. 8 616 35 640. 
Rokiškis

Svarstoma iki 
dviejų riboti 
žmonių grupes, 
drausti akcijų 
reklamas

Vyriausybės COVID-19 
valdymo komitete svarstyta 
iki dviejų riboti viešumoje 
leidžiamą žmonių skaičių, 
drausti reklamuoti akcijas, 
sako kadenciją baigiantis 
sveikatos apsaugos minis-
tras Aurelijus Veryga.

„Buvo siūlyta mažinti 
žmonių skaičių, kiek leidžia-
ma viešose vietose susirinkti 
ir būriuotis, nuo penkių iki 
dviejų asmenų“, – spaudos 
konferencijoje sakė ministras.

Pasak jo, toks siūlymas 
teikiamas, įvertinus tai, jog 
žmonės masiškai vyko žiūrėti 
į eglučių įžiebimus didmies-
čiuose, nors oficialiai šie ren-
giniai ir nevyko.

„Kitas siūlymas konkretus 
– siūlyti drausti reklamuoti 
akcijas, išpardavimus“, – sakė 
ministras.

Pasak jo, taip siekiama su-
mažinti žmonių srautus pre-
kybos centruose, viliantis, kad 
žmonės bus mažiau skatinami 
vykti į prekybos vietas.

Ministro teigimu, nors 
atvejų skaičius nebeauga labai 
staiga, situacija išlieka sudė-
tinga.

BNS inform.
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Gruodžio 1-oji, 
antradienis, 
49 savaitė

Iki Naujųjų liko 30 dienų
Pasaulinė AIDS diena
Saulė teka 8.17 val., 
leidžiasi 15.58 val. 

Dienos ilgumas 7.41 val. 
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Baltenė, Baltenis, Balys, Butigeidas, 
Eligas, Eligijus, Nata, Natalė, 
Natalija, Natalis, Natas, Natė.

Rytoj: Aura, Aurelija, Aurė, Aurėja, 
Milkanta, Milkantas, Minkinta, 

Milkintas, Milmantas, Milmantė, 
Paulina, Svirgailas, Svirgailė, 

Svirganta, Svirgauda, Svirgaudas, 
Svirgaudė, Svirgeda, Svirgedas, 

Vėjūnas, Viviana.
Poryt: Atalija, Audinga, Audingas, 

Gailintas, Ksavera, Ksaveras, 
Ksaverija, Linvyda, Linvydas, 

Linvydė.

Dienos citata
„Gyvenimas - kalnas, į kurį kopi 

ilgai, o nusileidi greitai“ 
(G. de Mopasanas).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1822 m. Brazilijos imperi-
jos įkūrėjas Dom Pedras buvo 
karūnuotas pirmuoju Brazili-
jos imperatoriumi.

1919 m. ledi Nensi Astor 
tapo pirmąja moterimi Di-
džiosios Britanijos Bendruo-
menių rūmų nare.

1925 m. Prancūzija, Belgija 
ir Vokietija pasirašė Lokarno 
sutartis, kuriomis Europoje 
buvo garantuojama taika ir 
tuometės sienos.

1955 m. JAV Alabamos 
valstijoje suimta juodaodė 
Roza Parks už tai, kad prieki-
nėje autobuso dalyje atsisakė 
užleisti sėdimą vietą baltajam 
vyrui.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1701 m. Švedijos karaliaus 
Karolio XII kariuomenė įsiveržė 
į Žemaitiją.

1918 m. Kaune į vyskupus 
įšventintas Jurgis Matulaitis.

1919 m. Lietuvos aviacijos 
karo mokykloje įteikti mokslo 
baigimo dokumentai pirmie-
siems Lietuvos karo lakūnams - 
34 pilotams ir žvalgams.

Post 
scriptum

Visi barščiai vienodai vadinasi, 
bet ne visi skanūs.

LAISVALAIKIS Rudeniška silkė su daržovėmis
Ingredientai: 
•  200 g silkių filė
• 150 g cukinijos
• 150 g moliūgo
• viena saldi raudonoji pa-
prika
• 1 morka
• 1 svogūnas
• 1 pomidoras
• 1 raugintas agurkas
• pusė obuolio
• pundelis žalumynų: krapų, 
petražolių, bazilikų
• 50 g augalinis aliejaus
• du juodojo pipiro žirneliai 
• du žiupsneliai lauro lapų

Gaminimas:
Nebūtina turėti visų daržovių - bus skanu, net ir jei kurios neturime. Smulkintus svo-
gūnus apkepti kartu su smulkinta paprika aliejuje o tuomet sudėti ir kitas, minkštes-
nes, daržoves, bei žalumynus. Suberti druską ir prieskonius. Troškinti apie 15 min, kol 
daržovės bus minkštos, bet nesukritę, o susidaręs skystis jau bus išgaravęs. Atšaldyti. 
Ušpilti ant supjaustytos silkės. Skanaus!

Svarstoma ilginti terminą atgaline data išrašomam nedarbingumui dėl COVID-19

Buitinių nuotekų kontrolė: 
Panevėžio aplinkosaugininkai 
jau patikrino per 200 privačių 
namų valdų

Aplinkos apsaugos depar-
tamento Panevėžio valdybos 
pareigūnai, tikrindami, kaip 
gyventojai tvarko buitines 
nuotekas, Panevėžio, Ku-
piškio, Rokiškio, Pasvalio, 
Biržų rajonuose jau atliko 
22 reidus ir aplankė per 200 
privačių namų valdų. Rezul-
tatai ne itin džiugina – nusta-
tytas 41 nuotekų tvarkymo 
reikalavimų pažeidimas.

Viena iš prioritetinių vals-
tybinės aplinkos apsaugos 
kontrolės sričių – nuotekų 
tvarkymo kontrolė. Be nuola-
tinės ūkio subjektų priežiūros, 
Aplinkos apsaugos departa-
mento Panevėžio valdybos pa-
reigūnai šiais metais ypač di-
delį dėmesį skyrė individualių 
nuotekų (privačių namų valdų 
nuotekos) tvarkymo kontrolei.

Vertinant, kaip gyvento-
jai tvarko buitines nuotekas, 
Panevėžio, Kupiškio, Rokiš-
kio, Pasvalio, Biržų rajonuose 
atlikti 22 reidai, per kuriuos 
aplankyta per 200 privačių 
namų valdų. Rezultatai ne itin 
džiuginantys – nustatytas 41 
nuotekų tvarkymo reikalavimų 
pažeidimas.

Daugiausia pažeidimų pa-
sitaiko nuošalesnėse kaimiš-
kose vietovėse: gyventojai vis 
dar neturi įsirengę nuotekų 
kaupimo rezervuarų, nuotekos 
pilamos tiesiog ant žemės pa-
viršiaus ar iškastose duobėse 
grunte. Užfiksuota atvejų, kai 
nuotekų kaupimo rezervuarai 
nesandarūs, nuotekos ne išve-
žamos į nuotekų valymo įren-
ginius, o išleidžiamos į aplin-
ką. Taip teršiamas gruntas, 
gruntiniai vandenys.

Kaip informavo Aplinkos 
apsaugos departamento Pa-
nevėžio valdybos viršininkas 
Gintautas Andruškevičius, pla-
nuoti reidai jau įvykdyti, bet 
gali būti vykdomi ir neplani-
niai patikrinimai.

„Pareigūnai nuolat tikri-
na, kaip gyventojai, galintys 
prisijungti prie centralizuotų 
nuotekų tinklų, bet to nepada-
rę, laikosi aplinkos apsaugos 
reikalavimų. Kartu tikrinama, 
ar gyventojų, neturinčių tokios 
galimybės, nuotekų kaupimo 
rezervuarai atitinka reikala-
vimus, ar aplinka neteršiama 
buitinėmis nuotekomis“, – pa-
brėžia G. Andruškevičius.

Svarbu žinoti, kad nuotekos 
gali būti kaupiamos tik san-
dariuose, uždaruose gamykli-
niuose nuotekų kaupimo rezer-
vuaruose ir tik tais atvejais, kai 
nėra galimybės įrengti biologi-
nio nuotekų valymo įrenginio 
ar prisijungti prie centralizuotų 
nuotekų tvarkymo įrenginių. 
Mažiausias nuotekų kaupimo 
rezervuaras turi sutalpinti per 7 
dienas susidarančias nuotekas.

Kadangi sukauptas nuote-
kas privaloma periodiškai ir 
laiku išvežti, gyventojai, indi-
vidualiai tvarkantys nuotekas, 
privalo turėti sutartis su nuo-
tekų vežėjais. Taip pat būtina 
turėti ir saugoti buitinių nuo-
tekų išvežimą patvirtinančius 
dokumentus.

Asmenys, netinkamai tvar-
kantys nuotekas, gali sulaukti 
administracinių baudų iki 1170 
eurų, taip pat tokiais atvejais 
teks atlyginti aplinkai padarytą 
žalą.

„Nuotekų tvarkymo kontro-
lė bus vykdoma ir toliau, nes 
matome, kad nuotekų tvarky-
mas Panevėžio regione išlieka 
aktuali problema. Svarbu, kad 
keistųsi gyventojų požiūris 
į aplinkosaugą, tad norime, 
kad žmonės ne lauktų, kol į jų 
namų pasibels aplinkos apsau-
gos pareigūnai, o patys taptų 
atsakingi ir saugotų ir tausotų 
mūsų gamtą“, – sako Panevė-
žio valdybos viršininkas G. 
Andruškevičius.

Aplinkos apsaugos 
departamento inform.

Sveikatos apsaugos ir So-
cialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos tariasi dėl ga-
limybės prailginti terminą, 
kai atgaline data išrašoma 
nedarbingumo pažyma dėl 
COVID-19.

„Tam tikrą problemą yra 
iškėlę šeimos gydytojai, kurie 

susiduria su vėluojančiomis pa-
žymomis iš Nacionalinio visuo-
menės sveikatos centro, kuomet 
tenka išrašyti nedarbingumą 
izoliacijoje turintiems būti as-
menims“, – spaudos konferen-
cijoje sakė sveikatos apsaugos 
ministras Aurelijus Veryga. „Yra 
diskutuojama apie galimybę 
pratęsti terminą, kada atgaline 

data būtų galima tokį nedarbin-
gumą šeimos gydytojui paskir-
ti“, – sakė jis.

Tokie nedarbingumo pažy-
mėjimai gali būti išduodami ir 
atgaline tvarka, bet ne daugiau 
nei už penkias darbo dienas.
Ministras neįvardijo, kiek šį ter-
miną būtų svarstoma pratęsti.

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. Sa-
vaitės pradžioje 
sulauksite stambių 
įplaukų, galbūt 

netgi atlyginimo pakėlimo. O 
va trečiadienį piniginę ir net 
banko korteles geriau paliki-
te namie. Šią savaitę puikiai 
seksis, atrodo, nesuderinami 
dalykai: įgyvendinsite ir nau-
jus projektus, ir baigsite senus, 
įkyrėjusius. Daug laiko gai-
šite, aiškindami savo planus 
aplinkiniams, nes juos įtikinti 
bus nelengva. Nuo antradie-
nio – puikus metas ieškantiems 
darbo. O va penktadienį numa-
tomas nemenkas šeimyninis 
skandalas. Meilės fronte bū-
kite atsargūs, jei ieškote naujo 
mylimojo. Panašu, kad tas, su 
kuriuo ketinate kurti rimtus 
santykius, jiems nenusiteikęs. 
Greičiausiai tapsite apgaulės ir 
vilionių taikiniu.

JAUTIS. Netu-
rėkite iliuzijų dėl 
savo finansų. Mat 
teks kliautis tik 

savo jėgomis. Apribokite išlai-
das ir pataupykite pinigus Ka-
lėdų dovanoms. Sunki savaitė, 
kurios metu prireiks emocinės 
pusiausvyros. Nesijaudinkite 
dėl smulkmenų, nenuleiskite 
rankų. Jei bus problemų, ra-
site ir sprendimų. Trečiadienį 
sulauksite nemažai gerų žinių, 
o ir įvykiai klostysis jums pa-
lankia linkme. Antroji savai-
tės pusė bus kupina darbų ir 
rūpesčių. Šeštadienį gresia 
apgavystės ir nusivylimai. O 
štai sekmadienį galite tikėtis 
draugų pagalbos ir palaikymo. 
Meilės reikaluose tramdykite 
pavydą. Apskritai, jūs perne-
lyg dramatizuojate santykius. 
Juokas, sveikas humoro jaus-
mas padės išspręsti daug nesu-
sipratimų.  

D V Y N I A I . 
Nors labai neri-
maujate dėl pini-
gų, visgi savaitės 

pajamos viršys išlaidas. Ir, 
žinoma, norėsite deramai iš-
leisti šiuos turtus. Nepirkite 
pigių ir trumpaamžių daiktų. 
Jus tiesiog užplūs kūrybingu-
mo banga, o realizuoti suma-
nymai atneš labai daug pelno. 
Palanki savaitė susitikimams, 
pasimatymams. Jūs tiksliai ži-
nosite, ko norite, su kuo norite 
bendrauti, su kuo jums gera. 
Antrąją savaitės pusę jausi-
te pakilią, šventinę nuotaiką. 
Rūpindamiesi kitais, taip pat 
jausite rūpestį, meilę, pagar-
bą. Jei įsimylėsite, tai iš pir-
mo žvilgsnio ir ilgam. Laukia 
įdomus ir aistringas romanas. 
Mylimasis stengsis jums pa-
dėti, leiskite jam tai padaryti.

VĖŽYS. Di-
desnių pajamų 
gali tikėtis medi-
kai ir dėstytojai. 

Antradienį – sėkmingas laikas 
tvarkyti nekilnojamojo turto 
reikalus. O penktadienį galite 
tikėtis būti pastebėti ir pagirti 

Astrologinė prognozė savaitei 
vadovybės. Šią savaitę reiktų 
atsikratyti ne tik nereikalingų 
daiktų namuose. Atsikratykite 
ir smulkių rūpesčių, proble-
mų, kurios jums trukdo aug-
ti ir tobulėti tiek profesinėje 
sferoje, tiek kaip asmenybei. 
Puikus metas atnaujinti garde-
robą, remontuoti namus. Ne-
užsisklęskite savyje, priimkite 
artimųjų ir bičiulių dėmesį bei 
pagalbą. Nebijokite kartais 
pasijuokti iš savęs. Jūsų lau-
kia geros permainos. Meilės 
fronte nesitaškykite skambiais 
pareiškimais, be to, mylimas 
žmogus ne taikinys išlieti 
emocijas. Būkite švelnus, ati-
dus, ir pajausite tokio elgesio 
rezultatus. 

LIŪTAS. Jūsų 
finansinė padėtis 
nestabili. Neišlai-
daukite. Parduotu-

vėje pirkite tik tai, ką suplana-
vote. Pradėkite mokytis to, ko 
trūksta jums, kad galėtumėte 
tikėtis aukštesnių pareigų. Do-
mėkitės naujais dalykais. Tre-
čiadienis – vidinės ramybės 
laikas. Ketvirtadienį tikėkitės 
likimo staigmenų, panašu, kad 
Fortūna į jus atkreips dėmesį. 
Savaitgalį ginkite į šalį liūdnas 
mintis, nepasiduokite ilgesiui 
ir melancholijai. Sielvarto su-
traukto veido jums reikia ma-
žiausiai. Savaitės pabaigoje 
skinsite savo kantrybės ir pa-
stangų, įdėtų ilgų darbo valan-
dų vaisius. Panašu, kad išsipil-
dys sena svajonė, kurios link 
kryptingai ėjote. Savaitgalis 
– palankus metas pasimaty-
mams. Meskite į šalį abejones 
dėl jūsų patrauklumo.

M E R G E L Ė . 
Turite galimybių 
arba pats pakeisti į 
gerą savo finansinę 

situaciją, arba rasti tą, kuris 
tai padarys. Jei jūsų darbas 
susijęs su kūryba, dėstymu ar 
visuomenine veikla, realizuo-
site seniai puoselėtas idėjas. 
Galėsite išbandyti naują vei-
klą, kuri jums atneš nemenką 
pelną. Antrąją savaitės pusę 
skirkite šeimos rūpesčiams, 
būkite atidūs sutuoktiniui, 
vaikams. Širdyje virte verda 
pavydas ir nuoskaudos? Tai 
tik jūsų vaizduotės vaisiai. 
Iš tiesų esate nepamirštas ir 
netgi labai mylimas. Tiesiog 
mylimas žmogus dėl objekty-
vių priežasčių jums skiria kiek 
mažiau dėmesio, nei įprastai.

S VA R S T Y -
KLĖS.  Kol kas 
šeimos finansų 
našta gula ant 

jūsų partnerio pečių. Tačiau 
jau savaitės pabaigoje ir pats 
galėsite įdėti savo indėlį. Jei, 
žinoma, nemesite pradėto 
darbo po pirmųjų sunkumų. 
Savo mylimajam, draugams, 
kolegoms sakykite tiesiai, jei 
kas netenkina santykiuose. At-
minkite, kad kilimas karjeros 
laiptais reiškia ir padidėjusią 
atsakomybę. Ir paaiškinkite 

artimiesiems, kad jūs turite 
naujų pareigų, antraip jie įsi-
žeis dėl dėmesio stokos. 

S K O R P I O -
NAS. Palankus 
metas sandėriams 
ir sutartims. Fi-

nansinė padėtis stabili, tad 
galite sau leisti padovanoti 
dovaną vaikui, skirti laiko 
gražiam pasimatymui su myli-
muoju. Ateina laikas, kai sena 
turi užleisti vietą naujiems 
dalykams. Nesilaikykite įsika-
binę senų daiktų ir santykių. 
Darbas neš ir džiaugsmą, ir 
solidų pelną. Verta pagalvo-
ti, ar nereikėtų apsispręsti dėl 
šeimos kūrimo, kitų svarbių 
sprendimų.

ŠAULYS. Sa-
vaitės pradžioje 
išspręsite pinigi-
nes problemas. Jei 

pasirengę daug dirbti, galite 
tikėtis ir nemažų pajamų. Di-
delės ir neišsprendžiamos pro-
blemos subyrės į daug mažų, o 
su jomis susidorosite be vargo. 
Verta atkurti pamirštus ryšius 
su kitados svarbiais žmonė-
mis. Ketvirtadienį sulauksite 
vadovybės įvertinimo. Šešta-
dienį skirkite laiko draugams, 
ir gausite daug vertingos in-
formacijos. Sekmadienį ne-
aptarinėkite finansinų reikalų 
su artimiaisiais, nes skandalo 
neišvengsite. 

OŽIARAGIS. 
Jei atsiras gali-
mybė papildomai 
padirbėti, neatsi-

sakykite. Atsikratykite dvejo-
nių, nepasiduokite tinguliui. 
Jei neprisiimsite ne savo rū-
pesčių, turėsite daugiau laiko 
ir lėšų sau. Venkite konfliktų 
su vadovybe ir kolegomis. 
Kai užbaigsite nusibodusius, 
monotoniškus darbus, jūs pa-
matysite situaciją iš kitos pu-
sės. Savaitgalis – apmąstymų 
apie gyvenimo prasmę metas. 
Meilės santykiuose net kom-
promisai turi ribas.

VA N D E N I S . 
Antradienis pa-
lankus metas de-
ryboms ir sutarčių 

pasirašymui. O štai trečiadienį 
atidžiai tikrinkite visą jus pa-
siekiančią informaciją. Ven-
kite kelionių ir vietų, kur ren-
kasi žmonės. Taupykite jėgas 
ateities darbams. Savaitgalį 
skirkite šeimai, kad jos rate at-
gautumėte jėgas. Nepainiokite 
draugystės su meile.

ŽUVYS. Tre-
čiadienį pamirš-
kite virtualias 
parduotuves. Mat 

arba nusipirksite ne tai, ko 
reikia, arba jus tiesiog apgaus. 
Atkreipkite dėmesį į perkamų 
daiktų kokybę: gobšus moka 
dvigubai. Savaitė netinkama 
bendrauti. Todėl kontaktų 
venkite. Nesivelkite į ginčus 
socialiniuose tinkluose. Sa-
vaitgalį verta skirti generali-
nei savitvarkai namuose.

PRO MEMORIA
Rokiškio kaimiškoji seniūnija:
IRENA AUGULIENĖ 1932-05-04 - 2020-11-24
Pandėlio seniūnija:
VLADISLAVA ŽIAUNIENĖ 1941-11-20 - 2020-11-23

Dėl mamytės mirties 
nuoširdžiai užjaučiame Henriką Ruželę.

Taikos g. 1-o 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

Pandemija daugiau nei trečdaliu 
apkarpė autobusų reisų

Dėl suvaržymų sulėtėjus 
gyvenimo tempui ir žmo-
nėms mažiau važinėjant au-
tobusais, jų srautas kai kur 
krito iki 80 proc., todėl ben-
drovės atsisakė daugiau nei 
trečdalio reisų visoje Lie-
tuvoje. Vis dėlto jos tikina, 
jog susisiekimas tarp miestų 
nenutrūks.

Lietuvos transporto saugos 
administracijos teigimu, šiuo 
metu yra sustabdyti 369 reisai 
iš 1054-ių. 

„Pagrindinė ir realiai vie-
nintelė priežastis – dėl pande-
mijos labai sumažėjo keleivių 
srautas. Akivaizdu, kad žmo-
nių įpročiai pandemijos metu 
keičiasi: labiau saugosi ir 
keliauja tik esant būtinybei“, 
– BNS sakė įstaigos Komuni-
kacijos ir tarptautinio bendra-
darbiavimo skyriaus vedėja 
Eglė Kučinskaitė.

Karantino metu leidžiama 
stabdyti tarpmiestinių auto-
busų reisus, jei keleivių su-
mažėjo bent 50 proc., ir šia 
galimybe, pasak E. Kučins-
kaitės, vežėjai pradėjo naudo-

tis iš karto, patvirtinus ministro 
įsakymą.

Bendrovės „Kautra“ vado-
vas Linas Skardžiukas sako, 
kad darbo neturi maždaug 100 
autobusų, tačiau maršrutų ne-
sumažėjo, jie tik važiuoja re-
čiau. Jis taip pat pabrėžė, jog 
tai neturi įtakos siuntų prista-
tymui.

„Šiek tiek nukentės dažnis, 
bet to dažnio ir poreikis šian-
dien natūraliai yra mažesnis. 
Yra ir kitų verslų, kurie susiję 
su autobusų važiavimu – siun-
tos autobusais, tai žiūrime, kad 
tai nenukentėtų“, – BNS sakė 
L. Skardžiukas. 

„Stengiamės išlaikyti ir su-
sisiekimą, kuris gyventojams 
reikalingas, nors absoliučiai 
visi maršrutai yra nuostolingi“, 
– pridūrė jis.

L. Skardžiukas teigė, jog 
dėl sumažėjusių darbo apimčių 
nuo vasaros vidurio įmonėje 
neliko daugiau nei 100 darbuo-
tojų. 

„Teko atleisti ir patys išėjo, 
bet didžiąja dalimi susitarė-
me su darbuotojais, nes ir jie 
supranta, ir mes suprantame, 

išėjo ieškoti kitokių darbų, 
o kai pamatysime kažkokias 
prošvaistes, tai kviesimės 
juos atgal“, – teigė „Kautros“ 
vadovas.

Bedrovės „Toks“ vado-
vas Arūnas Indrašius sako, 
kad įmonė Lietuvoje taip pat 
sumažino apie 40 proc. rei-
sų. Anot jo, iš maždaug 300 
darbuotojų apie 50 yra pras-
tovose. 

„Vairuotojai išeina į pil-
ną prastovą, kiti darbuotojai, 
kurie aptarnauja, yra dalinėje 
prastovoje. Turėjome užsako-
mųjų maršrutų, kurie dabar 
yra sustoję, kaip ir tarptauti-
niai maršrutai, todėl darbuo-
tojai yra dalinėse prastovose“, 
– BNS sakė A. Indrašius. 

Pasak „Toks“ vadovo, situ-
acija stebima, tačiau neatme-
tama galimybė, kad gali būti 
mažinama ir daugiau reisų. 

„Sodros“ duomenimis, 
„Kautroje“ šiuo metu dirba 
650, o „Toks“ – 254 darbuo-
tojai. Šių metų sausį įmonėse 
dirbo atitinkamai 719 ir 310 
žmonių.

BNS inform.

Pietų Madagaskare gilėja bado krizė
Sausros užkluptame pi-

etų Madagaskare vos per 
kelis mėnesius patrigubė-
jo badaujančių gyventojų, 
kuriems reikalinga pagal-
ba, informavo Jungtinių 
Tautų maisto agentūra.

Pasak Pasaulio maisto 
programos (WFP), per tre-

jus iš eiles metus trukusią 
sausrą pusė visų šio regio-
no gyventojų, arba 1,5 mln. 
žmonių, atsidūrė „krizinėse“ 
ar „kritiškose“ bado sąlygo-
se.

Šioje saloje valstybėje 
dėl chroniško neprievalgio 
jau ir taip fiksuojami vieni 
didžiausių pasaulyje sulėtė-

jusio augimo rodikliai tarp 
vaikų.

Smarkiausiai paveikta-
me Amboasario rajone trys 
ketvirtadaliai vaikų praė-
jusį mėnesį buvo priversti 
nebelankyti pamokų, kad 
galėtų padėti tėvams ieškoti 
maisto.

BNS inform.
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ANEKDOTAI

– Taip, žinoma. Visas 
miestas girdėjo.

***
– Mielasis, gimimo dienos 

proga padovanosiu tau naują 
užtiesalą mūsų sofai, naują 
staltiesę ir naują patalynės 
komplektą.

– Tokiu atveju, mieloji, 
aš tau gimimo dienos proga 
padovanosiu porą kaklaraiščių, 
naują elektrinį skustuvą ir 
losjoną.

***
Aukštai skraidantys 

paukščiai paprastai gyvenimą 
baiga lėktuvo variklyje.

***
Kalbasi dvi kaimynės:
– Kažin ką iš mūsų namo 

vakar greitoji su švyturėliais 
išvežė?

– Petrą. Jis bandė žmoną 
mušt.

***
Policijos patikrinimas:
– Pone vairuotojau, kodėl 

jūsų automobilio salone degtine 
smirdi?

– Nežinau, aš nejaučiu jokio 
kvapo.

– Gero kelio. Ne, ne, mums 
jūsų mašinos dokumentų ir 
jūsų vairuotojo pažymėjimo 
nereikia! Važiuokit iš čia!

***
Kalbasi du studentai:
– Atlikau tikimybių teorijos 

praktiką.
– Tai ką, kazino prasilošei?
***
Senukas auksinės žuvelės 

paprašė nemirtingumo. Ir nuėjęs 
į mišką, ironiškai paprašė 
gegutės iškukuoti, kiek jam liko 
gyventi.

***
Ką dažniausiai girdi banko 

atsakiklis robotas? „Pakviesk 
žmogų, bjaurybe!“

***
Nekartokite svetimų klaidų. 

Už plagiatą baudžia.
***
Velionį laidojo su muzika ir 

choru. Nusprendę, kad choro 
jau per daug, chorą atkasė.

***
Skyrybos: kai gyvenimo 

palydovas išklysta iš orbitos.
***
Fėja nuo raganos skiriasi tik 

nuotaika.
***
Mano draugė padovanojo 

gėlytę. Sakė, kad kai ji pražys, 
surasiu savo meilę. Šiandien 
gėlę suėdė katinas.

***
Policininkas sustabdo 

blondinės vairuojamą 
automobilį. Vairuotojos klausia:

– Kur jūs lekiate, jei čia 
greitis apribotas iki 30 km per 

Visais laikais, kiekvienoje 
šeimoje moteris turi savo 
atskirą kambarėlį, kur ji 
ilsisi nuo vyro ir vaikų, 
linksminasi... Nori – pietus 
gamina, nori – indus plauna...

***
Policininkas sustabdo 

automobilį:
– Kas nutiko jūsų galiniams 

žibintams?
Vairuotojas išlipa iš 

automobilio ir išbąla kaip 
kreida. Policininkas pakartoja:

– Kas nutiko jūsų galiniams 
žibintams? Vairuotojas atrėžia:

– Kam rūpi tie žibintai?! 
Kur dingo namelis ant ratų?!

***
Spektaklio premjera. 

Režisierius su direktoriumi 
laksto pirmyn atgal - 

jaudinasi... Staiga iš žiūrovų 
salės pakyla vyriškis ir eina 
durų link. Direktorius su 
režisieriumi pribėga prie jo ir 
puola kamantinėti:

– Ką - nepatiko pastatymas?
– Na ne, lyg ir normaliai 

pastatyta...
– Tai ką, aktoriai prastai 

vaidina?
– Ne, visai nieko...
– Tai gal kostiumai, 

dekoracijos?
– Kodėl? Gerai viskas.
– Tai kodėl jūs išeinate?
– Suprantat, labai baisu 

vienam sėdėti salėje.
***
Pokalbis:
– Ar girdėjote, kad vakar 

stovyklaujančių skautų būrys 
šalia Vilniaus surado miną?

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Gruodžio 1 d. Naktį -2

Dieną 0
P,  
3-8 m/s

Vietomis plikledis.

Gruodžio 2 d. Naktį -4
Dieną -1

PR,
3-8 m/s

Gruodžio 3 d. Naktį -3
Dieną -1

PR, 
4-9 m/s

Orų prognozė gruodžio 1-3 d.

valandą? Ar ženklo nematėt?
– Mačiau. Tik aš galvojau, 

kad čia – briedžiams.
– Kokiems dar briedžiams?
– Kur ant kito ženklo 

nupiešti buvo.
***
– Atleiskite, jūs – plunksnos 

ryklys?
– Nea, feisbuko karosas.
***
– Atleiskite, ar jūs tos ponios 

giminaitis?
– Taip, bet tolimas. Mūsų yra 

dvylika brolių ir seserų. Ji gimė 
pirma, o aš – paskutinis.

***
Gydytojas ligoniui:
– Turiu jums puikią naujieną: 

vėl galėsite pamatyti savo 
žmoną!

– Bet, daktare, ji gi penkeri 
metai kaip mirusi.

– Va būtent.
***
Jei sukryžmintume dulkių 

siurblį-robotą su oro drėkintuvu, 
išeitų žaislinis garvežys.

***
– Kapitone, kapitone! Turiu 

dvi naujienas.
– Pradėkit nuo geros.
– Laive nebėra žiurkių.
***
Psichiatrinėje ligoninėje:
– Kas būsite?
– Napoleonas.
– Gerai, tamsta būsite 

palatoje su Hitleriu ir 
Musoliniu.

– Bet jie diktatoriai, o aš – tik 
tortas.

***
Kalbasi du milijonieriai:
– Kaip jūsų žentas?
– Prastas. Kortomis nemoka  

lošti.
– Bet juk tai privalumas.
– Toks ir privalumas. 

Nemoka, o žaidžia.
***
Petriukui tikybos mokytoja 

liepė nupiešti piešinį 
evangelijos motyvais. Tas ir 
nupiešė. Lėktuvą, kuriame 
sėdi trys keleiviai ir pilotas. 
Mokytoja klausia, ką jis 
nupiešė.

–Tai aišku: keleivis su ilga 
barzda – Dievas tėvas, su 
trumpesne – Jėzus Kristus, o 
be barzdos – Šventoji dvasia.

– O šičia kas, – rodydama į  
pilotą, klausia mokytoja.

– Pilotas, vardu Poncijus, – 
paaiškino Petriukas.

***
Kalbasi trys musės: labai 

stora, vidutinė ir liesa. Storoji 
giriasi:

– Gyvenu restorane. Jei 
noriu ėsti, įskrendu į patikusią 
lėkštę. Žmogus grąžina 
patiekalą, o aš ėdu, kiek noriu.

Vidutinioji pasakoja:
– Aš tai gyvenu darbininkų 

valgykloje. Irgi sąlygos pusė 
velnio. Aš irgi įskrendu į 
patikusią lėkštę. Darbininkas 
mane šaukštu išgraibo, kas 
jame lieka, tą ir suėdu.

– Jums gerai, – atsiduso 
liesoji musė. – Aš gyvenu 
studentų valgykloje. Kai įlekiu 
į lėkštę, tai mane už sparno 
išgraibo, ir dar aplaižo. Retai 
spėju bent kąsnį pagriebti.

***
Profesorių šaukia žmona:
– Petrai, tavo skaitykloje 

vagis slepiasi!
– Ir ką jis skaito?
***
Jėzus pamato minią, 

ketinančią akmenimis 
užmėtyti paleistuvę, ir sako:

– Kas be nuodėmės, lai 
pirmas meta akmenį.

Staiga jam pro ausį į 
vargšę moterį prašvilpia 
nemenkas akmuo. Jėzus 
atsisuka ir sako:

– Mama, juk aš prašiau 
tavęs paskui mane nesekioti. 

l Namų kvapai 
l Mako satino patalynė

l Rankšluosčiai
l Žvakidės, kvapnūs vaško lapeliai

M. K. Čiurlionio 1-2, Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Parduoda tik 2 mėn. naudotą 
skalbimo mašiną Beko. Kaina 160 
Eur. Tel. 8 699 53 981.  
Rokiškis
• Orkaitę su visais priedais. 
Lengvai galima pernešti, nesunki, 
funkcijos: laikmatis, temperatūra, ir 
kuri pusė šildo. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 655 12 035.  
Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną ČAIKA 
134. Kaina 75 Eur.  

Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Dujinę viryklę. Neveikia orkaitė. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 615 39 228. 
Rokiškis
• Nenaudotus ketaus radiatorius. 5 
vnt. Tel. 8 610 10 342.  
Rokiškis
• Televizorių, monitorių, 
mikrobangų krosnelę, radiją.  
Tel. 8 458 33 333.  
Rokiškis
• Šildymo katilą DAKON - 32D 
su dokumentais, naudotas, geros 
būklės. Kaina 150 Eur.  

Tel. 8 622 37 821. Rokiškis
• Gerą šaldytuvą-šaldiklį. 180 
cm-aukštis, 60 cm-plotis. 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


