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Informacija apie COVID-19 situaciją rajone: 
vėl pakilome į antrąją vietą Lietuvoje

Praėjusią savaitę mūsų ra-
jone patvirtinti 209 covid-19 
atvejai (lapkričio 29 d. - ke-
turiasdešimt, lapkričio 30 d. - 
penkiasdešimt trys, gruodžio 1 
d. - keturiasdešimt šeši, gruo-
džio 2 d. - trisdešimt keturi, 
gruodžio 3 d. - trisdešimt du, 
gruodžio 4 d. - keturi nauji 
atvejai).

 
Šiuo metu rajone serga 318 

asmenų.
Viso nuo epidemijos pradžios 

rajone fiksuota 3 862 susirgimo 
atvejai, pasveiko 3 348 rajono 
gyventojai.

Viso nuo epidemijos pradžios 
mūsų rajone nuo covid-19 mirė 

86 žmonės.    
Pagal naujų atvejų skaičių per 

14 dienų 100 tūkstančių gyven-
tojų Rokiškio r. savivaldybė vis 
dar patenka į labiausiai sergančių 
savivaldybių trejetuką Lietuvo-
je ir iš trečios vietos vėl pakilo į 
antrąją:

1 vietoje - Jonavos r. sav. 
(1712,9 atvejų 100 tūkst. gyven-
tojų)

2 vietoje - Rokiškio r. sav. 
(1570,1 atvejų 100 tūkst. gyven-
tojų)

3 vietoje - Druskininkų sav. 
(1567,1 atvejų 100 tūkst. gyven-
tojų).

„Rokiškio Sirenos“
inform.

Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos soc. pedagogė 
„Tamo” dienyne... pardavinėjo striukę

Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazi-
jos moksleiviai su „Rokiškio Sirena” pasidalino 
nuotraukomis iš elektroninio dienyno „TAMO”, 
kuriame viena iš gimnazijos socialinių pedagogių 
bando parduoti striukę. 

Kaip vertina tokį mokyklos darbuotojos elgesį, 
klausėme Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimna-
zijos direktorės Dianos Guzienės.

„Apie tokį darbuotojos skelbimą nežinojome tol, 
kol nesusisiekėte jūs. „Tamo” pranešimus mato tik 
tie vartotojai, kuriems jie adresuoti (šiuo atveju pra-
nešimas buvo adresuotas mokiniams). Gimnazijos 
„Tamo” administratoriui jis nebuvo adresuotas, to-
dėl mes jo ir nematėme. Paklausus soc. pedagogės 
apie šį pranešimą, pedagogė pati patvirtino įvykusį 
faktą.

„Tamo” dienynas yra sistema, kurioje yra griež-
tos atskaitomybės dokumentai. Neginčytina, jog 
gimnazijos soc. pedagogė pasielgė netinkamai. 
Elektroninis dienynas tikrai nėra tinkama vieta tal-
pinti tokius skelbimus, todėl toks neapgalvotas dar-
buotojos poelgis bus atitinkamai įvertintas” - ko-
mentavo gimnazijos direktorė.

Primename, jog asmeninius skelbimus nemoka-
mai visada galite talpinti portale Rokiskiosirena.lt .

„Rokiškio Sirena“ inform., 
TAMO dienyno nuotr.

Anykščių rajone nuo kelio nuvažiavo 
iš Rokiškio vykęs mikroautobusas su keleiviais

Anykščių rajone ketvirtadienio rytą nuo kelio nuvažiavo mi-
kroautobusas su keleiviais.

Per avariją nukentėjo vienas keleivis, jis paguldytas į ligoninę, pra-
nešė policija.

Avarija įvyko prieš 9 val., sningant, kelyje Radiškis–Anykščiai–
Rokiškis.

Vingyje į kairę nuo kelio į dešinę pusę nuvažiavo ir apvirto „Ford“ 
markės mikroautobusas, vairuojamas 50 metų vyro.

Iš šešių keleivių nukentėjo vienas jų, 54 metų vyras. Jis nuvežtas į 
ligoninę.

Privačiai bendrovei priklausantis mikroautobusas važiavo iš Rokiš-
kio į Anykščius.

„Rokiškio Sirena“ inform.

Avarijoje Panevėžio ir Vilties gatvių sankryžoje nukentėjo žmogus

„Rokiškis hybrid“ suplanavo 60 MW saulės elektrines
Lapkritį įregistruota An-

driaus Čypo bendrovė „Rokiš-
kis hybrid“ planuoja įrengti 60 
megavatų (MW) galios saulės 
elektrines Rokiškio rajone, Ka-
majų seniūnijoje.

„Dabar vyksta specialaus pla-
no rengimas, turėtume visus 
leidimus turėti per ateinančius 
metus. Tada yra planai vykdyti 
statybą 2023 metais“, – BNS sakė 
A. Čypas. 

Pasak jo, Rokiškio rajonas pa-
sirinktas dėl geros geografinės 
padėties, be to, šalia vystomas ir 
iki 70 MW galios vėjo jėgainių 
parkas. Investicijų vertės jis ne-
atskleidė. 

„Ten palankios sąlygos, gera 
dislokacija tokiam saulės parkui 
vystyti, šalia statome ir vėjo elek-
trinių parką, tai bus ir saulės, ir 
vėjo vienoje vietoje. Kitais me-

tais jau bus pastatytos visos jė-
gainės“, – sakė A. Čypas.

Pasak jo, daugiau saulės elek-
trinių bus vystoma ir Jonavoje, ir 
Anykščiuose, kur neseniai gautas 
leidimas 65 MW saulės elektri-
nėms.

Registrų centro duomenimis, 

„Rokiškis hybrid“ numato gamin-
ti, perduoti, paskirstyti bei par-
duoti elektrą, statyti jos sistemas 
ir inžinerinius statinius. Įmonės 
įstatinis kapitalas siekia 2,5 tūkst. 
eurų, ji įregistruota lapkričio 18 
dieną.

BNS inform.

Gruodžio 3-ąją, apie 19.30 val. Rokiškyje, Pane-
vėžio ir Vilties gatvių sankryžoje susidūrė du auto-
mobiliai: Audi ir Ford. Vienas automobilis važiavo 
pagrindiniu keliu, kitas – nuo Angelės laidojimo 
namų.  Ford markės automobilis priekiu įvažiavo 
į Audi vairuotojo ir keleivio dureles. Eismo įvykio 
metu, pirminiais duomenimis, nukentėjo žmogus. 

Liudininkai vylėsi, kad sužalojimai bus nesun-
kūs. 

Į įvykį atvyko du greitosios medicinos pagal-
bos ir du policijos ekipažai. Pareigūnai tiria įvy-
kio aplinkybes.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Savaitės policijos įvykių apžvalga
Lapkričio 29 – gruodžio 5 

dienomis Panevėžio apskrities 
policija pradėjo 45 ikiteisminius 
tyrimus (praėjusią savaitę – 51).

Per savaitę buvo pradėti 3 iki-
teisminiai tyrimai dėl vagysčių (1 
– iš negyvenamų patalpų, 1 – iš 
gyvenamojo namo ar buto, 1 – iš 
gyvenamojo namo kiemo). Vie-
na vagystės įvykdyta Panevėžio 
mieste, 1 – Panevėžio rajone, 1 
– Kupiškio rajone. Vagysčių šią 
savaitę neregistruota Biržų, Pas-
valio, Rokiškio rajonuose.

Pradėti keturi ikiteisminiai ty-
rimai dėl sukčiavimo, 3 – dėl vie-
šosios tvarkos pažeidimo, 2 – dėl 
turto sugadinimo.

Lapkričio 29 – gruodžio 5 die-
nomis apskrities keliuose buvo 
registruoti penki įskaitiniai (kai 
nukentėjo žmonės) eismo įvykiai. 
Jų metu sužeisti penki automobi-
lio vairuotojai ir penki keleiviai. 
Policijos pareigūnai sustabdė 3 

neblaivius vairuotojus, kuriems 
nustatyta, kad kraujyje yra dau-
giau nei 1,5 promilės alkoholio, 
todėl taikoma baudžiamoji atsa-
komybė. Du neblaivūs vairuoto-
jai prie automobilio vairo sėdo 
Panevėžio mieste, 1 – Pasvalio 
rajone.

Prasidėjus žiemai registruoja-
ma vis daugiau įskaitinių eismo 
įvykių, kuriuose nukenčia auto-
mobilių vairuotojai ir keleiviai.

Primename, kad žiemos sąly-
gomis vairuoti reikia ypač atsar-
giai, kadangi dėl slidžios kelio 
dangos atsiranda pavojingo ma-
nevravimo rizika, o stabdymo ke-
lias gali staigiai didėti. Vairuotojų 
prašome atsižvelgti į kelių būklę 
ir rinktis saugų, o ne maksimaliai 
leistiną važiavimo greitį, nedaryti 
staigių manevrų, išlaikyti didesnį 
atstumą. Taip pat labai svarbu pa-
sirūpinti savo automobilio tech-
nine būkle.

Panevėžio VPK inform.

Išdaužė automobilio langus
Gruodžio 2 d. apie 11.10 val. pranešta, kad Rokiškyje, Vilties 

g., išdaužti automobilio „VW“ langų stiklai. Nuostolis – 300 eurų.
Panevėžio VPK inform.
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Kam rūpi nevykėlio nuomonė, arba linkėjimai tamsios atminties „Admirolui Kuziai“
BRYDĖS

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
Iš ko galima atpažinti žmogų, 

kuris, kaip pas mus, aukštaičius 
sakoma, bačkoj augintas ir pro 
špunką penėtas? Kuo tamsesnis, 
bailesnis padaras ir tokių padarų 
visuomenė, tuo labiau jai rūpi, ką 
kiti apie ją mano. Tačiau vertina-
masis neretai pamiršta paklaus-
ti – o kas yra vertintojas? Ar tik 
vertintojai nebūna pagal prin-
cipą: kai pats esi visiškas plak-
tukas, tai visur aplink vaidenasi 
mūsiškai čviekai, bendrine kalba 
– vinys.

Ką žmonės pasakys yra esminis 
pirmykštės bendruomenės bruožas. 
Mes – tokie, o kiti, už tvoros – ne 
tokie. Ir tas „tokumas“ yra kaip 
genų rinkinys, perduodamas iš kar-
tos į kartą. Pagal kurį atpažįstami 
ir savi, ir priešai. Kai tavo pasaulio 
akiratis yra iki pirmojo miško (dau-
gelis pirmykštės bendruomenės 
žmonių savo trumpą gyvenimą pra-
gyvendavo net ir nenuėję iki kito 
kaimelio už to nelemto miško), o 
miške veisiasi ne tik piktos meškos 
bei vilkai, bet ir visų rūšių ir porū-
šių piktosios dvasios, noro pažinti 
pasaulį, sutikite, nedaug. Tada svar-
bu, kad tave pripažintų ir vertintų 
savi. Kad būtum teisingai saviškas, 
nes tik saviems leidžiama vesti, nes 
tik savas imdavo į žmonas, ir savi 
augindavo tokių pat savų kartą. 
Maištininkus, nevykėlius ir kito-
kius, staiga tapusius ne savais, iš-
mesdavo iš genties. Išgrūsdavo į tą 
patį mišką su meškomis ir velniais. 
Ir jie amžiams pranykdavo tanky-
nėse. Būti ne savam reiškė mirti. O 
kas pripažindavo, kad žmogus sa-
vas ar ne savas? Teisingai – kaimo, 
genties taryba. Tačiau tas savišku-
mas turėjo paslėptą visa naikinantį 

nuodą, kuris iš esmės ir žlugdė ma-
žas bendruomenes: kraujomaišą. 
Uždaroje bendruomenėje užtekda-
vo kelių kartų, kad žmonės taptų 
artimais giminaičiais, su visomis iš 
to išplaukiančiomis pasekmėmis. 

Šaltojo karo laikotarpiu Sovietų 
sąjunga iš esmės ir tapo, kad ir dide-
le, bet labai uždara bendruomene. 
Kurios akiračius ribojo išorinė ge-
ležinė siena. Ir tik laimingiesiems 
pavykdavo pamatyti soclagerio, 
kitaip sakant, Varšuvos pakto šalis. 
Kiti, kam nenuskilo, toliau savo 
kaimo ar miestelio nematė. Ir kaip 
pirmykščiais laikais miškas, taip 
Šaltojo karo metu Vakarų Europa 
ar JAV, viena vertus, buvo baisus 
kapitalistinis velnias, kita vertus, jo 
irštva buvo kupina gėrybių, dėl ku-
rių tą pačią akimirką daugelis būtų 
nedvejodami pardavę sielą – džin-
sai, kasetinis magnetofonas. Mums 
nuskilo labiau – čia dar buvo įma-
noma katkarčiais įsigyti lenkiškos 
kosmetikos ar vengriškus batukus, 
skėtį (kai buvo tiesiamas naftotie-
kis). Žinoma, už beprotišką kainą. 
Ir tokį turtą, kaip, pavyzdžiui, le-
gendinį kremą „Ponds“, saugodavo 
ypatingiems gyvenimo atvejams. 
Kaip šaldytuve majonezą ar žirne-
lius, ar kristalines taures indaujoje. 

O toliau buvo visa vienoda: vie-
noduose daugiabučiuose vienodi 
baldai, vienodos sekcijos, kuriose 
ir daiktai buvo sudėti vienodai. Juk 
ne veltui pati populiariausia sovie-
tinė komedija yra apie tai, kad vy-
rukas sumaišė miestus ir butus, ir 
netgi to nepastebėjo. 

Ir mes, lietuviai, tame soclage-
ryje buvome... beveik savi. Labu-
sai, pas kuriuos kava patiekiama 
puodeliuose, o degtinė – mažyčiuo-
se stikliukuose, o ne granionuose 

stakanuose (baisiose sovietinėse 
stiklinėse). Kur maistas buvo ser-
viruojamas lėkštutėse, o ne aliumi-
nio bliūdeliuose. Kažkokie pusiau 
fašistai, kurie kalbėjo keista kalba, 
kurią kažkodėl labai saugojo. Kur 
pokariu nedrįso vykti specialistai, o 
tiksliau, kolonistai, nes (kaip rodė 
rusų dokumentiniuose filmuose iki 
Putlerio režimo ir cenzūros) tų lai-
kų liudininkai kalbėjo, jog niekas 
tiksliai nežinojo, kas toje Pribalti-
koje vyksta, bet suprato, kad ten – 
neramu. Vėliau Baltijos šalys tapo 
tokiais adaptuotais socializmui Va-
karais, tokia beveik Europa. Kur ir 
kalbėta drąsiau, kur tarpo menas, 
ypač teatras. 

Ir staiga atėjo soclageriui tie bai-
sūs 1990-ieji. Ir plačiosios tėvynės 
liaudis nuoširdžiai nesuprato, kaip 
ir dabar nesupranta, ko mes veržė-
mės lauk. Kodėl mes nenorėjome 
būti ta sava, parodomąja prijaukin-
tų ir adaptuotų Vakarų versija. Mes 
norėjome laisvės. Ir ją pasiekėme. 
Ir dar baisiau, išėjome pas tuos, 
kuriuos soclagerio propaganda pai-
šė kaip pačius baisiausius velnius. 
Mes tapome Europos Sąjungos, ir 
dar baisiau – NATO nariais. Pama-
žu atėjo graudus suvokimas, kad 
mūsų taip paprastai nebesusigrą-
žinsi.

Bet ir mumyse dar labai daug 
sovietinio pašalo. Kur jis matomas 
pirmiausia? Pažvelkite į televizijos 
programas. Tik pastaruoju metu 
Rusijos minkštoji galia – televizi-
jos filmai, serialai užima šiek tiek 
mažesnę eterio dalį. Bet vis tiek 
daug. Pavyzdžiui, „Ekstrasensų 
mūšis“. Ar ne per daug dėmesio 
laidai, kuri nuo pirmos iki pasku-
tinės minutės surežisuota? Jei ne-
tikite, susiraskite Boriso Sobolevo 
keturių dalių dokumentinį filmą 
„Einantys velniop“ („Iduščije k 
čiortu“), kuriame demaskuota visa 
ši industrija. O mūsų liaudžiai šis 
šlamštas siūlomas. Kaip ir rusiški 
filmai valstybinių švenčių proga, 
kaip tenykščių žvaigždžių koncer-
tai.

Ir ana pusė viltingai žiūri į mus, 
kiek gi tas imperinis nuodas, ta visa 
žudanti radiacija mumyse dar švyti. 
Tai koks mūsų aktorius, režisierius 
(taip visai atsitiktinai dirbantis ir 
kuriantis Maskvoje) propagandono 
Poznerio laidoje ima ir pašlovina 
šiandieninę Rusiją. Tai jų „tualeto 
bakeliai“ (slivnyje bački), tipo Ska-
bejeva, Simonian ar Solovjovas, 

kuriuos rimtai gali žiūrėti nebent 
vieno Rokiškio galo gyventojai, 
papila apie mus purvo. Išvadina 
„nevykusia valstybe“ (nedogosu-
darstvo, nedorespublika). Na ir?

Kiek mumyse sovietinės radiaci-
jos, rodo mūsų reakcija į tokius da-
lykus. Apie mus pasakė. Na ir kas? 
Ar katei rūpi, ką už nugaros apie ją 
cypia žvynės? Koks skirtumas? Lai 
tie, kuriems, kaip špygą rodydama 
viena jų čiabuvė nuo degtinės išti-
nusiu veideliu, šaukė: „vaš inernet 
nam i n***ui nenužon“, galvoja ką 
nori. Kam rūpi nevykėlių nuomo-
nė? Kodėl mes į ją turime kreipti 
dėmesį?

Kodėl nevykėlių? Nes mes ben-
drojo vidaus produkto kiekiu vie-
nam gyventojui aplenkėme vieną 
šeštąją sausumos, kurioje yra visa 
Mendelejevo lentelė. Nes mes gy-
vename ir uždirbame kelis kartus 
daugiau, nei jie. Nes mūsų pensi-
ninkai gauna kelis kartus geresnes 
pensijas. Nes mūsų ligoninėse neis-
terikuoja gydytojai, kad nėra vietos 
net koridoriuje paguldyti nuo co-
vido mirštančią bobutę. Nes mūsų 
ligoninėse koridoriuose nestovi 
lovos, o tarp jų – lietaus vandeniui 
surinkti skirti burnaprausiai bliūdai 
ir rėčkos. Nes mūsų ligoninėse ant 
galvų pacientams netrupa tinkas. 
Nes net mažiausiose kaimo mo-
kyklose vaikai neina į lauko būde-
les, ir valgyklose jiems duodamas 
maistas, o ne makaronų košė su 
duona (likusius produktus išvogė). 
Nes pas mus gaisrinė nelekia 50 
km į gaisrą bekele. Ir mūsų mote-
rys „po špalam“ netempia traukinio 
vagono su duona. Nes pas mus nie-
kas didžiulėmis policijos pajėgo-
mis nemedžioja šamano su karučiu. 

Nes rusų blogeriai, tiesiog per 
google maps lygindami mūsų ato-
kiausius gluškaimius su jų miestais, 
stebisi – kaip pas mus gražu ir tvar-
kinga. Žaluma, medeliai, švarios 
gatvės. Gal mūsų kariuomenė ir ne-
didelė, bet ji saugo šalies sienas. Iš 
mūsų karinių laivų niekas nevagia 
inkarų ir variklių, ir pasaulio nejuo-
kiname tamsios (tiesiogine prasme) 
atminties pačiu „pavojingiausiu“ 
lėktuvnešiu „Admirolas Kuzneco-
vas“, kurį patys rusai vadina tiesiog 
„Admirolu Kuzia“. Tai jis, vos pa-
sivilkdamas ir dūmindamas šliaužė 
per tarptautinius vandenis į Siriją, 
tai sugedo, tai nuo denio lėktuvus 
paskandino, tai remontuojamas su-
gebėjo paskandinti doką. Tobulas 

kenkėjas. 
Kad ir kokie jų akyse maži 

būtume, mes bent jau negąsdina-
me priešų ir draugų, o labiausiai 
– savų... nupieštomis raketomis. 
Arba tikromis, radioaktyviomis, 
kaip užpernai, kai radioaktyvus 
debesis po nesėkmingų raketos 
bandymų, nukeliavo vos ne iki pat 
Maskvos. Gal mes ir turime ne pa-
čią geriausią valdžią, bet po dviejų 
su puse metų turėsime galimybę 
ją pakeisti. O Rusijoje jau užaugo 
karta, kuri nieko kito soste be Puti-
no ir nematė. 

Mes išėjome už miško, ir iš savų 
tapome jiems svetimais. Svetimais, 
kuriuos taip rūpi susigrąžinti. Ku-
rių sėkmė bado akis. Į kuriuos žiū-
ri, kaip nevykėlis į kaimyno kiemą. 
Žiūrėk, ale tu matai, žolę pjauna, 
braškes sodina. Pas jį kieme ir gė-
lės žydi, ir avietės sirpsta. Kurgi 
nesirps. Tai jis, brudas šioks toks ir 
anoks, prie chebros negeria, žmo-
nos nevaiko, dirba. Durnelis, ku-
riam sekasi. 

O „protingam“ kaimynui – lyg 
tyčia visur nesiseka. Nes tol, kol 
tas save protingu laikantis nevy-
kėlis žiūri į kaimyno kiemą, sa-
vajame piktžolėmis užžėlė daržas, 
sukrypo gryčia ir stogas kiauras. Ir 
šašlykams pinigų nėra. Nes užuot 
dirbęs, jis vėpso į kaimyno daržą. 
O ar tam, darbščiam, rūpestingam 
kaimynui turi būti įdomi tokio 
kvailio nuomonė? Kiek ji vertin-
ga, kad gaištų laiką jai išklausyti 
ar į ją atsakyti? Protingas į gin-
čus nesivels, nes jis, užuot gaišęs 
laiką ginčui su nevykėliu, tiesiog 
nuravės braškes, palaistys gėles ar 
jaukiam savaitgaliui pasigamins 
šašlykų porciją. Lai springsta tul-
žimi nevykėlis, užuodęs gardėsių 
kvapą.Tai ir mes mažiau žiūrėki-
me, ką savo nedolaidose apie mus 
kalba Solovojovai, Skabejevos ir 
kiti priekvailiai propagandonai. 
Žiūrėkime savo namų, šeimos, ir 
valstybės. Stenkimės, kad juose 
būtų dar šviesiau, šilčiau ir jau-
kiau. Kad turtėtų ir stiprėtų mūsų 
šalis. Didžiuokimės ja, kaip savo 
darbų, idėjų ir kūrybišumo įkūni-
jimu, kaip trimis dešimtimis metų 
atkaklaus darbo. Ir lai už nugarų 
šnypčią tie, kurie turėjo ir tebe-
turi visas galimybes tapti gerovės 
valstybe, bet užuot kūrę ją, kuria 
naują „Admirolų Kuzių“, kovinių 
robotų Fiodorų ir animacinių rake-
tų generaciją.

Laukiniais gyvūnais pasirūpinsite jų nešerdami
Aplinkos apsaugos departamento pa-

reigūnai atkreipia dėmesį: šiuo metu dar 
nėra labai didelės sniego dangos ir lauki-
niai žvėreliai gali misti natūraliu gamtos 
teikiamu maistu. Todėl itin svarbu, kad 
žmonės laukinių paukščių ir gyvūnų 
nešertų.

„Iškritus sniegui dažnai susimąstome 
apie laukinius gyvūnus ir paukščius. Ar 
jiems viskas gerai? Ar jie turi maisto? Gal 
jiems šalta? Visi šie klausimai labai žmo-
giški ir rūpestingi, bet svarbu žinoti, kad 
laukinių gyvūnų maitinti nereikia, jie vis 

dar gali susirasti maisto gamtoje. O nele-
sinami paukščiai, tarkim, gulbės, vado-
vaujasi instinktais ir migruoja į šiltuosius 
kraštus“, – teigia Panevėžio gyvosios gam-
tos apsaugos inspekcijos viršininkė Mantė 
Ramanauskienė.

Aplinkos apsaugos departamentas pri-
mena – tik pastebėję ir įsitikinę, kad lauki-
niam gyvūnui reikalinga pagalba, kreipki-
tės visą parą veikiančiais Gyvūnų globėjų 
asociacijos telefonais 8 655 70058 arba 
8 686 44828. O išskirtiniais atvejais, kai 
reikalinga ir kitų tarnybų pagalba, galima 

skambinti Skubiosios pagalbos tarnybų te-
lefonu 112.

Pasak aplinkosaugininkės, tai, kuo lau-
kiniai gyvūnai minta gamtoje, labai skiriasi 
nuo to maisto, kurį jiems neša žmonės, to-
dėl šeriami gyvūnai gali sunegaluoti. „Tai-
gi maitindami laukiniams žvėreliams la-
biau kenkiate nei padedate, todėl tai daryti 
draudžiama“, – pabrėžia M. Ramanauskie-
nė. Laukinius gyvūnus vilioja ir žmonių 
paliekamos maisto atliekos, nes natūralioje 
aplinkoje gyvūnams maisto tenka paieš-
koti ilgiau. „Žmonės pagelbėti gamtai gali 

nepalikdami atvirų maisto atliekų arba jas 
surinkdami, nes būtent jos vilioja laukinius 
gyvūnus į urbanizuotas teritorijas. Taip pat 
svarbu atkreipti dėmesį, jei gyvūnas vaikš-
to miesto teritorijoje ar prie gyvenamųjų 
namų, tai yra natūralu. Dažnu atveju gy-
vūnas tiesiog priartėja prie lengvai pasie-
kiamo maisto ir pasimaitinęs grįš į gamtą. 
Todėl svarbu įvertinti tai, kad gyvūnas yra 
sveikas ir jam pagalba nereikalinga“, – pri-
duria Panevėžio GGAI viršininkė.

Šiomis dienomis temperatūrai, dar 
itin stipriai nenukritus, nereikėtų lesinti ir 

paukščių. Geriau pasirūpinkite inkilais, ku-
riuose paukščiai galės rasti užuovėją tem-
peratūrai nukritus žemiau –10 °C.

O kad gulbės išskristų žiemoti į šil-
tuosius kraštus, nelesinkite. Taip jos galės 
vadovautis savo natūraliais instinktais ir iš-
skristi. Jei pastebėjote prie ledo prišalusių 
paukščių, pirmiausia pabaidykite ir įsiti-
kinkite, ar jie tikrai prišalę. Ledo sukaus-
tyti paukščiai akivaizdžiai bando ištrūkti 
arba nepajuda iš vietos bent dieną.

Aplinkos apsaugos
departamento inform.
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Rokiškio eglutė įžiebta. Rokiškėnams ji – pati gražiausia
Penktadienio, gruodžio 3-osios vakarą, iškil-

mingai įžiebta eglutė Nepriklausomybės aikštėje. 
Iš pradžių į ją rokiškėnai rinkosi ne itin gausiai: 
didžiulė minia prie scenos susibūrė vos praside-
dant renginiui.

Pirmiausia vaikus ir tėvelius linksmino pasakos 
„Ledo šalis“ veikėjai – princesės Ana ir Elza bei 
jų bičiulis besmegenis Olafas. Kurį Senelis Kalėda 
pavadino „susmegeniu“ – mat šis pasirodė net 
labai galvotas.

Kol mažesnieji vaikai linksminosi prie scenos, 
vyresnieji rado tinkamą panaudojimą komuna-
lininkų sustumdytoms aikštės pakraštyje sniego 
pusnims. Jos tapo ir patogia pakyla iš aukščiau 
pažiūrėti į šventę, ir čiuožti, ir net sniego gniūžtė-
mis pasimėtyti.

Be dėmesio neliko, kad ir mažytė, bet jauki 
mugė. Joje: ir tradiciniai kiniški niekučiai, ir kalė-
dine simbolika papuošti megztiniai bei pirštinės, 
ir auksarankių paruošti šventiniai suvenyrai. Ir 
duonos, ir dešros, ir sūrių čia buvo siūloma.

Visgi daugiausia dėmesio šaltą vakarą sulaukė 
kavos ir kitų karštų gėrimų pardavėjai.

O šventei įsisiūbavus, kad ir ne iš pirmo karto, 
pavyko bendromis vedėjų ir žiūrovų pajėgomis 
prisikviesti ir spalvingąjį Kalėdų traukinuką. Ku-
ris į svečius atvežė Senelį Kalėdą, jo šauniuosius 
palydovus nykštukus. Rajono meras Ramūnas 
Godeliauskas, sveikindamas susirinkusiuosius, 
ragino prasmingai praleisti Adventą ir smagiai 
sutikti Kalėdas. Jis padėkojo eglutę dovanojusiai 
pandėlietei Ritai Sanvaitienei.

O štai įžiebti eglutę kaip ir ankstesniais me-
tais, kilo šiokių tokių „sunkumų“: Senelis Kalėda 
supainiojo stebuklingus kodus: ar reikia šaukti 
2022, ar vis dar 2021? Visgi bendromis pastan-
gomis pavyko rasti teisingą sprendimą, ir eglutė 
suspindo baltomis-žaliomis lemputėmis. Kai ku-
rie žiūrovai šiek tiek nusivylė, kad spalvinė gama 
būtent tokia, tačiau daugelis kaip tik džiaugėsi, 
kad miesto eglutė – gyva ir įspūdinga. Ne vienas 
prie jos darė selfi us, fotografavo ją ir įspūdingus 
šventinius fejerverkus.

Kalėdinis traukinukas, žybsėdamas švieselė-
mis, išlingavo į Krašto muziejų aplankyti Kalėdų 
pašto, o Senelis Kalėda su savo bičiuliu Kalėdų 
Seneliu – pasigrožėti didžiausiu voku.

Rokiškėnai neskubėjo skirstytis. Dažnas disku-
tavo, kad ir šiemet Rokiškio eglutė tikrai paklius į 
gražiausiųjų tarpą. Juolab, kad įvairūs portalai jau 
skelbia gražiausių eglučių rinkimus. Tikėkimės, 
kad jai nenutiks, kaip pKauno eglutei – ją padegė 
piktavalis.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
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Kviečia „Maltiečių sriuba“: dovanokime ne tik auką, bet ir solidarumą
Ankstus pirmadienio 

rytas, prietema. Spau-
džia stiprus šaltukas O 
štai Rokiškio Šv. apaštalo 
evangelisto Mato para-
pijos Maltiečių virtuvėje 
– karšta. Čia garuoja di-
džiulis, 20 l puodas tirštos 
ryžių sriubos, jau paruoš-
ti termosiukai, į kuriuos ji 
bus pilama. Tačiau mal-
tietė savanorė šeimininkė 
pirmiausia į termosiuką 
įdeda didelį maltinuką. O 
ant jo pilama garuojanti 
sriuba. Į dėžes keliauja 
dvidešimt litro talpos ter-
mosiukų, ir netrukus Ro-
kiškio maltiečių vadovas 
Alvydas Savičius (nuotr.) 
suks į keturių valandų 
kelią Rokiškio gatvėmis: 
vežiodamas vienišiems se-
neliams ne tik garuojan-
čią sriubą ir duoną, bet ir 
žinią: jūs esate reikalingi. 
Rokiškio maltiečiai kartu 
su mūsų kariais kviečia 
Kviečiame Jus į Maltiečių 
sriubos akciją gruodžio 
11 d. 9 val. prie p.c. Maxi-
ma, Respublikos g. 111B, 
Rokiškyje. Čia galėsite už 
auką pasivaišinti ne tik 
tradicine maltiečių siu-
ba, bet ir kareiviška koše. 
Kaip sako A. Savičius, čia 
laukiami ir tie, kurie ne-
turi pinigėlio aukai: svar-
biausia solidarumas ir pa-
rama vieni kitiems.

Nuo ankstyvo ryto 
verda darbas
„Esu laiminga, galėdama 

padėti kitiems“, – pasako-
ja sriubą verdanti maltietė 
savanorė. Moteris kuklina-
si atsidūrusi žiniasklaidos 
dėmesio centre ir prašo jos 
nefotografuoti. Užtat noriai 
dalinasi savo darbo kasdie-
nybe. Maltiečių sriuba skir-
ta vienišiems, neįgaliems, 
senyviems žmonėms. Kaip 
sako A. Savičius, šiuo metu 
tris kartus per savaitę sriu-
ba vežama 20-čiai senelių. 
„Mėsos meistrų“ krautu-
vėlė paruošia 5 kg faršo, 
iš kurio paruošiami arba 
maltinukai, arba kukuliai. 
„Mūsų valgyklos moterys 
labai skaniai gamina. Visi 
seneliai labai džiaugiasi 
šiomis sriubomis“, – pasa-
kojo A. Savičius.

Kokia sriuba bebūtų: 
daržovių, kruopų – ji labai 
soti, tiršta. Kodėl ruošia-
mas ne, pavyzdžiui, koks 
antrasis patiekalas, o bū-
tent sriuba? A. Savičius 
atsako paprastai: tai pats 
tinkamiausiais vyresniems 
žmonėms patiekalas: jis ge-
rai virškinamas, tinkamas 
įvairių sveikatos bėdų tu-
rintiems žmonėms.

Taigi, kiek reikia laiko, 

kad paruoštų maltiečių sriu-
bą? Šeimininkė pasakoja, 
kad pirmadienį, trečiadienį 
ir penktadienį ateina dar 
prieš šeštą ryto. Pirmiausiai 
priimama atvežama duona, 
o tada skubama ruošti sriu-
bos. Iki maždaug pusės de-
vynių sriuba ir maltinukai 
ar kukuliai jau paruošti. 

Kiekviena porcija: mal-
tinis, kukulis ir sriuba se-
noliams vežama litro talpos 
termosiuke Tokia porcija 
skiriama dviems dienoms. 
Todėl ir vežiojama ji tris-
kart per savaitę – pirma-
dieniais, trečiadieniais ir 
penktadieniais.

Dėžes su termosais ir 
duona A. Savičius nunešė 
į Maltos ordino simboli-
ka pažymėtą automobilį. 
Apie pusę devynių praside-
da jo kelionė ir siauromis 
senamiesčio gatvelėmis, 
ir daugiabučių užstatytais 
kiemais. Įprastai aplankyti 
visus senelius truktų maž-
daug 3 valandas. O žiemos 
keliais – visas keturias. 
„Norint pas senelį užsukti, 
neretai pirmiausia reikia at-
kasti jo kiemą“, – rodyda-
mas didelį oranžinį kastuvą 
bagažinėje pasakojo A. Sa-
vičius.

Didelė paspirtis
Ką seneliams reiškia li-

tras sriubos ir maltinukas? 
Pirmiausia, sotų valgį. Juk 
retas senukas drįsta dėl 
sveikatos į lauką išeiti, o ką 
bekalbėti apie dabartinius 

orus, kai slidu ir šalta, o 
nuosavuose namukuose gy-
venantiems reikia dar ir ta-
kelį atsikasti. Iš kur gi rasti 
tam jėgų ir sveikatos? Kai 
kurie tokie silpni, kad jau 
ir patys išsivirti maisto ne 
visada pajėgia. O čia atke-
liauja termosas karštutėlės, 
sočios, labiau troškinį nei 
sriubą primenančios sriu-
bos. O prie jos – ir duonos 
davinys: jo užteks ne tik su 
sriuba skanauti, bet ir su-
muštiniams. 

Pašnekovas A. Savičius 
atviras: vienišiems senu-
kams iš nedidelių jų pen-
sijyčių užtenka tik vaistų 
nusipirkti, už komunalines 
paslaugas susimokėti, o po 
to labai labai taupiai, skai-
čiuojant gyventi iki kitos 
pensijos. Ir tris kartus per 
savaitę atvežamas maisto 
davinys yra labai didelė pa-
spirtis seneliams.

Pašnekovas dalinasi jau-
tria istorija: patys stokoda-
mi senukai sugeba dalintis. 
Ne per seniausiai sužinota, 
kad viena močiutė, gyve-
nanti Rokiškio senamiesty-
je, savo sriubos daviniu da-
linosi su neįgaliu kaimynu. 
Maltiečiai pasirūpino, kad 
šis neįgalus senelis taip pat 
gautų sriubos.

Kaip maltiečiai sužino, 
kam reikia pagalbos? Pa-
prastai: apie tokius senukus 
praneša socialiniai darbuo-
tojai, kaimynai. Kaip jau 
minėta, šiuo metu maltiečių 
sriuba tiekiama 20-čiai ro-

kiškėnų.

Svarbiausia – 
bendravimas
„Mūsų senukams reikia 

ne tik sriubos. Jiems reikia 
dėmesio, bendravimo“, – 
pabrėžė A. Savičius. Per-
nai, sunkiu karantino lai-
kotarpiu jo apsilankymas 
kai kuriems vienišiems se-
neliams buvo vienintelė ga-
limybė pabendrauti. Kad ir 
labai labai saugantis. „Ga-
lime didžiuotis, kad nuo 
covid-19 pavyko apsaugoti 
visus mūsų lankomus sene-
lius. Nesusirgo nė vienas“, 
– sakė A. Savičius.

Jis neslėpė: daugeliui 
lankomų žmonių jo vizitas 
svarbus ne tik dėl gaunamo 
skanaus maisto. Kokių tik 
gudrybių jie nesigriebia, 
kad nors kelioms minu-
tėms pratęstų bendravimo 
malonumą: tai prašo lai-
krodžiui baterijas pakeisti, 
tai sutvarkyti telefoną ar 
televizorių, nes „ten kaž-
ką netyčia nuspaudė“, su-
reguliuoti radijo aparatą, 
kad vėl galėtų klausytis 
pamėgto „Marijos radijo“. 
„Nori paklausti, pasitarti, 
pakalbėti“, – pasakojo A. 
Savičius. Didele paspirti-
mi senoliams buvo ir mal-
tiečių teikiama pavėžėjimo 
su lydinčiuoju asmeniu 
paslauga.

„Supraskite, kad daly-
vaudami „Maltiečių sriu-
bos“ akcijoje, jūs ne tik 
suteikiate galimybę mums 

pasirūpinti šiais vienišais, 
neįgaliais seneliais, bet ir 
jiems parodote, kokie jie 
yra svarbūs ir reikalingi 
kiekvienam iš mūsų ir vi-
suomenei. Kad jie – nepa-
miršti ir nenurašyti“, – sakė 
A. Savičius. 

Draugauja su kariais
Taigi, visi rokiškėnai 

ir miesto svečiai kviečia-
mi gruodžio 11-ąją jungtis 
prie „Maltiečių sriubos“ 
akcijos, kuri nuo 9 val. 
rengiama prie „Maximos“ 
prekybos centro (Respubli-
kos g. 111 B). Šiemet bus 
naujovė: už auką bus vai-
šinama ne tik sriuba, bet 
ir kareiviška koše.  Taip 
yra neatsitiktinai:  maltie-
čiai seniai bičiuliaujasi su 
Krašyo apsaugos savano-
rių pajėgų Vyčio apygardos 
506-ąja  pėstininkų kuopa 
bei  Panevėžio regioninio 
Karo prievolės ir komplek-
tavimo skyriaus Rokiškio 
poskyriu.

Kariai ne tik virs karei-
višką košę, padės maltie-
čiams įrengti palapinę, bet 
ir patys dosniai aukoja: 
506—sios pėstininkų kuo-
pos kuopavietėje yra  pasta-
tyta speciali maltiečių aukų 
dėžutė. 

Kiekvienas euras 
svarbus
Paskaičiuota, kad vie-

nam senukui tris  kartus 
per savaitę maitinti sriuba 
per metus reikia 160 Eur. 
Matematika paprasta: 160 

Eur dvidešimčiai senukų 
yra  3200 Eur per metus. A. 
Savičius akcentuoja: kad ir 
koks bebūtų jūsų indėlis, 
jis yra labai svarbus. „Prisi-
minkite, ką sako Šventasis 
Raštas apie našlę ir jos pa-
aukotą skatiką. Kiekviena 
auka mums labai svarbi“, 
– akcentavo pašnekovas. 
Laukiami ir tie, kurie neturi 
pinigėlio aukai: svarbiau-
sia, pasak pašnekovo, yra 
visuomenės solidarumas. 

„Ateina Kūčios. Susitik-
sime su artimaisiais, ragau-
sime gardaus maisto. Bet ar 
visų senolių namuose bus 
ką padėti ant švenčių stalo, 
ar bus su kuo pasidalinti 
kalėdaičiu. Jiems maltiečių 
atneštas valgis ir skirtas dė-
mesys tą minutę bus bran-
gesnis už skaniausią pasau-
lio pyragėlį. Tad padėkite 
mums ir toliau rūpintis se-
noliais, remti juos maistu, 
šildyti dėmesiu ir geru žo-
džiu“, – kvietė A. Savičius.

Jei negalėsite atvykti pa-
skanauti sriubos, jūs galite 
paaukoti į specialią Rokiš-
kio maltiečių sąskaitą:  
LT674010042403078049. 
Visos  surinktos lėšos bus 
skirtos  Rokiškio krašto 
seneliams. Taip pat aukoti 
galima ir trumpaisiais tele-
fonais.

Už pagalbą rengiantis 
„Maltiečių sriubos“ akcijai, 
jos organizatoriai dėkingi 
Sauliaus Jasinevčiaus ūkiui 
bei Alvydui Varnui iš Skemų.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Kviečia papuošti eglutę 
Rokiškio krašto 
muziejaus danieliams

Gera sutikti šv. Kalėdas, kai namuose suspindi 
mišku ir sakais kvepianti eglutė, teikianti paslaptin-
gą džiugesį ir mažam, ir dideliam. Kalėdų dovanų 
laukia ir Rokiškio krašto muziejaus danielių šeimy-
na, stebinti prie aptvaro „išaugusią“ žaliaskarę.

 
Kartu papuoškime danieliams eglutę ypatingais žais-

lais – morkų varvekliais, obuoliukais, gilučių girliando-
mis.

 Atnešę žvėreliams lauktuves, pakabinkite jas ant 
eglutės. Tai džiaugsis žvėreliai, tai dėkos visiems gera-
dariams.

 Iliustracijoje - Rokiškio krašto muziejaus organi-
zuoto vaikų ir jaunimo meninės kūrybos konkurso KA-
LĖDŲ ATVIRUKAS dalyvės Emos Belovaitės (17 m., 
Rokiškio r. Juodupės gimnazija) darbas IŠALKĘS PA-
KLYDĖLIS.

Rokiškio krašto muziejaus inform.

Juodupės gimnazistai 
– tarp geriausių 
Baltijos šalių komandų

Nuo 2014 m. sociali-
nės atsakomybės pro-
jektus Lietuvoje įgy-
vendinanti tarptautinė 
technologijų bendrovė 
„Samsung” šiemet pa-
kvietė moksleivius da-
lyvauti konkurse „Solve 
for Tomorrow”, kuria-
me ieškoma atsakymo, 
kaip atkurti pusiausvy-
rą tarp gyvenimo skai-
tmeninėje erdvėje ir re-
alybėje.

 
Pirmajame konkurso 

etape savo idėjas pateikė 
net 105 komandos iš Lie-
tuvos, Latvijos ir Estijos.

 Po idėjos tobulinimo 

į antrąjį etapą pateko po 
penkias lietuvių, estų, 
latvių komandas, kurių 
tarpe ir Rokiškio rajono 
Juodupės gimnazijos ko-
manda „Green Terra“.

 Juodupėnams atsto-
vauja Saulė Kazlauskaitė, 
Gintarė Baltušonytė, No-
jus Juchna, Karolina Žei-
mytė, vadovė - mokytoja 
Ramunė Paliokienė.

 Finalas tarp Baltijos 
šalių komandų vyks gruo-
džio 8 d. nuotoliniu būdu.

 Trijų geriausių idėjų 
autoriams atiteks 18 tūkst. 
eurų prizinis fondas.

Juodupės gimnazijos
inform.

Rokiškio Nepriklausomybės aikštėje pastatytas 
didžiulis langas su tapytomis langinėmis

„Tyzenhauzų paveldo“ ir Rokiškio turizmo 
ir amatų informacijos centro iniciatyva Rokiš-
kio Nepriklausomybės aikštėje pastatytas di-
džiulis langas su tapytomis langinėmis.

 
Prie šios beprotiškos idėjos prisidėjo Rokiškio 

jaunimo centro dailės mokyklos mokiniai su mo-
kytoju, „Tyzenhauzų paveldas“ nariu Arūnu Au-
gučiu, UAB „Giemeda“, UAB „Rokirta“.

 Tapytos langinės yra senai tapusios miesto 
vizitine kortele, tad šventiniu laikotarpiu visi ro-
kiškėnai ir miesto svečiau galės nusifotografuoti 
prie šios unikalios foto sienelės, kurios fone bus 
papuošta mūsų miesto Kalėdinė eglutė.

 Pasibaigus šventiniam laikotarpiui, šis langas 
bus perkeltas į kitą Rokiškio vietą.

 „Tyzenhauzų paveldo“ inform.

Ledo arenos atidarymas: jautria ceremonija 
pagerbtas trenerio Genadijaus Fitingovo atminimas

Iškilmingai visuomenei 
pristatyta Rokiškio Ledo 
arena: pagerbti rajono 
ledo rituliui nusipelnę 
žmonės, sužaistos atida-
rymo rungtynės. Šventės 
kulminacija tapo jautri 
trenerio Genadijaus Fi-
tingovo pagerbimo cere-
monija: jo žmona Vlada 
ir dukra Arina Kūno kul-
tūros ir sporto centro di-
rektoriui Tadui Stakėnui 
įteikė trenerio pavarde ir 
septintuoju numeriu pažy-
mėtus Rokiškio komandos 
marškinėlius. Jie netrukus 
bus pakelti į garbingiausią 
arenos vietą.

Svajojo įamžinti 
trenerio atminimą
Ledo ritulio bendruome-

nė Rokiškyje garsėja gausa 
ir vieningumu. Šios sporto 
šakos tradicijas puoselėjan-
tys rokiškėnai draugėn jun-
giasi ir ledą lieti, ir jį valyti, 
pernai savo rankomis triū-
sė rengdami persirengimo 
kambarius žaidėjams. Už 
paramą ledo ritulio raidai 
rajone specialiais padėkos 
ženklais apdovanoti Riman-
tas Sakaitis, Vaidas Valotka, 
Audrius Deksnys ir Darius 
Kišūnas.

Ledo ritulio žmonės ne-
slėpė, kad jų širdyse jau il-
gai kirbėjo svajonė įamžinti 
tragiškai žuvusio trenerio 
Genadijaus Fitingovo atmi-
nimą. Šis treneris įsiminė 
ne tik kaip jaunųjų sporto 
žvaigždžių ugdytojas, bet ir 
kaip itin atsidavęs šios spor-
to šakos entuziastas. Jis iki 
išnaktų triūsdavo ledo aikš-
telėje, rūpinosi, kad saugiai 
ir patogiai čiuožti galėtų ne 
tik ledo ritulininkai, bet ir 
visi rokiškėnai.

Todėl pasklidus žiniai 
apie tai, kad šis treneris din-
go, prie jo paieškų jungėsi 

gausios rokiškėnų pajėgos: 
sportininkai, medžiotojai, 
kariai. Deja, netruko paaiš-
kėti, kad treneris tapo žudiko 
auka. 

Kol kas vyksta įtariamojo 
nužudymu teismo procesas. 
O ledo ritulio bendruomenė 
jau seniai svarstė, kaip įam-
žinti Genadijaus Fitingovo 
atminimą. Pernai tą padaryti 
sutrukdė karantinas. O šie-
met buvo rasta pati tinka-
miausia proga: Ledo arenos 
atidarymas. „Negaliu, iki 
dabar prisiminus Genadijų 
suspaudžia širdį“, – prisipa-
žino ledo ritulio ilgametis 
žaidėjas, entuziastas ir rėmė-
jas Rimantas Sakaitis.

Ant ledo pagerbti trene-
rio iščiuožė U-13 Rokiškio 
Kūno kultūros ir sporto cen-
tro bei sostnės „Hockey“ 
klubo komandos. Paprašius 
trenerio atminimą pagerbti 
tylos minute, mūsiškiai žai-
dėjai pagarbos ženklan nusi-
ėmė šalmus. 

Trenerio G. Fitingovo 
žmona Vlada ir dukra Arina 
įteikė Kūno kultūros ir spor-
to centro direktoriui Tadui 
Stakėnui simbolinius Rokiš-
kio klubo marškinėlius, pa-
žymėtus septintuoju numeriu 
ir trenerio pavarde. Juos di-
rektorius pažadėjo pakabinti 
pačioje garbingiausioje are-
nos vietoje jau artimiausiu 
metu.

Koks skirtumas, 
kas laimės
Po jautrios pagerbimo ce-

remonijos, ant ledo iščiuožė 
žaisti Lietuvos U-13 čempi-
onato rungtynių Rokiškio ir 
sostinės ledo ritulio koman-
dos. Įdomu tai, kad abiejų 
ekipų getose žaidė ir mergai-
tės. 

Rungtynėse iš pat pradžių 
ėmė dominuoti vilniečiai. 
Tačiau gausiai jaunųjų rokiš-
kėnų palaikyti atėjusiems tė-
veliams, broliams, seserims 
bei šeimų draugams rezulta-
tas buvo nė motais. Kalbinti 
tėvai neslėpė džiaugsmo: 
vos pusmetį ar metus žai-
džiantys, prieš porą savaičių 
pirmą kartą ant arenos ledo 
žaidę rokiškėnai atrodė labai 
neblogai. Tėvai šypsojosi: 
tegul tik čiuožia. Nesvarbu, 
kad pralaimi Ateis laikas, 
bus ir medaliai. Ne jie svar-
biausia. Svarbu, kad vaikai 
aktyviai leidžia laiką, kad 
sportuoja, o ne sėdi palinkę 
prie kompiuterių ir telefonų. 
Ir kad auga nauja Rokiškio 

ledo ritulininkų karta, kuri 
ateityje džiugins pergalėmis.

O ledo ritulio bendruo-
menė, spustelėjus šalčiams, 
dėlioja jau ateities planus: 
nori surengti įvairių koman-
dų turnyrą „Winter Classic“. 
Juk tokio reginio bendruo-
menė taip ilgai laukė.

Nenuvylė ir jaunieji rokiš-
kėnai. Nors jie 3:8 nusileido 
varžovams, visgi pademons-
travo ne tik kovotojų valią 
bei charakterį, bet ir gražų 
žaidimą. Mūsiškių gretose 
dukart pasižymėjo Einaras 
Rakūnas, o dar vieną įvar-
tį pelnė Austėja Valotkaitė. 
Ledo ritulio bendruomenė 
džiaugėsi, kad buvo puiki 
proga po labai ilgos pertrau-
kos susirinkti draugėn.

Po rungtynių žiemiškas 
pramogas arenoje išbandyti 
buvo pakviesti ir rokiškė-
nai. Nuo šiol čia bus gali-
ma čiuožti, o sekmadieniais 
vyks aisštoko (bavariško 
akmenslydžio) užsiėmimai.

Lina DŪDAITĖ-
KRALKIENĖ
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Juozo Keliuočio viešoji biblioteka kviečia
PARODOS
Viešojoje bibliotekoje
Tapybos darbų paroda „PO ANGELO SPARNU“ iš Anykščių Angelų muziejaus, 
viešosios bibliotekos Parodų galerijoje „Autografas“.
Spaudinių paroda „Aukštaitijos žvaigždė – Elena Mezginaitė“, Informacijos ir 
kraštotyros skyriuje.
Vinilo viršelių menas „Menas ir vinilas/ Art & Vinyl“ Įjunk old school‘inį vinilą, 
Meno ir muzikos erdvėje.
Renatos Bernatonienės karpinių paroda, Lankytojų skyriuje. 
Panevėžio miesto Elenos  Mezginaitės viešosios bibliotekos parengta fotogra-
fijų paroda iš asmeninio poetės E. Mezginaitės artimųjų  nuotraukų archyvo, 
Kūrybinėje industrinėje palėpėje. 
Vaikų ir jaunimo skyriuje
Knygų paroda „Gražiausios kalėdinės istorijos“.
Paroda „Tikras didvyris – ne tas, kuris stipresnis, bet tas, kuris turi didelę širdį“, 
skirta  amerikiečių dailininko, animatoriaus ir filmų kūrėjo Walt Disney 120 – 
osioms g. m.

RENGINIAI
Viešojoje bibliotekoje 
Gruodžio 10 d. 17 val. – TANGO VAKARAS, Renginių salėje.
Vaikų ir jaunimo skyriuje
Gruodžio 7 d. nuo 15 val. – užsiėmimai trimate modeliavimo programa Tinker-
Cad. 3D Kalėdinio žaisliuko maketavimas ir spausdinimas.

Pandėlio gimnazistai mini poeto 
Vytauto Mačernio 100-metį

Šie metai paskelbti garsaus poeto Vytauto Mačernio metais. Minėdami poeto 100-
metį  Pandėlio gimnazijos mokiniai dalyvavo įvairiuose renginiuose.

Vykusiame respublikiniame piešinių konkurse ,,V.Mačernio regėjimų liepsna“ IIg klasės 
mokinės Edita Sarapaitė ir Skaistė Inčiūraitė tapo konkurso nugalėtojomis, jų darbai eks-
ponuoti Kauno Maironio lietuvių literatūros muziejuje.
Šiame muziejuje taip pat vyko respublikinis protų mūšis ,,Poeto gyvenimas – tai vizija“.
III vietą iškovojo IIg klasės mokiniai Jogaila Greviškis, Kajus Urbonavičius ir IVg mokinė 
Emilija Greviškytė.
Visi dalyviai buvo apdovanoti diplomais, suvenyrais, knygomis.

                                                                                       Mokytoja Violeta Karaliūnienė

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

PREKĖS VAIKAMS
• Kaukę meškiuką. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 605 76 433. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA
• Beveik naują pjūklą 
Jonsered 1,4 kW. Nėra 
net įbrėžimų. Papildomai 
pridėsiu dovanų naują 
grandinę, kurios kaina 18 

Eur. Kaina 145 Eur.  
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• Dolmar 2,4 kW. Atvežtas 
iš Švedijos. Kaina derinama. 
Kaina 125 Eur.  
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• Husqwarna 357XP 3,2 kW. 
Kaina 235 Eur.  
Tel. 8 675 88 304.  
Kupiškis

SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS

• Praktiškai naujas pačiūžas 
42 dydžio mainau į kavą. 
Tel. 8 687 92 857.  
Rokiškis
• Naujas pačiūžas. 41 ir 42 



2021-12-07 8 psl.

Nepriklausomas rajono laikraštis

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

STATYBINĖ ĮRANGA

• Tvarkingą trifazį diskinį 
pjūklą malkoms pjauti. 
Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 621 29 003. Rokiškis
• Medines terasines lentas, 
lauko dailylentes, pjautą 
medieną. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Savadarbes reismusavimo 
stakles su automatine 
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

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

AUGALAI

• 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
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Valstybinių miškų urėdija pasiruošė šventėms – 
pradedama prekyba Kalėdų eglutėmis

Artėjant vienoms gra-
žiausių ir laukiamiausių 
metų šventėms – Kalė-
doms –  Valstybinių miškų 
urėdija pradeda prekybą 
Kalėdų medeliais, kuriuos 
galima įsigyti urėdijos re-
gioninių padalinių medely-
nuose ir girininkijose.   

„Jaučiame, kad Kalėdų 
nuotaika jau sklando Lietu-
voje, šventėms puošiamos 
tiek miestų aikštės, tiek 
parduotuvių vitrinos. Gy-
ventojai jau domisi Kalėdų 
medeliais, todėl džiugu, kad 
galime pasiūlyti kartu kurti 
jaukią kalėdinę nuotaiką ir 
prisidėti prie šeimos tradici-
jų renkantis gražiausią kalė-
dinę eglutę. Todėl kviečiame 
rinktis ne tik specialistų at-
sakingai užaugintas eglutes, 
bet nepamiršti ir artėjan-
čios tradicinės mūsų akcijos 
„Parsinešk Kalėdas į savo 
namus“, kuomet gruodžio 16 
d. miškininkai visoje Lietu-
voje nemokamai dalins egli-

šakius, kviesdami prisidėti 
prie tvaraus miško išteklių 
naudojimo“, – sakė Valstybi-
nių miškų urėdijos vadovas 
Valdas Kaubrė. 

Valstybinių miškų urėdija 
kaip ir kasmet siūlo rinktis 
įvairių rūšių kalėdinius me-
delius baltąsias, dygiąsias, 
paprastąsias, serbines ar 
kėnius, taip pat eglių šakas. 
Medelių kainos svyruoja nuo 
5 iki 110 eurų – medelių kai-
na priklauso nuo jų rūšies bei 
aukščio. Parduodamos eglu-
tės yra išaugintos urėdijos 
plantacijose, kur medeliai 
buvo pasodinti ir prižiūrimi, 
formuotos jų lajos. Dalis jų 
parduodami vazonėliuose, 
todėl tokie medeliai, tinka-
mai auginti ir formuoti, miš-
kininkų teisingai persodinti į 
vazonėlius saugant jų šaknis, 
pirkėjų tinkamai prižiūrėti ir 
laistyti šventiniu laikotarpiu 
namuose, gali būti persodin-
ti ir pavasarį prigiję toliau 
augs. 

„Didžiuojamės, kad kai 

kurios šeimos išlaiko tra-
diciją ir kasmet atvyksta į 
mūsų medelynus kalėdinės 
puošmenos, medelius perka 
vazonėliuose ir kasmet, pa-
sibaigus šventėms, eglutes 
persodina šalia savo namų. 
Toks tvaraus miško išteklių 
naudojimas – gražiausia do-
vana Lietuvos miškams“, – 
sakė V. Kaubrė. 

Kita dalis medelių yra 
paruošiami iš miško sklypų, 
dažniausiai grovių, kuriuose 
ilgainiui sąlygos augti taptų 
netinkamos ar komunikaci-
jos trasų, kur medeliai dėl 
saugumo reikalavimų turėtų 
būti kertami. 

Kainos išlieka 
tokios pat kaip pernai 
Šiemet Kalėdų medelių 

kainos urėdijų medelynuose 
ir prekybos vietose išlieka 
tokios pat, kokios buvo prieš 
metus. Paprastoji eglutė iš 
miško kainuoja nuo 2 iki 36 
eurų, užauginta plantacijo-
je – 5-20 eurų, o vazonuose 

– 8-40 eurų. Kaip ir kasmet, 
brangesnės yra medelyne 
užaugintos pušys (juodoji ar 
kalninė) (8-80 Eur), balto-
ji, dygioji ir sidabrinė eglės 
(8-112 Eur) bei kėniai (8-80 
Eur). Kainos priklauso nuo 
augalo dydžio: parduodami 
0,5-4 m aukščio kalėdiniai 
medeliai. Visų rūšių medelių 
šakos kainuoja po 1 eurą. 

Medelių asortimentas 
skirtingose prekybos vietose 
gali skirtis, todėl rekomen-
duojame susisiekti su atitin-
kamu medelynu, girininkija 
ar regioniniu padaliniu. 

Rokiškio regioninis pa-
dalinys:

Miegonių k., Rokiš-
kio r., pardavimo datos: 
2021-12-06 iki 2021-12-23 
ir 2021-12-27 iki 2021-12-
31. Prekybos laikas: I-IV 
8:00-17:00, V 8:00-15:45, 
kontaktinis asmuo: Piotras 
Jermolajevas, tel. (8-659) 
71831.

„Rokiškio Sirenos“
inform.

Rokiškio lopšelis-darželis 
„Pumpurėlis“ pasipuošė 
naujomis spalvomis

Rokiškio lopšelis-darželis „Pumpurėlis“ pasipuošė 
naujomis spalvomis.

Pumpuro simbolis, apsirėdęs metų laikų ženklais, pui-
kiai prisiderino prie darželio, džiugindamas ne tik vaikus, 
bet ir suaugusius.

Piešinio autorius – dailės mokytojas Vytautas Daščioras.
Lopšelio-darželio „Pumpurėlis“

inform.

Rokiškio rajono savivaldybės ad-
ministracija skelbia konkursą į 
Rokiškio rajono savivaldybės ad-
ministracijos vyriausiojo special-
isto civilinei saugai ir mobilizaci-
jai pareigas (karjeros valstybės 
tarnautojas, pareiginės algos 

koeficientas 7,4.). 
Išsamesnė informacija Rokiškio rajono saviv-
aldybės interneto svetainėje adresu http://www.
rokiskis.lt. arba https://portalas.vtd.lt/lt/vyriau-
siasis-specialistas-civilinei-saugai-ir-mobilizaci-
jai-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;47246.
html.

Užs. 1575

Būsto kredito davėjai turės sukaupti didesnį kapitalo rezervą
Būsto paskolas teikiančios 

kredito įstaigos turės sukaupti 
papildomą 2 proc. kapitalo rezer-
vą būsto paskolų portfeliui. Taip 
siekiama pristabdyti kaistančią 
būsto rinką ir mažinti rizikas fi-
nansiniam stabilumui.

Lietuvos banko valdybos spren-
dimu, šis reikalavimas nuo 2022 
metų liepos 1 dienos bus taikomas 
kredito įstaigoms, kurių būsto pa-
skolų portfelis viršija 50 mln. eurų. 
Remiantis dabartiniais duomeni-
mis, rezervas bus taikomas SEB 
bankui, „Swedbank“, Šiaulių ban-
kas ir LCKU ir JCKU kredito unijų 
grupėms, teigiama Lietuvos banko 
pranešime.

Pasak Lietuvos banko valdybos 
pirmininko Gedimino Šimkaus, 

2021 metai yra išskirtiniai aktyvu-
mo būsto rinkoje prasme, o tą lydi ir 
žymus kainų augimo įsibėgėjimas. 

Šis kapitalo reikalavimas bus 
taikomas panašiu principu kaip ir 
anticiklinio kapitalo rezervo nor-
ma, tačiau kapitalo atsarga bus 
skaičiuojama ne nuo visų pozicijų 
dydžio, bet nuo su nekilnojamojo 
turto įkeitimu esančių pozicijų fizi-
niams asmenims Lietuvoje dydžio. 

Rezervo reikalavimas nebus 
taikomas įstaigoms, kurių būsto 
paskolų portfelis sudaro itin mažą 
sektoriaus būsto paskolų dalį – yra 
mažesnis nei 50 mln. eurų, o tai 
šiuo metu sudaro apie 0,5 proc. visų 
būsto paskolų Lietuvoje. Tad šis 
reikalavimas nepaveiks tų rinkos 
dalyvių, kurių įtaka būsto rinkos 
sisteminei rizikai yra nereikšminga. 

Apie Lietuvos banko ketinimą 
taikyti sektorinį sisteminės rizikos 
rezervą būsto kredito davėjams 
viešai buvo skelbta rugsėjo pabai-
goje, taip pat buvo informuota Eu-
ropos sisteminės rizikos valdyba, 
būsimas sprendimas derintas su 
Europos Centriniu Banku.

Taip pat atsižvelgęs į tai, kad 
apie ketvirtadalį būsto paskolų Lie-
tuvoje sudaro užsienio bankų filialų 
suteiktos paskolos, Lietuvos ban-
kas kreipėsi į Europos sisteminės 
rizikos valdybą, prašydamas išleis-
ti rekomendaciją kitų valstybių at-
sakingoms institucijoms pripažinti 
Lietuvos banko nustatytą sektorinį 
sisteminės rizikos rezervą ir taiky-
ti jį savo jurisdikcijoje įsteigtiems 
bankams, Lietuvoje turintiems 50 
mln. eurų reikšmingumo ribą vir-

šijančius būsto paskolų portfelius. 
Sisteminės svarbos įstaigoms 

papildomi kapitalo rezervo reika-
lavimai nesikeis. Lietuvos banko 
valdyba, vadovaujantis Kapitalo 
rezervų sudarymo taisyklėmis, 
kaip ir kiekvienais metais peržiū-
rėjo Lietuvos kredito įstaigų sis-
teminę svarbą. Nuspręsta nekeisti 
sisteminės svarbos įstaigų kapitalo 
rezervo dydžio. 

SEB bankui ir „Swedbank“, 
atsižvelgiant į jų sisteminę svar-
bą, lieka galioti anksčiau taikytas 
maksimalus galimas 2 proc. kapi-
talo rezervo reikalavimas, Šiaulių 
bankui – reikalavimas kapitalo re-
zervą padidinti nuo 0,5 iki 1 proc., 
įsigaliosiantis 2021 metų gruodžio 
31 dieną.

BNS inform.
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istorija“ 
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05:20 Laisvės TV valanda

DRABUŽIAI/AVALYNĖ

• Geras mažai naudotas 
44 dydžio pačiūžas. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 668 88 568. 
Rokiškis
• Striukes nuo 68 iki 92 
dydžio, šiltas žiemines 
kelnes 80-92 dydžio. Visko 
daug, galima apžiūrėti 
vietoje ir išsirikti kas 
patinka. Atrašau į žinutes ir 
į skambučius atsiliepiu.  
Tel. 8 688 09 949. Rokiškis
• Naujus aulinukus 
mergaitei. 27 dydis. Kaina 
7 Eur. Tel. 8 621 52 675. 

Rokiškis
• Geros būklės rudeninę - 
žieminę striukę jaunuoliui. 
152 dydis. Kaina 12 Eur. 
Tel. 8 621 52 675. Rokiškis
• Geros būklės žieminę 
striukę mergaitei. 98 dydis. 
Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 621 52 675. Rokiškis
• 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 avėtus 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

IEŠKO DARBO

• Ieškau kurjerės, 
vairuotojos darbo. Turiu 
25 m. vairavimo stažą, 

B kategorijos vairuotojo 
pažymėjimą, automobilį. 
Esu patikima, atsakinga, 
be žalingų įpročių. Taip pat 
galiu dirbti nuo 18 val. biurų 
valytoja. Intymaus nesiūlyti. 
Tel. 8 630 82 877. Rokiškis
• Ieško darbo moteris. Gali 
padėti mokytis pradinukams. 
Turi aukštąjį pedagoginį 
išsilavinimą.  
Tel. 8 615 92 745. Rokiškis
• 18 ir 16 m. merginos ieško 
papildomo darbo po pamokų 
aplink Rokiškį. Sunkaus 
darbo nebijome.  
Tel. 8 683 27 276. Rokiškis

• Skubiai ieškau vairuotojo 
darbo. Turiu Tr1, Tr2, B 
kategorijos vairuotojo 
pažymėjimą. Siūlyti 
variantus. Būtų gerai 
pavėžėjimas įmonės 
transportu.  
Tel. 8 695 70 337. Rokiškis
• Skubiai ieškau darbo. 
Galiu dirbti pagalbinius ir 
vienadienius darbus.  
Tel. 8 621 07 691. Rokiškis
• Skubiai ieškau bet kokio 
darbo. Galiu dirbti ir 
pagalbinius darbus.  
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis
• Vyras ieško darbo.  
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Laisvės g.13

2021-12-21 d. 10.00 val.  Sriubiškių k, Pan-
dėlio sen. Rokiškio r., numatomi žemės sklypo 
Kad. Nr. 7383/0001:170 geodeziniai matavi-
mai, ieškomi gretimo žemės sklypo kad. Nr. 
7383/0001:75 paveldėtojai. Žemės sklypų Kad. 
Nr. 7383/0002:322, Nr. 7383/0002:309 geodez-
iniai matavimai, ieškomi gretimo žemės sklypo 
kad. Nr. 7383/0002:311 paveldėtojai. 

Matininko atliekančio matavimus adresas
J. Gruodžio g. 38 B., Rokiškis,

tel. 867261813, el. p. karimas62@gmail.com

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

SIŪLO DARBĄ

• Ramundas GM, UAB 
reikalinga(-s) lentelių 
rušiuotoja(-s). Darbo vieta 
Dirbtuvių g. 13, Obeliai, 
Rokiškio r. Iš Rokiškio 
darbuotojai vežami 
įmonės transportu.  Darbas 
pamaininis. Papildomas tel. 
865620131.  
Tel. 8 610 03 980. Rokiškis
• Įmonėje reikalingi 
pjūklininkai ir pagalbiniai 
darbininkai.  
Tel. 8 672 50 117. Rokiškis
• UAB MIŠKO DRAUGAS 
siūlo darbą malkų 
pakuotojams (galima dirbti 
nepilną darbo dieną). 
Skambinti darbo metu.  
Tel. 8 687 34 625. Rokiškis
• Ramundas GM, UAB 
reikalingas(-a) krautuvo 
vairuotojas(-a). Darbo vieta 
Panemunėlio gelž. Stotis.,  
Rokiškio r. Darbas nuo 
8:00 - 17:00 val. Darbo 
užmokestis neatskaičius 
mokesčių nuo 890 iki 
1160 Eur. Papildomas tel. 
865620131.  
Tel. 8 610 03 980. Rokiškis
• 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
• Reikalingi meistrai namo 
vėtrinei apkalti.  
Tel. 8 674 32 900.  
Rokiškis

KITA

• Stiklainius su dangteliais 
0,5 l ir 0,75 l. Po 0,10 Eur. 
Tel. 8 676 14 303. Rokiškis
• Įvairias sausas skaldytas 
malkas. Vežu su 
automobilinę priekabėlę 
po 2,5 m. Visa informacija 
telefonu. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 602 87 040. Rokiškis
• Skaldytas malkas. 8 
erdvinei m 200 Eur. 
Atvežame į vietą. Jai 
neatsiliepiu rašykite sms. 
Tel. 8 623 64 978. Rokiškis
• Medinius langus su stiklo 
paketais. 237x143 cm.  
Tel. 8 606 02 944. Rokiškis
• Priekabą skaldytų beržinių 
malkų. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 628 49 389. Rokiškis
• 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

MOBILIEJI TELEFONAI

• Puikiai veikiantį Xiomi 
Redmi Mi 8 Pro. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 605 33 586. 
Rokiškis
• 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. 
Mums netiko. Kaina 8 Eur. 
Tel. 8 699 40 040. 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
• Vienkiemį Nr. 333 
Rokiškio r. sav., Bučiūnų 
k., Gediškių g. su 4,7986 
ha žemės sklypu. Sklype 2 
gyvenami. Galima padaryti 
karjerą, šalia yra buvęs 
karjeras. Kaina 19999 Eur. 
Tel. 8 659 12 691. Rokiškis
• 2 kambarių butą 
Melioratorių g. 7C, 
Kavoliškis. Trečias aukštas, 
didelis stiklintas balkonas, 
pakeisti langai. Rami vieta, 
netoli autobusų stotelė, 
parduotuvė. Kaina sutartinė. 
Skambinti po 18 val. 
Papildomas tel. 867 722855. 
Tel. 8 674 18 169. Rokiškis
• 2 kambarių butą su 
sandėliuku ir daržu 
Nepriklausomybės a. 18, 
Rokiškis. Butas buvo prieš 
metus suremontuotas, įvesta 
kanalizacija, boileris, dušo 
kabina, plastikiniai langai ir 
kiti privalumai. Išsamesnė 
informacijas telefonu. Kaina 
22500 Eur.  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• 2 kambarių butą Jaunystės 
g. 12. Ketvirtas aukštas. 
Reikia remonto. Kaina 
32500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis

NUOMA

• Išnuomojamas tvarkingas 
dviejų kambarių butas 
Aukštaičių gatvėje, pirmame 
aukšte. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 618 33 649. Rokiškis
• Išsinuomosiu žemę 
Rokiškio rajone. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 687 54 745. 
Rokiškis
• Išnuomojamas 2 kambarių 
butas Panevėžio g. Butas 
4-ame aukšte, su baldais, 
buitine technika. Nuoma 
ilgalaikė, 200 Eur.  
Tel. 8 645 24 819. Rokiškis
• Išnuomojamas 2 
kambarių butas Rokiškyje, 
nuosavame name, su 
baldais ir buitine technika. 
Dideliame name visas antras 
aukštas, su atskira virtuve, 
tualetu, dušu. 2 vietos 
automobiliams, imamas 2 
mėn. nuomos mokestis į 
priekį, šildymo kaina 80 
Eur. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• Išnuomojamas 2 kambarių 
butas Panevėžio g. Butas 
4-ame aukšte, su baldais, 
buitine technika. Nuoma 
ilgalaikė, 200 Eur.  
Tel. 8 645 24 819. Rokiškis
• Nuo kitų metų sausio 
mėn. bus išnuomojamas 1 
kambario 43 kv. m. butas 
Kauno g., Rokiškyje. Maži 
komunaliniai mokesčiai. 
Butui reikia remonto. Kaina 
150 Eur. Tel. 8 611 11 122. 
Rokiškis

PASLAUGOS

• Valome sniegą! Aikštelių 
valymas, privačių kiemų, 
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daugiabučių kiemų. Dirbame 
bet kokiu paros metu. Išrašome sąskaitas. Kaina 

35 Eur. Tel. 8 687 82 737. 
Rokiškis
• Semaškos klinika kviečia 
pasitikrinti sveikatą. 
Registracija ir informacija 
telefonu arba Facebook 
#semaškos klinika 
Nepriklausomybės a. 30, 
Rokiškis. Šeimos gydytojo 
siuntimas nebūtinas.  
Tel. 8 672 97 732.  
Rokiškis
• Atliekame: gipso 
montavimo darbus, 
glaistymas, dažymas, 
laminato klojimas, įvairaus 
formato plytelių klijavimas. 
Ir kitus vidaus apdailos 
darbus. Tel. 8 626 99 150. 
Rokiškis
• Atliekame profilio-
gipso montavimo darbus, 
špakliavimą, glaistymą, 
dažymą, laminato-plytelių 
klojimą ir 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

PERKA

• Antikvarą, sendaikčius, 
militaristiką, senus 
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dokumentus, nuotraukas, 
apdovanojimus, pinigus. 
• Tel. 8 610 21 765. Rokiškis
• Perku malkas, miško 
vėjovartas, sausuolius. 
Pasiimu iš miško savo 
transportu.  
Tel. 8 624 90 330. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• 2002 m. sniego motociklą 
Jamaxa 500. Kaina 1500 
Eur. Tel. 8 686 23 382. 
Rokiškis
• Volvo V50. 2007 m., TA 
iki 2023-10. Kaina 1500 
Eur. Tel. 8 623 19 525. 
Rokiškis
• 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
• Moterišką dviratį. Ratai 
26. Kojiniai stabdžiai. Kaina 
150 Eur. Tel. 8 659 64 181. 
Rokiškis
• Savadarbė 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

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Kuro purkštuką, tinkantį 
Jeep-Grand Cherokee 2,7 
l, D, 120 kW, Mercedes-
Sprinter 2,1 l, 2,2 l, 2,7 l, 
D, 60-80-95-115kW. Kodas 
0445110190. Tikrintas. 
Atitinka visus parametrus.
Analogai 0445110107,044

5110108,0445110189,0986
435047,0986435048,09864
35055,0986435056. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 636 00 696. 
Rokiškis
• Audi 100 dalimis. 1994 m., 
2,5 l, 85 kW, dyzelis.  
Tel. 8 629 45 390. Rokiškis
• Dalimis Renault Scenic 
2001 m. Priekinį stiklą, 
galinį gerą tiltą, galinį 
dangtį, žibintus ir kitas 
dalis. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Ratus su žieminėmis 
geromis padangomis 195/65 
R15. Opel Zafira, Astra. 
Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Passat B5 B5+ dalimis. 66 
kW, 81 kW, 85 kW, 96 kW. 
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Dalimis Opel Zafira. 2004 
m., DTI,  komplektacija 
OPC, spalvos kodas Z 163. 
Tel. 8 619 11 054.  
Rokiškis
• Naują akumuliatorių 12 V 
80 AH 720 A. Yra garantija. 
Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 621 52 352. Rokiškis
• Skardinius ratlankius R16. 
4 vnt. Po 12 Eur.  
Tel. 8 607 56 198. Rokiškis
• Originalius ratlankių 
gaubtus Audi. 4 vnt. Po 
9 Eur. Tel. 8 607 56 198. 
Rokiškis
• Skydą sniegui valyti ir 
buitinį žaizdrą. Tel. 8 651 23 
396. Rokiškis
• Lietus ratlankius Chresler 
R16 5/14,3. 4 vnt. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 682 38 705. 
Rokiškis
• 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
• Naudotą dujų įrangą Stag. 
Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 685 55 567. Rokiškis
• Seat Toledo 2001 m. 
dalimis. Tel. 8 685 55 567. 
Rokiškis

Bitkoinas savaitgalį buvo praradęs beveik 
penktadalį vertės

Bitkoino kursas pir-
madienį ryte vėl leidosi 
po stipraus nuosmukio 
šeštadienį. Kriptovaliu-
tos vertė pirmadienį ryte 
siekė 48,5 tūkst. JAV do-
lerių.

Tuo tarpu šeštadienį 
bitkoinas atpigo iki maž-
daug 43 tūkst. JAV dole-
rių, prieš šiek tiek atsigau-
damas.  Per 24 valandas 
nuo penktadienio ryto iki 
šeštadienio ryto kriptova-
liutos kaina nukrito nuo 
maždaug 57 tūkst. JAV 
dolerių iki 47 tūkst. JAV 

dolerių ir, remiantis „Coin 
Metrics“, prarado 10 tūkst. 
JAV dolerių arba daugiau 
nei 17 proc. vertės.

Bitkoinų ir kitų kriptova-
liutų kurso kritimas yra dar 
vienas ženklas, kad inves-
tuotojai išparduoda rizikin-
gą turtą JAV akcijų rinkoje 
vykstančio išpardavimo 
fone, rašo „MarketWatch“.

JAV akcijų indeksai 
penktadienį ir praėjusią sa-
vaitę krito. Investuotojai ne-
rimauja dėl naujosios CO-
VID-19 atmainos plitimo, 
be to, mėgina suprasti, kaip 
silpni darbo rinkos duome-

nys paveiks JAV Federali-
nio rezervo sistemos (FRS) 
ryžtą palaipsniui mažinti 
skatinamosios pinigų poli-
tikos apimtis.

Vėliau šeštadienį bit-
koino kursas svyravo, kai 
Salvadoro prezidentas 
Nayibas Bukele (Najibas 
Bukelė) tviteryje paskelbė, 
kad jo šalis nusipirko 150 
bitkoinų už vidutinę 48 670 
JAV dolerių kainą. 

Rugsėjo pradžioje Sal-
vadoras patvirtino bitkoiną 
kaip teisėtą mokėjimo prie-
monę.

BNS inform.
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Gruodžio 7-oji, 
antradienis, 
50 savaitė

Iki Naujųjų liko 24 diena
Tarptautinė civilinės aviacijos 

diena
Šv. Ambraziejus

Saulė teka 8.25 val., 
leidžiasi 15.54 val. 

Dienos ilgumas 7.29 val. 
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Ašmantas, Ašmantė, Laigeda, 
Laigedė, Laigedas, Leinartas, 

Leinartė, Leonarda, Leonardas, 
Lynartas, Lynartė, Melanijus, 

Vygaudė.
Rytoj:  Gedmina, Gedminas, 

Gedmintė, Gedmintas, Guntilda, 
Vaidgina, Vaidginas, Zena, Zenas, 

Zenė, Zenona, Zenonas.
Poryt:  ABartmina, Bartminas, 
Gedenė, Leokadija, Pamela, 

Vakarė, Vakaris, Valerija.

Dienos citata
„Gyvenime žmogus neturi 
daryti tik vienos klaidos: 
patikėti, kad blogiausios 

dienos jau praėjo" 
(R. Gavelis).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1742 m. Berlyne atidaryta Vo-
kietijos nacionalinė opera.

1787 m. Delaveras balsavo 
už neseniai parengtą federalinę 
konstituciją ir taip tapo pirmąja 
JAV valstija.

1941 m. Japonijos karo lėk-
tuvai atakavo Havajų Perl Har-
boro uoste dislokuotą JAV laivy-
ną. Po šio išpuolio, Vašingtonas 
paskelbė karą Japonijai.

Šiandien  Lietuvos 
istorijoje

1550 m. Lietuvos didžiojo kuni-
gaikščio ir Lenkijos karaliaus Žygi-
manto Augusto žmona Barbora Ra-
dvilaitė Krokuvoje vainikuota Lenkijos 
karaliene.

1863 m. ties Vilkija suimtas An-
tanas Mackevičius, vienas svarbiausių 
sukilimo prieš caro valdžią vadų, kuris 
po dvidešimties dienų buvo viešai pa-
kartas Kaune.

1993 m. Vilniaus prokuratūroje 
pareikštas pirmasis kaltinimas Igoriui 
Achremovui, vienam iš grupės asme-
nų, įtariamų organizavus ir įvykdžius 
"Respublikos" dienraščio žurnalisto 
Vito Lingio nužudymą.

Post scriptum
Beraščiui ir akiniai 

nepadeda.

Kondensuoto pieno ir sausainių triufeliai
Ingredientai:
• 500 gramų šokoladinių sau-
sainių (naudojau Gaidelio)
• 400 gramų kondensuoto pie-
no, saldinto
• 100 gramų sviesto

PAPUOŠTI:
•  100 gramų šokoladinių sau-
sainių (pavyzdžiui, „Gaidelio“).

GAMINIMAS:
Sausainius susmulkinti iki 

trupinių (pavyzdžiui, virtuviniu 
kombainu) ir sumaišyti su ištir-
pintu sviestu bei kondensuotu 
pienu. Papuošimui skirtus šoko-
ladinius sausainius irgi susmul-

kinti iki trupinių.  Iš sausainių ir kondensuoto pieno masės rankomis formuoti grai-
kinio riešuto dydžio rutuliukus. Jeigu masė būtų per minkšta ir sunkiai formuotųsi, 
palaikykite ją truputį šaldytuve, ji gana greitai tvirtėja. Kiekvieną rutuliuką iškart ap-
volioti sausainių trupiniuose. Suformuotus triufelius ir padėkite bent porai valandų 
(dar geriau - nakčiai) į šaldytuvą, jog sutvirtėtų. Vietoje sausainių triufeliams puošti 
tinka ir kokoso drožlės, smulkinti riešutai ar trupinti vafliai.

Ieškokite prekybos centruose!

Nustačius ar įtariant omikron atmainą, 
izoliuotis turėtų visi kontaktai

Lietuvoje nustačius ar 
įtariant susirūpinimą ke-
liančios omikron atmainos 
atvejį, turėtų izoliuotis visi 
kontaktai, nepriklausomai 
nuo jų rizikingumo ar pa-
siskiepijimo, pranešė Svei-
katos apsaugos ministerija 
(SAM).

Šie pakeitimai įsigaliojo 
nuo šeštadienio.

„Pagal atnaujintas izolia-
cijos taisykles, (...) asmeniui 
nustačius ar įtarus korona-
viruso omikron atmainą, 
izoliuotis 10 dienų turės visi 
su juo kontaktavę žmonės, 
nepriklausomai nuo to, ar jie 

yra pasiskiepiję, ar persirgę 
COVID-19 liga. Galimybės 
trumpinti izoliacijos tokiais 
atvejais nebus“, – praneša 
ministerija.

Susitrumpinti izoliaci-
jos negalės ir iš Botsvanos, 
Esvatinio, Lesoto, Mozambi-
ko, Namibijos, Pietų Afrikos 
ir Zimbabvės atvykstantys 
keliautojai.

Pasak SAM, Lietuva kar-
tu su kitomis šalimis stiprina 
šios atmainos stebėseną ir 
epidemiologinę kontrolę.

Jeigu Lietuvoje bus patvir-
tintas ar įtariamas omikron 
atmainos atvejis, Naciona-
linis visuomenės sveikatos 

centras galės organizuoti ty-
rimų atlikimą kartu su savi-
valdybių administracijomis 
ne tik didelės, bet ir mažos 
rizikos sąlytį turėjusiems 
asmenims, taip pat sąlytį su 
kontaktiniais asmenimis tu-
rėjusiems asmenims.

Taip pat galės būti organi-
zuojamas operatyvus išplės-
tinio židinio masinis ištyri-
mas. Policijos departamentui 
pavesta vykdyti griežtesnį 
kasdienį sąlytį su omikron 
atmainos atvejais turėjusių 
asmenų tikrinimą izoliacijos 
laikotarpiu dėl izoliavimo 
reikalavimų laikymosi.

BNS inform.

Darbo užmokesčio atotrūkis tarp regionų 
per ketvirtį sumažėjo

Vidutinis mėnesinis pa-
skaičiuotasis (bruto) darbo 
užmokestis Vilniaus regione 
trečiąjį ketvirtį, palyginti su 
antruoju, padidėjo 1,5 proc. 
iki 1769,3 euro, tuo metu 
Vidurio ir vakarų Lietuvos 
regione – 2,5 proc. iki 1464,5 
euro.

Bruto darbo užmokesčio 
atotrūkis tarp abiejų regionų 
antrąjį ketvirtį buvo 304,8 euro 
– 10 eurų mažiau, nei balan-
džio-liepos mėnesiais, pranešė 
Statistikos departamentas.

Vidutinis mėnesinis bruto 
darbo užmokestis šalies ūkyje 
antrąjį ketvirtį padidėjo visose 
apskrityse, nuo 0,8 proc. Tau-
ragės iki 3,4 proc. Panevėžio 

apskrityje. Trečiąjį ketvirtį di-
džiausią – 1769,3 euro – bruto 
darbo užmokestį gavo Vilniaus 
apskrities įmonių, įstaigų ir 
organizacijų darbuotojai. Ma-
žiausiai – 1257 eurus – uždirbo 
Tauragės apskrities darbuoto-
jai.

Vidutinis mėnesinis išmo-
kėtasis (neto) darbo užmokes-
tis per ketvirtį taip pat išaugo 
visose apskrityse – nuo 0,7 iki 
3 procentų.

Statistikų teigimu, dar-
bo užmokesčio padidėjimui 
trečiąjį ketvirtį įtakos turėjo 
sustabdytos veiklos dėl CO-
VID-19 infekcijos atnauji-
nimas, didesnis darbo dienų 
skaičius, sezoniniai svyravimai 
ir kitos priežastys.

Per metus (trečiąjį ketvirtį, 
palyginti su tuo pačiu 2020-ųjų 
laikotarpiu) vidutinis mėne-
sinis bruto darbo užmokestis 
padidėjo visose apskrityse, la-
biausiai – 11,8 proc. – Kauno 
apskrityje. Kitose apskrityse 
vidutinis mėnesinis bruto dar-
bo užmokestis per metus augo 
nuo 6,5 proc. iki 10,3 procento.

Per metus vidutinis mėne-
sinis bruto darbo užmokestis 
sparčiau augo Sostinės regione 
(10,3 proc.), Vidurio ir vakarų 
Lietuvos regione jis padidėjo 
9,3 procento.

Vidutinis mėnesinis išmo-
kėtasis darbo užmokestis per 
metus augo visose apskrityse 
– nuo 6 iki 10,8 procento.

BNS inform.

Registrų centras: NT sandorių 
šiemet – daugiau 
nei rekordiniais 2019-aisiais

Nekilnojamojo turto 
(NT) sandorių rinka prieš-
paskutinį šių metų mėnesį 
kiek aprimo – įregistruotų 
sandorių buvo penktada-
liu mažiau nei spalį, tačiau 
nepaisant to, šie metai pa-
gal sandorių skaičių jau 
aplenkė iki tol rekordi-
niais buvusius 2019-uosius, 
penktadienį pranešė įregis-
truotų NT sandorių dina-
miką analizuojantis Regis-
trų centras.

„Nors 2021 metai dar ne-
pasibaigę, tačiau jau drąsiai 
galime teigti, kad pagal NT 
sandorių kiekį šie metai bus 
rekordiniai. Klausimas, į kurį 
atsakys gruodžio mėnesio 
duomenys, yra tik, kokia gi 
bus ta naujoji kartelė. Pasiekti 
naujojo rekordo nesutrukdė ir 
pastarąjį mėnesį aprimusi rin-
ka – visų pagrindinių NT ka-
tegorijų lapkričio duomenys 
buvo kuklesni nei pastarųjų 
mėnesių vidurkis“, – sako Re-
gistrų centro duomenų analiti-
kas Paulius Rudzkis.

Per vienuolika šių metų 
mėnesių Lietuvoje iš viso jau 
buvo įregistruota 145,8 tūkst. 
NT pirkimo-pardavimo san-
dorių – 26 proc. daugiau nei 
2020 metų sausį-lapkritį.

Vien tik per šių metų 
lapkričio mėnesį įregistruota 
11,6 tūkst. NT sandorių – 3 
proc. daugiau nei praėjusių 
metų lapkritį, bet 18 proc. 
mažiau nei šių metų spalio 
mėnesį.

Šiemet visoje šalyje įre-
gistruota 35,7 tūkst. butų par-

davimų – 21 proc. daugiau 
nei per vienuolika 2020 metų 
mėnesių, kai buvo įregis-
truota 29,6 tūkst. pardavimų 
(2019 m. sausį-lapkritį – 32,7 
tūkst.).

Per šių metų lapkritį įre-
gistruota beveik 3 tūkst. butų 
pirkimo-pardavimo sando-
rių, arba 5 proc. daugiau nei 
praėjusių metų lapkritį, bet 
15 proc. mažiau nei šių metų 
spalį.

Vilniuje šiais metais įre-
gistruota daugiau kaip 12,5 
tūkst. būstų sandorių – 20 
proc. daugiau nei atitinkamą 
laikotarpį pernai, Kaune – 4,9 
tūkst. – 12 proc. daugiau ), 
Klaipėdoje – 3,2 tūkst. – 36 
proc. daugiau. 

Šiais metais Lietuvoje taip 
pat įregistruota 14,6 tūkst. in-
dividualių gyvenamųjų namų 
pardavimų – 27 proc. daugiau 
nei 2020 metų sausį-lapkritį. 

Šį lapkritį pasikeitė 1,2 
tūkst. gyvenamųjų namų sa-
vininkų, arba 9 proc. daugiau 
nei per 2020 metų lapkritį, 
bet 16 proc. mažiau nei per 
šių metų spalį.

Visoje šalyje šiemet taip 
pat įregistruota beveik 73,3 
tūkst. žemės sklypų savinin-
kų pasikeitimų –  28 proc. 
daugiau nei per analogišką 
praėjusių metų laikotarpį, kai 
įregistruota 57,4 tūkst. san-
dorių. Vien tik per lapkritį 
įregistruota 5,6 tūkst. žemės 
sklypų sandorių, arba 1 proc. 
mažiau nei 2020 metų lapkri-
čio mėnesį ir 17 proc. mažiau 
nei šių metų spalį.

BNS inform.

DOVANOJA
• Dovanojame 3-4 m. 
mažą iki 5 kg. sterilizuotą 
draugišką paklusnią kalytę. 
Tel. 8 618 67 337. Rokiškis
• 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 prašau 
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

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA
• Mažai naudotą veikiantį 
Lenovo TB-7104F. Kaina 

35 Eur. Tel. 8 672 97 055. 
Rokiškis
• Gal kas superkate 
neveikiančius planšetinius 
kompiuterius"? Įsijungia, bet 
nereaguoja į paspaudimus. 
Skilę viršutiniai ekranai.  
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis
• 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
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PRO MEMORIA
Panemunėlio seniūnija
DANUTĖ PRANSKŪNIENĖ 1945-02-27 - 2021-11-26
Rokiškio kaimiškoji seniūnija
GINTAUTAS VAIČIONIS 1948-08-30 - 2021-12-02
Juodupės seniūnija
GENĖ DEKSNIENĖ 1937-12-05 - 2021-12-02
STEPANIDA NIKONOVA 1934-11-24 - 2021-11-29

AVINAS. Šią 
savaitę geriau-
siai įsiklausyti, 
ką sako intuicija. 
Ji padės rasti ge-

riausius sprendimus. Savaitė 
bus intensyvi, pilna reikalų, 
kuriuos turėsite skubiai tvar-
kyti. Kuo greičiau susitvar-
kysite, tuo daugiau naudos 
gausite. Nebijokite dalintis 
savo žiniomis, diskutuokite 
apie ateities planus su vers-
lo partneriais. Kai apie savo 
planus dalinsitės su įtakingais 
žmonėmis, apgalvokite kie-
kvieną žodį. Ir neperženkite 
ribų. Širdingiems pokalbiams 
yra jūsų artimieji ir draugai. 
Savaitgalį praleiskite ramiai, 
daugiau laiko skirkite apmąs-
tymams vienumoje.

JAUTIS. Bet 
koks reikalas, 
kurio imsitės 
šią savaitę, at-
neš malonumą. 

Ypač jei juos tvarkysite vie-
nas, be komandos. Antroje 
savaitės pusėje tikėtini bar-
niai šeimoje. Jų tikimybė 
dar didesnė, jei gyvenate po 
vienu stogu su tėvais ar ki-
tais artimaisiais, ypač jei tie 
artimieji – partnerio. Išeitis 
paprasta: vengti konfliktinių 
situacijų, laikyti liežuvį už 
dantų ir kantriai išlaukti, kol 
situacija kiek nurims. Aplin-
kybės klostysis jūsų naudai. 
Įdomios pažintys ne tik džiu-
gins, bet ir turės įtakos jūsų 
ateičiai, karjeros perspekty-
voms. Savaitgalį imkitės kū-
rybinių planų.

DVYNIAI . 
Būtu smagu, jei 
šią savaitę ga-
lėtum pašvęsti 
mokslams, stu-

dijoms, savęs tobulinimui. 
Tinka viskas, kas susiję su 
kvalifikacijos kėlimu. Būkite 
tvirti, svetima nuomonė netu-
ri turėti jums jokios reikšmės. 
Susikoncentruokite dėmesį į 
tuos dalykus, kurie jums pa-
tiems svarbūs. Nepamirškite 
skirti dėmesio ir savo sveika-
tai, net nuo mažiausio skers-
vėjo galite susirgti. Antroje 
savaitės pusėje įsiklausykite 
į artimų žmonių, draugų pata-
rimus. Tik nepamirškite, kad 
sprendžiate tai jūs. Penkta-
dienį nesiimkite svarbių klau-
simų sprendimo. Taip pat ši 
diena nepalanki dalykinams 
ryšiams megzti.

VĖŽYS. Ar-
t i m i a u s i o m i s 
dienomis jausi-
tės nekaip, jusi-
te jėgų stygių, 

gal net apatiją. Nekreipkite 
dėmesio į blogą savijautą ir 
nuotaiką – veikite! Praleidę 
galimybes dabar, ilgai save 
kaltinsite. O ir tokios galimy-
bės pasitaikys negreitai. Jei 

Astrologinė prognozė savaitei 
spręsite svarbius klausimus, 
nevenkite kreiptis pagalbos. 
Mažiau dėmesio skirkite 
smulkiems nesklandumams, 
nes jie tik gaišins laiką, ei-
kvos jėgas. Šeimyninių pro-
blemų klausimus atidėkite 
penktadieniui.     

LIŪTAS. Sa-
vaitės pradžioje 
visas dėmesys 
bus sutelktas fi-
nansinėms pro-

blemoms. Jei draugai papra-
šys paskolinti lėšų, geriau 
apsidrauskite, neduokite be 
sutarties ar kokių kitų įsi-
pareigojimų. Ir išlaidaukite 
saikingai, kliaukitės sveiku 
protu. Nors finansinė sudėtis 
ir pakankamai stabili, tačiau 
gali atsirasti ir neplanuotų 
išlaidų. Puikus metas buities 
problemoms tvarkyti: pa-
puošti namus, kurti jaukumą. 
Tam tiks ir nedidelės investi-
cijos: paveikslėlis, statulėlė, 
ar koks kitas mielas niekutis. 
O savaitgalį skirkite poilsiui 
gamtoje, gryname ore: pasi-
semkite gerų emocijų. 

MERGELĖ.   
Susilaikykite nuo 
naujų pažinčių, 
ypač viešajame 
transporte. Jei 

bendrausite su mažai pažįsta-
mais žmonėmis, galvokite, ar 
verta atvirauti. Nesidalinkite 
asmenine informacija, pla-
nais, siekiais, nes jūsų žodžiai 
pakenks pirmiausia jums pa-
tiems. Antroji savaitės pusė 
palanki lankytis kultūriniuose 
renginiuose. Jūsų energija ir 
optimizmas aplinks kurs pui-
kią nuotaiką. Kai kurie žmo-
nės iš jūsų aplinkos gali būti 
tarsi energetiniai vampyrai: 
pasistenkite juos atpažinti iš 
karto. Jei tai pavyks, išveng-
site ilgalaikių konfliktų. 

S VA R S T Y-
KLĖS. Savaitė 
bus produktyvi 
ir pozityvi. Pasi-
telkite geriausias 

savo savybes: darbštumą, at-
sakomybę. Ir rezultatų ilgai 
neteks laukti. Jei savaitės pra-
džioje vadovas jus pasikvies 
ant kilimo, laikykitės tvirtai, 
ginkite savo nuomonę: jūsų 
profesionalumu neteks abejoti. 
Jūsų laukia palankūs pokyčiai 
meilės fronte, tikėtina, kad su-
sipažinsite su įdomiais žmonė-
mis. Pravartu prisiminti ir se-
nus ryšius, senus pažįstamus, 
nes jų patarimo ir pagalbos 
gali tekti kreiptis artimiausiu 
metu. Atminkite ir atlyginkite 
tiems, kurie jumis rūpinasi.

 SKORPIO-
NAS. Prasideda 
naujas laikotar-
pis: kurkite naują 
įvaizdį, atsisaky-

kite žalingų įpročių. Jei keti-
nate sportuoti, žinokite saiką, 
nes galite pakenkti sveikatą. 

Tikėtina, kad jums teks veikti 
aktyviau, nei įprasta. Tačiau 
jums labai stigs iniciatyvos 
ir jėgų. Teks prisiminti ste-
buklingą žodį „reikia“. Jei 
nesistengsite, jūsų ateitis gali 
būti ne tokia džiuginanti, ko-
kios tikitės. Praleiskite dau-
giau laiko su vaikais, nuo jų 
užsikrėsite energija ir pozity-
vumu. Pajusite kūrybiškumo 
antplūdį.    

Š A U LY S . 
Savaitė bus įdo-
mi ir dinamiška. 
Žiūrėkite, kad 
darbų rutinoje 

neprarastumėte dėmesingumo 
ir netyčia nepažeistumėte įsta-
tymų. Skirkite tam padidintą 
dėmesį. Ypač paisykite kelių 
eismo taisyklių. Antroje sa-
vaitės pusėje laukite mylimo 
žmogaus staigmenos. Būki-
te atsargūs – antroje savaitės 
pusėje nepakliūkite į sukčių 
pinkles. Apskritai, ši savaitė 
pažers ir puikių progų. Nepra-
leiskite jų.   

O Ž I A R A -
GIS. Būki-
te atidūs savo 
aplinkai. Jūsų 
draugams, ko-

legoms reiks pagalbos, bet 
jie gali kuklintis jos prašyti. 
Savaitės viduryje atsiras nau-
jų perspektyvų ir galimybių. 
Teks spręsti ir problemas, ir 
tvarkyti einamuosius reika-
lus, kurių svarbu neapleisti. 
Pasikliaukite darbu koman-
doje. Jūsų aktyvumas džiu-
gins aplinkinius. Finasinė si-
tuacija klostysis gerai, galite 
tikėtis papildomų pajamų.     

V A N D E -
NIS. Visą dė-
mesį skirkite 
verslo reikalams 
tvarkyti, galbūt 

netgi sudarysite keletą sė-
kmingų sandėrių. Veikite taip, 
kaip patys manote, bus geriau-
sia. Palankus metas susirasti 
naują darbą. Galbūt ir pomė-
gį naują susirasite, kuris gali 
tapti viso gyvenimo verslu. 
Tai malonių permainų laikas. 
Visi nesklandumai išsispręs 
tarsi savaime, jei tik neskirsite 
pernelyg daug dėmesio smul-
kmenoms. 

Ž U V Y S . 
Laikas tvarky-
tis. Tik ne spintą 
ar kambarį, bet 
mintis ir infor-

macinę aplinką. Nors ir ne 
be pastangų, visgi pasieksite 
geidžiamų tikslų. Jei sportuo-
jate, būkite atsargūs, neper-
sistenite, net jei jaučiate, kad 
esate kupini jėgų. Jei planuo-
jate pirkinius, tai antroji sa-
vaitės pusė itin palanki šiam 
reikalui, galite tikėtis papil-
domų pajamų. Ypač sėkmin-
gai pavyks pasirinkti buitinę 
techniką.

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Gruodžio 7 d. Naktį -16

Dieną -10
ŠV,
1-5 m/s

Gruodžio 8 d. Naktį -16
Dieną -8

R,
1-5 m/s

Gruodžio 9 d. Naktį -13
Dieną -7

R,
3-8 m/s

Orų prognozė gruodžio 7-9 d.

Kalėdinių mugių prekybininkai: 
pradžia vangi, viltys – internete

Lietuvoje prasidedant 
kalėdinėms mugėms, 
kai kurie prekybininkai 
pastebi, jog prekybos 
pradžia vangi, tačiau ar-
tėjant šventėms tikimasi 
didesnio aktyvumo. Kiti 
daugiau vilčių deda į ne 
pirmus metus vykstan-
čias muges elektroninėje 
erdvėje.

Be to, verslininkai 
pastebi, kad gyvose mugė-
se lankytojų srautas suma-
žėjo, tačiau kainos už leidi-
mus prekiauti nepasikeitė.

„Dieduko meduolių“ 
įkūrėjas Ramūnas Žukaus-
kas, prekiaujantis rankų 
darbo meduoliais, šiemet 
dalyvauja Vilniaus, Drus-
kininkų mugėse, žada at-
vykti ir į Klaipėdą. Visgi 
jis sako, kad kol kas preky-
ba silpna.

„Lūkesčių kol kas ne-
turiu jokių, tiesiog viskas 
likimo valioje. Negalvoju, 
kad kažkas gali būti ste-
buklingo, bet netikiu, kad 
ir blogai. Visada optimis-
tiškai žiūriu į ateitį, o kaip 
bus iš tikrųjų, sunku pro-
gnozuoti“, – BNS sakė R. 
Žukauskas. 

„Kol kas prasidėjo sil-
pnai. Priešpandeminiais 
metais būdavo toks bumas 
iš karto, o dabar viskas pa-
lengva, nėra anšlago. Aiš-
ku, per atidarymą, eglutės 
įžiebimą, tą vakarą padir-
bom porą valandų,  kaip 
ir anksčiau, bet toliau, kai 

vyksta prekyba diena iš die-
nos, nėra to džiaugsmo“, – 
kalbėjo jis. 

Jis sako užsiregistravęs 
ir virtualioje mugėje, tačiau 
daugiausiai susidomėjimo 
sulaukia savo feisbuko pa-
skyroje. 

Tuo metu „Laukės fabri-
kėlio“ įkūrėja Lina Laukė, 
prekiaujanti rankų darbo pa-
puošalais, sako, jog gyvos 
mugės nepritraukia tiek lan-
kytojų, kaip anksčiau, o vir-
tualios mugės populiarėja. 

„Virtuali mugė startavo 
tik prieš keletą dienų, bet 
pagal tai, ką matau sistemo-
se, per kur ateina žmonės 
į mano puslapį ir praside-
da pirkimai, tai tikrai labai 
stipriai šoktelėjo lankomu-
mas. Tikiuosi, kad bus labai 
gerai, nes kažkaip žmonės 
ne visi eina į gyvas muges, 
dauguma dairosi internete“, 
– BNS sakė L. Laukė. 

Anot jos, šiemet ji daly-
vaus gyvoje mugėje Vilniu-
je, tačiau kitų teko atsisaky-
ti, nes kainos už prekybos 
vietą nesikeičia, o žmonių 
srautai mažėja. 

„Prieš dvi savaites buvo-
me išvažiavę į Klaipėdą ir 
Vilniuje „Ozo“ prekybos cen-
tre buvome, tačiau labai keis-
ta, mes buvome nematomi, 
nežinau, kodėl. Į Klaipėdos 
renginį apskritai žmonių ne-
atėjo, gal priežastis yra pan-
demija, ten buvo prieškalėdi-
nė mugė“, – sakė L. Laukė.

„Šiemet kelių renginių 
atsisakiau vien dėl to, kad 

kainos yra tokios pačios, 
jos yra kosminės, jeigu už 
tris dienas turi susimokėti 
250 ar 300 eurų. Tai yra 
labai daug. Jeigu prekiau-
ji maisto produktais, tada 
sutinku, bet žmonės, ku-
rie prekiauja savo darbais, 
savo kūryba, tai tikrai per 
didelė kaina“, – kalbėjo 
menininkė. 

L. Laukė sako pastebė-
jusi, kad įprastai didžiausi 
pirkėjų srautai būna likus 
savaitei iki Kalėdų – pir-
mosios gruodžio savaitės 
dažniausiai būna apsižiūrė-
jimui: „Žmonės susipažįsta, 
apsižiūri, išsirenka, sponta-
niškų dovanų nėra daug“.

Savo mezginiais pre-
kiaujanti klaipėdietė Lina 
Simonavičienė sako, kad 
jau kelerius metus dalyvau-
ja tik internetinėse mugėse.

„Į tas muges išeiti, lai-
kas susigaišta, o interne-
tinėje erdvėje „eina“ tie 
mezginukai. Anksčiau, 
būdavo, padalyvaudavau“, 
– BNS sakė L. Simonavi-
čienė.

Visgi ji sako pastebėjusi, 
kad šiemet susidomėjimas 
prasidėjo gana vėlokai.

„Šiemet yra truputį 
prasčiau. Darbo yra, turiu 
tikrai, bet būdavo sąrašas 
didžiausias, pagal eilišku-
mą, kad tik suspėčiau, o 
šiemet tokio didelio sąra-
šo neturiu, gal paskutinė-
mis dienomis visi bus“, – 
svarstė L. Simonavičienė.

BNS inform.

BALDAI
• Stalą kompiuteriui. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 694 01 027. 
Rokiškis
• Gerą nedaug naudotą tvirtą 
metalinę viengulę lovą. 
Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 682 38 705. Rokiškis
• Naudotą dviejų durų spintą 
10 Eur. Televizoriui staliuką 

5 Eur. Tel. 8 611 78 562. 
Rokiškis
• Tachtą. 140 cm ant 200 cm 
su dėže, šviesi spalva. Kaina 
70 Eur. Tel. 8 603 77 107. 
Rokiškis
• Geros būklės mini 
virtuvinį komplektą. Sudaro: 
dvi sujungtos spintelės, 
išsitraukiantis staliukas 
su 2 kėdėmis, spintelė su 
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ANEKDOTAI

Nusipirkau išmanųjį 
lygintuvą. Pusę dienos 
bendravome su juo apie 
gyvenimo prasmę...

***
Darbe direktorius 

darbuotojui :
– Jaunuoli, man atrodo, 

kad jūs aktyviai dirbti 
pradedate tik tada, kai aš 
einu pro šalį. Ir dar. Nereiktų 
taip smarkiai grinduo plauti 
– jūs pas mus programuotoju 
dirbat!

***
Chemijos paskaita. 

Profesorius maišo kažkokius 
reaktyvus,o studentai ramiai 
stebi bandymą. Staiga kažkas 
iš paskutinio suolo :

– Tuoj kaip plykstelės!
– Nešnekėkit nesąmonių, 

– piktai sako profesorius.
Ir tuo metu nugriaudėja 

sprogimas. Profesorius, 
išlįsdamas iš po stalo,:

– Ne, nu priviso čia 
visokių ekstrasensų!

***

O juk kažkas dabar mus 
supančią betvarkę kada nors 
pavadins senais gerais laikais.

***
Viena dama pasikviečia 

vyrą į namus. Tas išgėrė, 
užkando ir ruošiasi eiti namo.

– Gal pasiliksi?
– Ne. Aš alkoholikas, o ne 

mergišius!
***
Damos kavinėje prie 

puodelio kavos šnekasi:
– Suradau grupė internete 

„Kaip susitvarkyti su trenkta 
žmona“. Užėjau, o ten 
administratorius – mano vyras.

***
– Man reikalingas patikimas 

vyras, kuris man senatvėje 
galėtų paduoti taurę vyno!

– Gal vandens?
– Dabar supranti, kodėl 

mums ne pakeliui?
***
– Petraiti,kodėl nedirbi?
– Nenoriu.
– O tu žinai, kad yra toks 

žodis – reikia?

– O tu žinai, kad yra toks 
žodis – atsiknisk?

***
Pats didžiausias hemorojus 

prasideda nuo žodžių: „...
jums čia nereikės nieko 
daryti...“.

***
Mūsų kieme jau senokai 

stovi atskiras konteineris 
popieriui, bet kažkokie 
nesupratingi piliečiai vis dar 
įkyriai mėto jį tiesiai į pašto 
dėžutes.

***
Teisėjas klausia teisiamojo:
– Gal galėtumėte kai ką 

paaiškinti? Jūsų atlyginimas 
yra tūkstanti eurų į rankas. 
O namas jūsų kainuoja 
penkis milijonus. Ar galite tai 
paaiškinti?

– Leiskite pagalvoti...
 – Penkerių metų užteks?
***
Visas daugiabutis 

susimetė ir nupirko babytei 
Marytei Kalėdoms kelialapį 
į Amsterdamą. Kad močiutė 

pagaliau pamatytų, kaip atrodo 
tikri narkomanai ir prostitutės.

***
Įdomu, kokia turi kilti 

epidemija, kad žmonės 
pagaliau išmoktų plauti ne tik 
rankas, bet ir kojas.

***
Operacinėje:
– Sesele, žirkles!
– Palaukit, tuoj nagą 

nusikirpsiu.
***
Nedrąsus vyras, 

diena anksčiau grįžęs iš 
komandiruotės, naktį praleido 
oro uosto laukiamajame.

***
Rytoj – labai patikima 

ir tvirta lentyna visiems 
gyvenimo sunkumams 
sandėliuoti.

***
Belazo vaistinėlėje 

ambulatoriniam gydymui telpa 
penki asmenys.

***
Žmona vyrui:
– Jei kaušeliai pusiau pilni, 

tai reiškia, kad aš – optimistė?
– Ne. Tiesiog pasiimk 

mažesnį liemenuką.
***
Žinoma, laimės 

nenusipirksi. Bet verkti feraryje 
yra visgi geriau, nei apžergus 
dviratį.

***
Filmas: „50 bandymų 

užmigti“ Vaidina: žmogus, 
internetas ir šaldytuvas.

***
Skambutis į taksi fi rmą:
– Man reiktų automobilio į 

kapines.
– O jums – ten ir atgal, ar 

ten ir liksite?
***
Idiotai optimizmą naudoja 

mirtinomis dozėmis.
***
– Kiekviena moteris turi 

būti paslaptis, – pasakė naujai 
iškeptas tėvelis Jonas, pamatęs, 
kaip jo mažylė graužia 
kryžiažodžių knygelę.

***
– Kas bendro tarp merginos 

ir sistemų administratoriaus?
– Dėl visko kaltas buvęs!
***
Ir kas sako, kad dabartinis 

jaunimas neatsakingas? Užeinu 
aš į požeminę perėją, o ten – 
penki iš karto vakcinuojasi.

***
Pagaliau aišku, kaip 

Rusija renkasi, kas bus jos 
priešas. Kas bendro tarp 
Turkijos, Ukrainos, Gruzijos 
ir Olandijos? Jos visos siuntė į 
Rusiją... pomidorus.

***
– Holmsai, aš suprantu, 

kodėl vagis pavogė lordo 
brangenybes ir pinigus. 
Niekaip nesuprantu, kam jis 
pagrobė ledi Eleną?

– Elementaru, Vatsonai. 
Kad lordas jo nesivytų.

***
Vaikiška išmintis: kai turi 

brolį dvynį, geriausia visas 
kiaulystes krėsti kartu, nes vis 
tiek klius abiems.

***
– Kur jūsų buhalteris?
– Žirgų lenktynėse
– Darbo metu?
– Tai paskutinė galimybė 

suvesti mūsų įmonės balansą.
***
– Petriuk, aš tau vakar 

daviau saldainių. Ar pasidalinai 
su sesute?

– Tikrai taip. Įspūdžiais.
***
Tik po to, kai pas 

dekabristus į Sibirą atvyko 
žmonos, jiems prasidėjo tikra 
katorga.

***
Mokykloje. Mokytojas:
– Kokiais ginklais 

kariaujama Šiaurės šalyse?
Petriukas:
– Šaltaisiais.
***
– Ar gali man duoti pinigų?
– O kam?
– Atminčiai.
***
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Patyręs katino šeimininkas 
iš klausos skiria, ką namų 
valdovas šiandien numetė nuo 
lentynos.

***
Žmogų, kuriantį kalėjimo 

dainas, vienu metu aplankė ir 
mūzos, ir Temidė.

***
Mokomasis kursas 

„Kaip atsikratyti internetinės 
priklausomybės“ jau 
prieinamas ir internete.

***
Sidabrinės vestuvės. Vyras 

draugeliams giriasi:
– Kad jūs žinotumėte, kiek 

vyrų mano dėka nešioja ragus.
Jo žmona blondinė, 

praeidama pro šalį:
– Chm, o aš tik vienam...
***
Kalbasi dvi draugės 

blondinės:
– Maniškis man pažadėjo 

ranką, širdį, ir meilę iki grabo 
lentos!

Draugė:
– Grabo lentos iš karto 

atsisakyk!
***
Pradinukų mokytoja 

klausia:
– Kada geriausias laikas 

skinti obuolius?
Marytė:
– Rugsėjį.
Jonukas:
– Spalį.
Petriukas, nutaisęs žinovo 

miną:
– Kada kaimyno šuo 

pririštas.
***
Cirkas. Pas direktorių atėjo 

mažytė, smulkutė senutė ir 
pareiškė, kad nori būti liūtų 
dresuotoja. 

Direktorius, šypsodamasis:
– Va žiūrėkit, narve liūtai 

susipešė. Nuraminkit juos.
Bobutė:
– Užsičiaupiat staigiai, 

galvijai!
Ir prideda:
–  Iš septintosios B.

BUITINĖ TECHNIKA

kriaukle kranu, virš jos 
kabinama spintelė. Kaina 
150 Eur. Tel. 8 611 68 404. 
Rokiškis
• Puikios būklės 
raudonmedžio sekciją. Labai 
tvirta ir talpi. Matmenys: 
aukštis 2,0 m, plotis 2,0 
m, gylis 38 cm, žemesnės 
vietos aukštis 1,60 m. Kaina 
180 Eur. Tel. 8 625 11 069. 
Anykščiai

• Idealios būklės kaip naują 
šaldytuvą Zanussi CT-180. 
1,20 m aukštis, 50 cm plotis, 

55 cm gylis. Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis
• Veikiančią skalbimo 
mašiną Electrolux. Kaina 
130 Eur. Tel. 8 674 54 495. 
Rokiškis
• Šaldiklį Beko. Šešios 
kameros. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 615 74 947. Rokiškis
• Gerai veikiantį šaldytuvą 
Snaigė. Metalo spalvos, trys 
šaldymo kameros. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 615 74 947. 
Rokiškis
• Dujinius šildytuvus. 
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Tvarkingą dirbantį dulkių 

siurblį robotą Samsung. 
Pirktas naujas, naudotas apie 
pusę metų, garantinis dar 
metams. Valdymas pulteliu 
ir programėle, jungimasi 
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 
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

GYVULIAI, GYVŪNAI
• Kalifornijos triušius. 
Yra subrendusių patelių 
ir patinų. Ir jų skerdiena. 
Auginti ekologiškai. 
Tel. 8 604 61 511. Rokiškis
• Pieninę juodmargę telyčią. 
Nesėklinta. 
Tel. 8 623 31 100. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Įvairiais kiekiais medų. 
Tel. 8 458 79 533. Vilnius
• Naminių kalakutų 
skerdieną. Atvežu. 
Tel. 8 665 88 999. Rokiškis


