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Lapkričio 26–ąją Rokiškio rajonas ir visa Lietu-
va neteko žinomos politikės ir visuomenės vei-
kėjos Laimos Keraitienės. Ši nepaprasta moteris 
dideliam būriui bendraminčių buvo įkvėpėja ir 
mokytoja, visi ją pažinojome kaip nuoširdžią ir 
principingą asmenybę. Laimos Keraitienės pada-
ryti darbai ir parodyta didžiulė empatija aplinki-
niams atmintyje liks gyvi amžiams. 
Reiškiu nuoširdžią užuojautą velionės artimie-

siems, bičiuliams, bendraminčiams ir visai Rokiš-
kio bendruomenei, pažinojusiai šią iškilią asme-
nybę. Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią 
sunkią netekties valandą. 

Seimo narys Jonas Jarutis

PRO MEMORIARokiškyje iš degančio negyvenamo namo išgelbėtas vyras
„Jeigu laiku nebū-

tų pranešta apie gaisrą, 
žmogus degančiame name 
būtų miegojęs ir nebeatsi-
kėlęs...“ – sakė Rokiškio 
priešgaisrinės gelbėjimo 
tarnybos pamainos va-
das Mantas Adamonis, 
su kolega skyrininku Al-
mantu Barausku šiąnąkt 
iš degančio namo išnešęs 
ten miegojusį vyrą. Pra-
nešimas apie gaisrą Ro-
kiškyje, K. Donelaičio 
gatvėje, buvo gautas 1.11 
val. nakties. Po kelių mi-
nučių į gaisro vietą atvy-
kus ugniagesiams, namo 
stogas jau degė atvira 
liepsna. 

„Mums atvykus pirma-
jame aukšte tvyrojo daug 
dūmų, pats namas negyvena-
mas, apleistas, netgi be durų 
ir jame neturėjo būti žmonių, 
tačiau atlikę žvalgybą radome 
jame miegantį vyrą. Žmogus 
greičiausiai benamis, viduje 
prinešta daug šiukšlių, viso-
kių daiktų, mėtėsi krūvos tuš-
čių butelių. Mėginome vyrą 
prižadinti, tačiau nesėkmin-
gai, bet benešant į lauką jis 
atsigavo, tačiau susikalbėti su 
juo buvo sunku. Perdavėme jį 
atvykusiems greitosios pagal-
bos medikams, bet žmogus 
nesileido jo apžiūrėti, tad me-
dikai vyrą išvežė į ligoninę,“ 
– pasakojo M. Adamonis.   

Nuo ko galėjo kilti gais-
ras, mįslė ir ugniagesiams 
gelbėtojams. „Pirmas aukšta 
nedegė, krosnis nesikūreno, 
net elektros name nebuvo. 
Greičiausiai gaisras kilo 
dėl neatsargaus elgesio su 
ugnimi, gal žmogus kažkuo 
šildėsi, gal kur degė žvakė,“ 
– svarstė pamainos vadas. 

Aštuoni Rokiškio PGT ir 
savivaldybės priešgaisrinės 
tarnybos Laibgalių ugniage-
sių komandos ugniagesiai 
gelbėtojai gaisrą gesino vos 
ne iki 6 val. ryto. Jo metu 
sudegė namo stogas, tačiau 
pirmasis aukštas buvo išgel-
bėtas. 

Pasak dešimtmetį prieš-

gaisrinėje gelbėjimo tar-
nyboje dirbančio M. Ada-
monio, dažniausios gaisrų 
priežastys – netvarkingos 
krosnys ir elektros instalia-
cija bei neatsargus elgesys 
su ugnimi. „Tačiau palygin-
ti situaciją prieš penkerius 
metus, dabar gyventojai turi 
įsirengę daug daugiau auto-
nominių dūmų detektorių. 
Ir jau yra buvęs ne vienas 
atvejis mūsų rajone, kai 
dūmų detektorius išgelbėjo 
žmonėms gyvybę. Kai atva-
žiuodavome į gaisro vietą, 
gyventojai jau būdavo išėję 
į lauką,“ – sakė jis.

„Rokiškio Sirenos“
inform.

Užkasė sniegu vietą neįgaliesiems
Snygis mieste sukėlė 

nemažai problemų. Ak-
tualiausios jos, žinoma, 
miesto centre, kur vietų 
pastatyti automobilį aps-
kritai stinga. Todėl rokiš-
kėnas neįgalusis, negalėjęs 
pasistatyti automobilio 
įprastoje, jam skirtoje, 
vietoje, pranešė apie tai 
„Rokiškio Sirenai“.

Kas taip „nuvalė“ aikšte-
lę? Rokiškio miesto seniūnas 
Arūnas Krasauskas paaiški-
no, kad seniūnija šios aikš-
telės nevalo. Respublikos 
gatvę valo Panevėžio regiono 
keliai, o kas – aikštelę, nėra 
aišku.

Paskambinus Rokiškio 
komunalininko Žiemos tar-
nybos telefonu, taip pat buvo 

paaiškinta, kad jie pastarąją 
parą aikštelės nevalė

Prekybos centro „Maxi-

ma“ atstovai pažadėjo pasi-
rūpinti, kad artimiausiu metu 
neįgaliesiems skirta vieta 

būtų nuvalyta.
Lina DŪDAITĖ-

KRALIKIENĖ

Šeštadienį – karių savanorių 
pratybos

Gruodžio 4-ąją Kraš-
to apsaugos savanorių 
pajėgų Vyčio apygardos 
5-osios rinktinės 506-oji 
pėstininkų kuopa Rokiš-
kio kaimiškojoje ir Kaz-
liškio seniūnijose rengia 
pratybas. Pratybos vyks 
ir kelio Žiobiškis – Kons-
tantinava prieigose.

Gyventojai kviečiami 
laikytis rimties, nesibai-
minti savo karių. Kariai 
iš anksto atsiprašo už ga-
limus nepatogumus, jei 
kam tokių kiltų, ir dėkoja 

piliečiams už supratingumą 
bei palaikymą. „Rokiškio 
Sirena“ primena, kad ka-
rių rengimas yra pirmaeilis 
valstybės uždavinys O šie 
mokymai yra labai reikalin-
gi ir svarbūs.

Išsamesnę informaciją 
apie pratybas teikia Krašto 
apsaugos savanorių pajėgų 
Vyčio apygardos 5-osios 
rinktinės 506-oji pėstinin-
kų kuopos vadas kapitonas 
Sergejus Afanasjevas, jo tel. 
8-686-79554.

„Rokiškio Sirena“
inform.

Keleivių dėmesiui: 
rajono autobusai 
gali vėluoti
Gerbiamieji mūsų keleiviai,
 Dėl ypač sunkių gamtinių sąlygų ir sudėtingų, ne-

pravažiuojamų kelių, mūsų autobusai gali vėluoti, o 
kai kur, reisai gali būti ir nutraukti.
 Labai prašome visų supratimo ir jei nesulaukia-

te autobuso laiku - paskambinkite į autobusų stotį 
Tel. Nr: 8-458-52982, ten sužinosite ar autobusas 
atvyks. 
 Dar kartą atsiprašome už nepatogumus, bet kaip 

sakoma - prieš gamtą mes bejėgiai...
 Rokiškio autobusų parkas

Liko apgauta
Lapkričio 28 d. Rokiškyje, moteris internete rado 

skelbimą apie parduodamus medžio pjuvenų briketus.

Susisiekusi su tariamu pardavėju pervedė jam pinigus.
Moteris briketų negavo, su pardavėju nebesusisiekia.
Nuostolis – 180 eurų.

Panevėžio VPK inform.

Nuo gruodžio 1 d. keičiasi testavimas mobiliuose punktuose
Įsigaliojus naujai Žmo-

gaus užkrečiamųjų ligų pre-
vencijos ir kontrolės įstaty-
mo redakcijai nuo gruodžio 
1 d:

Profilaktiniai testai dėl 
COVID-19 infekcijos nebus 
atliekami nemokamai, nebus 
galimybės registruotis per 
1808 Karštąją liniją

Mokamam profilaktiniam 
testavimui dėl COVID-19 bus 
galima registruotis VšĮ Ro-
kiškio pirminės asmens svei-
katos priežiūros centro tel.: 8 
616 34719

Už profilaktinius testus 
susimokės pacientas atvykęs 
į Mobilų punktą (tik banko 
kortele) arba apmokės darb-
davys pagal susitarimą

Atkreipiame dėmesį, kad 
nuo gruodžio 1 d. greitieji an-
tigeniniai testai tiks tik profi-
laktiniam darbuotojo testavi-

mui, bet negalios Galimybių 
pasui. Galimybių pasui teks 
atlikti mokamą PGR testą, 
kuris galios 72 val.

VšĮ Rokiškio PASPC testų 
atlikimo kainos:

VšĮ Rokiškio PASPC pa-
sirinkusiems pacientams/ ne 

VšĮ Rokiškio PASPC paci-
entams –greitasis antigeninis 
testas 12,33 Eur/ 16,95 Eur

PGR testas – 47,81 Eur/ 
52,43 Eur.

 Pacientas mokamus tyri-
mus gali atlikti pasirinktoje 
sveikatos priežiūros įstaigoje 

ar privačioje laboratorijoje.
 Pakeitimai nuo gruodžio 

28 d. pateikti nuorodoje: 
https://lrv.lt/.../vyriausy-
be-patvirtino-papildomas-co-
vid...

 VšĮ Rokiškio 
PASPC administracija

Gruodžio 10 d. - eglės įžiebimo 
šventė Juodupėje

Gruodžio 10 d. eglės įžiebimo šventė Juodupės miestelio 
aikštėje. 12 val. Kalėdinės mugės pradžia. 16 val. Šiaurietiš-
ko ėjimo žygis aplink Juodupę. 18 val. „Rojaus obuoliukų“ 
apdovanojimų teikimas bei šventinis koncertas.

„Rokiškio Sirenos“ inform.
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Džiaugsmingų velniai žino, ko! Arba kuo pavojingi kvailiai su iniciatyva
BRYDĖS

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
Džiaugsmingų velniai žino 

ko, džiaugsmingų velniai žino, 
ko! Ir metų naujų! Kitaip sa-
kant, pasaulis pasiekė naują 
iškvašimo lygį. Yra 99 rūšys 
durnių, o Leninas – šimtavinis! 
O kiek dar porūšių! Ir panašu, 
kad visuotinė kvailystė, nepai-
sant visuotinio raštingumo, 
progresyvumo ir t.t nebeval-
domai plinta. Nieko nėra bai-
siau už mokytą, nevyniokime 
žodžių į vatą, ne kvailį, o jau 
visa durnių su iniciatyva. Ki-
taip sakant, agurkų tiesumo 
matuotojai Europos Komisija 
pasiekė naujas žemumas. Su 
kuo ir sveikiname, tskant.

Tai štai, atsiverčiu aš naujie-
nų portalą, o ten juodu ant balto 
antraštė: „Vatikanas nesutinka 
su EK rekomendacija atsisaky-
ti žodžio „Kalėdos“ (šaltinis: 
https://m.delfi.lt/uzsienyje/arti-
cle.php?id=88822383&fbclid=I-
wAR1iFPQDA5Oq2ziaRGba-
ttN4NNOevB7UMVes4Ym3AU-
8ly8Mfl_VG6DEFtGg).

Nu gi čia dabar! Melagiena bū-
sianti, ne kitaip. Patikrinus po 15 
min., straipsnis neišnyko. Jis vis 
dar ten, tik komentarų padaugė-
jo. Patikrinau internete: apie tai 
straipsniai rimtuose dienraščiuo-
se. Į melagieną nepanašu. Vamz-
diec nesikeikiant. Ir kaip sveiko 
proto žmogui (ačiū Dievui, vis 
dar ne žmogai) atmatyt, a?

Nucancelinti Kalėdas bandy-
mų buvo ir anksčiau. Štai vienas, 
berods, Škotijos miestelis, pano-
ręs tapti progresyviu ir novatoriš-
ku, Kalėdas pervadino „Žiemos 
žiburių švente“. Kad jau visai 
tolerantiškai būtų. „Tolerancija“ 
veržiasi per kraštus: netoleruoja-
me krikščioniškų švenčių. Kilus 
baisiausiam pasipiktinimui, tole-
rastai atsiprašinėjo ilgai ir nuobo-
džiai. 

Bet, panašu, kad kažkas pasi-
ryžo užlipti ant seno grėblio. Ir 
tas „kažkas“ – tai Europos komi-
sija. Panašu, kad iki 2009 m. už-
siėmusi agurkų kreivumo, morkų 
gumbuotumo ir svogūnų lukštų 
nusilupimo laipsnių reglamen-
tavimu (šaltinis: https://www.
europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?type=IM-PRESS&referen-
ce=20090706STO57744&langu-
age=LT), išsidykėjusi biurokratų 
armija rado naują taikinį. Kaip 
sakant, džiaugsmingų šv. kažko!

Prieš Kalėdas šita, kitaip nepa-
vadinsi, diplomuotų idiotų gvar-
dija išleido 32 puslapių apimties 
aplinkraštį, kaip sveikinti Kalėdų, 
pardon, velniai žino, kokios šven-
tės proga. Dokumento tikslas (ži-
noma, žinoma, taigi taigi kaipgis) 
buvo skatinti nediskriminuojan-
čią komunikaciją, riboti tiesiogi-
nių nuorodų į lytį, tautinę priklau-
somybę, rasę ir religiją vartojimą. 
Europos institucijų darbuotojams 
buvo siūloma vadinti Kalėdų 

šventes „šventiniu laikotarpiu“, 
kadangi „žmonių religinės tradi-
cijos ir kalendoriai yra skirtingi“. 
Be to, dokumente buvo rekomen-
duojama atsisakyti kreipinio „po-
nios ir ponai“ ir pakeisti jį kreipi-
niu „brangūs kolegos“. 

Kilus visaliaudiniam skanda-
lui, sureagavo netgi Vatikanas. 
Jo valstybės sekretorius kardino-
las Pietras Parolino, mandagiai, 
kaip ir dera dvasininkui, pastatė 
kvailius į vietą: įvairovė, žinoma, 
yra sveikintina, betgi viskam yra 
ribos. Kaip pažymėjo P. Parolino, 
„Europa už savo gyvavimą ir savo 
tapatybę yra dėkinga daugeliui 
indėlių“. „Mes, žinoma, negalime 
pamiršti, kad vienas svarbiausių 
indėlių, jeigu ne pats svarbiau-
sias, buvo pati krikščionybė. To-
dėl naikinti skirtumus ir naikinti 
savo šaknis reiškia naikinti asme-
nybę“, – pabrėžė Šventojo Sosto 
valstybės sekretorius.

Šiaip jau tikrasis mūsų civili-
zacijos pavadinimas, kad ir kaip 
kažkam nepatiktų, yra Vakarų 
KRIKŠČIONIŠKOJI civilizacija.

Kilus baisiam skandalui, agur-
kų kreivumo matuotojai visgi 
įjungė atbulinį bėgį. „Tai buvo 
rekomendacija, kurios tikslas 
– atskleisti Europos kultūros 
įvairovę. Ji nebuvo privaloma. 
Galiausiai dokumentas buvo at-
šauktas, jis bus tobulinamas“, – 
pranešė oficialus EK komisijos 
atstovas Ericas Mameris.

Ir čia ne pirmas bandymas nu-
kvašti. Lapkričio 29-ąją pasaulį 
pasiekė žinia, kad Berlyne at-
šaukiamas baletas „Spragtukas“. 
Priežastis:  kai kurie „nepolit-
korektiški“ epizodai.  Šaltinis 
(Veryga apie rasizmu kaltinamą 
baletą „Spragtukas“: jei paskai-
tytų liaudies pasakas, perrašyti 
visas reikėtų - LRT) . Tais nepo-
litkorektiškais epizodais, kaip 
teigiama straipsnyje,  Berlyno 
valstybinio baleto meno vado-
vo pareigas einančiai Christiane 
Theobald  pasirodė:  „Kinų šokio 
atlikėjai juda mažais smulkiais 
žingsneliais, Arabų šokyje daly-
vauja moterys iš haremo, solistė 
nugrimuota tamsiai rudai. Anot 

jos, šias scenas reikia arba paša-
linti, arba sumoderninti, nes jos 
atspindi kultūrinius stereotipus“.

Ne ką geriau ir Lietuvoje. Prieš 
porą metų nugriaudėjo skandalas 
apie tai, kaip prekybos centras 
„Lidl“ patobulino Kauno panora-
mą: nuotraukoje nėra... bažnyčių 
kryžių. Atsiprašinėjo, teisinosi. 

Ne per seniausiai ir Vilniaus 
Universitetas, manoji alma ma-
ter, pasitvirtino „Lyčiai jautrias 
kalbos gaires“: kažkokį tarpinį 
variantą tarp paprastojo idiotiz-
mo (ko vertas vien naujadaras 
„žmoga“) bei Dž. Orwelo roma-
ne „1984-ieji“ aprašytos nauja-
kalbės. Intelektualų sluoksniuo-
se iki šiol feisbuke sklando šia 
„lyčiai jautria kalba“ parašyti 
paskviliai, skaitant kuriuos, ver-
kiama iš juoko. 

Kai reikėtų tiesiog verkti. Ir 
mušti pavojaus varpais. Perdėta 
tolerancija ir jos uolūs chunvei-
binai kelia grėsmę esminiam ti-
krovės suvokimui. Kalbos, kaip 
pagrindinės mąstymo kategori-
jos, neatitikimas tikrovei, kaip 
totalitarizmo priemonė, puikiai 
aprašytas tame pačiame romane 
„1984-ieji“. Kurį Dž. Orwelas 
rašė ne kaip instrukciją, o kaip 
įspėjimą. Istorijos, kultūros kaip 
paveldo, pamato, ant kurio sta-
tome dabartį ir ateitį, religijos, 
kaip esminės ir jokiomis, net 
pažangiausiomis, ideologijomis 
nepakeičiamos žmogaus menta-
liteto dalies, eliminavimas kelia 
grėsmę ne atskirų žmonių, atski-
rų jų grupių, bet ir valstybės bei 
civilizacijos gyvasčiai. Jos esmei 
ir prasmei. Tai tiesioginė grėsmė 
žmogaus sąžinės ir žodžio lais-
vėms – pamatinėms žmogaus tei-
sėms. Ko, kad ir labai norėtume, 
deja negalime pasakyti apie išsi-
galvojimus kažkam įsivaizduoti 
tuo, kuo jis nėra. Naujakalbė yra 
grėsmė elementariam objekty-
viam tikrovės suvokimui. O juk 
būtent tuo suvokimu remiantis 
priimami sprendimai. Remtis įsi-
vaizdavimais, įsižeidimais pri-
imant sprendimus, tai tas pats, 
kaip ieškoti rakto po žibintu: ne 
todėl, kad jį ten pametė, o todėl, 

kad taip lengviau. Išplėšti kny-
gos puslapius, išbraukti iš reper-
tuaro baletą, nutrinti nuotraukoje 
kryžius yra paprasta. 

Įsižeidimų ir įsivaizdavimų 
pseudokultūra – tai kelias į nie-
kur. Į asmenybės ir civilizacijos 
eroziją. 

Kaip galima tam pasipriešin-
ti? Priešintis labai sunku. Nes, 
kaip ir visa Europa, mes nuseku-
liarėjome. Praradome norą mąs-
tyti ir norą veikti. Mūsų ne tik 
šventės, bet ir visa civilizacija 
praranda savo esmę ir turinį. Gy-
vename pagal principą: turime 
laisvę, dažų ir sienų, o neturime 
ką pasakyti... Tuščioje vieto-
je, kur nebėra minties ir valios, 
drąsos ir atsakomybės, elemen-
taraus žmogiškojo orumo, ima 
tarpti bestuburiškumas, įsižeidu-
sių, kad pasaulis nesisuka pagal 
jų įgeidžius, peraugusių vaikų 
kultūra. Pasipriešinimui reikia 
daug valios ir jėgos. Kalėdas 
suvokti ne kaip eglutės ir baltos 
mišrainės bliūdo šventę, ne kaip 
varžytuves, kas ką perspjaus do-
vanų gausa. Kalėdos yra Kristaus 
gimimo šventė. Mūsų Dievo. Tai 
yra ne žiemos žiburių diena, o 
konkreti konkrečios religijos, 
dovanojusios pasauliui didingą 
civilizaciją, šventė. Europos, to-
kios, kokia ji yra, be krikščiony-
bės nebūtų. Ir tolerancijos, kuri 
iš pradžių buvo kaip pagarbos 
žmogui – Dievo kūriniui, žen-
klas, ir tik dabar peraugo į save 
naikinančią tolerastiją, be krikš-
čionybės nebūtų. Net jei esate 
netikintis, jus suformavo Vakarų 
krikščioniškoji civilizacija. 

O kalbant apie tikrąją toleran-
ciją, jos negali būti ten, kur ne-
bėra žmogiškojo orumo. Kalbą 
ir meno kūrinius cenzūruojantis 
įsižeidėlis yra, vadinkime daiktus 
tikraisiais vardais, paprasčiausias 
nevykėlis. Kuris nesugeba nie-
ko pasiekti, todėl trina snarglėtą 
nosį civilizacijos paraštėse. Orus 
žmogus gerbia savo kultūrą, isto-
riją ir religiją. Nes negerbdamas 
savų, jis negali gerbti ir priimti 
kito žmogaus kultūros, religijos ir 
istorijos. 

Savaitės policijos įvykių apžvalga
Lapkričio 22 – 28 die-

nomis Panevėžio apskrities 
policija pradėjo 51 (praėju-
sią savaitę – 53) ikiteisminį 
tyrimą.

Per savaitę buvo pradėti 8 
ikiteisminiai tyrimai dėl va-
gysčių (2 – iš negyvenamų 
patalpų, 1 – iš gyvenamojo 
namo ar buto, 2 – iš gyve-
namojo namo kiemo, 1 – iš 
prekybos vietos, 1 – iš au-
tomobilio, 1 – kita vagystė). 
Keturios vagystės įvykdytos 
Panevėžio mieste, 1 – Pane-
vėžio rajone, 1 – Rokiškio 

rajone, 1 – Pasvalio rajone, 1 
– Kupiškio rajone. Vagysčių 
šią savaitę neregistruota Bir-
žų rajone.

Pradėti keturi ikiteismi-
niai tyrimai dėl sukčiavimo, 
1 – dėl viešosios tvarkos pa-
žeidimo, 1 – dėl neteisėto 
disponavimo narkotinėmis ar 
psichotropinėmis medžiago-
mis, 1 – dėl netikrų pinigų, 2 
– dėl turto sugadinimo,

Lapkričio 22 – 28 dieno-
mis apskrities keliuose buvo 
registruoti du įskaitiniai (kai 
nukentėjo žmonės) eismo 
įvykiai. Jų metu sužeistas ne-

pilnametis paspirtuko vairuo-
tojas ir automobilio keleivis. 
Policijos pareigūnai sustabdė 
5 neblaivius vairuotojus, ku-
riems nustatyta, kad kraujyje 
yra daugiau nei 1,5 promilės 
alkoholio, todėl taikoma bau-
džiamoji atsakomybė. Vienas 
neblaivus vairuotojas prie 
automobilio vairo sėdo Pane-
vėžio mieste, 2 – Panevėžio 
rajone, 1 – Rokiškio rajone, 
1 – Pasvalio rajone.

Siekiant sustiprinti eismo 
saugumą lapkričio 27-osios 
rytą Panevėžyje Kelių po-
licijos tarnybos pareigūnai 

vykdė tikslinę policinę-pre-
vencinę priemonę, skirtą 
vairuotojų blaivumo, apsvai-
gimo nuo narkotinių ar kitų 
psichiką veikiančių medžiagų 
kontrolei. Reido metu buvo 
patikrinti 500 transporto prie-
monių vairuotojai. Sulaikyti 
2 neblaivūs (0,42 ir 0,75 pro-
milės) lengvųjų automobilių 
vairuotojai. Prisiminkite, kad 
ir nedidelis alkoholio kiekis 
gali lemti skaudžias nelaimes 
kelyje, todėl nesielkite len-
gvabūdiškai ir nesėskite prie 
vairo išgėrę!

BNS inform.

Padėjo policijai
Gruodžio 1 d. 6.23 val. Panemunyje (Pandėlio sen.) Ne-

munėlio g. sniege užklimpo policijos automobilis. Pareigū-
nams padėjo ugniagesiai – jie automobiline gerve ištraukė 
įstrigusią mašiną.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento inform.

Kviečia papuošti Lailūnų kaimo 
bendruomenės kiemelį nykštukais

Lailiūnų kaimo bendruomenė kviečia papuošti kiemelį 
nykštukais. Sukurkite nykštuką, pastatykite ir pritvirtinkite 
jį bendruomenės kieme.

Puošimas prasidėjo gruodžio 2 d. ir truks iki Kalėdų.
Lailūnų bendruomenės inform.
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Sartų ežere – itin retas reiškinys: 
vandenyje plaukioja cepelinai

Dusetose gyvenanti Vili-
ja antradienį nufilmavo itin 
neįprastą reiškinį – Sartų 
ežere plaukiojo daugybė 
„sniego gniūžčių“. Labai 
panašus reiškinys prieš ke-
turias dienas užfiksuotas ir 
viename Kanados ežere.

 Sartų ežere Vilijos nufil-
muotas vaizdas tikrai pakeri. 
Antradienį moteris jį iškart 
ir publikavo savo feisbuko 
paskyroje juokaudama, kad 
vyksta Sartų cepelinų balius. 
Iš tiesų ežere aptikti nedideli 
ledo kamuoliukai labai primi-
nė šį patiekalą.

Įdomu tai, kad prieš kelias 
dienas labai panašus reiš-
kinys pastebėtas Kanadoje, 
Manitobos ežere. Vaizdo įra-
še matyti, kad ežeras taip pat 
pasidengęs ledo rutuliukais.

Tuomet Albertos univer-
siteto glaciologas Jeffas Ka-
navaugh paaiškino, kad ežere 
ledo rutuliukai susiformavo dėl 
peršaldyto vandens, kuris išlie-
ka skystas net pasiekęs žemes-
nę nei užšalimo temperatūrą. 

Blaškomas vėjo, toks vanduo 
galiausiai virsta ledo rutuliu-
kais. Lietuvos klimatologai Fa-
cebooke juokavo, jog mokslo 
vardan, vieną būtų gerai pasi-
griebti ir perpjauti per pusę.

delfi.lt inform.

Dauguma „Sodros“ išmokų pasieks 
gavėjus iki Kalėdų

Pensijos ir beveik visos 
„Sodros“ išmokos pasieks 
gyventojus prieš šventes. 
Kai kurie gavėjai šį mėnesį 
gaus po dvi išmokas.

„Sodra“ tėvams, globė-
jams ar seneliams, gaunan-
tiems vaiko priežiūros išmo-
kas, jas šį mėnesį išmokės 
du kartus. Gruodžio 15 dieną 
gavėjus, kaip įprasta, turėtų 
pasiekti išmokos už lapkritį, 
o už gruodį „Sodra“ taip pat 
perves išmokas dar šį mėnesį, 
planuojama, gruodžio 29 d.

Kartu tai reiškia, kad sausio 
mėnesį vaiko priežiūros išmo-
ka už gruodį nebus mokama, o 
kita išmoka tėvus, globėjus ar 
senelius pasieks vasarį.

Pensijos gruodį bus moka-
mos įprastu grafiku – tiems, 
kas jas gauna pavedimu į sąs-
kaitas, priklausomai nuo pasi-
rinkto banko, mokėjimai pra-
sidės nuo gruodžio 8 d. ir bus 
vykdomi iki gruodžio 13 d.

Gavėjai, atsiimantys pen-
sijas ir šalpos išmokas Lie-
tuvos pašte, galės tai pada-
ryti nuo gruodžio 10 iki 26 
d., įvertindami pašto skyrių 
darbo laiką per šventes. Tie 
žmonės, kuriems pensijos 
pristatomos į namus, jas gaus 
įprastomis pristatymo dieno-
mis – nuo gruodžio 10 d. Šį 
mėnesį visos pensijos bus pri-
statytos iki Kalėdų.

Gruodį tęsiamas vienišo 
asmens išmokų mokėjimas. 
Šiais metais jas gauna vieniši 
šalpos pensijų ir kompensacijų 
gavėjai, mažesnes nei 260 eurų 
pensijas gaunantys senjorai ar 
60 ir daugiau procentų darbin-
gumo netekę žmonės. Vienišo 
asmens išmokos mokamos to-
mis pačiomis dienomis, kaip ir 

gyventojų gaunamos pensijos 
ar šalpos išmokos. 

Pensijų anuitetų išmo-
kos pasieks gavėjų sąskaitas 
gruodžio 23 d. Šiuo metu 
pensijų anuitetus gauna per 
820 gyventojų, jiems kas mė-
nesį mokama vidutiniškai 66 
eurų dydžio išmoka.

Gruodžio 23 d. bus iš-
mokėtos ir vaiko išlaikymo 
išmokos, kurios skiriamos 
vienam iš tėvų ar globėjui, 
jeigu vaikui vienas iš tėvų ar 
abu tėvai nemoka priteistų 
alimentų.

Nedarbo išmokos prade-
damos mokėti gruodžio 20 
dieną ir bus išmokėtos iki 
mėnesio pabaigos. Lapkričio 
mėnesį „Sodra“ iš viso išmo-
kėjo 22,5 mln. eurų nedarbo 
išmokų 66 tūkstančiams ga-
vėjų. Vidutinė nedarbo išmo-
ka siekia 355 eurus.

75 ir daugiau metų sulaukę 
senjorai, kurie nuo šių metų 
rugsėjo 1 d. iki lapkričio 30 d. 
pasiskiepijo pagal pilną vakci-
nacijos schemą arba iki lapkri-
čio 30 d. gavo sustiprinančią 
vakcinos dozę, gruodį gaus 
100 eurų vienkartinę išmoką.

Išmokos už skiepą bus pri-
statomos tokiu pat būdu, kaip 
ir pensijos ar kitos „Sodros“ 
išmokos. Gyventojai, kurie 
pensijas gauna į sąskaitas, 
šias išmokas gaus pavedimu 
gruodžio 7-8 dienomis.

Visiems senjorams, kurie 
pensijas gauna į namus, vien-
kartines išmokas už skiepą į 
namus pristatys Lietuvos paš-
tas gruodžio 10-23 dienomis. 
Tie senjorai, kuriems pensijas 
įprastai pristato Lietuvos paštas, 
išmokas už skiepą gaus kartu 
su pensijomis. Tiems, kuriems 

pensijas į namus atneša kitos 
bendrovės, 100 eurų vienkar-
tines išmokas atskirai pristatys 
Lietuvos pašto darbuotojai.

Gyventojai, kurie savo 
pensijas atsiima Lietuvos 
pašto skyriuose, 100 eurų iš-
moką galės atsiimti kartu su 
pensija.

Kai kurių išmokų mokėji-
mas priklauso nuo prašymo 
pateikimo datos

Kitų išmokų mokėjimo 
grafikas priklauso nuo to, kada 
gyventojui išmoka paskirta. 
Motinystės išmoka išmokama 
per 17 darbo dienų nuo pra-
šymo su visais dokumentais 
pateikimo. Tėvystės išmoka – 
per 5 darbo dienas nuo tėvys-
tės atostogų pabaigos.

Ilgalaikio darbo išmoka 
pasiekia gavėją per 10 darbo 
dienų nuo sprendimo priėmi-
mo dienos.

Ligos išmoka pradedama 
mokėti ne vėliau kaip per 17 
darbo dienų nuo prašymo ir 
visų dokumentų gavimo. Tie-
sa, daugeliui gyventojų ne-
bereikia teikti prašymo skirti 
ligos išmoką, nes jie asmeni-
nėje „Sodros“ paskyroje www.
sodra.lt/gyventojui yra užpildę 
neterminuotą prašymą ligos iš-
mokai gauti. Tokiu atveju „So-
drai“ užtenka gydytojo išduoto 
elektroninio nedarbingumo 
pažymėjimo Jeigu žmogus ser-
ga ar šeimos narį slaugo ilgiau 
nei dvi savaites, ligos išmoka 
įprastai mokama kas 14 dienų.

Per visą lapkritį išduoti iš 
viso beveik 257 tūkstančiai 
nedarbingumo pažymėjimų, 
„Sodra“ išmokėjo 31,5 mln. 
eurų ligos išmokų.

„Rokiškio Sirenos“
inform.

Sirgaliai laukia, kol jaunieji 
krepšininkai grįš į pergalių kelią

Rokiškio Kūno kul-
tūros ir sporto centro 
U-18 vaikinų krepšinio 
komanda (mėlyna ap-
ranga) per pastarąsias 
porą savaičių Moksleivių 
krepšinio lygoje patyrė 
du pralaimėjimus ir šiek 
tiek nukrito turnyrinėje 
lentelėje. Dabar iš septy-
nerių rungtynių laimėję 
trejas, jie yra lygos B di-
viziono A pogrupio, ku-
riame žaidžia septynios 
ekipos, penktoje vietoje. 
Komanda pakankamai 
kovinga ir perspektyvi, 
tad sirgaliai laukia, kada 
ji grįš į pergalių kelią.

Lapkričio 30-ąją mū-
siškiai krepšininkai, kurių 
gretas išretino traumos, na-
muose priėmė labai stiprų 
varžovą – Panevėžio R. Sar-
gūno sporto gimnazijos ko-
mandą. Vien tik pažvelgus 
į komandų startinius pen-
ketus, buvo akivaizdu, kad 
svečiai fiziškai pranašesni 
už mūsiškius. 

Panevėžiečiai iš karto 
bandė diktuoti sąlygas aikš-
telėje. Nors ir aukštesni, fi-
ziškai stipresni, jie negalėjo 
šeimininkauti po rokiškėnų 
krepšiu: mūsiškiai gana sė-
kmingai gynėsi, periminėjo 
kamuolius. Daugiau sėkmės 

svečiams atnešė tolimi me-
timai: iš esmės būtent jų 
dėka panevėžiečiai jau pir-
mąjame kėlinyje įgijo sau-
gią persvarą.

Nors rokiškėnai pasižy-
mi kovingumu, gebėjimu 
nenuleisti rankų ir stengtis 
iki paskutinės minutės, vis-
gi perlaužti rungtynių eigos 
sau naudinga linkme jiems 
nepavyko. Pergalę 97:74 
šventė panevėžiečiai.

Tai jau antra mūsiškių 
nesėkmė iš eilės. Praėjusią 
savaitę rokiškėnai 72:87 nu-
sileido Utenos DSC ekipai.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rokiškio senelių globos namų 
gyventojai parašė laišką Kalėdų 
seneliui: padėkite, jei galite

Rokiškio senelių globos namų gyventojai parašė laišką Kalėdų se-
neliui.
Padėkite, jei galite, kad kalėdinis stebuklas neaplenktų ir mūsų ra-

jono senelių! 
Norėdami prisidėti prie kalėdinio stebuklo išpildymo, susisiekite 

su Rokiškio Senelių globos namų administracija Facebook arba tel. 
8-458-71260.
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Jaunieji šokėjai dovanojo ledo pasaką
Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mo-

kyklos Choreografi jos skyriaus mokslei-
viai ir pedagogai rokiškėnus pakvietė į 
du šokio spektaklius „Ledo šalis“. Šokėjų 
pasirodymai: nuo pirmųjų žingsnių  sce-
noje iki įspūdingų solo partijų, nepaliko 
abejingų: abu spektaliai vyko pilnutėlėje 
salėje, atskirus šokius, kaip ir visą spek-
taklį, lydėjo aplodismentų audra.
Spektaklis pastatytas bene žiūrimiau-

sio ir žinomiausio visų laikų animacinio 
fi lmo „Frozen“ apie Ledo šalį ir sesutes 
princeses Elzą ir Aną motyvais. Čia žiū-
rovai: nuo didelių iki mažų, išvydo savo 
pamėgtus herojus – princeses ir šaunųjį 
nuotykių ieškotoją Kristofą, sniego senį 
Olafą, elniuką Sveną, daugybę mistinių 
veikėjų.
 Spektaklis sėkmingas įvairiais atžvil-

giais. Stebina šokėjų, ypač solistų uni-
versalumas, puikūs scenografi jos spren-
dimai, šokio stilių įvairovė ir dermė. 
Kaip ir choreografi ų-režisierių Snieguo-

lės Skardžiuvienės, Rimos Bielovienės 
bei Ievos Lapelytės sprendimai, leidę 
harmoniškai įtraukti į spektaklį tiek jau 
nemenką sceninę patirtį turinčius kolek-
tyvus bei solistus, tiek ir mažiausius, dar 
pirmuosius žingsnius žengiančius šokė-
jus. 
Spektaklis labai harmoningas, žiūrėjo-

si tarsi vienu kvėpavimu. Akivaizdu, kad 
tai kur kas daugiau, nei tik mielas prieš-
šventinis koncertas moksleivių šeimoms. 
Tai ir neįkainojama patirtis patiems ma-
žiausiems šokėjams, tai įspūdingas pasi-
rodymas jau patyrusiems šokėjams, ypač 
solistams. O žiūrovams tai nors ir trum-
pa, bet iš tiesų nuotaikinga, užburianti 
ledo pasaka.
Ją kūrė solistai: Viktorija Zibolytė, Bri-

gita Savickaitė, Loreta Mierkytė, Austėja 
Užkurėlytė, Viltė Brūžaitė, Eimantas Tūs-
ka, Eva Sinicaitė, Austėja Šapolaitė, Viltė 
Kilijonaitė, Laura Roliciūtė, Ugnius Da-
nys ir Skaistė Pakaušytė. Įdomu tai, kad 
abiems spektakliams solistų komandos 
sudėtis buvo skirtinga. Kaip sakė sky-
riaus vedėjas Arūnas Skardžius, taip nu-
spręsta dėl to, kad du spektaklius šokti 
jauniesiems šokėjams būtų pernelyg su-
dėtinga dėl didelio fi zinio krūvio. Kartu 
tai rodo, kad skyrius sugebėjo parengti 
ištisą plejadą lygiaverčių solistų.
Jiems talkino „Vasarėlė“ – pirmą kar-

tą scenoje pasirodę didžiojoje sceno-
je moksleiviai. „Snaigės“ – 3 ir 4 klasių 
moksleiviai. „Ledo merginų“ šokyje 
žiūrovai išvydo „Fiestos“ šokėjas. Mis-
tiškuosius gyvūnus įkūnijo 4 ir 6 klasės 
moksleiviai. Trolių šokį šoko skyriaus 
penktokai, o miesto gyventojus šventėje 
įkūnijo septintokai. Dvariškių bei jūreivių 
vaidmenį atliko „Fiestos“ šokėjai.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
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Jau gruodžio 11 d. Salų dvare: žaisk 
stalo žaidimą ir išpildyk vaiko svajonę!

Jie turi svajonę, o Tu – 
galimybę ją išpildyti.

 Stalo žaidimai ir elek-
troninė muzika geram tiks-
lui?

Tikrai TAIP.
 Ne tik žaisim bei šok-

sim, bet ir pildysim vaikų iš 
neturtingų šeimų svajones.

O tos svajonės suspaudžia 
širdį... Kokios jos? Šilti rū-
bai, avalynė... Žinoma, yra ir 
vaikiškų – žaislai, kūrybiniai 
rinkiniai ar tiesiog galimybė 
tobulėti.

Svajonių tikrai užteks vi-

siems.
Taigi, be jokių išimčių 

kviečiame KIEKVIENĄ, 
norintį bei galintį asmeniškai 
prisidėti prie reikšmingos 
akcijos, ateiti.

 Jums siūlome reikšmingą 
šeštadienio vakarą:

 * Puikias sąlygas atlikti 
prasmingą darbą – išpildyti 
vaiko svajonę.

* Stalo žaidimą „Ticket 
To Ride“ ir aštrias emocijas.

* Stalo žaidimų ekspozi-
ciją – galimybę susipažinti, 
apžiūrėti ir net išbandyti ki-
tus stalo žaidimus.

 Šalia viso to mėgausimės 
Salų dvaro virtuve ir baru.

 Vakaro desertas Jums, 
padedantiems pildyti mažųjų 
svajones, – „Alchemikai“ – 
elektroninės muzikos kultū-
ros skleidėjai ir puoselėtojai 
– su vakaro svečiais dalinsis 
solidžiais skambesiais, o Lu-
kas Lešinskas (Indigo Sound 
Systems) rūpinsis kokybiš-
komis garso bangomis bei 
skoningu erdvės apšvietimu.

Jūsų laukia ir viena kita 
staigmena.

 Visa tai, ką Jums siūlome 
– ne tik smagu, bet ir pras-

minga.
 Įėjimo mokestis – parama 

arba išpildyta vaiko svajonė 
(ją galima pildyti iš anksto 
susitarus nurodytais kontak-
tais arba renginio metu)

 Vieta: Salų dvaro rūmai, 
Kaštonų g. 13.

Rūmų durys atsiveria 
18:00.

Žaidimo pradžia 19:00
 Galimybių pasas būtinas.
 Dėl galimybės išpildyti 

svajones išanksto: mcep-
kauskaite@gmail.com arba 
tel. +370 625 62 023, www.
vaikusvajones.lt

„Knygų starto“ lauknešėliai – visiems Lietuvos naujagimiams
Nuo lapkričio 29 d., kie-

kvienas Lietuvos naujagi-
mis gaus lauknešėlį, kuris 
padės žengti pirmuosius 
skaitymo patirties žings-
nius. Tarptautine patirtimi 
paremtas ankstyvojo skai-
tymo projektas „Knygų 
startas“, praėjusiais metais 
išbandytas Vilniaus apskri-
tyje, tampa nacionalinis ir 
yra pirmas ir vienintelis to-
kio masto ankstyvojo skai-
tymo skatinimo projektas 
Lietuvoje.

Lietuvos ligoninių gim-
dymo skyriuose gimdyvėms 
dalijamus lauknešėlius su-
daro Indrės Zalieckienės 
knygelė „Kapt kapt kapt“, 
atitinkanti 0–3 metų vaikų 
galimybes ir poreikius, Na-
cionalinės bibliotekos skai-
tymo specialistų parengti pa-
tarimai tėvams, kaip skaityti 
su vaiku, spalvingi skirtukai 
ir pirmasis skaitytojo pa-
žymėjimas. Visos priemo-
nės pateikiamos specialioje 
„Knygų starto“ kuprinėlėje.

Pagrindinis projekto tiks-
las – užauginti Lietuvoje 
pirmą kartą vaikų, kurių 

skaitymo patirtis prasideda 
nuo pat pirmų dienų, kartu 
skatinant skaitymą šeimoje 
ir padedant jauniems tėvams 
įsisąmoninti ankstyvojo 
skaitymo svarbą ir suteikiant 
jiems reikalingų priemonių 
ir žinių. Tai atspindi ir pro-
jekto šūkis: „Su kiekviena 
knyga – ūgteli karta!“ 

Projektą įgyvendina Lie-
tuvos Respublikos kultūros 

ministerija ir Lietuvos naci-
onalinė Martyno Mažvydo 
biblioteka. Projekto globėja 
– ponia Diana Nausėdienė.

„Kiekviena knyga – ats-
kiras pasaulis, o jų visuma 
yra visata, į kurią padeda 
įžengti pirmasis ugdytojas. 
Skaitydami knygų visatoje 
atrandame mintis, plečiame 
mikropasaulius ir kuriame 
save. Augame ir dalijamės 

mintimis tam, kad augtų pa-
saulio gėrio ir kultūros loby-
nas. 

Skaitydami pirmąją kny-
gą naujagimiui, vertingą 
literatūrą vaikams, ateities 
kartoms dovanojame sielos 
augimo sparnus. Ankstyvojo 
skaitymo patirtys lyg kos-
minis laivas drąsioms mūsų 
mažylių odisėjoms: padeda 
formuoti žmogiškąjį ryšį, 
bendravimo įgūdžius, lavi-
na vaizduotę, kūrybiškumą 
ir kartu kuria nepaprastai 
taurų ryšį su žiniomis, smal-
sumu pažinti ir sužinoti. Čia 
tėvelių dėmesys, rūpestis ir 
kantrybė – nepakeičiami: 
skaitykime daug, skaityki-
me garsiai, skaitykime vieni 
kitiems“, – kviečia projekto 
globėja D. Nausėdienė.

Kultūros ministras Simo-
nas Kairys mano, kad įsitvė-
rus mamos ar tėčio rankos 
drąsiau žengti pirmuosius 
žingsnius ir po gimtuosius 
namus, ir po knygų pasaulį: 
„Drauge su vaiku praleistas 
laikas skaitant, tyrinėjant 
iliustracijas – vienos pras-
mingiausių ir turiningiau-

sių valandų, kurios dažnam 
išauga į visą gyvenimą 
trunkančią meilę literatūrai. 
Kviečiu tėvus kuo anksčiau 
su vaikais leistis į keliones 
knygų puslapiais, nes čia 
slypi ir pasakų stebuklai, ir 
kūrybingumo mokykla, ir 
fundamentalios vertybės.“

„Tyrimais pagrįsta, kad 
šešiamečio vaiko, kuriam 
nebuvo garsiai skaityta kūdi-
kystėje, žodyną vidutiniškai 
sudaro vos 7 tūkst. žodžių, 
o garsiai skaitomų knygų 
klausiusio vaiko žodynas 
siekia net 17 tūkst. žodžių. 
Šaunūs tėvai, kurie nebijo 
žaisti, įsijausti į skaitomą 
tekstą, imituoti veikėjus, 
keisti balsą, intonaciją. Ma-
žyliams tai tikrai patinka. Šis 
projektas – labai gera proga 
strateginiams ėjimams, kar-
tu tai ir galimybė atskleisti 
visuomenei knygų skaitymo 
potencialą. Visais atvejais 
tokios akcijos, iniciatyvos 
yra pozityvios“, – įsitikinęs 
Nacionalinės bibliotekos ge-
neralinis direktorius prof. dr. 
Renaldas Gudauskas.

Kodėl ankstyvasis skai-

tymas yra toks svarbus? 
Neurologiniu požiūriu pirmi 
treji vaiko gyvenimo metai 
yra ypač svarbūs jo raidai. 
Šiuo laikotarpiu smegenys 
ima pratintis prie kalbos. 
Moksliniai tyrimai patvirti-
na, kad žmogus galėtų labiau 
atskleisti savo potencialą, 
nuo pirmųjų dienų jis turi 
augti kuo turtingesnėje kal-
binėje aplinkoje. Skaitymas 
– vienas iš būdų šią aplinką 
kokybiškai praturtinti. Jis 
lavina vaiko gebėjimus aiš-
kiai reikšti mintis, treniruoja 
mąstymą, atmintį ir vaizduo-
tę, moko sutelkti dėmesį, 
skatina kūrybiškumą ir dar 
begalę kitų nepaprastai svar-
bių įgūdžių. Todėl ypač svar-
bu vaikus su knyga ir skai-
tymu supažindinti jau nuo 
pirmųjų gyvenimo dienų. 

Daugiau informacijos 
apie projektą ir ankstyvojo 
skaitymo naudą rasite www.
knygustartas.lt, taip pat kvie-
čiame mus sekti „Instagra-
mo“ paskyroje knygustartas.

Juozo Keliuočio
viešosios bibliotekos

inform.

Rokiškio KKSC 
sportininkai puikiai 
pasirodė Šiauliuose

Lapkričio 26 dieną Šiauliuose vyko Lietuvos vaikų 
(gim. 2008 m. ir jaunesnių) lengvosios atletikos olim-
pinių vilčių čempionatas, kuriame puikiai pasirodė 
Rokiškio KKSC sportininkas Otas Viliūnas (nuotr.), 
treneris Rimantas Šinkūnas.

 
Otas Viliūnas 3 kg rutulį nustūmė 13,28 m ir tapo šios 

rungties čempionu.
 Dar penki Rokiškio sportininkai Rugilė Petronytė, Ru-

gilė Ivanovaitė, Goda Milaknytė, Domas Vilkevičius ir 
Eitvydas Butkys pateko į geriausiųjų aštuntukus.

 Pagirtinai varžybose pasirodė Kajus Neniškis, Majus 
Lašas, taip pat jaunosios Viltė Zolobaitė ir Brigita Butyl-
kinaitė.

Rokiškio KKSc inform.
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TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• VW Passat 6 ratus su 
žieminėmis padangomis 
205/55 R16. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 625 04 387.  
Rokiškis
• Škoda originalius kaip 
naujus ratus R15 5/112. 
Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Mercedes ratlankius R16 
5/112 . Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 685 75 884.  
Rokiškis
• Padangas 185/65 R15, 
185/60 R15,195/55 R16 
M+S. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• VW Audi skardinius 
ratlankius R16.  
Tel. 8 655 08 291. Rokiškis
• VW Golf 4 ratlankius su 
padangomis.  
Tel. 8 655 08 291. Rokiškis
• Padangas mikroautobusui 
195/70/R15 C 2 vnt., 
225/70/R15C 2 vnt.  
Tel. 8 605 03 052. Rokiškis
• Dalimis 1998 m. VW 
Passat universalas. Kablį, 
dėžę, vairo kolonėlę, 
starterį, porankį ir kitas 
dalis. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Ford Galaxy dalimis. 2002 
m., 1,9 l, dyzelis, 85 kW. 
Tel. 8 600 54 331.  
Rokiškis
• Opel ratus su žieminėmis 
padangomis 195/65 R15. 
Vasara nevažinėtos. Likutis 
5-6 mm. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 687 83 712.  
Rokiškis
• Opel Zafira, Astra lietus 
ratlankius su geromis 
žieminėmis padangomis. 
Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Naudotą dujų įrangą Stag. 
Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 685 55 567. Rokiškis
• Seat Toledo 2001 m. 

dalimis. Tel. 8 685 55 567. 
Rokiškis
• Opel Astra variklį dalimis. 
2006 m., 1,9 l.  
Tel. 8 620 64 581. Rokiškis
• Passat B5 B5+ dalimis. 96 
kW, 85 kW, 81 kW.  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Originalius lietus 
ratlankius R15 Crysler 
Voyager. 4 vnt. Komplektas 
60 Eur. Tel. 8 678 04 705. 
Rokiškis
• Audi A4 B6 dalimis. 1,9 l, 
96 kW, sedanas.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Audi A6 dalimis. 2,5 l, 103 
kW, TDI. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• Žieminės padangas Dunlop 
Winter Sport 5 235/65 R17. 
4 vnt. 35 Eur/vnt.  
Tel. 8 687 30 638.  
Rokiškis
• Ford Galaxy dalimis. 2002 
m., 1,9 l, TDI, 85 kW, 6 
pavaros. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 624 39 429. 
 Rokiškis
• Beveik naują 
akumuliatorių 100 AH 
Exide. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 647 10 234. Rokiškis
• Transporto krautuvo 
keltuvą be šakių. Kaina 
220 Eur. Tel. 8 647 32 700. 
Kupiškis
• VW Caddy dalimis. 1998 
m. 1,9 l, dyzelis.  
Tel. 8 612 67 305. Rokiškis
• Blizgančius tiesius lygius 
lietus ratlankius R15 su 
įvorėmis. Gerai atrodantys, 
tinka VW Passat B5 arba 
Audi. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 626 75 733.  
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Gal kam reikia 
televizoriaus Tochiba. Nėra 
pulto. Neplokščias. Pasiimti 
patiems. Tel. 8 683 62 601. 
Rokiškis

SAM rekomenduoja vengti šventinių vakarėlių 
darbovietėse, ugdymo įstaigose

Artėjant šventiniam 
laikotarpiui, Sveikatos ap-
saugos ministerija (SAM) 
rekomenduoja vengti va-
karėlių darbovietėse, ug-
dymo įstaigose, siekiant 
užkirsti kelią COVID-19 
plitimui.

Ketvirtadienį SAM išpla-
tintose rekomendacijose pa-
brėžiama, kad jos parengtos 
remiantis Europos ligų pre-
vencijos ir kontrolės centro 
bei Pasaulio sveikatos orga-
nizacijos siūlymais.

Jų laikytis raginama, nes 
epidemiologinė situacija 
šalyje ir pasaulyje išlieka 
įtempta, taip pat plinta nau-
joji koronaviruso omikron 
atmaina.

„Pirma, rekomenduoja-
ma nerengti šventinių vaka-
rėlių darbovietėse, ugdymo 
įstaigose, nebūtinų renginių 
savivaldybių teritorijose bei 
asmeninių švenčių. Ypač 
tokių, kuriuose susiren-
ka įprastai nesusitinkantys 
žmonės iš visos Lietuvos ar 
užsienio valstybių. Pataria-
ma vakarėlius organizuoti 
nuotoliniu būdu arba lau-
ke“, – teigia SAM.

Ministerija rekomenduo-
ja apskritai vengti masinio 
žmonių susibūrimo vietų 
tiek atvirose, tiek uždarose 
erdvėse, o jei jose būnama, 
raginama dėvėti tik visiš-
kai burną ir nosį dengian-
čias medicinines kaukes ar 
respiratorius.

Kaukes rekomenduojama 
dėvėti ir atvirose viešose 
vietose, kai neišlaikomas 
saugus, ne mažesnis nei 
dviejų metrų atstumas nuo 
aplinkinių.

Jei vis tik renginys or-
ganizuojamas ir jame daly-
vaujama, rekomenduojama 
turėti rankų dezinfekavimo 
priemonę, pakankamą kiekį 
kaukių, jas keisti ne rečiau 
nei kas 3–4 valandas, vengti 
rankų paspaudimų, apsika-
binimų, laikytis kosėjimo, 
čiaudėjimo etiketo.

Taip pat siūloma riboti 
renginio trukmę, vengti kai 
kurių veiklų, kuriose gali-
mas fizinis kontaktas ar daž-
nesnis, intensyvesnis kvė-
pavimas, pavyzdžiui, šokių, 

dainavimo. Rekomenduoja-
ma renginio dalyviams at-
likti ir greituosius testus, o 
sulaukus teigiamo rezultato, 
registruotis PGR tyrimui ir 
renginyje nedalyvauti.

Taip pat, į renginį ir iš 
jo rekomenduojama vykti 
individualiai ar su kolego-
mis, su kuriais įprastai ben-
draujama, taip pat dėvint 
kaukes.

Primenama, kad viešojo 
maitinimo ar apgyvendini-
mo paslaugos uždaroje er-
dvėje gali būti teikiamos tik 
turintiems galimybių pasą, 
tačiau jei renginys vyksta iš-
nuomotoje sodyboje, kurio-
je neteikiamas maitinimas, 
šio dokumento nereikia.

BNS inform.

Pirmosios šio sezono ledo ritulio rungtynės 
Rokiškio KKSC aikštelėje

Pirmąsias šio sezono 
ledo ritulio rungtynes Ro-
kiškio KKSC ledo aikšte-
lėje žaidė U13 B čempio-
nate besivaržantys ledo 
ritulininkai.

 
Nors pirmąjį rungtynių 

kėlinį komandos ir žaidė 
apylygiai, vėliau išryškė-
jo varžovų iš Ledo Ritulio 
Mokykla „Klaipėdos Balti-
ja” pranašumas. Klaipėdie-
čiai šventė pergalę 10:4.

 Po įvartį Rokiškio ko-
mandoje pelnė Einaras Ra-
kūnas, Domas Mačys, Ma-
tas Gustas ir Kajus Bečelis. 

Kitas rungtynes Rokiš-
kio KKSC ledo ritulininkai 

žais taip pat savo ledo aikš-
tėje šeštadienį, gruodžio 
4-ąją, kuomet priims Sosti-
nė Hockey klubo atstovus.

Prieš rungtynes numato-
ma Žiemos sezono atidary-
mo šventė. 

Jos metu 11.30 val nu-
matytas Ledo arenos ati-
darymas. 11.45 val. bus 
pagerbtas tragiškai žuvusio 
trenerio Genadijaus Fitin-
govo atminimas. 12 val. 
vyks rungtynės Rokiškio 

KKSC – sostinės Hockey, 
o nuo 14 val. rokiškėnai ir 
miesto svečiai bus pakvies-
ti patys išbandyti arenos 
ledą.

Rokiškio KKSC
inform.
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Dėl parengto Panevėžio apskrities 
Rokiškio rajono (savivaldybės) Juodupės seniūnijos 

Onuškio kadastro vietovės žemės reformos 
žemėtvarkos projekto viešo svarstymo

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyrius 
(toliau ‒ Skyrius) informuoja, kad 2021-12-09 ‒ 2021-12-22, darbo dienomis 
nuo 10.00 iki 15.45 val., Skyriuje, Rokiškio m., P. Cvirkos g. 7, 207 kab., bus 
eksponuojamas ir viešai svarstomas parengtas Panevėžio apskrities Rokiškio 
rajono (savivaldybės) Juodupės seniūnijos Onuškio kadastro vietovės žemės 
reformos žemėtvarkos projektas (toliau ‒ Projektas). 
Projekto autorius 2021-12-09 ir 2021-12-22 nuo 10.00 iki 15.00 val. bus Sky-

riuje ir galės atsakyti į iškilusius klausimus.
Suinteresuoti asmenys iki 2021-12-22 savo pasiūlymus ir pretenzijas dėl Pro-

jekto Skyriui gali pateikti raštu, el. paštu: rokiskis@nzt.lt. 
Projekto viešo svarstymo rezultatų aptarimas vyks 2021-12-28 10.00 val. Sky-

riuje, Rokiškio m., P. Cvirkos g. 7, 207 kab.
Atvykti susipažinti su parengtu projekto ar į projekto viešą svarstymą bus 

galima tik iš anksto užsiregistravus tel. 8 706 85 799, tel. 8 706 85 793 arba 
el. paštu: rokiskis@nzt.lt.

Dėl parengto Panevėžio apskrities 
Rokiškio rajono (savivaldybės) Kamajų seniūnijos 

Kamajų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos 
projekto viešo svarstymo

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyrius 
(toliau ‒ Skyrius) informuoja, kad 2021-12-06 ‒ 2021-12-17, darbo dienomis 
nuo 10.00 iki 15.45 val., Skyriuje, Rokiškio m., P. Cvirkos g. 7, 204 kab., bus 
eksponuojamas ir viešai svarstomas parengtas Panevėžio apskrities Rokiškio 
rajono (savivaldybės) Kamajų seniūnijos Kamajų kadastro vietovės žemės re-
formos žemėtvarkos projektas (toliau ‒ Projektas). 
Projekto autorius 2021-12-06 ir 2021-12-17 nuo 10.00 iki 15.00 val. galės 

atsakyti į iškilusius klausimus.
Suinteresuoti asmenys iki 2021-12-17 savo pasiūlymus ir pretenzijas dėl Pro-

jekto Skyriui gali pateikti raštu, el. paštu: rokiskis@nzt.lt. 
Projekto viešo svarstymo rezultatų aptarimas vyks 2021-12-21 14.00 val. Sky-

riuje, Rokiškio m., P. Cvirkos g. 7, 204 kab.
Atvykti susipažinti su parengtu projektu ar į projekto viešą svarstymą bus 

galima tik iš anksto užsiregistravus tel. 8 706 85 804, tel. 8 706 85 793 arba 
el. paštu: rokiskis@nzt.lt.DRABUŽIAI/AVALYNĖ

• Moterišką žieminę striukę. 
XXL dydžio, žalios spalvos. 
Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Ilgą moterišką žieminę 
striukę su kapišonu. XXL 
dydžio, juodos spalvos. 
Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Naujas nenešiotas šiltas 
minkštas šlepetes. Dydis 40. 
Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis

• Naujus nenešiotus lengvus 
ir patogius žieminius batus. 
Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Baltus nešiotus marškinius 
berniukui. Dydis 116. 
Rankovės atraitomos. Kaina 
5 Eur. Tel. 8 699 40 040. 
Rokiškis
• Nešiotą H&M švarką 
berniukui. Šviesiai pilkas. 
Dydis 116. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 699 40 040. Rokiškis
• Naujas šlepetes Pepco. 
Dydis 24/25. Tik nukirptos 

etiketės. Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 699 40 040. Rokiškis
• Mažai dėvėtus žieminius 
batus berniukui. 36 dydis. 
Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 623 96 132. Rokiškis
• Šlepetes baseinui. 35 
dydis. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 623 96 132. Rokiškis
• Žieminius batus Crocs. 27 
dydis. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 672 29 449. Rokiškis
• Naują žieminę dvipusę 
striukę. S dydis. Buvo tik 
pasimatuota. Kaina 30 Eur. 

Tel. 8 683 30 327. Rokiškis

• Dvi poreles kiemo 
sanitarių Indijos bėgikes 
antis. Kaina 8 Eur.  
Tel. 8 682 37 547.  
Rokiškis
• Įvairaus amžiaus 
Kalifornijos triušius ir jų 
skerdieną. 2 ir daugiau 
galiu pristatyti Rokiškio 

GYVULIAI, GYVŪNAI

apylinkėse.  
Tel. 8 604 61 511. Rokiškis
• Pieninę juodmargę telyčią. 
Nesėklinta.  
Tel. 8 623 31 100.  
Rokiškis

IEŠKO DARBO
• Vyras ieško darbo.  
Tel. 8 608 28 256.  
Rokiškis
• Moteris ieško pardavėjos 

darbo. Tel. 8 636 35 260. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Mergina 19 
m. Esu darbšti, atsakinga, 
punktuali. Tel. 8 672 01 325. 
Rokiškis
• Ieškau vairuotojo darbo. 
Turiu B kategorijos 
vairuotojo pažymėjimą. 
Galiu dirbti įvairiu darbo 
grafiku. Tel. 8 646 97 019. 
Rokiškis
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05:05 Šoka Lietuva
05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Vartotojų kontrolė
06:55 Svajoja vaikai
07:25 Nematoma Siu 
09:00 Kalėdų 
kalendorius 2021
09:03 Labas rytas, Lietuva
11:52 Kalėdų 
kalendorius 2021 
12:00. Gyvūnai 
operatoriai
12:50 Gyvūnų jaunikliai. 
Pirmi gyvenimo metai
13:45 75-eri UNICEF 
veiklos metai
14:00 Hadsonas ir Reksas 
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų koncertas
17:30 Klauskite daktaro
18:30 Žinios
19:00 Langas į valdžią

19:25 Kalėdų kalendorius 2021 
19:30 Stilius
20:30 Panorama
20:55 Kalėdų kalendorius 2021 
21:00 Šok su žvaigžde
23:10 Supertėtis 
00:35 Sniego Senis 
02:00 Supertėtis 
02:30 Mano gyvenimo metai 
03:25 Nepaprastos erelių galios 
04:00 Euromaxx
04:20 Puaro
04:30 Hadsonas ir Reksas

05:40 Šeimynėlė 
06:35 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys 
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga 
07:30 Keista šeimynėlė 
08:00 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys 
08:30 Simpsonai 
09:00 Amžius ne riba 
09:30 Sveikata.lt 

10:00 Virtuvės istorijos 
10:30 Gardu Gardu 
11:00 Penkių žvaigždučių būstas 
11:30 Ledynmečio milžinai 2
12:30 Barbė. Didelis miestas, 
didelės svajonės
12:40 Kenoloto
12:42 Barbė. Didelis miestas, 
didelės svajonės
13:45 Persijos princas. Laiko 
smiltys
16:10 Vienas namuose
17:20 Kenoloto 
17:22 Vienas namuose
18:30 TV3 žinios 
19:30 galvOK 
19:40 Eurojackpot 
19:45 galvOK 
21:30 Pragaras rojuje
22:45 Jėga ir Kenoloto 
22:48 Pragaras rojuje
23:45 Žudymo žaidimai
01:50 Paskutiniai riteriai 
04:10 Franklinas ir Bešas 
05:05 Šeimynėlė
05:35 Ledynmečio milžinai 1

06:40 Zigis ir Ryklys 
07:00 Šaunusis Skūbis-Dū 
07:30 Moko nuotykiai 
08:00 Kikumba. Kovos dėl 
karūnos
08:30 Sveikas!
09:00 Sėkmė tavo rankose
09:30 Mes pačios
10:00 Skūbis Dū 2. 
11:50 Policijos akademija 5. 
Užduotis Majamio pakrantėje
13:40 Pelenės istorija
15:35 Sugrįžęs iš praeities
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Šrekas. Ilgai ir laimingai
21:20 Patruliai
23:30 Karo šunys
01:45 Kurjeris

06:10 Info komentarai 

06:40 Lenktynės aplink pasaulį
08:00 Pričiupom! 
09:00 Sveikatos kodas
10:00 Gyvūnų būstai. 
11:10 Lenktynės aplink pasaulį 
12:30 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi.  
13:30 Ekstrasensų mūšis 
16:05 Pragaro viešbutis 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Pasvalio „Pieno žvaigždės“ 
- Utenos „Uniclub Casino - 
Juventus“
19:30 Protas ir jėga
21:30 Muilodrama 
22:00 Tamsioji banga
00:20 Absoliutus blogis. 
Pomirtinis gyvenimas
02:15 Surasti ir sunaikinti

05:20 Laisvės TV valanda
06:00 „Žiedas su rubinu“ 
08:00 Nematomos gijos
08:30 Eko virusas

09:00 „Zoologijos sodas“ 
10:00 Vantos lapas
10:30 Mano vieta
11:00 Švarūs miestai
11:30 Inovacijų DNR
12:00 „Teisingumo agentai“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 Lietuvos dvarai
17:00 Negaliu tylėti
17:30 Vantos lapas
18:00 Žinios
18:30 Bušido ringas. 
19:00 „Gyvenimo linija“ 
20:00 Žinios
20:30 „Žudikų pėdsakais“ 
22:30 Žinios
23:00 „Teisingumo agentai“ 
01:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
02:50 „Gyvenimo linija“ 
03:35 „24/7“
04:00 Negaliu tylėti
04:20 „Zoologijos sodas“ 
05:10 Mažos Mūsų Pergalės
05:35 Vantos lapas
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06:00 Himnas
06:02 Gimę tą pačią 
dieną
07:00 Veranda
07:30 Šventadienio 
mintys
08:00 Išpažinimai
08:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite
08:55 Kalėdų 
kalendorius 2021
09:00 Gyventi kaime 
gera
09:30 Svajoja vaikai
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
11:55 Kalėdų 
kalendorius 2021
12:00 Nepaprastos erelių 
galios 
12:55 Gyvūnų 
metropolis 
13:50 Puaro 

15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Duokim garo! 
18:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“
18:30 Žinios
19:00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės
19:25 Kalėdų kalendorius 2021 
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
20:55 Kalėdų kalendorius 2021
21:00 Pagaminta Italijoje
22:00 3 minutės iki kino. 
Lietuvių vaidybinį filmą 
„Žmonės, kuriuos pažįstam“ 
pristato filmo režisierius 
Tomas Smulkis
22:03 Žmonės, kuriuos
 pažįstam
23:45 Froidas
02:00 Supertėtis
03:25 Nepaprastos erelių 
galios
04:20 Puaro

05:05 Šeimynėlė 

05:35 Ledynmečio milžinai 1
06:05 Šeimynėlė 
06:35 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys 
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga 
07:30 Keista šeimynėlė 
08:00 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys 
08:30 Simpsonai 
09:00 Svajonių ūkis 
09:30 La Maistas 
10:00 Pasaulis pagal moteris 
11:00 Svajonių sodai
12:00 Ledynmečio milžinai 3
12:40 Kenoloto 
12:42 Ledynmečio milžinai 3
13:10 Žvėrelių maištas
15:00 Naktis muziejuje
17:15 Starkus stato 
17:20 Kenoloto 
17:22 Starkus stato 
18:30 TV3 žinios 
19:30 X Faktorius
22:30 Džonas Vikas 2
22:45 Jėga ir Kenoloto 
22:48 Džonas Vikas 2
01:05 Pragaras rojuje
03:15 Siuntinys 
05:10 Šeimynėlė

06:35 Zigis ir Ryklys 
06:55 Šaunusis Skūbis-Dū 
07:25 Moko nuotykiai 
07:55 Kikumba. 
Kovos dėl karūnos 
08:25 Tomas ir Džeris 
08:45 Normas, lokys iš Šiaurės
10:35 Denis - grėsmė visuomenei
12:40 Storulis ringe
14:50 Mylėti(s) smagu
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Kongas. Kaukolės sala
21:50 Oušeno 8
00:05 Nelaisvėje
02:20 Patruliai

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu
07:00 Baltijos galiūnų 
čempionatas. Kražiai (Kelmės 
raj.)
08:00 Miško atspalviai
08:30 Tauro ragas

09:00 Lietuvos galiūnų 
čempionato III-iasis etapas. 
Pakruojis
10:00 Gyvūnų būstai. Gamtos 
inžinieriai 
11:10 Lenktynės aplink pasaulį 
12:30 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi. Australija 
13:30 Ekstrasensų mūšis 
16:05 Pragaro viešbutis 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Kauno „Žalgiris“ - Panevėžio 
„Lietkabelis“
19:30 Mirtinas ginklas 
20:30 Atsarginis prezidentas 
22:30 Kondoras 
23:35 Narkotikų prekeiviai 
00:45 Tamsioji banga
03:00 Absoliutus blogis. 
Pomirtinis gyvenimas

06:00 „Žiedas su rubinu“ 
08:00 Švarūs miestai
08:30 Kaimo akademija
09:00 „Zoologijos sodas“ 
10:00 Krepšinio pasaulyje
10:30 Negaliu tylėti

11:00 Vyrų šešėlyje
11:30 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2021”
12:00 „Teisingumo agentai“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 „24/7“
17:30 Alfa taškas
18:00 Žinios
18:30 Krepšinio pasaulyje 
19:00 „Gyvenimo linija“ 
20:00 Žinios
20:30 Lietuvos dvarai
21:00 Negaliu tylėti
21:30 „24/7“
22:30 Žinios
23:00 „Teisingumo agentai“
01:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
02:50 „Gyvenimo linija“ 
03:35 „24/7“. 
04:20 „Zoologijos sodas“ 
05:10 Mažos Mūsų Pergalės
05:15 Vantos lapas.
05:45 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2021”
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06:00 Himnas
06:02 Kalėdų 
kalendorius 2021
06:05 Labas rytas, 
Lietuva
07:20 Ir vėl Kalėdos. 
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva.
08:47 Kalėdų 
kalendorius 2021 
08:55 Įstatymas ir tvarka
09:40 Komisaras Reksas
10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Savaitė
13:00 Savaitė su 
„Dviračio žiniomis“ 
13:30 Langas į valdžią
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:30 Pagalbos šauksmas
17:15 Ponių rojus 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda

19:25 Kalėdų kalendorius 2021
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:25 Kalėdų kalendorius 2021
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Virš vandens
23:45 Komisaras Reksas 
00:30 Aistra varžytis 
01:05 Daiktų istorijos
02:05 LRT forumas
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Savaitė
05:05 Kūrybingumo mokykla
05:15 Ponių rojus

06:15 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai
06:40 Didvyrių draugužiai
07:05 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys
07:35 Svajonių sodai
08:35 Meilės sūkuryje

09:45 Kur veda svajonės
11:45 Midsomerio žmogžudystės
12:40 Kenoloto
12:42 Midsomerio žmogžudystės
14:00 Šeimynėlė
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Karštai su tv3.lt
20:30 Gaujų karai. Šešėliai
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Okupacija 2
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Okupacija 2
01:10 Franklinas ir Bešas
02:10 Havajai 5.0
04:10 Tai – mes
05:10 Moderni šeima

06:00 Balta - meilės spalva
07:00 Nuo... Iki... 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris

10:05 Rimti reikalai 3
11:10 Keičiu žmoną
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius
15:30 Raudonas kambarys
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Dakaras 2022
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Monikai reikia meilės
21:30 Žinios
22:30 Antroji pataisa 
00:20 Sūnus paklydėlis
01:20 Oušeno 8 
03:30 Volkeris, Teksaso reindžeris

06:05 CSI. Majamis
07:05 Mano virtuvė geriausia 
08:25 Teisingumo agentai
09:30 Pėdsakas
10:35 Gyvūnų būstai. Gamtos 
inžinieriai 
11:35 Sekliai

12:35 CSI. Majamis
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Sekliai
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Kėdainių „Nevėžis–Optibet“ - 
Alytaus „Dzūkija“. Tiesioginė 
transliacija
21:00 Pakeleiviai
23:15 Mirtinas ginklas
00:15 Kondoras
01:20 Narkotikų prekeiviai
02:25 Atsarginis prezidentas

05.15 Vantos lapas
05.45 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2021”
06.15 TV parduotuvė
06.30 Krepšinio pasaulyje
07.00 „Gyvenimo linija“ 
08.00 Eko virusas
08.30 Vyrų šešėlyje
09.00 „24/7“

10.05 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
11.10 „Juvelyrų klanas“ 
12.15 TV parduotuvė
12.30 Kaimo akademija
13.00 Nauja diena
14.00 „Pėdsakas“ 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Laisvės TV valanda
18.00 Reporteris
18.30 Alfa taškas
19.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Juvelyrų klanas“ 
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 „24/7“
00.30 „Pėdsakas“ 
01.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
02.30 TV parduotuvė
02.45 „Juvelyrų klanas“ 
03.35 Alfa taškas
03.55 „24/7“
04.35 „Reali mistika“
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06:00 Himnas
06:02 Kalėdų 
kalendorius 2021
06:05 Labas rytas, 
Lietuva
07:20 Ir vėl Kalėdos.
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:47 Kalėdų 
kalendorius 2021 
08:55 Įstatymas ir tvarka
09:40 Komisaras Reksas
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Šok su žvaigžde
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Pagalbos šauksmas
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:25 Kalėdų 
kalendorius 2021 

19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:25 Kalėdų kalendorius 2021
21:30 Nacionalinė ekspedicija
22:30 Dviračio žinios
23:00 Virš vandens
23:50 Komisaras Reksas
00:35 Aistra varžytis 
01:05 (Ne)emigrantai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Nacionalinė ekspedicija
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
04:30 Keliai. Mašinos. Žmonės
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Šoka Lietuva
05:15 Ponių rojus

06:15 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai
06:40 Didvyrių draugužiai

07:05 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys
07:35 Karštai su tv3.lt
08:35 Meilės sūkuryje
09:45 Romanas vynuogyne
11:45 Midsomerio žmogžudystės
12:40 Kenoloto
12:42 Midsomerio žmogžudystės
14:00 Šeimynėlė
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Prieš srovę
20:30 Gaujų karai. Šešėliai
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Rembo. Pirmasis kraujas
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Rembo. Pirmasis kraujas
00:20 Franklinas ir Bešas
01:25 Havajai 5.0

06:00 Balta - meilės spalva

07:00 KK2
07:30 Monikai reikia meilės
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:05 Rimti reikalai 3
11:10 Keičiu žmoną 
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius
15:30 Raudonas kambarys
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Dakaras 2022 
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Monikai reikia meilės
21:30 Žinios 
22:30 Pagrobimas
00:25 Sūnus paklydėlis
01:25 Antroji pataisa
03:15 Volkeris, Teksaso reindžeris

06:05 CSI. Majamis
07:05 Mano virtuvė geriausia 
08:25 Teisingumo agentai
09:30 Pėdsakas

10:30 Šuo
11:35 Sekliai
12:35 CSI. Majamis
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Sekliai
18:25 Šuo
19:30 Greitojo reagavimo būrys
20:30 Pričiupom! 
21:00 Misionierius
22:55 Pakeleiviai
01:10 Būk ekstremalas 
02:10 Greitojo reagavimo būrys

05.15 Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06.30 Inovacijų DNR
07.00 „Gyvenimo linija“ 
08.00 „Žiedas su rubinu“ 
09.00 „Teisingumo agentai“ 
10.05 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
11.10 „Juvelyrų klanas“ 

12.15 TV parduotuvė
12.30 Alfa taškas
13.00 Nauja diena
14.00 „Pėdsakas“ 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 #NeSpaudai
17.30 „Zoologijos sodas“ 
18.00 Reporteris
18.25 Rubrika “Europa - tai aš”
18.30 Alfa taškas
19.00 „Vieno nusikaltimo istorija“
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“
21.30 „Juvelyrų klanas“
22.30 Reporteris
22.55 Rubrika “Europa - tai aš”
23.00 Alfa taškas
23.30 #NeSpaudai
00.30 „Pėdsakas“ 
01.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
02.30 TV parduotuvė
02.45 „Juvelyrų klanas“ 
03.35 Alfa taškas
03.55 #NeSpaudai
04.35 „Reali mistika“



Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

2021-12-03 10 psl.

SIŪLO DARBĄ

• Ieškomas padangų 
montavimo meistras. 
Išsamesnė informacija tel. 
+370 645 85650, +370 628 
74465. Tel. 8 628 74 465. 
Rokiškis
• Reikalingi darbininkai 
krūmams kirsti.  
Tel. 8 615 37 882. Rokiškis
• Siūlo darbą vilkiko 
miškovežio vairuotojui.  
Tel. 8 687 33 067. Rokiškis
• Ramundas GM, UAB 
reikalingas(-a) vilkiko 
vairuotoja(s). Darbo 
vieta Dirbtuvių g. 13, 
Obeliai, Rokiškio r. 
Darbas pamaininis. Darbo 
užmokestis neatskaičius 
mokesčių nuo 1120 iki 
1210 Eur. Papildomas tel. 
865620131.  

Tel. 8 610 03 980. Rokiškis
• Reikalingi meistrai namo 
vėtrinei apkalti.  
Tel. 8 674 32 900. Rokiškis
• 2 vyrai ieško darbo. 
Galime dirbti ir pagalbinius 
darbus. Tel. 8 699 28 563. 
Rokiškis
• Ieškome mašinų 
operatorių darbui betono 
gamykloje. Kurie prižiūrėtų 
ir eksploatuotų techniką, 
užtikrintų nenutrūkstamą 
ir efektyvia gamybos eigą. 
Apmokysime. Reikalavimai: 
geri anglų kalbos įgūdžiai. 
Atlyginimas: 12 Eur/val. (į 
rankas). Tel. 8 641 55 518. 
Rokiškis
• Reikalingas meistras 
traktoriaus remontui.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Ramundas GM UAB 
reikalingas(-a) juostinio 
gaterio operatorius(-ė). 
Darbo vieta Dirbtuvių g. 13, 
Obeliai, Rokiškio r. Darbas 
nuo 7:00 - 15:30 val. Darbo 
užmokestis neatskaičius 
mokesčių nuo 1040 iki 1200 
Eur. Papildomas tel. nr. 
865620131.  
Tel. 8 610 03 980. Rokiškis
• Concrete Construction 
Solutions UAB, užsiimanti 
statybų darbais Švedijoje 
ir Danijoje siūlo gerai 
apmokamą darbą įvairaus 
profilio statybininkams. 
Apmokame visas kelionės ir 
apgyvendinimo išlaidas. El. 

paštas: office@ccsolutions.
lt. Tel. 8 669 44 798. 
Rokiškis
• UAB Skado medis ieško 
statybos projektų vadovo 
asistento (-ės). Gyvenimo 
aprašymą prašome siųsti 
elektroniniu paštu info@
skadomedis.lt.  
Tel. 8 687 22 602. Rokiškis

PASLAUGOS

• Atliekame: gipso 

montavimo darbus, 
glaistome, dažome, klojame 
laminatą, klijuojame 
įvairaus formato plyteles. 

Atliekame kitus vidaus 
apdailos darbus.  
Tel. 8 626 99 150. Rokiškis
• Atliekame profilio-
gipso montavimo darbus, 
glaistome, dažome, 
klojame laminatą, plyteles. 
Atliekame kitus vidaus 
apdailos darbus. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 625 22 911. 
Rokiškis
• Valymo įrenginiai su 
pastatymu. Analogų 
neturinti paprasta 
įrenginio priežiūra, stipri 
konstrukcija, visi reikalingi 
sertifikatai. Galimybė gauti 
paramą iš savivaldybės iki 
1000 Eur. Jau priimami 
užsakymai kitiems metams. 
komunikacijusistemos@
gmail.com. Kaina 1700 Eur. 
Tel. 8 652 63 120. Rokiškis
• Galime sutvarkyti Jūsų 
automobilį. Pašalinti 
gedimus, paruošti techninei 
apžiūrai. Tel. 8 603 20 037. 
Rokiškis
• Kasdienis, periodinis 
patalpų valymas. Valome 
biurus, verslo centrus, 
parduotuves, klinikas, 
švietimo įstaigas bei kitos 
paskirties patalpas. Klientui 
pageidaujant, valome 
po statybos bei remonto 
darbų, po nuomininkų 
išsikraustymo.  
Tel. 8 622 31 384. Rokiškis
• Atlieku tekinimo darbus. 
Išrašau sąskaitas.  
Tel. 8 620 18 132. Rokiškis
• Valome kaminus, 
krosnių angas, atliekame 
santechnikos darbus. Mini 
ekskavatoriaus kasimo 
paslaugos. 

PERKA

• Tel. 8 644 41 260. Rokiškis
• Pjauname pavojingai 
augančius medžius. Genime, 
smulkiname šakas, karpome 
formuojame gyvatvores. 
• Tel. 8 644 41 260. Rokiškis

• Perku malkas, miško 
vėjovartas, sausuolius. 
Pasiimu iš miško savo 



Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

 2021-12-0311 psl.

Laisvės g.13

Rokiškio rajono savivaldybės 
administracija skelbia atranką 
Rokiškio rajono savivaldybės 
administracijos Rokiškio kaim-
iškosios seniūnijos darbininko 
pareigoms užimti, (darbuotojas 
pagal darbo sutartį (1 pareigy-

bė, C lygis)), pastoviosios dalies koeficientas 
nuo 4,2 iki 4,5 (pareiginės algos baziniais dydži-
ais, priklausomai nuo profesinio darbo patirties 
(metais)). 
Išsamesnė informacija Rokiškio rajono saviv-
aldybės interneto svetainėje adresu http://www.
rokiskis.lt. 

Užs. 1570

Rokiškio rajono savivaldybės 
administracija skelbia atranką 
Rokiškio rajono savivaldybės 
administracijos Turto valdymo 
ir ūkio skyriaus darbininko pa-
reigoms užimti, (darbuotojas pa-
gal darbo sutartį (1 pareigybė, C 

lygis)), pastoviosios dalies koeficientas nuo 4,2 iki 
4,5 (pareiginės algos baziniais dydžiais, priklau-
somai nuo profesinio darbo patirties (metais)).
Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savivaldy-
bės interneto svetainėje adresu http://www.rok-
iskis.lt. 

Užs. 1569

transportu.  
Tel. 8 624 90 330. Rokiškis
• Perku 6 t mėšlo kratytuvą, 
2pts-4 priekabą ir Mtz 
traktorių. Būklės nėra 
svarbios. Tel. 8 622 69 546. 
Rokiškis

KITA

• Naują dujų balionėlį 
savigynai. Kaina 8 Eur.  
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
• Naudotas duris iš Švedijos. 
4 vnt. Su stakta, matmenys 
208x89 cm. 100 Eur/vnt. 
Tel. 8 623 38 045. Rokiškis
• Pašarines mažas bulves, 
kviečius, Zid variklį (vieno 
cilindro). Tel. 8 614 19 157. 
Rokiškis
• Dūmo rūkyklą. Komplektą 
sudaro: pakura - metalinė, 
medinė rūkymo kamera, 
dūmų kaminas (vamzdis), 
stogas, plieninės kojos, 
deflektorius, termometras, 
kabliai 6 vnt., skersiniai. 

Nemokamas pristatymas. 
Kaina 129 Eur.  
Tel. 8 686 18 158. Rokiškis
• Beveik naujus žieminius 
40 d. ir universalius 39 d. 
batus. Šviestuvus.išsamesnė 
informacija telefonu.  
Tel. 8 655 01 947. Rokiškis
• Tvirtas medines roges. 
Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 604 62 575. Rokiškis
• Arklinio vežimo ratus. 2 
vnt. už abu 60 Eur.  
Tel. 8 604 62 575. Rokiškis
• Metalo vamzdžius. Sienelė 
5 mm, vidus 65 mm. Yra18 
m. 3,5 Eur/m.  
Tel. 8 604 62 575. Rokiškis
• Metalinį seifą. Kaina 85 
Eur. Tel. 8 695 74 290. 
Rokiškis
• Matematikos uždavinynus 
6, 7, 8-10 klasėms. 
Uždavinių sprendimai ir 
paaiškinimai. Kaina 2 Eur. 
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Sausas malkas, medienos 
atraižas. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Puikiai veikiantį išorinį 
akvariumo filtrą Jbl E901. 
Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 647 10 234. Rokiškis
• 25 l akvariumą su visa 
įranga. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 647 10 234.  
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA
• Stacionarų kompiuterį 
H110M-DGS ASRock 
Intel® Core i5-7400 4 GB 
DDR4 Ram. Vaizdo plokštė 
NVIDIA GeForce GT 
220 120 GB SSD. Naujas 
korpusas, Aero Cool. Kaina 
225 Eur. Tel. 8 675 00 301. 
Vilnius
• Kaip naują Samsung 
Galaxy Tab 4. Originalus 
dėklas dovanų. Kaina 75 
Eur. Tel. 8 600 52 867. 
Rokiškis
• Puikiai veikiantį Acer e5-
571. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 220 Eur.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Labai geros būklės ploną 
nešiojamą kompiuterį 
Lenovo 8 GB RAM, 128 GB 
SSD. Baterija laiko apie 6 
val. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 647 10 234. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI
• Įvairiais kiekiais medų. 
Kaina sutartinė.  
Tel. 8 458 79 533. Vilnius
• Naminių kalakutų 
skerdieną. Atvežu.  
Tel. 8 665 88 999. Rokiškis
• Obuolių sūrius su 
svarainiais, imbieru ir be 
priedų. Tel. 8 651 61 993. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 15 a namų valdos sklypą 
Dvaro g. 7. Kaina 12500 
Eur. Tel. 8 630 88 132. 
Rokiškis
• Sodybą Ažušilių k.  
Tel. 8 651 51 222. Rokiškis
• Rokiškio raj. Juodupės 

mst. Raišių km. Pavasario 
bendrijoje sodą su 
karkasiniu namuku ir 6,5 a 
žemės. Pamatai mūriniai, 
po namuku didelis sausas 
rūsys. Yra du kambariukai, 
palėpė, elektra, šiltnamis, 
sandėliukas, vanduo 
laistymui. Kaina 3300 Eur. 
Tel. 8 679 35 608. Rokiškis
• 4 kambarių butą Lašų 
k., 16 km iki Rokiškio. 
Privalumai: pakeistas stogas, 
naujas katilas, vandens 
šildytuvas, gyvatukas. Dvi 
atskiros malkinės, didelis 
garažas, žemės sklypas. 
Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 13500 Eur. 
Tel. 8 610 83 462. Rokiškis
• Sodo sklypą 9 a Rokiškio 
miesto ribose. Be kaimynų 
pamiškėje. Komunikacijos, 
drenažas, geodeziniai 
matavimai, sukeltas 
juodžemiu.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Rastinį namą apmūrytą 
baltomis plytomis, iš vidaus 
apšildytas akmens vata. 
Yra miesto kanalizacija, 
vandentiekis, šulinys, 
elektra (trifazė instaliacija). 
Pradėtas vidaus remontas, 
liko daug statybinių 
medžiagų. Kaina 15000 Eur. 
Tel. 8 608 47 389. Rokiškis
• Pigiai ir skubiai erdvų 
80 kv. m 4 kambarių butą 
mikrorajone. Kambariai 
nepereinami, 5/5 a.  
Tel. 8 655 04 628. Rokiškis
• Labai geroje vietoje namą 

su ūkiniais pastatais, pirtimi, 
mediniu garažu Panemunėlio 
gelež. st. Yra trifazė elektros 
instaliacija. Kraštinis namas, 
geras privažiavimas. 28 a 
žemės. Tel. 8 614 19 157. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą.  
Tel. 8 614 43 327. Rokiškis
• Sodybą Sodelių km., 
Rokiškio raj. Kaina 10500 
Eur. Tel. 8 606 76 601. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Jaunystės 
g. 12. Ketvirtas aukštas. 
Reikia remonto. Kaina 
32500 Eur. Tel. 8 600 98 
909. Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties 
sklypą 1,1 ha Kalneliškių k. 
1,5 km iki Rokiškio miesto. 
Tel. 8 682 61 758.  
Rokiškis
• Mūriniame name 2 
nepereinamų kambarių 
butą Pandėlio g., Rokiškis. 
45,8 kv. m, centrinis 
vandentiekis, šildymas 
kietuoju kuru. Butas 
saulėtas, šiltas, pigiai 
išlaikomas. Yra rūsys, 
sandėliukas, malkinė. 
Reikalingas remontas.  
Tel. 8 698 05 069. Rokiškis
• 1 kambario butą Vilniaus 
g. Kaina 8000 Eur.  
Tel. 8 676 69 477. Rokiškis
• 15 a namų valdos sklypą 
Dvaro g. 7. Kaina 12500 
Eur. Tel. 8 630 88 132. 
Rokiškis

NUOMA

• Nuo kitų metų sausio 
mėn. bus išnuomojamas 1 
kambario 43 kv. m. butas 
Kauno g., Rokiškyje. Maži 
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komunaliniai mokesčiai. 
Butui reikia remonto. Kaina 
150 Eur. Tel. 8 611 11 122. 
Rokiškis
• Išnuomojamas 2 kambarių 
butas su baldais ir buitine 
technika, Jaunystės g. 4, 
Rokiškyje. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 698 26 424. Rokiškis
• Išnuomojamas 3 kambarių 
butas Kavoliškyje, 

erdvus, šviesus, šiltas. 
Yra būtiniausi baldai, 
nauja buitinė technika, 
būtiniausi indai. Šildymas 
dujomis pagal poreikį, nėra 
mokesčių už gyvatuką ir 
karštą vandenį. Nuostabūs 
kaimynai. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 677 07 696. Rokiškis
• Išnuomojamas trijų 
kambarių butas Kavoliškyje. 
Tel. 8 628 50 224. Rokiškis
• Išnuomojame dviejų 
kambarių butą su baldais ir 
buitine technika Jaunystės 
g. 5. Tel. 8 615 65 445. 
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas išaugote ir turite 
padovanoti rogutes su 
atlošu. Tel. 8 621 52 675. 
Rokiškis
• Gal kas turi padovanoti 
naujagimio rūbelių.  
Tel. 8 646 90 664. Rokiškis
• Gal turite mergaitei 4 m. 
padovanoti drabužėlių, 
žaisliukų. Ir kitų reikalingų 
daiktų. Norisi pradžiuginti 
mergaitę ir jai kasdienybę 
pakeisti artėjant šventėms. 
Tel. 8 688 09 949. Rokiškis
• Gal kas atiduoda kūdikio 

lovytę su čiužinuku, 
komodas rūbams sudėti, 
spinteles prie lovos ir kilimą 
didesnį. Tel. 8 617 19 547. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Pjūklą Jonsered CS 2258 
3,1 kW. Naudotas 14 val. 
Kaina 380 Eur.  

Tel. 8 647 10 234. Rokiškis
• Naują trimerį Stihl 1,5 
kW. Mokėta 500 Eur. Kaina 
400 Eur. Tel. 8 647 10 234. 
Rokiškis
• Senovinį benzininį pjūklą . 
Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 600 26 446. Rokiškis

SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS

• Naujas pačiūžas. 41 ir 42 
dydžio. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 611 78 562. Rokiškis
• Mažai naudotą geros 

būklės medžioklinę optiką 
3-12-56. Du taškai, raudonas 
ir žalias. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 650 86 836. Rokiškis
• Dvi meškeres ir spiningą 
su ritėmis. Po 20 Eur.  
Tel. 8 652 88 677. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA
• Medines terasines lentas, 
lauko dailylentes, pjautą 
medieną. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Savadarbes reismusavimo 
stakles su automatine 
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reismusavimo pastūma. Trijų 
peilių velenas, sukamas 3 
kW, dviejų greičių (1500 
ir 3000 aps/min.) trifazio 
variklio. Veleno sukimosi 
greitis 2900 ir 5800 aps/
min. Veleno plotis 300 mm. 
Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 621 37 602. Rokiškis
• Mažai naudotus galingus 
betono atskėlimo plaktuką 
Boxer 50J.  
Tel. 8 605 03 052. Rokiškis
• Ketaus šulinio žiedą. 
Skersmuo 62 cm. Kaina 
12 Eur. Tel. 8 610 49 507. 
Rokiškis
• Lazerinį nivelyrą Deko 3 
D. Patikimas pagalbininkas 
tiek remontuojant savo butą, 
tiek rimtose statybose. Vienu 
metu turite aiškiai ir tiksliai 
apibrėžtas tris plokštumas 
ir 90 laipsnių kampus 
ant grindų, sienų ir lubų. 
Nepamainomas įrankis. 
Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 622 34 989. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Volvo V50. 2006 m., 2,4 l, 
132 kW, dyzelis, automatinė 
greičių dėžė, universalas. 
Yra kablys. Kaina 2350 Eur. 
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• Prižiūrėtą Audi A4 B5 
su senu geru ekonomišku 
varikliu 1,9 l, TDI, 81 
kW. Tepalai keisti laiku, 
visi diržai keisti praeitą 
vasarą. Nuvažiuota nedaug.  
Kėbule yra paviršinių 
rūdžių priekyje. dešiniajame 
sparne. Gražus juodas 
nenutrintas salonas. Kaina 

1200 Eur.  
Tel. 8 673 35 817. Rokiškis
• Moterišką dviratį. Ratai 
26. Kojiniai stabdžiai. Kaina 
150 Eur. Tel. 8 659 64 181. 
Rokiškis
• Savadarbę priekabą. 
Lengva, talpi 180x165x60 
cm. Bortai aliuminiai, 
priekis ir galas atidaromi. 
Paaukštinimo rėmas, tentas. 
UAZ lingės, ratai Volgos 
195 R14 C, tvarkinga. TA 
nėra. Kaina be dokumentų 
450 Eur, su dokumentais – 
750 Eur. Tel. 8 625 50 918. 
Rokiškis
• Techniškai tvarkingą 
Ford Focus. 2006 m., 1,8 l, 
85 kW, dyzelis, TA 2022-
03. Yra smulkių kėbulo 
trūkumų, rūdžių nėra. 

Keistos pakaitinimo žvakės, 
naujas akumuliatorius (2 m. 
garantija). Kaina 1200 Eur. 
Tel. 8 670 69 390. Rokiškis
• Opel Zafira. 2000 m., 2,0 l, 
60 kW, TA iki 2023-05. Yra 
geros žieminės padangos su 
skardomis ir vasariniai lieti 
ratai. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 659 54 050. Rokiškis
• Renault Kangoo. 2004 
m., 1,6 l, 70 kW, benzinas, 
TA iki 2023-08. Visiškai 
paruoštas eksploatacijai. 
Važiuoklė, tepalai, skysčiai, 
viskas pakeista. Kaina 1750 
Eur. Tel. 8 629 50 988. 
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Priekinius ratus T-25. 
T-16 matmenys: 170-406 

(6,00-16). Tel. 8 612 11 715. 
Rokiškis
• Padargus prie T-25. 
Kultivatorių, 2 akėčias, volą, 
savadarbę priekabą, bulvių 
kasamąją. Už viską 450 Eur. 
Galima pirkti ir atskirai.  
Tel. 8 692 89 012.  
Rokiškis
• MTZ-82 UK. 1991 m. 
Kaina 5600 Eur.  
Tel. 8 682 11 626.  
Kupiškis
• Yanmar F16D. 3 cilindrų, 
dyzelinis variklis, 16 AG, 
4 WD. Hidraulinė sistema, 
palėtintos pavaros, darbinis 
velenas, blokiruotė, žemės 
dirbimo freza. Galime 
pristatyti. Kaina 3850 Eur. 
Tel. 8 620 53 630.  
Rokiškis

Eurostatas: nedarbas 
Lietuvoje spalį buvo 
mažesnis nei vidutiniškai ES

Nedarbas spalį Lietuvo-
je buvo mažesnis nei vidu-
tiniškai Europos Sąjungos 
(ES) šalyse, skelbia Euros-
tatas.

Per metus nedarbas Lie-
tuvoje sumažėjo 2,8 punkto, 
o per mėnesį – 0,2 punkto ir 
spalį buvo 6,5 procento. ES 
nedarbas vidutiniškai siekė 
6,7 proc. – 0,8 punkto ma-
žiau nei prieš metus, o per 
mėnesį nepakito, rodo ES 
statistikos tarnybos duome-
nys.

Latvijoje nedarbas siekė 

7 proc. – 1,2 punkto mažiau 
nei prieš metus, o per mėne-
sį nepakito. Estijoje jis buvo 
5,7 proc. – 2,2 punkto ma-
žiau nei prieš metus, o per 
mėnesį nepakito. 

Jaunimo iki 25 metų ne-
darbas Lietuvoje per metus 
mažėjo 6,7 punkto iki 13,2 
proc., visoje ES šis rodiklis 
siekė 15,9 proc., arba 1,7 
punkto mažiau.

Spalį darbo Lietuvoje ne-
turėjo 96 tūkst. žmonių, iš jų 
14 tūkst. buvo jaunimas iki 
25 metų.

BNS inform.
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Gruodžio 3-oji, 
penktadienis, 

49 savaitė
Iki Naujųjų liko 28 dienos

Tarptautinė neįgaliųjų 
žmonių diena

Lietuvos advokatūros diena
Saulė teka 8.19 val., 
leidžiasi 15.57 val. 

Dienos ilgumas 7.38 val. 
Mėnulis – delčia.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Atalija, Audinga, Audingas, 
Gailintas, Ksavera, Ksaveras, 
Ksaverija, Linvyda, Linvydas, 

Linvydė.
Rytoj:  Airė, Barbė, Barbora, Barė, 
Bušė, Liutaurė, Liutauras, Nadruvė, 

Nadruvis, Osmundas, Vainota, 
Vainotas, Vainotė.

Poryt:   Eimilas, Eimilė, Eimina, 
Eiminė, Eiminta, Eimintas,, 

Eimintė, Geisvinė, Grata, Gratas, 
Sabas, Svaigaudas.

Dienos citata
„Pavydus žmogus suteikia sau 

nemalonumų tarsi priešui“ 
(Demokritas).

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1810 m. Didžioji Britanija užgro-
bė Prancūzijai priklausiusias Rejunjo-
no ir Mauricijaus salas.

1910 m. Paryžiaus parodų cen-
tre pirmą kartą pademonstruota 
prancūzų fiziko Žoržo Klodo (su-
kurta neoninė lempa.

1912 m. Turkijai, Bulgarijai, 
Serbijai ir Juodkalnijai pasirašius 
paliaubų sutartį, baigėsi Pirmasis 
Balkanų karas.

1939 m. į Vokietijos žemę krito 
pirmoji per Antrąjį pasaulinį karą 
bomba. Ją į Helgolandą numetė 
britų bombonešis „Wellington“.

1962 m. JAV prisaikdinta pir-
moji juodaodė teisėja - Čikagos 
municipalinio teismo teisėja tapo 
Edita Sperlok Sampson.

1967 m. Keiptaune Kristianas 
Bernardas (Christiaan Bernard) atli-
ko pirmąją pasaulyje širdies perso-
dinimo operaciją. Pacientas Luisas 
Vaškanskis (Louis Washkansky) po 
operacijos gyveno 18 dienų.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1656 m. Vilniuje tarp Rusijos ir 
Žečpospolitos sudaryta paliaubų 
sutartis.

1991 m. Vokietijoje atidaryta 
Lietuvos ambasada.

Post scriptum
Centas mažiukas kaip jūros 
lašiukas, o turtus sudaro.

Apelsinų skonio imbieriniai sausainiai
Ingredientai:
•  190 gramų kvietinių miltų
• 110 gramų cukraus
• 100 gramų sviesto
•  kiaušinis
• 50 mililitrų sirupo
• 20 gramų prieskonių meduoliams 
(Santa Maria apelsinų skonio)
• 0.5 šaukštelio sodos

Gaminimas:
Prikaistuvyje ištirpinkite sviestą, 
supilkite sirupą, suberkite cukrų 
ir SANTA MARIA apelsinų skonio 

meduolių prieskonius. Leiskite atvėsti. Įmuškite kiaušinį ir gerai išmaišykite. Sumai-
šykite sodą ir miltus ir įmaišykite į tešlos mišinį. Maišykite, kol gausis vientisa tešla. 
Tešlą imbieriniams sausainiams reikia ne trumpiau nei parą laikyti šaldytuve, kad 
gerai kočiotųsi. Įkaitinkite orkaitę iki 175°C temperatūros.  Iškočiokite tešlą, sufor-
muokite imbierinius sausainius, sudėkite ant kepimo popieriumi išklotos skardos 
ir kepkite maždaug 8 minutes ant vidurinės lentynos.

www.rokiskiosirena.lt

Stojant į aukštąsias mokyklas konkursinės 
eilės skaičiavimo principai liks panašūs

2022 metais stojant į 
aukštąsias mokyklas kon-
kursinės eilės skaičiavimo 
principai išlieka panašūs 
kaip šiemet, informuoja 
Švietimo, mokslo ir spor-
to ministerija (ŠMSM).

Vienintelė naujovė – 
stojant į teologijos progra-
mas privalomas stojamasis 
egzaminas, numato švieti-
mo, mokslo ir sporto mi-
nistrės Jurgitos Šiugždinie-
nės patvirtinta konkursinė 
eilė.

Kaip ir anksčiau, stojan-
čiųjų į aukštąsias mokyklas 
konkursinis balas skaičiuo-
jamas pagal keturių mo-
komųjų dalykų rezultatus, 
išskyrus menų, teologijos 
ir sporto studijas, pranešė 
ŠMSM.

Mokomųjų dalykų są-
rašas skiriasi priklausomai 
nuo studijų programos, į 
kurią pretenduojama. Skir-
tingų dalykų įvertinimai 
turi skirtingą svorį.

Stojant į teologijos stu-
dijų krypties studijų progra-
mas vietoje pagrindinio da-
lyko bus imamas stojamasis 
egzaminas, kurio svoris 
sieks 0,4 konkursinio balo. 
2021 metais stojantiems į 
teologijos studijų progra-
mas vietoje stojamojo egza-
mino buvo imamas istorijos 
valstybinio brandos egzami-
no įvertinimas.

Kaip ir ankstesniais me-
tais, stojantiesiems į menus 
konkursinis balas skaičiuoja-
mas tik iš stojamojo egzami-
no, o stojantiesiems į peda-
gogines studijas privalomas 
motyvacijos vertinimas.

Kai kurių nacionalinių 
ir tarptautinių olimpiadų 
laureatams, profesinių mo-
kyklų absolventams, baigu-
siems mokyklą su pagyrimu 
arba turintiems vienerių 
metų darbo stažą, turintiems 
brandos darbo ne žemesnį 
negu 9 įvertinimą, atliku-
siems ilgalaikę savanorystę, 
taip pat baigusiesiems kari-

nius mokymus arba atliku-
siesiems privalomąją karo 
tarnybą pridedami papildo-
mi balai.

Pretenduojantieji gauti 
valstybės finansavimą stu-
dijoms turės būti išlaikę 
bent tris valstybinius bran-
dos egzaminus: lietuvių 
kalbos ir literatūros, ma-
tematikos ir vieną laisvai 
pasirenkamą, jų minimali 
išlaikymo riba – 16 balų. 
Išimtis – menų studijos, 
stojantiems į jas matema-
tikos egzamino laikyti ne-
reikia.

Kaip ir anksčiau, ki-
tąmet stojant į aukštąsias 
mokyklas taip pat bus at-
sižvelgiama į mokomųjų 
dalykų metinių įvertinimų 
vidurkį. Į universitetus ga-
lės būti priimami stojantie-
ji, kurių penkių privalomų 
mokytis dalykų įvertinimų 
vidurkis bus ne mažesnis 
negu 7, į kolegijas – ne ma-
žesnis negu 6.

BNS inform.

Baltijos šalyse šiemet 
ir kitąmet sparčiausiai 
augs Estijos ekonomika

Ekonominio bendradar-
biavimo ir plėtros organi-
zacijos (EBPO) pristatytos 
naujausios prognozės skel-
bia, jog Estijos ekonominė 
plėtra šiais ir ateinančiais 
metais bus sparčiausia Bal-
tijos valstybėse, o lėčiausiai 
regione augs Latvijos ūkis.

Prognozuojama, jog Lie-
tuvos bendrasis vidaus pro-
duktas 2021-aisiais padidės 
5,1 proc., 2022 metais – 3,8 
proc., Latvijos – atitinkamai 
4,3 proc. ir 3,6 proc., Estijos 
– 9,6 proc. ir 4,5 procento.

EBPO ekspertų dabarti-
niais vertinimais, 2023-ai-
siais Lietuvos ekonomika 
augs 3,5 proc., Latvijos 
– 4,8 proc., Estijos – 3,8 
procento. Suderinta viduti-
nė metų infliacija Lietuvo-

je šiemet turėtų siekti 3,8 
proc., kitąmet – 3,2 proc., 
2023 metais – 2,5 proc., 
Latvijoje – atitinkamai 2,9 
proc., 4,9 proc. ir 2,7 proc., 
o Estijoje – 4,1 proc., 6,0 
proc. ir 3,2 procento.

Vidutinis nedarbas Lietu-
voje, EBPO skaičiavimais, 
šiais metais sudarys 7,1 
proc., ateinančiais metais 
– 6,5 proc., 2023-aisiais – 
6,1 proc., Latvijoje – atitin-
kamai 7,5 proc., 6,6 proc. 
ir 6,2 proc., Estijoje – 6,2 
proc., 5,4 proc. ir 5,3 pro-
cento.

1961 metais įkurta EBPO 
dabar vienija 37 labiausiai 
išsivysčiusiomis laikomas 
pasaulio valstybes, tarp ku-
rių yra ir visos trys Baltijos 
šalys.
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Lietuvos BVP per ketvirtį smuktelėjo 
0,03 proc., per metus augo 5,9 proc.

Lietuvos bendrasis vi-
daus produktas (BVP) 
šių metų trečiąjį ketvir-
tį, palyginti su antruoju, 
pašalinus sezono ir dar-
bo dienų skaičiaus įtaką, 
smuktelėjo 0,03 proc. iki 
15,062 mlrd. eurų, antrą-
jį BVP įvertį trečiąjį pa-
skelbė Statistikos depar-
tamentas.

Pirmąjį įvertį spalio pa-
baigoje paskelbęs Statisti-
kos departamentas tuomet 
teigė, kad šalies BVP per 
trečiąjį ketvirtį ūgtelėjo 
0,05 procento.

Šių metų trečiąjį ketvir-
tį, palyginti su 2020 metų 
tuo pačiu laikotarpiu, šalies 
ekonomikos augimas sie-
kė 5,9 procento. Anksčiau 
skelbta, kad metinis BVP 
augimas trečiąjį ketvirtį sie-
kė 6 procentus.

Statistikų teigimu, verti-
nant gamybos metodu, tre-
čiąjį ketvirtį didžiausios tei-
giamos įtakos BVP pokyčiui 
turėjo pramonės, didmeninės 
ir mažmeninės prekybos bei 
informacijos ir ryšių įmonių 
veiklos rezultatai, neigiamos 
– žemės ūkio bei finansinės 
ir draudimo įmonių veiklos 

rezultatai.
Vertinant BVP išlaidų 

metodu, trečiąjį ketvirtį, 
palyginti su balandžio-lie-
pos mėnesiais, namų ūkių 
galutinio vartojimo išlai-
dos padidėjo 2,7 proc., val-
džios sektoriaus galutinio 
vartojimo išlaidos sumažė-
jo 0,2 proc., bendrojo pa-
grindinio kapitalo formavi-
mas (investicijos) sumenko 
5 procentais. Prekių ir pas-
laugų eksportas per ketvirtį 
padidėjo 2,8 proc., prekių 
ir paslaugų importas – 2,1 
procento.
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Minėta Pasaulinė AIDS diena, 
Lietuvoje nuosekliai mažėja 
sergamumas šia liga

Gruodžio 1 d. mini-
ma Pasaulinė AIDS diena. 
Šių metų minėjimo šūkis 
– „Įveikime netolygumus. 
Įveikime AIDS“.

Šiuo šūkiu Pasaulio svei-
katos organizacija siekia 
atkreipti šalių dėmesį į didė-
jančius pagrindinių ŽIV pas-
laugų prieinamumo netoly-
gumus, teigia Užkrečiamųjų 
ligų ir AIDS centras (ULAC).

Jo duomenimis, pasta-
ruosius penkerius metus, 
2016–2020 metais, stebimas 
nuoseklus sergamumo šia liga 
mažėjimas – atitinkamai ser-
gamumo ŽIV rodiklis suma-
žėjo nuo 7,5 iki 5 atvejų 100 
tūkst. gyventojų.

Tačiau treti metai iš eilės 
Lietuvoje daugėja ŽIV už-
sikrėtusių moterų. Prieš tre-

jus metus moterys sudarė 26 
proc., pernai – 30 proc. visų 
naujai diagnozuotų atvejų. 

 Taip pat keičiasi domi-
nuojantis ŽIV plitimo būdas 
– jau keli metai iš eilės do-
minuojantis būdas yra lytiniai 
santykiai.

Anot ULAC pranešimo, 
šiemet per dešimt mėnesių 
nustatyti 89 nauji ŽIV atvejai, 
tai yra 11 atvejų mažiau nei 
pernai per tą patį laikotarpį.

Šiemet diagnozuotas vie-
nas ŽIV perdavimo atvejis iš 
motinos vaikui.

Daugiausiai užsikrėtu-
siųjų nustatyta 30–44 metų 
grupėje.

Iš viso iki lapkričio 1 die-
nos Lietuvoje užregistruotas 
3551 ŽIV užsikrėtęs žmogus: 
2793 vyrai ir 758 moterys.

BNS inform.
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Lapkričio 26-osios kryžiažodžio atsakymai:
Vertikaliai:  Kamufl iažas. Stereo. Reostatas. Ikaras. Ietis. Tinamai. Antanas. Ilas. Lakta. 
Ksi. Rasos. Šri. Minia. Ėsti. Anglinas. SAR. At. Arsis. Pelagra. Varstotas. Las. As.
Horizontaliai: Svetur. Ašara. Meninis. Kalongas. Amas. LRT. Koiras. Miso. Ai. „Init“. 
„Mars“. NASA. Ašis. Akra. Lesinti. „Sel“. Teta. Ala. Adata. Ėras. Tinkas. Arasas. Tara. 
Sigitas.
Pažymėtuose langeliuose: ATIDUMAS

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Gruodžio 3 d. Naktį 0

Dieną 1
V, 
5-10 m/s

Vietomis plikledis

Gruodžio 4 d. Naktį -7
Dieną -2

P,
1-5 m/s

Vietomis plikledis

Gruodžio 5 d. Naktį -4
Dieną 0

R,
4-9 m/s

Gruodžio 6 d. Naktį -2
Dieną -1

R,
3-8 m/s

Orų prognozė gruodžio 3-6 d.

Nuo sausio nuvilkti automobilius galės 
ir ugniagesiai, savivaldybių, VSAT pareigūnai

Nuo sausio privers-
tinai nuvilkti ne vietoje 
pastatytus automobilius 
galės ne tik policija, bet ir 
ugniagesiai-gelbėtojai, sa-
vivaldybių viešosios tvar-
kos pareigūnai, kai kurie 
aplinkosaugininkai, Lie-
tuvos transporto saugos 
administracijos atstovai.

Vyriausybė Vidaus rei-
kalų ministerijos siūlymu 
trečiadienį pritarė apra-
šo, numatančio priversti-
nį transporto priemonių 
nutempimą, pakeitimams, 
kuriais išplečiamas ratas 
pareigūnų turinčių teisę pri-
imti tokį sprendimą, taip pat 
galinčių uždrausti vairuoto-
jui toliau važiuoti.

Pagal šiuo metu galiojan-
čias Administracinių nusi-
žengimų kodekso nuostatas, 
tokią teisę turi tik policijos 
pareigūnai.

Dėl priverstinio nuveži-
mo galės priimti policijos, 
savivaldybių, Priešgaisri-
nės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento, Valstybės 
sienos apsaugos tarnybos, 

aplinkos apsaugos valsty-
binės kontrolės, Lietuvos 
transporto saugos adminis-
tracijos pareigūnai.

Sprendimas priimtas at-
sižvelgiant į tai, jog nuo 
sausio reikšmingai keičiasi 
kai kurios Kelių eismo tai-
syklių nuostatos, tarp jų yra 
ir draudimas statyti automo-
bilius prie išvažiavimo iš 
daugiabučių kiemų.

Numatyta, kad tais atve-
jais, kai priverstinai nuve-
žamos transporto priemo-
nės savininko vietoje nėra, 
pareigūnas turės įrašyti su 
transporto priemone susi-
jusią informaciją į interak-
tyvią priverstinai nuvežtų 
transporto priemonių infor-
macinę lentelę.

Minėtos lentelės duome-
nys bus prieinami Bendrojo 
pagalbos centro darbuoto-
jams. Jeigu asmuo, neradęs 
automobilio, kreipsis tele-
fonu 112, jam bus suteikta 
informacija apie instituci-
ją, padėsiančią susigrąžinti 
transporto priemonę.

„Kadangi daugiausia su 
transporto priemonių sta-

tymu neleistinose vietose 
ir bešeimininkiais automo-
biliais susiduria Vilniaus 
miesto savivaldybė, tai jai 
ir siūloma sukurti interak-
tyvią priverstinai nuvežtų 
transporto priemonių infor-
macinę lentelę ir ją adminis-
truoti. Į lentelę būtų įrašoma 
informacija apie priverstinai 
nuvežtą transporto priemo-
nę (transporto priemonės 
valstybinis registracijos nu-
meris, markė, modelis) ir 
apie sprendimą dėl privers-
tinio transporto priemonės 
nuvežimo priėmusią insti-
tuciją“, – teigia ministerija.

Sprendimo projekte nu-
rodoma, kad Vilniaus savi-
valdybė pritarė siūlymui bei 
žada informuoti kitas savi-
valdybes, policiją,  Bendrąjį 
pagalbos centrą ir kitas su-
interesuotas institucijas apie 
interaktyvios priverstinai 
nuvežtų transporto priemo-
nių informacinės lentelės 
sukūrimą, suteiks visą rei-
kalingą informaciją ir pa-
galbą.
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Naujų automobilių rinka šiemet smuko 15,2 proc.
Lietuvoje sausio-lapkri-

čio mėnesiais įregistruota 
apie 32,9 tūkst. naujų len-
gvųjų automobilių – 15,2 
proc. mažiau nei atitinka-
mu laikotarpiu praėjusiais 
metais (38,82 tūkst.). 

Vien lapkritį naujų len-
gvųjų automobilių registra-
vimas smuko 55,1 proc. iki 
2 tūkst., kai pernai lapkritį 
jų registruota apie 4,5 tūkst., 
skelbia bendrovė „AutoTy-
rimai“, remdamasi „Regi-
tros“ duomenimis.

„Pagrindinės nuosmu-
kio priežastys išlieka tos 
pačios – dėl puslaidininkių 
stygiaus smarkiai sumažin-

ta daugumos automobilių 
modelių gamyba ir smar-
kiai apribotos galimybės 
patenkinti didelę reeksporto 
paklausą“, – teigiama pra-
nešime. 

Lapkritį asmeninių auto-
mobilių registravimas su-
mažėjo 59,1 proc. iki 1,77 
tūkst., tuo tarpu lengvųjų 
komercinių transporto prie-
monių apimtis išaugo 29,9 
proc. iki 261 vienetų. 

 Praeitą mėnesį Lietuvos 
naujų automobilių rinkoje 
pirmavo „Toyota“ markė 
(332 vienetai), antroje vie-
toje buvo „Volkswagen“ 
(302), trečiąją vietą užėmė 
„Škoda“ (137). Tarp presti-

žinių markių pirmavo BMW 
(69 vienetai).

Lapkritį tarp asmeninės 
paskirties automobilių lyde-
riavo „Volkswagen T-Roc“ 
(93), „Toyota RAV4“ (77), 
„Volkswagen T-Cross“ (59). 
Tarp lengvųjų komercinių 
automobilių populiariausi 
buvo „Fiat Ducato“ (71) ir 
„Renault Master“ (51).

Praeitą mėnesį įregis-
truoti 145 tikrieji elektro-
mobiliai (EV), tai 237,2 
proc. daugiau nei prieš me-
tus. Populiariausias modelis 
– „Dacia Spring“ (27). 2020 
metų lapkritį buvo įregis-
truoti 43 elektromobiliai.
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Lietuva atlyginimų augimu per metus 
nusileido Latvijai, aplenkė Estiją

Vidutinis paskaičiuo-
tas (bruto) darbo už-
mokestis Lietuvoje per 
metus pakilo mažiau nei 
Latvijoje, bet daugiau nei 
Estijoje.

Latvijos centrinė statis-
tikos valdyba paskelbė, jog 
vidutinis mėnesio atlygini-
mas iki mokesčių Latvijoje 
trečiąjį metų ketvirtį, pa-

lyginti su tuo pačiu laiko-
tarpiu pernai, išaugo 10,4 
proc., Lietuvoje – 9,9 proc., 
Estijoje – 7,8 procento.

Lietuvos vidutinio pa-
skaičiuoto atlyginimo dydis 
yra nepalyginamas su kitų 
dviejų Baltijos valstybių, 
nes Lietuvoje nuo 2019-ųjų 
darbo užmokestis buvo in-
deksuotas dėl įsigaliojusių 

mokesčių pasikeitimų, su 
darbo pajamomis susiju-
sius mokesčius konsolida-
vus darbuotojo pusėje.

Šiemet liepą-rugsėjį vi-
dutinis paskaičiuotas mė-
nesio darbo užmokestis 
Lietuvoje buvo 1598 eurai, 
Estijoje – 1553 eurai, La-
tvijoje – 1280 eurų.
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BALDAI

• Tachtą. Plotis 140 cm, ilgis 
200 cm. Šviesi spalva. Kaina 

70 Eur. Tel. 8 603 77 107. 
Rokiškis
• Puikios būklės 
raudonmedžio sekciją. Labai 
tvirta ir talpi. Matmenys: 
aukštis 2,0 m, plotis 2,0 m, 
žemesnės vietos aukštis 1,60 
m, gylis 38 cm. 
Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 625 11 069. 
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA
• Dujinius šildytuvus. 
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Tvarkingą veikiantį dulkių 
siurblį robotą Samsung. 
Pirktas naujas, naudotas 
apie pusę metų, garantija dar 

metams. Valdymas pulteliu 
ir programėle, jungiama 
per wi- fi . Sausas ir drėgnas 
valymas. Yra atsarginiai 
šepetukai, fi ltras, plovimo 
šluostė. Kaina 155 Eur. 
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Geros būklės šaldiklį 

Beko. Aukštis 135 cm, 
gylis ir plotis 54 cm. Kaina 
derinama. Kaina 130 Eur. 
Tel. 8 620 42 124. Rokiškis
• Mikrobangų krosnelę 
Panasonic. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 604 10 028. Rokiškis
• Naudotą tvarkingą gerai 
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ANEKDOTAI

Prasidėjus snygiui, 
kelininkai paskelbė 
labiausiai nustebusio veido 
konkursą.

***
Į policijos prašymą likti 

per pūgą namie sureagavo 
tik... kelininkai.

***
Norėjau vaikus visam 

gyvenimui aprūpinti. Bet 
neradau 2 Eur loterijos 
bilietui.

***
Per visokius Kalėdinius 

ir Naujametinius darbo 
vakarėlius aš visada 
nemokamai fotografuoju 
savo kolegas. O vat 
nuotraukas trinu jau jau už 
pinigus!

***
Kalbasi suvalkiečiai:

– Pone Petraiti, padarykite 
gražų gestą, paskolinkite man 
truputį pinigų.

– Pone Jonaiti, pinigų aš 
tamstai neduosiu,o vat gestą 
parodyti galiu!

***
Nori išeiti iš komforto 

zonos? Vesk!
***
Kas žino, kiek į kavą reikia 

pilti konjako ryte, kad jis būtų 
geras?

***
Kaip paaiškinti, kad Šėtoną 

galima iškviesti užkeikimais,o 
Dievo negalima? Tipo 
Šėtonas mažiau užimtas ar 
komunikabilesnis?

***
Mes su buvusia sutarėm 

taip: po skyrybų butas lieka 
jai, automobilis – man ,o 

vaikai – tam, kuris po skyrybų 
turės daugiau pinigų.  Todėl 
vaikai po skyrybų atiteko 
advokatui.

***
– Alio, Petrai,ką tau 

pagaminti vakarienei?
– Austrių su normandišku 

padažu !
– Na koldūnų, tai koldūnų!
***
Mūsų futbolininkai prarado 

formą, bet išlaikė turinį.
***
Nesvarbu, kad Temidei 

akys užrištos, ji pagal 
svarstyklių svorį spręsti gali, 
kiek kas davė kyšio.

***
Žiedų valdovas – tai Audi 

vairuotojas.
***
Kaip iškepti suvalkietišką 

kiaušinienę? Pirmiausia, 
pasiskolinti keptuvę...

***
Moteris būna jauna, kol 

pėdkelnes maunasi, o ne 
svogūnus į jas kiša.

***
– Kaip jūs švenčiate 

gimtadienius?
– Žmona – restorane, o aš – 

raudonu pieštuku kalendoriuje.
***
Skamba telefonas. Ragelį 

pakelia vyras:
– Alio, raguotasis, žmona 

namie?
Žmona paskui paaiškino, 

kad kažkas apsiriko numeriu.
Po kurio laiko vėl 

skambutis, atsiliepia vyras. 
Ragelyje:

– O tu ne tik raguotas, bet 
dar ir vėpla.

***
Tikybos mokytoja klausia 

Petriuko:
– Kas viską mato ir girdi?
– Mūsų kaimynė.
***
– Kaip tavo dukrai 

gyvenimas susiklostė?
– Puikiai. Vyras myli, 

kailinius perka, po kurortus 
vežioja.

– O sūnui?
– O sūnui bjaurybė 

papuolė. Tai jai kailinius pirk, 
tai į kurortą vežk.

***
Po kelių savaičių pažinties 

mergina klausia vaikino:
– Ar jau ne laikas 

mane supažindinti su tavo 
artimaisiais?

– Bus sudėtinga: žmona – 
komandiruotėje, o vaikai – pas 

uošvienę.
***
Motina auklėja senbernį:
– Petrai, tau jau 

keturiasdešimt. Už tave jau ne 
mama, o žmona turi spręsti!

***
Ruošiasi vyras į žvejybą. 

Žmona šaukia:
– Jonai, tu meškerę palikai!
– Velniop ją! Dar pamesiu...
***
Sėdi du inteligentai operoje. 

Vienas klausia:
– Kaip tau atrodo, gerai 

dainuoja mano žmona/
– Negirdžiu.
– Klausiu, ar gerai dainuoja 

mano žmona?
– Negirdžiu, šita kvaiša 

scenoje bliauna kaip 
skerdžiama!

***
Pirmiausia išėjo iš namų 

žmona. Paskui pabėgo šuo ir 
dingo katinas. Dabar žiūriu, 
kaip žuvytės velka akvariumą 
durų link.

***
– Jūsų dukra ką tik sutiko 

tapti mano žmona.
– Pats kaltas, nereikėjo čia 

kas vakarą trintis.
***
Jei jūs grįžote iš 

komandiruotės, o namai 
sutvarkyti, valgyti išvirta, 
vaikai ramiai žaidžia, žmona 
mezga, vadinasi... jie sugadino 
jūsų kompiuterį.

***
Sėdi vyrukas ir katinas ant 

stogo. Vyrukas guodžiasi:
– Mano žmona trynukus 

pagimdė. 
Katinas:

Leidžiamas antradieniais ir
penktadieniais
Laikraščio tiražas – 1030 egz.
Laikraščio elektroninės versijos 
tiražas – 2000 egz.
Redakcija už skelbimų, reklamos 
ir užsakomųjų straipsnių turinį 
neatsakoISSN 2351-7433 Neturint raštiško UAB Rokiškio Sirena sutikimo, bet kokią laikraščio „Rokiškio Sirena” informaciją kopijuoti ir platinti griežtai draudžiama

Leidėjas – UAB „Rokiškio Sirena“, Nepriklausomybės a. 12, Rokiškis,
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Skelbimai priimami: www.rokiskiosirena.lt, UAB Zirzilė, Panevėžio g. 12-1 Rokiškis
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– Nesinervink taip, 
kažkaip išdalinsi.

***
Prekybos centre vyras 

stumia pilnutėlį vežimėlį. 
Žmona griebiasi už galvos:

– Mes tualetinį popierių 
pamiršom!

– Nesijaudink, sprendžiant 
iš to, kiek čia pririnkai, mes 
ritinėlį susuksim iš kasos 
čekio.

***
Petras buvo vedęs penkis 

kartus, todėl apie raganas 
išmanė geriau už bet kokį 
inkvizitorių

***
Vyras su žmona lovoje 

Žmona:
– Palinkėk man nakčiai ko 

nors malonaus...
– Gero apetito.
***
Pačią didžiausią 

magnetinę audrą išgyveno 
inžinierius Petras, žmonai 
dešimtųjų santuokos metinių 
proga padovanojęs šaldytuvo 
magnetuką.

***
Kai siurbiu kilimą, vis 

užduodu sau klausimą: kodėl 
žmona ir katė vis dar ne 
plikos?

***
Žmona visą dieną sėdėjo 

prie kompiuterio. Grįžo 
vyras. Ji, nenuleisdama akių 
nuo monitoriaus, klausia:

– Ar perkąsti nenorėtum?
– O taip. Interneto kabelį.
***
Noriu į Havajus, ten visko 

yra: saulė žmonai, vaikams 
smėlis, ryklys – uošvienei.

AUGALAI

veikiančią dujinę viryklę 
su elektrine orkaite Bosch. 
Kaina 110 Eur. 
Tel. 8 601 24 889. Rokiškis
• Kelis kartus naudotą kavos 
aparatą. Kaina 400 Eur. 
Tel. 8 627 58 911. Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašina 
Čaika 134. Kaina 65 Eur. 

Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Gerai veikiančią skalbinių 
džiovyklę Whirpool. Kaina 
90 Eur. Tel. 8 694 01 027. 
Rokiškis
• Mikrobangų krosnelę 
Panasonic. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Naują dujinį šildytuvą. 
Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 647 10 234. Rokiškis
• Naudotą puikiai veikiantį 
šaldytuvą Bosch. A++ 
energijos klasė. Matmenys: 
170x60x60. Apačioje 3-jų 
stalčių šaldiklis. Kaina 70 

Eur. Tel. 8 615 37 295. 
Rokiškis

• Turiu sidabrinių eglučių, 
15 Eur - 1-1,2 m, mažesnės 
nuo 50 cm iki 1 m - 8 Eur. 
Esame šalia Laibgalių k., 
galite atvykti, rezervuoti. 
Tel. 8 677 15 010. Rokiškis
• Eglutes ir šakas šventėms. 
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju 5 durų spintą 
su antresolėmis. Išsivežti 
patiems. Tel. 8 670 13 404. 
Rokiškis
• Gal kam reiktų draugės 
ar draugo? Uljanavos 
soduose glaudžiasi benamiai 
4 katinėliai su kate. Bus 
sterilizuoti ir vėl paleisti 
soduose. Padėkite surasti 
katinėliams namus, ateina 
žiema. Tel. 8 674 79 530. 

Rokiškis
• Dovanoju 3 l talpos 
stiklainius. 50 vnt. 
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Dovanojamas šuniukas. 
Augs nedidelis. 
Tel. 8 626 70 112. Rokiškis
• Dovanoju didelį klojimą. 
Reikia patiems nusigriauti. 
Stogas – šiferio, daug geros 
medienos. Pandėlio sen. 
Tel. 8 615 53 912. 
Rokiškis
• Atiduodame geros būklės, 
didelį kiekį naudoto šiferio. 
Tel. 8 689 86 128. 
Rokiškis
• Dovanojame kalytę ir 
patiną. Tel. 8 654 34 282. 
Rokiškis
• Dovanojame didelę patelę 
žuvytę Amerikos Cichlidą. 
Tel. 8 693 82 442. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Beveik naujas naudotas 

2 kartus ausines 
Samsung Buds. 
Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 625 23 063. 
Rokiškis
• Redmi Note 9S, 
6/128 GB. Kaina 
180 Eur. 
Tel. 8 601 14 335. 
Rokiškis
• Gerai veikiantį 
telefoną Huawei 
Y5P 2020. 
Skilęs, naudotis 
netrukdo. 
Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 694 01 027. 
Rokiškis
• Naują guminį 
dėkliuką Samsung 
S3 telefonui. Kaina 
8 Eur. 
Tel. 8 699 40 040. 
Rokiškis


