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Rokiškio ugniagesiams gelbėtojams – 
naujutėlis modernus automobilis

Rokiškio priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos garaže 
– papildymas: įspūdingas 
naujas automobilis MAN. 
Naujutėlaitė mašina ap-
rūpinta moderniausia ge-
sinimo įranga. Rokiškio 
priešgaisrinės gelbėjimo 
tarnybos viršininkas Da-
lius Kunigėlis džiaugėsi, 
kad modernusis automobi-
lis bus ekonomiškesnis ir 
patikimesnis už jau turi-
mus, be to, nereikės sukti 
galvos dėl galimų gedimų 
– mašinai taikoma dviejų 
metų garantija.

Naujasis MAN yra viena iš 
dešimties tokių mašinų, skirtų 
šalies ugniagesiams gelbė-

tojams. Aukštaitijos regione 
– Panevėžio ir Utenos aps-
krityse – tokie automobiliai 
skirti tik Panevėžio ir Rokiš-
kio priešgaisrinėms gelbėjimo 
tarnyboms.

Naujasis MAN gero-
kai aukštesnis už rokiškėnų 
ugniagesių turimus RENO, 
KAMAZ ir ZIL markių maši-
nas, tad jam nebedaug trūksta 
iki tarnybos garažo lubų. Ga-
raže jis dar pasiliks kurį laiką: 
tam, kad jis išvažiuotų gesinti 
gaisrų, MAN dar artimiausiu 
metu reikės sukomplektuoti 
kai kurią gelbėjimo darbams 
įrangą, be to, ugniagesiams 
gelbėtojams bus surengti mo-
kymai, kaip efektyviai nau-
dotis naujuoju automobiliu.  

Naujoji mašina patogi ir 
ergonomiška. Automatinė 
greičių dėžė leis patogiau 
dirbti MAN vairuotojui. Įjun-
gus atbulinį bėgį, automatiš-
kai įsijungs ir galinio vaizdo 
monitorius, tad bus patogiau 
privažiuoti prie gaisro vietos, 
bus geriau matomos kliū-
tys. Automobilis bus puikiai 
matomas ir kitiems eismo 
dalyviams: vos atidarius au-
tomobilio siurblinės skyrių, 
automatiškai įjungiamas ryš-
kiai oranžinis iš toli matomas 
avarinis apšvietimas.

Automobilio siurblinė – 
visiškai kompiuterizuota. Tai 
leidžia efektyviai parinkti 
vandens padavimo parame-
trus.  Automobilio cisternoje 

telpa 3000 l vandens.
Ant mašinos stogo su-

montuota ir patogi kopėčių 
bei apšvietimo sistemos, taip 
pat speciali gesinimo įranga.

Rokiškio priešgaisrinė 
gelbėjimo tarnyba turi keturis 
gaisrams gesinti ir gelbėjimo 
darbams skirtus automobi-
lius. Kaip sakė tarnybos vir-
šininkas D. Kunigėlis, nėra 
tikslas plėsti gaisrinių auto-
mobilių parką. Tad visiškai 
parengus naudoti naująjį 
automobilį, bus atsisakyta 
vieno iš seniausių: ZIL arba 
KAMAZ. Kol kas ugniagesių 
nuomone, greičiausiai atsisa-
kyta bus ZIL.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Paskutinysis šiemet
rajono tarybos 
posėdis – darbingas

Gruodžio 20-ąją į pas-
kutinįjį 2019 m. posėdį 
rinksis rajono taryba. 
Nors iki Kalėdų – ran-
ka paduoti, tačiau posė-
džio darbotvarkė šventine 
nuotaika nespinduliuoja. 
Atvirkščiai – posėdis, ku-
riame bus svarstomi 28 
klausimai, turėtų būti dar-
bingas.

Posėdžio darbotvarkė-
je numatyta svarstyti daug 
svarbių klausimų. Kaip, an-
tai, spręsti ar sutikti rajono 
savivaldybei perimti Obelių 
vaikų globos namų savinin-
ko teises, pareigas bei tur-
tą. Taip pat bus svarstoma, 
ar pritarti lopšelio-darželio 
„Nykštukas“ rekonstrukci-
jai. Taip pat posėdyje bus 
sprendžiama, ar patvirtinti 
darželio-mokyklos „Ąžuo-
liukas“ direktore konkursą 
laimėjusią dabartinę jo va-

dovę Romualdą Cegelskie-
nę. Taip pat darbotvarkėje 
– Rudolfo Lymano muzikos 
mokyklos ilgamečio direk-
toriaus Alberto Mikulėno 
atleidimas iš pareigų. „Ro-
kiškio Sirena“ primena, 
kad praėjusią savaitę vyko 
šios mokyklos direktoriaus 
konkursas, kurį laimėjo 
Kamajų Antano Strazdo 
gimnazijos mokytoja Vilma 
Steputaitienė.

Taip pat posėdyje bus 
svarstoma dėl šių metų ra-
jono biudžeto papildymo, 
savivaldybės administra-
cijos darbuotojų skaičiaus 
nustatymo.  Taip pat bus 
sprendžiama dėl renginių 
organizavimo rajono savi-
valdybės viešose vietose 
taisyklių priėmimo, Rokiš-
kio krašto muziejaus įkai-
nių nustatymo.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Maltiečių sriuba – liūdnoje apytuštėje aikštėje

Tradiciškai gruodžio vi-
duryje Rokiškyje rengiama 
Maltiečių sriubos akcija. Už 
auką rokiškėnai kviečiami 
pasivaišinti gardžia sriu-
ba. Šiemet akcijos palapinė 
įsikūrė Nepriklausomybės 
aikštėje prie miesto eglės. 
Tačiau dėmesio akcijai trū-
ko: tiek pačioje jos pradžio-
je, tiek apie vidurdienį. Ir 
tai ne organizatorių kaltė: 
šeštadienio rytą aikštė buvo 
faktiškai tuščia.

Akcijos pradžia buvo nu-
matyta 9.30 val. Gerokai 
anksčiau iškilo jos palapinė, 
kurią tradiciškai paskolino ir 
pastatė Krašto apsaugos sa-
vanorių pajėgų Vyčio apygar-
dos 5-osios rinktinės 506-os-
ios pėstininkų kuopos kariai 
savanoriai. Kuopa paskolino 
ir termosus, kad vėsiu oru 
sriuba neatauštų.

Sriuba išties buvo gardi. 

Tradiciškai ją palaimino Ro-
kiškio dekanato dekanas Ei-
mantas Novikas. Dvasininkas, 
kaip ir kasmet, pats nešiojo du-
benėlius su sriuba, ragindamas 
rokiškėnus vaišintis. Sriubą 
dalinti padėjo ir rajono meras 
Ramūnas Godeliauskas, tradi-
ciškai į palapinę užsuko Seimo 
narys Raimundas Martinėlis. 
Sriubos skanauti ėjo ir pagyve-
nę rokiškėnai, ir jaunos šeimos 
su vaikais. Tačiau pati aikštė 
šeštadienį buvo liūdna ir apy-
tuštė. Ją pagyvino tik ši akcija, 
skambanti muzika.

Maltos pagalbos ordino 
savanoriai ne tik vaišino sriu-
ba, bet ir pasakojo, kokia ji 
svarbi kiekvieno seno, vieni-
šo žmogaus gyvenime.

„Supraskite, gal ir nedide-
lę pensiją gaunantis žmogus 
galėtų sau leisti išsivirti puo-
dą sriubos. Jam užtektų pini-
gų produktams. Bet pagalvo-
kite, kaip sunku jam nueiti į 

parduotuvę. O grįžus virti 
tą sriubą. Tad nenuostabu, 
kad daugeliui mūsų lankomų 
žmonių pasigaminti karšto 
maisto tiesiog pritrūksta svei-
katos. Todėl nors kartą per 
dieną skaniai pavalgyti jiems 
labai svarbu. O dar svarbiau 
tokius žmones aplankyti, su 
jais pabendrauti“, – pasakojo 
vienišus rokiškėnus senelius 
lankanti savanorė. 

Tie, kurie šeštadienį nega-
lėjo prisijungti prie akcijos, 
tačiau nori padėti vienišiems, 

seniems žmonėms kartu su 
Maltos ordino savanoriais, 
tą gali padaryti puslapyje 
www. maltieciusriuba.lt arba 
paskambinę trumpaisiais te-
lefonais: 1408 – 5 Eur, 1418 
– 3 Eur. Už iki pirmadienio 
ryto suaukotas lėšas visos 
Lietuvos vienišiems sene-
liams išeitų per metus išvirti 
235458 porcijas sriubos. Iki 
reikalingos 260 tūkst. Eur su-
mos dar trūksta.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Įsilaužta į dar vieną sodybą
Gruodžio 15 d., 9.41 val. 

moteris (gim. 1980 m.) gy-
venanti Vilniuje, pranešė, 
kad įsilaužta į jos sodybą. 

Ji policijai pranešė, 
kadgruodžio 14 d., 16 val. 
Rokiškio r., Kamajų sen., 
Kalvių k., atvykusi į ne-
gyvenamą sodybą, rado 
išdaužtą medinio lango sti-
klą, išlaužtas ir sugadintas 

namo įėjimo ir prieangio 
durų spynas, išlaužtas ir 
sugadintas dviejų ūkinių 
pastatų spynas, sugadintą 
ir išlaužtą klėties spyną, iš 
kurios pavogtas sudedamas 
dviratis „Desna“  ir mote-
riškas dviratis. Nuostolis – 
210 eurų.

Panevėžio apskrities 
vyriausiojo policijos 
komisariato inform.

Smurtavo aštuoniasdešimtmetis
Gruodžio 14 d., 21.20 val. moteris (gim. 1938m.) gy-

venanti Rokiškio r. pranešė, kad namuose, neblaivus (0,96 
prom. girtumas) sugyventinis (gim. 1939m.) prieš ją smurta-
vo. Įtariamas sulaikytas.

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato inform.

Naktinė „Audi“ kelionė 
baigėsi Perkūno gatvėje

Gruodžio 12-ąją, naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį, apie 
02:30 val. Rokiškyje, Perkūno g. įvyko techninis eismo įvy-
kis. Stipriai apgadintas „Audi“ automobilis bei gatvės žibin-
tas. Pareigūnai aiškinasi įvykio aplinkybes.

„Rokiškio Sirenos“ inform., 
Martyno Pilkausko nuotr.
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BRYDĖS

Įstrigę praėjusiame šimtmetyje

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Adventas yra labai įdomus 
dalykas. Tai metas, kai labai aki-
vaizdžiai akis į akį susiduria liau-
diškoji katalikybė ir šiandieninio 
gyvenimo realijos. Ad ventum, 
arba lotyniškai prieš atėjimą, yra 
laikas, skiriamas prasmės paieš-
koms. Kai prieš kiekvieną pra-
džią kyla natūralus klausimas: 
ką ir kodėl aš darau, ką tuo noriu 
pasiekti.

Liaudiškasis tikėjimas yra įdo-
mus tuo, kad jis klausimų neužduo-
da. Tradicijos ir papročių esmė: ne 
klausti, kodėl taip yra, kodėl elgia-
masi vienaip ar kitaip, bet, atvirkš-
čiai, užčiaupti nasrus ir aklai bei 
bukai daryti tai, kas neturi prasmės. 
Bet daroma tam, kad iki manęs bu-
vusios kartos tūkstančius metų tai 
darė.

Liaudiškasis tikėjimas buvo 
baudžiavinio pasaulio reliktas. Kai 
žmogus yra tik šiek tiek daugiau, 
nei vergas. Kai jo likimas, nepai-
sant proto, talento ir pastangų, yra 
priverstas kartoti šimtus metų iki tol 
buvusių kartų likimą. Kai ne vietoje 
ir ne laiku užduotas nepatogus klau-
simas „protinguoliui“ reiškė porą 
dešimčių smūgių rykšte. Geriausiu 
atveju. Baudžiaviniai santykiai Eu-

ropoje išsisėmė jau vėlyvaisiais vi-
duramžiais. Pas mus gi baudžiava 
truko iki 1861-ųjų. Tiesa, jos atsisa-
kyti norėta dar XVI a. viduryje. Ta-
čiau tam sukliudė Europą nusiaubęs 
nederlius, ir mūsų bajorijai labiau 
apsimokėjo ne imti iš valstiečių už 
žemę duoklę pinigais, o turėti krūvą 
neatlygintinų darbininkų ir patiems 
pardavinėti grūdus. Nelemto gamtos 
kataklizmo dėka tamsybių amžius 
mūsų krašte užsiliko geriems trims 
šimtmečiams. Ir protas, talentas 
nyko kaip nereikalingas atavizmas.  

Klausimų neuždavinėjimas yra 
patogus mimikrijos, kitaip sakant, 
prisitaikymo būdas. Kartais jis virs-
ta kuriozu, kaip japoniškasis strei-
kas, kai visi vyresnybės nurodymai 
vykdomi tiksliai ir pažodžiui. Arba 
nesąmonių rinkiniu, sukeliančiu 
elementarią atmetimo reakciją. 

Liaudiškasis tikėjimas iš esmės 
remiasi archaiška žemdirbiškosios 
kultūros mąstysena. Kur žmogaus 
gyvenimas yra cikliškas, pažangos 
nėra, arba ji vos juntama. Taigi, 
prieš tris ar du šimtus metų lyg ir lo-
giška buvo virti pupas Kūčių stalui 
ar šeimynykščius plakti ėgliaus šaka 
Verbų sekmadienį. Tada tikėta, kad 
teisingai atliktas apeiginis veiksmas 
duos teisingą rezultatą.

Tačiau XX a. buvo virsmo am-
žius. Faktiškai jau XIX a. viduryje 
ramią ciklišką laiko tėkmę negai-
lestingai sudrumstė mokslo ir tech-
nologijų raida. Šis procesas, kad 
ir smarkiai vėluodamas, XX a. jau 
pasiekė ir Lietuvą. Baudžiavos, kaip 
gyvenimo būdo, virsmas ir sparti 
technologinė raida lėmė mąstančio 
žmogaus poreikį. Nebe vergo, nebe 
klusnaus instrukcijų vykdytojo, bet 
savarankiško, intelektualaus, ku-
riančio žmogaus poreikį. Tačiau 
tamsa to negalėjo duoti. Nors lie-
tuviai buvo trečia pagal raštingumą 
Rusijos imperijos tauta. Žinoma, ge-
bėjimas praslebizavoti „Tėve mūsų“ 

maldaknygėje buvo nemenkas pri-
valumas, tačiau to naujiems laikams 
ir iššūkiams nepakako. Geriausias 
to atspindys – mūsų lietuvių litera-
tūros klasika. Tokie klasikai, išsi-
lavinę, pasaulio matę žmonės, kaip 
Vaižgantas, puikiai suprato, kad jų 
literatūra „netempia“ iki šedevrų ly-
gio. Tiesiog jie rašė tai, ką mūsų sle-
bizavoti pramokusi liaudis įstengė 
perskaityti. Jie skaitė tai, kas buvo 
įdomu, aktualu ar naudinga. Kalen-
dorius, neilgus apsakymus. Niekas 
neturėjo iliuzijų, kad valstiečiai ims 
mąstyti abstrakčiomis kategorijomis 
apie būties prasmę. Tai jau turėjo 
būti jų vaikų ir anūkų duona. Tačiau, 
nors per du Nepriklausomos Lietu-
vos dešimtmečius buvo pasiekta 
tikrai daug, tačiau atėjęs sovietme-
tis negailestingai sutrikdė natūralią 
tautos augimo raidą. Nemaža dalis 
galvojančių buvo sunaikinta fiziškai 
ar visam laikui užčiaupti. Didvyriais 
tapo kolūkiečiai ir darbininkai sta-
chanoviečiai, o „ačkarikai“ inteli-
gentai turėjo slėptis po lapais.

Kaip ir katalikybė. Ji buvo pa-
vožta po puodu ir užrakinta baž-
nyčiose. Toli nuo XX a. keliamų 
iššūkių. Katalikybei, kaip ir visai 
Vakarų pasaulėžiūrai, teko atsakyti 
į sunkias etines, moralines dilemas. 
Kaip žmogaus pažanga nusirito iki 
dviejų baisiausių istorijoje totalita-
rinių režimų? Ar tikėjimas pajėgus 
atsakyti į mąstančio žmogaus kelia-
mus egzistencinius klausimus? 

Lietuvoje gi, vystantis technolo-
gijoms, mentalitetas liko tų tolimų 
maždaug 1938-ųjų lygyje. Ir dabar 
tebegyvename to laikotarpio mitais. 
Juk mūsų švietimo sistema, kuri ir 
turėtų padėti rasti įrankius žmogui 
pažinti ir suprasti pasaulį, beviltiš-
kai užstrigo mite apie šviesą prie 
žibalinės lempos beraščiams kaimo 
vaikučiams nešančią tamstamoky-
toją. 

Kitas ryškus mitas – agrarinė 

Lietuvos visuomenės sandara. Tar-
pukariu pramonė žengė pirmuosius 
žingsnius. Miestai buvo lenkiški, 
žydiški, vokiški, bet ne lietuviški. 
Kaimas buvo laikomas lietuviško-
sios savimonės lopšiu. Ir dabar šitą 
nuostatą bandome už ausų pritempti 
visuomenei, kuri yra ne tik miestie-
tiška savo prigimtimi, bet ir gerokai 
mačiusi pasaulio. Todėl kyla natūra-
li įtampa tarp mito ir realybės. 

Lygiai taip pat ir Katalikybė Lie-
tuvoje giliai įstrigo toje liaudiško 
tikėjimo pelkėje. Mašinaliai atkar-
tojamų apeigų, apaugusių XXI a. 
realijomis nesuderinamų liaudiškų 
papročių ir zababonų luobu. Antai, 
į paprastą klausimą, kas yra Adven-
tas, tesugebama paaiškinti (supa-
prastintai), kad tai ankstyvų šv. Mi-
šių laikas, į kurias kaimą žadindavo 
vaikas, baladodamas kaimynų du-
ris. Perkelkime šitą schemą į šian-
dieninę realybę. Visų pirma, dauge-
lyje parapijų ankstyvųjų šv. Mišių 
apskritai nėra. Statistiniais duome-
nimis, kaimo ir miesto gyventojų 
skaičius faktiškai išsilyginęs. Ir 
jei savo vaiką pasiųstumėte atlikti 
garbingą pareigą maždaug 5 ryto 
pažadinti daugiabučio kaimynus į 
Rarotų mišias, būtumėte pasiųstas į 
vieną Peru miestelį pavadinimu iš 
N raidės. Su visa savo gimine. 

Sveiko proto, išsilavinęs žmo-
gus, paskaitęs tokį Advento pa-
aiškinimą, kuris buvo sėkmingai 
veikiantis mūsų senelių elgesio 
modelis, dabar tik pasukinėtų pirš-
tą aplink smilkinį. Lygiai tokio pat 
įvertinimo sulauktų ir pasiūlymas 
eglutę papuošti šiaudiniais žaisliu-
kais. Arba padėti lėkštelę ir tikėtis, 
kad vėlės sės prie Kūčių stalo. Ži-
noma, po nakties, tikėtina, galima 
rasti sudorotą keptą žuvį ar šprotus 
aliejuje. Ir taukuotus ūsus besilai-
žantį šeimos numylėtinį Rainių. 
Nepamirškime, kad tai, kas buvo 
suprantama ir aktualu mūsų pro-

tėviams, dėl pakitusių gyvenimo 
sąlygų ir gyvenimo būdo, mokslo 
pažangos yra visiškai neįdomu ir 
nesuprantama šiandien. Ir šiandie-
ninis žmogus jau nebenori aklai 
kartoti, jis vis dažniau klausia „Ko-
dėl“. Ir atsakymai „visi taip darė“, 
„nes reikia“ jau nebetenkina.

Taigi, aklas sekimas papročiais 
ir tradicijomis, gimusiais iš nepri-
tekliaus, sielos ir proto skurdo, pa-
mažu nyksta. Kaip ir liaudiškasis 
tikėjimas. Belieka konstatuoti, kad 
į šiandieninio žmogaus klausimus 
protėvių tradicijos atsakyti nebepa-
jėgios. Galima tai vertinti įvairiai. 
Verkti, kad nutautėjame. Pripirkti 
mokykloms tautinių kostiumų, įves-
ti etnokultūros pamokas. Ir gauti 
nuoširdų atvirkštinį rezultatą: at-
metimo reakciją. Tikėtina, kad ir 
liaudiškasis tikėjimas, kur religinės 
apeigos atliekamos iš reikalo ir su-
prantamos kaip vieno asmens spek-
taklis, vargu ar pergyvens mūsų, da-
bartinių 40-mečių kartą. 

Tikėjimas turi galimybę išlikti ir 
augti žmogaus širdyje tik tada, kai 
jis bus orientuotas ne į praeitį, o į 
šiandieną. Nes istorija be dabarties 
yra vienakojė. Ir kiekvienas praei-
ties dalykas yra įdomus ir naudingas 
tik tiek, kiek jis mums reikalingas 
šiandien. Mąstančiam žmogui ne-
bereikia aklo apeigų kartojimo. Jam 
reikia atspirties šiandienos pasirin-
kimams tarp to, kas yra lengva, ir to, 
kas teisinga. Ir Adventas mums ak-
tualus ne todėl, kad kitados kažkas 
paryčiais eidavo pasnaust į bažny-
čią, o dėl to, kad tai laikas susitvar-
kyti savo vidinį pasaulį. Stabdyti 
beprotišką gyvenimo ritmą, parengti 
sąžinės ataskaitą. Ne tiesiog atbum-
bėti eilinį nesąmonių, kurias vadi-
name nuodėmėmis, sąrašą. O atsa-
kyti į klausimus, kodėl taip elgiuosi, 
kokias pasekmes toks elgesys man 
atnešė, ar aš visada teisus, o aplinka 
visada kalta. 

Nepriklausomo
Rokiškio rajono 
laikrašcio 
prenumerata –

1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. 12 mėn.
4 Eur 12 Eur 24 Eur 49 Eur

1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. 12 mėn.
2 Eur 6 Eur 12 Eur 24 Eur

Antradieniais ir penktadieniais

Tik penktadieniais

qNaujienos qSkelbimai q Informacija

S M A R K I A I 
PIGIAU!

v

Kiekvienam, užsiprenumeravusiam „Rokiškio Sireną“ 2020-iesiems

DOVANA – KALENDORIUS

Juodupės centrą papuošė 
kunigo dovanota eglutė

Penktadienį, gruodžio 
13-ąją Juodupėje įžiebta 
kalėdinė eglutė. Nuo pat pi-
etų šventinę nuotaiką kūrė 
mugė su skanėstais ir tau-
todailės atributais. O štai 
18 val. prasidėjo šventė, 
kurioje buvo ir vaidinimas, 
ir koncertas, ir Kalėdų Se-
nelio dovanos Juodupės 
mažiesiems, ir fejerverkai.

Šventės kulminacija tapo 
eglutės įžiebimas. Šiemet 
juodupėnai už tikrai gra-
žią aukštą eglę, papuošusią 
miestelio aikštę, dėkingi... 
Juodupės parapijos klebonui 
Aivarui Kecoriui.

Jis apie sumanymą dova-
noti eglutę pasakojo papras-
tai: prieš porą savaičių mies-
telio centre sutikęs seniūną 
Valdą Adomonį, kuris ir pa-
sidalino rūpesčiu: Kalėdos 
jau čia pat, o miesteliui vis 

dar nerado eglutės. Tuomet 
dvasininkas pasiūlė juodu-
pėnų šventei prie klebonijos 
augantį medį.

 Mat šis kėlė šiokių tokių 
rūpesčių: pradėjo krypti, ver-
tė bažnyčios tvorą, be to, jo 
šakos augo pavojingai arti 
klebonijos. Tad eglutės do-
vanojimas buvo naudingas 
ir parapijai, kurios turtui šis 
medis nebekels grėsmės, ir 
miesteliui, kuris gali džiaug-
tis šventine eglute.

Už dovaną seniūnas juo-
dupėnų vardu padėkojo ir 
dvasininkui, ir Juodupės pa-
rapijiečiams.

Eglutės įžiebimo Juodu-
pėje šventę galima pamatyti 
„Rokiškio Sirenos“ facebook 
paskyroje bei internetinėje 
svetainėje www. rokiskiosire-
na.lt.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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„Entuziastų“ receptas: kaip pralaimėti... faktiškai laimėtas rungtynes
Kai komandos persvara 

prieš varžovus yra 11 taškų, 
kai varžovų atsarginių žai-
dėjų suolelis jau tuščias, o du 
aikštelėje esantys jų krepši-
ninkai turi po 4 pražangas, 
pergalės receptas turėtų būti 
aiškus ir paprastas: lįsti po 
varžovų krepšiu, išprovo-
kuoti bent vieną jų prasi-
žengti penktąjį kartą ir įgijus 
kiekybinę persvarą ramiai 
sužaisti likusias rungtynių 
minutes. Tačiau „Entuzias-
tai“ (šviesi apranga) ne tik 
įsigudrino išbarstyti persva-
rą, bet ir pralaimėję rungty-
nes iškirto į Mažų miestelių 
lygos B divizioną.

Principinės rungtynės
Obelių „Entuziastų“ ir 

Krinčino „Aukštaitijos me-
dienos“ (Kupiškio r. ) rungty-
nės buvo principinės. Abi ko-
mandos per penkerias Mažų 
miestelių lygos reguliariojo 
sezono rungtynes A diviziono 
Šiaurės grupėje buvo iškovo-
jusios po vieną pergalę. Var-
žybų reglamentas aiškus: trys 
iš keturių grupės komandų 
tęs kovas A diviziono atkrin-
tamosiose varžybose, ketvir-
toji kris į B divizioną. Taigi, 
tik šios rungtynės lėmė, kuri 
komanda išliks A divizione.

Prastai sezoną pradėję 
obeliečiai savo sirgaliams 
lyg ir teikė vilčių. Neramino 
tik amžina „Entuziastų“ liga: 
prastai sužaisti ketvirtieji kė-
liniai, kuriuose paprastai bū-
davo išbarstoma tai, kas prieš 
tai buvo pasiekta sunkiu ir 
atkakliu darbu. 

Sirgaliai saviškiais... 
netikėjo
Nors šios rungtynės turėjo 

būti rajono savaitgalio krep-
šinio bendruomenės „vinis“, 
visgi dėmesio jos sulaukė ma-
žiau, nei buvo galima tikėtis. 
„Entuziastai“ žaidė pustuštė-
je salėje: rungtynių protokole 
užfiksuoti tik 25 žiūrovai. 

Uteniškių teisėjų brigada 
Audrius Šalkauskas ir Tomas 
Juodis taip pat neslėpė, kad 
žiūrovų tikėjosi gerokai dau-
giau. 

Įdomu ir tai, kad „Rokiškio 
Sirenos“ tiesioginės translia-
cijos metu Obelių „Entuzias-
tų“ ir Krinčino „Aukštaitijos 
medienos“ dvikovą taip pat 
stebėjo mažiau žiūrovų, nei 
prieš tai transliuotas Mažų 
miestelių lygos B divizio-
no Panemunėlio „Fazės“ ir 
Pandėlio rungtynes. Gruo-
džio 16-osios rytą pastarą-
sias rungtynes peržiūrėjo 3,1 
tūkst. internautų, o obeliečių 
– krinčiniečių – 2,5 tūkst.

Banguotos ir nervingos
Kad rungtynės bus ner-

vingos, prognozavo ir arbi-
trų brigada. „Tačiau esame 
tam pasiruošęׅ“, – „Rokiškio 
Sirenai“ sakė A. Šalkauskas. 

Nuo pat pradžių žaidimas 
buvo banguotas. Pirmojoje 
rungtynių pusėje nė viena 
komanda nesugebėjo įgyti 
didesnės persvaros. Pirma-
sis kėlinys baigėsi 20:20, o 
antrąjį vienu tašku 23:22 lai-
mėjo svečiai.

Tačiau jau antrajame kė-
linyje prasidėjo nervų ka-

ras. Nesportinę pražangą, 
gelbėdamas saviškius nuo 
greitos varžovų kontratakos, 
„užsidirbo“ „Entuziastų“ 
žaidėjas Nedas Diržys, į tai 
po poros minučių varžovai 
atsakė... technine pražanga. 
„Pasižymėjo“ Raimundas 
Keleris. Netrukus ir jo ko-
mandos draugas Vytautas 
Kanišauskas gavo tokią pat 
nuobaudą.

Trečiasis kėlinys: 
ginčų apogėjus
Po didžiosios pertraukos 

įtampa nenuslūgo. Atvirkš-
čiai, ginčų su varžovais ir 
arbitrais dar padaugėjo. Pyk-
čiai išaugo„Entuziastams“ 
įgijus šiek tiek didesnę 
persvarą. Teisėjui sušvilpus 
mūsiškiams baudą, užvirė 
ginčai aikštelėje. Ten bemat 
sulėkė ir atsarginiai koman-
dų žaidėjai. Krinčiniečių ar-
gumentai taip „įtikino“ arbi-
trus, kad pastarieji svečiams 
iš Kupiškio rajono iš karto 
skyrė net dvi pražangas: V. 
Kanišauskui – diskvalifika-
cinę, Daivarui Dulkei – tech-
ninę.

Šios varžovų klaidos obe-
liečiams leido pasiekti ap-
čiuopiamą persvarą 71:63.

Žaidimas išsiderino
Rodėsi, kad rungtynės 

„Entuziastams“ klostosi pui-
kiai. Varžovų ir taip trumpas 
atsarginių suolelis visiškai 
ištuštėjo: ten liko vienas at-
sarginis žaidėjas. Net trys 
iš likusių šešių krinčiniečių 
buvo surinkę po 4 pražangas. 
Rungtynių scenarijus turėjo 
būti akivaizdus: mūsiškiai 
spaudžia varžovus, nes šie 
turi vengti pražangų. O jei 
pavyktų kurį nors išprovo-
kuoti prasižengti penktąjį 
kartą, akivaizdu, kad be kei-
timų žaidžiančius varžovus 
vertėtų pavaikyti. 

Per pertraukėlę tarp tre-
čiojo ir ketvirtojo kėlinių 
„Entuziastų“ lyderis Tomas 
Trumpa ramino saviškius: 
rungtynės klostosi gerai, 
tačiau reikia žaisti ramiau. 
Tačiau komanda kažkodėl jo 
nepaklausė. 

Atrodė, kad šiose rung-
tynėse kartojamas pačių 
pirmųjų šio sezono „Entu-
ziastų“ namų rungtynių su 
Parovėjos „Agaru“ scenari-
jus: varžovai ketvirtajame 
kėlinyje faktiškai nebetu-
rėjo keitimų. Tas rungtynės 
„Entuziastai“ pralaimėjo 
paskutiniosiomis minutė-

mis. Tačiau panašu, kad iš 
tos klaidos nepasimokė.

Jau nuo pat ketvirtojo kė-
linio pradžios žaidimas ėmė 
krypti varžovų naudai. Obe-
liečius tarsi kažkas užkerėjo: 
skuboti metimai, klaidos ir 
pražangos. Užtat krinčinie-
čiai, įsprausti į kampą, su-
sitelkė ir ėmė žaisti gerokai 
ramiau, todėl ir skirtumą iš-
tirpdė: komandas teskyrė ke-
turi taškai.

Netrukus aprimo ir obelie-
čiai. Keli taiklūs metimai ir 
mūsiškių persvara išaugo iki 
11 taškų. Ko daugiau berei-
kia? Tik ramiai sužaisti liku-
sias pusšeštos minutės.

Bet kur tau... Rungtynių 
protokole „Entuziastų“ gra-
foje – ne sėkmingos atakos, 
o pramesti dvitaškiai ir tri-
taškiai. Kokio velnio ata-
kuoti varžovų krepšį iš toli, 
kai pora jų žaidėjų turi po 4 
pražangas, o pakeisti juos ne-
bėra kam – atsarginių suolelis 
tuščias? Klausimas retorinis. 
Kol mūsiškiai mėtė iš toliau 
netaiklius dvitaškius ir tritaš-
kius, svečiai sugebėjo išbau-
duoti visas rungtynes sėkmin-
gai žaidimą stygavusį Egidijų 
Vilimą. „O čia tai bus. Tomas 
Trumpa neištemps visų rung-

tynių vienas“, – prognozavo 
du „etatiniai“ krepšinio sirga-
liai. Jų prognozė pasitvirtino: 
kupiškėnai ne tik išlygino, 
bet ir persvėrė rezultatą. Iš-
kalbingas faktas: per pasku-
tiniąsias pusantros minutės 
rokiškėnai apskirtai nepelnė 
taškų. Ketvirtajame kėliny-
je, turėdami idealias sąlygas, 
„Entuziastaiׅ“ įmetė 16 taškų, 
jų varžovai... 28. Faktiškai 
neturėdami atsarginių žaidėjų 
ir tris žaidėjus, turinčius po 4 
pražangas.

Jaunojo krepšininko 
solidus žaidimas
Jei „Entuziastų“ lyderių 

– Renato Jegorovo, T. Trum-
pos, E. Vilimo solidus žaidi-
mas nestebina: šie žaidėjai 
turi ilgametę patirtį, tai jau-
nųjų sportininkų pasirodymas 
teikia vilčių.

N. Diržio žaidimas šiose 
rungtynėse buvo matomas ne 
tik suskaičiavus įmestus taš-
kus. Jis jų pelnė daugiausia 
komandoje – net 20. Jis atliko 
bloką, perėmė du kamuolius, 
ne kartą stabdė greitas varžo-
vų atakas. 

Mūsiškių gretose pasižy-
mėjo ir R. Jegorovas, pelnęs 
16 taškų bei atkovojęs 12 ka-
muolių. 

E. Vilimo sąskaitoje – 13 
taškų bei 6 perimti kamuoliai. 

Vienoje grupėje 
su Pandėliu
Po savaitgalio Mažų mies-

telių lygos komandos buvo 
suskirstytos antrajam turui. 
Baisogalos „Auridana“, Pa-
rovėjos „Agaras“ bei Krin-
čino „Aukštaitijos mediena“ 
pateko į A diviziono TOP-12.

O B diviziono komandos 
buvo suskirstytos taip: Pan-
dėlys ir „Entuziastai“ pateko 
į diviziono B grupę kartu su 
Kavarsko ir Labūnavos ko-
mandomis. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Pandėliečiai sirgalius pradžiugino šimtu taškų
Panemunėlio „Fazė“ (švie-

si apranga) namuose žaidė 
Mažų miestelių lygos B divi-
ziono rungtynes su Pandėlio 
ekipa. Panemunėliečiams 
šios rungtynės nelėmė nieko: 
net ir laimėję jas, „Fazės“ 
žaidėjai nebūtų pakilę iš tur-
nyrinės lentelės dugno. O ir 
pandėliečiams šios rungty-
nės nebuvo reikšmingos: jie 
išsaugojo galimybę žaisti B 
divizione. Tad negausiai salė-
je susirinkę žiūrovai bei „Ro-
kiškio Sirenos“ transliacijos 
žiūrovai galėjo tiesiog mė-
gautis gražiu žaidimu. Įdomu 
tai, kad tiesioginės transliaci-
jos žiūrovų skaičius gerokai 
viršijo komandas gyvai palai-
kančių sirgalių skaičių. 

Žaidimas buvo gražus ir 
ramus. Nuo pirmųjų minučių 
pandėliečiai įgijo persvarą ir 
ramiai ją augino. Panemu-
nėliečiai džiugino gražiomis 
atakomis. Ir rungtynių intriga 
iki ketvirtojo kėlinio tebuvo 
tokia: ar pavyks pandėlie-
čiams įmesti šimtą taškų.

Deja, ketvirtajame kėlinyje 
nutiko nemalonumas: kovo-
dami po krepšiu dėl kamuo-
lio, netyčia susidūrė abiejų 
komandų žaidėjai. Pandėlie-
čiui kliuvo smarkiau: nukri-
tęs jis susitrenkė galvą ir kurį 
laiką praleido ant atsarginių 
žaidėjų suolelio. Laimė, me-
dikų pagalbos neprireikė: žai-
dėjas ne tik išbuvo aikštelėje 
iki rungtynių pabaigos, bet 

ir kaip žiūrovas stebėjo kitas 
rungtynes. O žiūrovai jį iš sa-
lės išlydėjo plojimais.

Pandėliečiai įmetė lygiai 
100 taškų. Panemunėliečiai – 
64. Pandėliečių gretose Eiman-
tas Šeškus pelnė 21 tašką, Au-
gustinas Blažys – 16, Vytautas 
Kavaliauskas – 13. „Fazės“ 
gretose Kasparas Kavoliūnas 
pelnė beveik pusę komandos 
taškų – 31, Almantas Matiukas 
įmetė 9, Mantas Dzekanskas 
– 8 taškus.  Po šių rungtynių 
Panemunėlio „Fazė“ iškrito 
į Mažų miestelių lygos C di-
vizioną ir ten žais su Paįstrio 
„Kvieta“, Pajūrio „Jūra -2“ ir 
Širvintų „Briedžiu“.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Kalėdinės vaikų plaukimo varžybos Rokiškio baseine
Sporto entuziastus Rokiš-

kio baseinas džiugina varžy-
bų vaikams gausa. Smagiame 
kalėdiniame turnyre netrūko 
norinčiųjų pasivaržyti jau-
nųjų sportininkų. O ir žiūro-
vams šios varžybos buvo įdo-
mios. Jų nuotraukų galerija 
ir vaizdo įrašas – „Rokiškio 
Sirenos“ internetinėje svetai-
nėje www.rokiskiosirena.lt/

25 m. krūtine mergaitės
1. Luka Bardiševičiūtė
2. Viltė Janočkinaitė
25 m. l. stiliumi mergaitės
1. Egilė Bardiševičiūtė
2. Jovilė Kulytė
3. Viltė Janočkinaitė
4. Rasa Krujalskytė
25 m. l. stiliumi berniukai
1. Justinas Šapranauskas
2. Martinas Miknius
3. Armandas Aslajevas
4. Adas Kirstukas
50 m. nugara mergaitės
1. Saulė Einorytė
2. Lugnė Černiauskaitė
50 m. nugara mergaitės
1. Irūna Zelenkaitė
2. Lauryna Liolytė
3. Julija Juozapavičiūtė
50 m. nugara mergaitės
1. Liepa Pupelytė
2. Luknė Narkevičiūtė
3. Izabelė Rimšaitė

4. Urtė Navickaitė
50 m. nugara mergaitės
1. Auksė Lapinskaitė
2. Simona Žaliauskaitė
3. Vesta Aleinikova
50 m. nugara berniukai
1. Adomas Staskonis

2. Joris Krujalskis
50 m. nugara berniukai
1. Aidas Aleliūnas
2. Aironas Šinkūnas
50 m. nugara berniukai
1. Julius Galvydis
2. Ignas Baltušis

3. Matas Alengoz
4.Aronas Malevičius
50 m. nugara berniukai 
1. Matas Rekerta
2. Kristupas Staigis
50 m. krūtine mergaitės
1. Irūna Zelenkaitė

2. Lauryna Liolytė
3. Luka Bardiševičiūtė
50 m. krūtine mergaitės
1. Luknė Narkevičiūtė
2. Liepa Pupelytė
50 m. krūtine berniukai
1. Kajus Baltrukėnas

2. Gustas Aleliūnas
50 m. krūtine berniukai
1. Julius Galvydis
2. Matas Alengoz
50 m. l. stiliumi mergaitės
1. Irūna Zelenkaitė
2. Brigita Butilkynaitė
50 m. l. stiliumi  mergaitės
1. Smiltė Žiobaitė
2. Luknė Narkevičiūtė
3. Izabelė Rimšaitė
4. Greta Čiučelytė
50 m.   l. stiliumi mergaitės
1. Auksė Lapinskaitė
2. Simona Žaliauskaitė
3. Gabija Drėgvaitė
50 m. l. stiliumi berniukai 
1. Kajus Baltrukėnas
2. Emil Selevič
50 m. l. stiliumi berniukai
1. Julius Galvydis
2. Ignas Baltušis
3. Jorgis Janauskas
50 m. l. stiliumi  berniukai  
1. Otas Viliūnas
2. Arminas Kirlys
3. Emilijus Snarskis
50 m. l. stiliumi berniu-

kai (vyresni)
1. Pijus Raugalė
2. Simonas Šutas
3. Vakaris Milkintas
4.Gvidas Gineitis

„Rokiškio Sirenos“ 
inform., 

Jurgos Tuskienės nuotr.

Rokiškio krašto muziejuje – šviesos paieškos
Gruodžio 13-oji – ne tik penktadienis, 13-oji ir dar pilnatis. Tai ir šv. Liucijos diena. Ši diena ypatinga: ateina pačios ilgiausios metų naktys. Todėl šv. Liucija – šviesos 

šventė. Ją Rokiškio krašto muziejus pakvietė minėti gruodžio 14-ąją. 
Nuo pat ankstaus ryto muziejuje šurmuliavo smagus Skaistaturgis, proga rokiškėnams pasirūpinti kalėdinėmis dovanomis. Po vidurdienio didelius ir mažus muziejus 

kvietė pasiruošti būsimai šventei: patiems sumeistrauti ir išdailinti žibintus. O 16 val. prasidėjo kelionė po dvaro parką, šviesos beieškant. Kūrybiškumo ugnelė uždegta 
kartu su Kalėdinių atvirukų konkurso dalyviais ir laureatais. Prie senos kalvės skambėjo „Gastautos“ dainos. Prie danielių aptvaro susirinkusieji sutiko Kalėdų senelį: jis 
tikrino, kaip jo augintiniai pasirengę tempti roges su gausybe dovanų.

Dvaro kluone, kur lankytojus džiugina įspūdinga prakartėlių kolekcija, jaukią nuotaiką kūrė Bella Fa kolektyvas. Ir šalia muziejaus oranžerijos su nykštukais buvo rasta 
jaukūs šviesos deglai. 

Apėjus visą muziejaus parką, prie pat rožyno savo grožiu stulbino ledinės gulbių skulptūros. Žiūrovai spėliojo, kas gi slepiasi ant centrinių dvaro rūmų laiptų. Paslapties 
uždangą tiesiogine ir perkeltine prasme atidengė Viduramžiai.lt meistrai, dovanoję įspūdingą ugnies ir ledo šou. 

Šventės vaizdo įrašas – „Rokiškio Sirenos“ facebook paskyroje bei internetinėje svetainėje www. rokiskiosirena.lt.
Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
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2019 m. gruodžio 20 d. (penktadienį) 10 val. Rokiškio rajono 
savivaldybės 1 a. salėje vyks rajono savivaldybės tarybos po-
sėdis.

Tarybos posėdžio darbotvarkė skelbiama interneto svetainė-
je www.rokiskis.lt (žr. ,,Naujienos“).

Užs. 0905

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Naujos Triumph liemenėlės tik 
15 Eur. Mus rasite Išparduotuvėje, 
Taikos g. 19, Rokiškyje
• Naujus kareiviškus odinius batus. 
Dydžiai 42, 43, 44, 45, 46. Kaina 
37 Eur. Tel. 8 681 55 002.  
Rokiškis
• Beveik naujus batelius, juodos 
spalvos, su kulniuku, 36 dydis. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 621 95 444. 
Rokiškis
• Vaikiškus, tamsiai pilkus 
veltinius. Padelis 18 cm. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 657 44 181.  
Rokiškis
• Moteriškus, trumpus, zomšinius, 
rudeninius batus. 40 dydis. Kaina 6 
Eur. Tel. 8 657 44 181.  
Rokiškis
• Demisezoninius, juodus, ilgus, 
zomšinius batus moterims. 40 
dydis, ilgis iki kelių. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Moterišką šviesiai violetinį 
pašiltintą paltą. 46 dydis. Kaina 25 
Eur. Tel. 8 657 44 181.  
Rokiškis
• Naują flanelinį audinį. 5 m. 
Melsvas, kita pusė su piešinukais. 
Kaina 12 Eur. Tel. 8 657 44 181. 
Rokiškis
• Striukę moterims. Vidutinio ilgio, 
su gaubtu, 46 dydis. Kaina 5 Eur. 
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Naują džinsinį audinį. Ilgis 1,30 
m, plotis 1,60 m. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Moterišką rusvą striukę su 
gobtuvu. 46 dydis. Kaina 7 Eur. 
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Baltą, vilnonį, vyrišką megztuką. 
48 dydis. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Naują vyrišką pūkinę striukę. 
Melsva, 52 dydis. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Moterišką švarką. Tamsiai 
margas, 48 dydis. Kaina 8 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Medicininio aukso žiedus. 18 ir 
22 dydžio, nauji. Kaina 6 Eur.  
Tel. 8 673 38 271. Rokiškis
• Naujus aulinukus mergaitei. 
Dydis 23. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 621 52 675. Rokiškis
• Nebrangiai vilnones kojines.  
Tel. 8 626 78 665. Rokiškis
• Šiltas, močiutės megztas pirštines. 
Visas ilgis 27-28 cm, nuo viršaus 
iki piršto 15-16 cm. Kaina 7 Eur. 
Tel. 8 652 48 583. Rokiškis
• Geros būklės, puošnią suknelę. 
Pirkta nauja, vilkėta tik porą kartų, 
L dydis. Kaina 7 Eur.  
Tel. 8 623 20 459. Rokiškis
• Geros būklės, šiltus batukus 
berniukui. 29 dydis. Kaina 7 Eur. 
Tel. 8 623 20 459. Rokiškis
• Geros būklės moterišką žieminę 
labai šiltą striukę. S dydis. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 623 20 459.  
Rokiškis
• Juodą moterišką žieminę striukę 
su gobtuvu. XXL dydis. Kaina 65 
Eur. Tel. 8 695 74 290.  
Rokiškis
• Baltus odinius moteriškus 
sportinius batelius. Vokietija. 38 
dydis. Kaina 37 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Juodus odinius moteriškus 
sportinius batelius lenktu padu. 
Korėja. 40 dydis. Kaina 37 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo statybose.  
Tel. 8 603 82 518. Rokiškis
• Ieškau darbo, galiu prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmones ar dirbti 
valytoja. Esu sąžininga, darbšti. 
Mano reikalavimai, kad darbas 
būtų nuo 8 ryto iki 17 val.  Lauksiu 
skambučių. Tel. 8 646 54 994. 
Rokiškis
• Vyras ieško darbo.  
Tel. 8 672 86 131. Rokiškis
• Ieškau vairuotojo darbo. Turiu B 
kategorijos vairuotojo pažymėjimą. 
Siūlyti įvairius variantus.  
Tel. 8 696 77 393. Rokiškis
• 20 m. mergina ieško darbo 
Rokiškyje. Tel. 8 646 25 385. 
Rokiškis

• Skubiai ieškau bet kokio darbo. 
Laukiu skambučių.  
Tel. 8 645 84 278. Rokiškis
• Skubiai ieškau darbo, turiu 
vairuotojo pažymėjimą ir 
traktoriininko TR1, TR2 SZ 
kategorijų pažymėjimą.  
Tel. 8 629 61 619. Rokiškis
• Moteris ieško barmenės, virėjos 
ar valytojos darbo.  
Tel. 8 650 97 726. Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo. Turiu 
šiek tiek patirties statybose bei 
stogų dengime, neblogai suprantu 
kompiuterinę techniką, turiu 
vairuotojo pažymėjimą. Domina 
įvairūs variantai. Tel. 8 692 14 225. 
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Ieškau, kas gali padaryti iš 
uosinių lentų stalą ir du suolus, 
lentos yra 5 cm storio.  
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Siūlo darbą miškavežio 
vairuotojui, šaltkalviui-
remontininkui, darbui krovinine 
technika. Tel. 8 687 33 067. 
Rokiškis
• Ramundas GM, UAB reikalingas 
(-a) vilkiko vairuotojas (-a). Darbo 
vieta - Obeliai, Rokiškio raj. 
Reikalinga turėti CE kategoriją, 
vairuotojo kortelę ir EU95 kodą. 
Darbo užmokestis, neatskaičius 
mokesčių, 840 Eur.  
Tel. 8 612 26 202. Rokiškis
• Įmonei UAB Daivida reikalingas 
kuteruotojas. Apmokome darbo 
vietoje. Tel. 8 686 94 750.  
Rokiškis
• Reikalingi du profesionalūs staliai 
ir vienas plytelių klojėjas. Darbas 
Osle, Norvegijoje. Atlyginimas 
3000 Eur/mėn. Patirtis 7-10 metų. 
Mokėti anglų kalbą. Susidomejus 
siųsti CV - gyvenimo aprašymą 
info@frognerconstruction.no  arba 
skambinti 004746370105.  
Tel. 8 463 70 105. Vilnius
• Ieškome asmens, galinčio 
suvaidinti senį besmegenį 
dovanėlėms išdalinti iki gruodžio 
24 d. Tel. 8 650 86 833.  
Rokiškis

KITA

• Mažai naudotą cirkuliacinį siurblį 
WILO yanos pico 25/4. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 610 29 949.  
Rokiškis
• Šiaudus ritiniais, galiu atvežti. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius. 100 vnt. 
Vieneto kaina 0,7 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Naudotus įvairių matmenų 
reklaminius tentus. Uždengti, 
pakloti ir kt. Tel. 8 610 01 593. 
Rokiškis
• Naują elektrinį žiebtuvėlį. 
Nereikalingos dujos, nebaisus 
vėjas, patogu uždegti viryklę, 
žvakes. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Binzel suvirinimo rankovę. 5 
m, 400 AM. Galimybė priijungti 
aušintuvą. Šarvas ir antgaliai nauji. 
Kaina 85 Eur. Tel. 8 624 39 429. 
Rokiškis
• Impulsinį, firminį suvirinimo 
aparatą. Virina ir 4 mm elektrodu. 
Mažai naudotas, mokėta 300 Eur. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 684 20 231. 
Kupiškis
• Pilkus, pusiau vilnonius siūlus. 1 
kg. Kaina 6 Eur. Tel. 8 657 44 181. 
Rokiškis
• Lapuočio malkas. Kaina 130 Eur. 
Tel. 8 624 90 330. Rokiškis
• Kviečius, miežius. Miltus. 
Nemokamas pristatymas į sutartą 
vietą. Tel. 8 683 50 716.  
Rokiškis
• Tris buitinius dujų balionus. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 612 94 783. 
Rokiškis
• Kaladėles kūrenimui. 12 metrų 
- 150 Eur. Lapuočio - beržas, 
juodalksnis. Su atvežimu. Kupiškio 
raj. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 647 32 700. Kupiškis
• Metalo statines, 200 l talpos. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 617 35 437. 
Rokiškis
• Sauskelnes suaugusiems. Viename 

pake 28 vnt. M dydis, kaina 7 Eur. 
Vienkartines kelnaites. Viename 
pake 14 vnt., M dydis, kaina 6 Eur. 
Tel. 8 652 48 583. Rokiškis
• Karcher 595. Žarnos ilgis 10 m. 
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Sauskelnes. Tel. 8 679 66 923. 
Rokiškis
• Metalinį seifą. Kaina 105 Eur. 
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Kviečius, miežius. Miltus. 
Nemokamas pristatymas visame 
Rokiškio rajone. Tel. 8 684 14 283. 
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Samsung NP300e. Veikia puikiai, 
Intel Core i5 2.5ghz, RAM 4GB, 
HDD 500GB, baterija laiko 2 val. 
Su krovikliu, kaina galutinė. Kaina 
95 Eur. Tel. 8 647 88 088.  
Rokiškis
• Asus x551c. Veikia puikiai, HDD 
500GB, Intel Core i3 trečios kartos, 
RAM 4GB, USB 3.0, baterija 
laiko 1val. Komplekte naujas, su 
garantija kroviklis. Kaina galutinė. 
Kaina 85 Eur. Tel. 8 647 88 088. 
Rokiškis
• Puikiai veikiančią konsolę Xbox 
One S 1TB. Komplekte 3 žaidimai, 
du pultai, visi reikalingi laidai. 
Atsakau į sms. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 647 88 088. Rokiškis
• Dell Inspiron 3521. Idealios 
būklės. HDD 500GB, spartesni 
USB 3.0. Baterija laiko 2-3val. Su 
originaliu krovikliu. Kaina galutinė, 
atsakau į sms. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 647 88 088. Rokiškis
• Mažai naudotą planšetinį 
kompiuterį Asus Zenpad 0.8. 
Galutinę kainą galime derinti. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 604 91 575. 
Rokiškis
• Mobilų maršrutizatorių Huawei 
Wifi E5573 MBPS 150. Mažai 
naudotas. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 611 31 647. Rokiškis
• Stalinį kompiuterį, Windows7. 
Su monitoriumi. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Monitorių Samsung 19 colių.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Nešiojamą kompiuterį. 2 
branduolių, 4 RAM, Windows7. 
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Ekologišką medų, galiu atvežti. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Ekologiškai užaugintas 
valgomąsias bulves. Nemokamas 
pristatymas į sutartą vietą.  
Tel. 8 683 50 716. Rokiškis
• Obuolių sūrius. Tel. 8 652 82 907. 
Rokiškis
• Natūraliais pašarais šertų mėsinių 
kalakutų skerdieną. Parduodame 
visą paukštį arba skeliame pusiau. 
Galime atvežti. Tel. 8 625 50 844. 
Rokiškis
• Jauno avinuko mėsą.  
Tel. 8 630 53 487. Rokiškis
• Įvairių veislių valgomąsias 
bulves. Atvežu. Tel. 8 601 26 960. 
Rokiškis
• Fasuotą medų po 3 Eur/kg.  
Tel. 8 458 33 083. Rokiškis
• Sertifikuotas, ekologiškai 
užaugintas valgomąsias bulves. 
Nemokamas ir greitas pristatymas 
visame Rokiškio mieste ir rajone. 
Tel. 8 684 14 283. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Mobilųjį telefoną LG K40. 
Naujas, su draudimu dvejiems 
metams. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Huawei Honor 8 4 - 32GB. Veikia 
puikiai, ekranas ir galas kaip nauji. 
4GB RAM, 32GB vidinė atmintis. 

Pilnas komplektas. Dovanų ekrano 
grūdintas stiklas. Baterija laiko 
vieną dieną. Kaina galutinė, atsakau 
į sms. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 647 88 088. Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį 
telefoną iPhone 6 16GB. Jokių 
subraižymų. Spalva auksinė. 
Dėžutė. Dėkliukas. Domina 
keitimas. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Naują mobilųjį telefoną LG 
K40, draustas dvejiems metams. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 683 27 149. 
Rokiškis
• Labai galingą telefoną Xiaomi 
Pocophone f1 6/64GB. Būklė 
ideali, kaip naujas, pilnas 
komplektas, garantija 15 mėnesių. 
Dovanų du dėklai. Atsakau į sms . 
Kaina 190 Eur. Tel. 8 647 88 088. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Dvigubą garažą. Siena 
neišversta, yra krosnelė, vandens 
statinė apsiplauti, naujas stogas, 
signalizacija ir t.t. Puiki būklė. 
Pagojės kvartalas. Galima nuoma. 
Visa informacija telefonu. Kaina 
6200 Eur. Tel. 8 606 12 490. 
Rokiškis
• Sodybą 3 km nuo Rokiškio. Yra 
2,5 ha žemės. Tel. 8 627 08 628. 
Rokiškis
• Tvarkingą, erdvų ir šiltą 2 
kambarių butą Kupiškyje, P. 
Mažylio g. Bendras buto plotas 
45,90 kv. m, kurį sudaro du 
kambariai, atskiri vonia bei 
tualetas, virtuvė, sandėliukas ir 
koridorius. Butui priklauso ir rūsys. 
Patogiame 1 aukšte, be balkono. 
Kaina 16500 Eur.  
Tel. 8 601 39 374. Kupiškis
• Erdvų, šiltą 3 kambarių butą 
Vytauto g., Kupiškyje. Butas 52,90 
kv. m. Buto langai plastikiniai. 
Butui priklauso 10,80 kv. m rūsys. 
Kambariai nepereinami. Atskiri 
vonios ir WC kambariai. Kaina 
13500 Eur. Tel. 8 609 63 843. 
Kupiškis
• Tvarkingą, erdvų, šiltą 3 
kambarių butą patogioje Kupiškio 
vietoje, P. Mažylio gatvėje. Bendras 
buto plotas 93.59 kv. m. Bute yra 
du sanitariniai mazgai (vienas WC 
su dušo kabina, kitas WC su vonia). 
Didelis holas su židiniu. Butui 
priklauso rūsys. Kaina 23000 Eur. 
Tel. 8 645 39 075. Kupiškis
• 2 kambarių butus Juodupėje (1, 
2, 3, 4 aukštuose). Kaina 7000 Eur. 
Tel. 8 601 39 374. Rokiškis
• 2 kambarių butą Pandėlyje. Su 
rūsiu ir sandėliuku. Bendras buto 
plotas 46,64 kv. m. Butas yra 
antrąjame mūrinio namo aukšte, 
namas statytas 1975 m. Atskiri 
tualeto ir vonios kambariai. Yra 
didelis, įstiklintas balkonas, 
plastikiniai langai. Kaina 7500 Eur. 
Tel. 8 683 93 746. Rokiškis
• Tvarkingą 2 kambarių butą su 
rūsiu bei ūkiniais pastatais šalia 
Bajorų gyvenvietės. Yra galimybė 
naudotis žemės sklypu, garažu, 
malkine. Bendras buto plotas 49,82 
kv. m, krosninis šildymas, vietinis 
vandentiekis ir kanalizacija. Kaina 
30500 Eur. Tel. 8 645 46 095. 
Rokiškis
• Tvarkingą, erdvų, šiltą 1 

kambario butas su rūsiu 4 aukšte, 
Kupiškyje, Vytauto g. Yra balkonas. 
Vonia ir tualetas vienoje patalpoje. 
Bendras buto plotas yra 31,22 kv. 
m. Kaina 11500 Eur.  
Tel. 8 605 48 032. Kupiškis
• Taisyklingos formos, 0,2406 
ha sklypą Klovinių k., Utenos 
r. Naudojimo būdas vienbučių 
ir dvibučių gyvenamųjų pastatų 
teritorijos. Netoli elektros linija. 
Geras privažiavimas. Graži, rami 
vieta. Iki Utenos centro 4 km. Puiki 
vieta gyvenamojo namo statybai. 
Kaina 9000 Eur. Tel. 8 602 84 794. 
Utena
• 0,1471 ha namų valdos žemės 
sklypą Aukštaičių g., Kupiškio 
mieste. Sklypas suformuotas atlikus 
kadastrinius matavimus. Naudojimo 
būdas: maža aukščių gyvenamųjų 
namų statybos. Sklypas yra gražioje 
vietoje. Suformuotas įvažiavimas į 
sklypą. Kaina 15999 Eur.  
Tel. 8 678 59 793. Kupiškis
• Autentišką sodybą Vitkuškių 
k., Zarasų r. Priklauso: rąstinis 
gyvenamasis namas, ūkio pastatai, 
sodas ir 0,20 ha namų valdos 
žemės sklypas. Bendras plotas 
62,52 kv. m. Iš dviejų pusių sodybą 
supa miškas, iš kitų dviejų pusių 
atsiveria gražus erdvinis peizažas. 
Kaina 11000 Eur.  
Tel. 8 605 32 452. Zarasai
• Erdvų ir tvirtą blokinį namą 
Vytauto g., Kupiškyje. Viso kiemo 
plotas 7,81 a. Gyvenamo namo 
plotas net 172,86 kv. m. Name yra 
6 kambariai, didelis rūsys, kuriame 
galima įsirengti pirtį. Įvestos visos 
komunikacijos. Kaina 38000 Eur. 
Tel. 8 605 32 452. Kupiškis
• 1 kambario butą Taikos g., 4 
aukšte. Renovuotas, be skolų, maži 
mokesčiai. Nebrangiai, su baldais. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 648 64 061. 
Rokiškis
• Tvarkingą mūrinį namą Čedasų 
miestelyje su 41 a žemės skypu, 
kuris ribojasi su upe.  Bendras 
gyvenamasis plotas 69,69 kv. m, 
trys kambariai ir virtuvė. Sudėti 
plastikiniai langai. Namą šildo 
koklinė krosnis. Iki Rokiškio 18 
km. Kaina 9300 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Garažą Panevėžio g. 5 korpusas. 
Kaina 4300 Eur. Tel. 8 687 84 872. 
Rokiškis
• Gyvenamąjį namą su 0,2335 ha 
žemės sklypu Obelių miestelyje, 
Rokiškio raj. Namas rąstinis, 
statytas 1933 m. Bendras plotas 
50.82 kv. m. Apšildymas krosninis. 
Vandentiekis vietinis. Yra elektra. 
Lauko tualetas. Yra sodas. Kaina 
6500 Eur. Tel. 8 620 46 281. 
Rokiškis
• 20 a sklypus Jakšto ir Janulionio 
gatvėse. Visos komunikacijos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Garažą Ąžuolų g. Metalo durys. 
Rūsys po visu garažu. 6x4 m.  
Tel. 8 617 35 437. Rokiškis
• Garažą prie autobusų stoties.  
Tel. 8 650 86 851. Rokiškis
• Du sklypus Bokšto g. 6 ir Bokšto 
g. 8. Viso 11 a per abu. Kaina 2700 
Eur. Tel. 8 604 23 594.  
Rokiškis
• Buvusią sodybą. Sklypas 4k m 
iki Ruopiškio kelio, 16,55 ha, iš jų 
12 ha dirbamos, kita miškas. Kaina 
52000 Eur. Tel. 8 612 85 906. 
Rokiškis
• 16 ha žemės sklypą su mišku 
Vabolių k. Atlikti kadastriniai 
matavimai. Tel. 8 612 96 359. 
Rokiškis
• Labai geroje vietoje, pigiai, namą, 
ūkinius pastatus, pirtį, medinį 
garąžą. 0,28 a žemės, Panemunėlio 
gelž. st. Tel. 8 614 19 157.  
Rokiškis

• Sodybą su namu ir ūkiniais 
pastatais Rokiškio r. sav., 
Pakriaunių k., Jaunystės g. Bendras 
žemės sklypo plotas 0,1944 ha. 
Kaina 1500 Eur. Tel. 8 686 38 100. 
Šiauliai
• Keičiu 80 kv. m namą į 2 arba 3 
kambarių butą su jūsų priemoka. 
Namas Rokiškio mieste, yra 6 a 
žemės. Žemė išpirkta. 
Tel. 8 675 38 370. Rokiškis
• Sodybą nuostabioje vietoje su 1 
ha žemės Rokiškio raj., Kriaunų 
sen., Mičiūnų k. Tel. 8 606 25 534. 
Rokiškis

NUOMA

• Išsinuomočiau žemės ūkio 
paskirties sklypus Rokiškio rajone. 
Domina įvairūs variantai.  
Tel. 8 622 69 546. Rokiškis
• Šeima ieško išsinuomoti 2-3 
kambarių butą. Gali būti ir su 
daliniais patogumais.  
Tel. 8 603 52 196. Rokiškis
• Ieškome nuomai apleisto žemės 
sklypo, gali būti ir krūmai, 
susitvarkysime patys.  
Tel. 8 650 97 726. Rokiškis
• Išnuomojamas 2 kambarių butas 
su daliniais patogumais.  
Tel. 8 695 88 243. Rokiškis
• Išnuomojamos 32 kv. m 
patalpos komercinei veiklai, 
Nepriklausomybės aikštėje, šalia 
Norfos parduotuvės.  
Tel. 8 686 42 481. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Priimu gruntą sklypo pakėlimui. 
Jei neturite kur dėti nereikalingo 
grunto (žemė, smėlis, priesmelis, 
žvyras, priemolis).Už gerą gruntą 
galiu prisideti prie atvežimo kainos. 
Gruntas reikalingas Rokiškyje.  
Tel. 8 604 85 408.  
Rokiškis
• Gal kas dovanoja ar už simbolinę 
kainą atiduoda jūrų kiaulytę? 
Tel. 8 647 73 680.  
Rokiškis
• Gal kas galėtų padovanoti ar 
už simbolinę kainą parduoti 
telefoną, kuriame veikia Wifi. 
Vaikui naujo nereikia, gali būti 
skilęs ekranas, tiesiog vaikas 
labai mėgsta klausytis muzikos ir 
žiūrėti filmukus. Gali neveikti SIM 
kortelė. Būtume labai dėkingi. 
Tel. 8 692 00 962. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Rastas auksinis auskaras.  
Tel. 8 620 50 834. Rokiškis
• Pamestas rūsio raktas su burbulu. 
Tel. 8 683 57 352. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Naują, vaikišką maniežą. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 625 06 843.  
Rokiškis
• Naudotą lovytę, pakeista viena 
lentutė. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 670 21 793. Rokiškis
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2020.01.03 10 val. Kavoliškio k., Rokiškio 
k. sen., Rokiškio raj., numatomi žemės sklypo 
Nr.7357/0006:73 geodeziniai matavimai. Kviečiame 
dalyvauti gretimų žemės sklypų Nr.7357/0006:69 ir 
Nr.7357/0006:432 paveldėtojus. 

Matininko atliekančio matavimus adresas: 
Taikos g. 5, Rokiškis; tel.8-458-68144, 

mob. 8-612 95720, el. p. kavolzeme@parok.lt. 
R. Barono žemėtvarkos darbų įmonė.

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Grandininį pjūklą. Profesionalus, 
3 kW, idealios būklės. Kaina 150 
Eur. Tel. 8 684 20 231.  
Kupiškis
• Traktoriuką-žoliapjovę. 15.5HP. 
Brigss variklis, labai galingas. 
2 peiliai, abu nauji. Naujas 
akumuliatorius, pusiau automatinė 
greičių dėžė. Galiu keisti į 
keturratį, motociklą, motobloką ar 
savadarbį traktorių. Kaina 750 Eur.  
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis
• Naujus pjūklus iš Danijos.  
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Treniruoklius už simbolinę kainą. 
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis

• Pačiūžas berniukui. Bauer, 36 
dydis, juodos. Ir mergaitei - 37 
dydis, baltos. Mažai avėtos. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 686 94 691.  
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Gerai veikiantį Makita suktuką. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 626 63 158. 
Rokiškis
• Lentas. Tel. 8 614 32 843. 
Rokiškis
• Liepos rąstus. Tel. 8 662 27 088. 
Rokiškis
• Šamotines plytas.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Naujus ketaus radiatorius.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• 5 kub. m storasienę cisterną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis

• Pjautą medieną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Medinius langus 120x85 2 
vnt., 117x78 2 vnt. Geros būklės, 
darinėjami, abiejų stiklų. Kaina už 
visus 60 Eur. Tel. 8 624 39 429. 
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Kultivatorių T25. Skambinti po 
17val. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 600 02 697. Rokiškis
• Savadarbį traktorių su T-16 
varikliu. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 687 19 763. Rokiškis
• DT-75. Nauji vikšrai. Kaina 2500 
Eur. Tel. 8 628 56 657.  
Rokiškis
• Perdirbu vilkikų ratus 19.5 - 2ts4 
su padanga - 150 Eur. Vienas 22.5 - 

Gaz, Zil priekaboms.  
Tel. 8 687 25 201. Rokiškis
• Malūną. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 609 76 754. Rokiškis
• Geros būklės statinę ant ratų. 400l 
. Galima kabinti prie traktoriaus ir 
automobilio. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 630 53 487. Rokiškis
• Kombainiuką Sampo 360 su 
dokumentais ir TA. Kederis 2,5 m, 
tvarkingas. Kaina 2300 Eur.  
Tel. 8 626 61 092. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Opel Astra 2006 m., dyzelis, 1,9 
l, universalą; VW Golf 2008 m., 
dyzelis, 1,9 l, hečbeką; VW Bora 
2001 m., dyzelis, 1,9 l, sedaną; 
VW Touran 2007 m., 1,9 l, dyzelis; 
VW Golf 2001 m., 1,9 l, dyzelis, 

universalą. Automobiliai Lietuvoje 
nevažinėti. Tel. 8 699 19 182. 
Rokiškis
• Audi A4 B5 1997 m., universalas, 
1,9 l, 81 kW, TA dviejiems metams, 
tvarkingas. Kaina 1150 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Audi 80 B2 1986 m., benzinas-
dujos, TA, tvarkingas. Kaina 520 
Eur. Tel. 8 675 47 620.  
Rokiškis
• Techniškai tvarkingą, 2002 m. 
automobilį Opel Astra. 2 l, 74 
kW. Kėbulas nesurūdijęs, TA iki 
2021.12.17. Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 692 53 557. Rokiškis
• Audi A4 B6 universalą. 2,5l, 
120 kW, TA iki 2020.06. Kaina 
derinama. Kaina 1700 Eur.  
Tel. 8 641 59 884. Rokiškis
• VW Passat 4motion 1,9 l, tdi, 
96 kW. Visi varantieji, šildomos 
sėdynės, klimato kontrolė, 
kondicionierius, ilgosios šviesos 
bei papildomi Xenon žibintai, 
lengvojo lydinio ratlankiai, pridėsiu 
žiemines padangas. Salonas švarus, 
tvarkingas. Kaina 1650 Eur.  
Tel. 8 680 17 671. Rokiškis
• VW Passat 199 8m., 1,9 l, 81 kW. 
TA iki 2021.04. Pakaba sutvarkyta. 
Kėbulo defektai.  Parduodamas su 
žieminėmis padangomis!  

Tel. pasiteirauti 8 685 86234. 
Kaina 980 Eur. Tel. 8 609 05 090. 
Rokiškis
• Priekabą-tralą. Dvigubi ratai, 
tinka darbui miške ar rulonams 
vežti. Kainą paderinsime. Riba 
Kupiškio ir Rokiškio rajonai. 
Kaina 320 Eur. Tel. 8 695 29 133. 
Rokiškis
• 2001 m. VW Passat. TA iki 
2020.09. 74 kW, 1,9 l, dyzelis. 
Spalva mėlyna. Universalas. 
Tvarkingas automobilis. Sėdi ir 
važiuoji. Kaina 1300 Eur.  
Tel. 8 616 03 734. Rokiškis
• 2002 m. Škoda Fabia 1,4 l, 
benzinas, automatinė greičių 
dėžė, TA iki 2021.06.09. Reikia 
remontuoti variklį. Visi kiti 
agregatai dirba puikiai. Yra 
nemažai privalumų. Daugiau 
informacijos telefonu.  
Tel. 8 618 65 371. Rokiškis
• Opel Zafira 2002 m., 2 l, dyzelis. 
TA iki 2021.06. Kaina 1100 Eur. 
Tel. 8 679 05 801. Rokiškis
• Audi 80 Avant 1993 m., 1,9 l, 66 
kW, TDI. TA iki 2021.10.12. Yra 
privalumų. Kaina 499 Eur.  
Tel. 8 625 67 440. Rokiškis
• Opel Vectra 1995 m., 1,8 l, 66 
kW. Yra galiojanti techninė apžiūra. 
Kaina 400 Eur. Tel. 8 651 22 918. 
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05:10 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:20 Senis
10:25 Miuncheno 
kriminalinė policija 36
11:10 Komisaras Reksas
12:00 Vartotojų kontrolė
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:35 Kūrybingumo 
mokykla
16:45 Ponių rojus
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gyvenimo spalvos 
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Kilti ir kelti. 
„Carito“ misija Lietuvoje

22:30 Dviračio žinios
23:00 Apgavikai 1
23:45 Komisaras Reksas
00:30 Langas į valdžią
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Stilius
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Apgavikai 1
04:50 Kūrybingumo mokykla
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus

05:20 Atsargiai! Merginos
06:10 Televitrina
06:25 Keršytojų komanda
06:55 Žmogus voras 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Svajonių sodai 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Nuo likimo nepabėgsi

12:00 Atsargiai! Merginos
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Gero vakaro šou
20:30 Moterys meluoja geriau
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Mirtinas šūvis
22:30 Mirtinas šūvis
00:30 Skubi pagalba
01:25 Makgaiveris
02:15 Tėvynė 
03:15 APB
04:00 Skubi pagalba
04:50 Vieniši tėvai
05:15 Atsargiai! Merginos

06:00 Mano gyvenimo  
šviesa
07:30 Tomo ir Džerio šou 
07:55 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
09:55 Rimti reikalai 2 

10:25 Rozenheimo policija 
11:25 P Atsargiai - giminės! 
12:00 Bus visko
13:00 Tik tu ir aš 
14:00 Našlaitės 
15:00 Svajoklė 
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios
19:25 KK2 vaikai
19:30 KK2
20:00 Gaudyk laiką
21:00 Rimti reikalai 2 
21:30 Žinios
22:30 Tik nekvieskite farų!
00:40 Akloji zona 
01:35 Ūsuotasis ponas Mortdecai

06:20 CSI. Majamis
07:15 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Stoties policija
09:35 Paskutinis faras 
10:35 Gelbėtojai - 112 
11:35 Jūrų pėstininkai 
12:35 Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų skyrius 
13:35 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Stoties policija 
16:00 Paskutinis faras 
17:00 Info diena
17:30 Gelbėtojai - 112 
18:30 CSI. Majamis 
19:30 Jūrų pėstininkai 
20:30 Galiu rytoj 
21:00 Ketvirtojo Reicho aušra
23:05 Žmogus šešėlis
01:00 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 
01:55 Detektyvų istorijos

05:10 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
05:50 „Pone prezidente” 
06:14 TV parduotuvė
06:30 Kryptys LT
07:00 „Moterų daktaras“ 
08:00 Nauja diena
09:00 Sėkmės gylis
10:00 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi

11:00 „Prokurorai” 
12:00 TV parduotuvė
12:15 „Pone prezidente”
12:50 „Gyvybės langelis“ 
14:00 Nauja diena
15:00 „Prokurorai” 
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
17:00 „Gyvybės langelis“ 
18:00 Reporteris
19:00 Nauja diena
19:30 Delfi dėmesio centre
20:00 Reporteris
20:30 Lietuva tiesiogiai
21:00 Gyvenimas
22:00 „Pone prezidente”
22:30 Reporteris
23:27 Rubrika "Verslo genas"
23:30 Delfi dėmesio centre
00:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
01:00 „Gyvybės langelis“ 
02:10 „Pone prezidente” 
02:30 „Prokurorai” 
03:30 Reporteris
04:10 Nauja diena
04:50 „Prokurorai”
05:35 „Pone prezidente”
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19 05:10 Ponių rojus

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis
10:25 Miuncheno 
kriminalinė policija 36
11:10 Komisaras Reksas
12:00 (Ne)emigrantai
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:35 Kūrybingumo 
mokykla
16:45 Ponių rojus
17:30 Žinios. 418:00 Kas 
ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Daiktų istorijos. 
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Gyvenk be skolų
22:30 Dviračio žinios
23:00 Ištikimybė

23:45 Komisaras Reksas
00:30 Mūsų gyvūnai
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vakaras su Edita
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Ištikimybė
04:50 Kūrybingumo mokykla
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus

05:15 Atsargiai! Merginos
06:10 Televitrina
06:25 Keršytojų komanda
06:55 Žmogus voras
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Gero vakaro šou 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Nuo likimo nepabėgsi
12:00 Atsargiai! Merginos

13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Farai
20:30 Moterys meluoja geriau 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Indianapolis. Nepaprasta 
drąsa
00:30 Skubi pagalba 
01:30 Makgaiveris
02:20 Tėvynė
03:15 APB 
04:05 Skubi pagalba
04:50 Vieniši tėvai
05:10 Atsargiai! Merginos

06:00 Mano gyvenimo šviesa
07:30 Tomo ir Džerio šou 
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris
09:55 Rimti reikalai 2 
10:25 Rozenheimo policija 
11:25 Atsargiai - giminės! 

12:00 VIDO VIDeO
13:00 Tik tu ir aš
14:00 Našlaitės 
15:00 Svajoklė 
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:00 Rimti reikalai 2 
21:30 Žinios
22:30 Titanų įniršis
00:25 Akloji zona 
01:20 Tik nekvieskite farų!
03:25 Alchemija VIII. Viskas iš 
naujo
03:55 RETROSPEKTYVA

06:20 CSI. Majamis 
07:15 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Stoties policija 
09:35 Paskutinis faras 
10:35 Gelbėtojai - 112
11:35 Jūrų pėstininkai 

12:35 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius
13:35 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Stoties policija 
16:00 Paskutinis faras
17:00 Info diena
17:30 Gelbėtojai - 112
18:30 CSI. Majamis 
19:30 Jūrų pėstininkai 
20:30 Galiu rytoj
21:00 Asai
23:15 Ketvirtojo Reicho aušra
01:20 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius
02:10 Detektyvų istorijos

05:35 „Pone prezidente” 
06:14 TV parduotuvė
06:30 Vantos lapas
07:00 „Moterų daktaras“ 
08:00 Nauja diena
09:00 Visi savi
10:00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu

11:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
12:00 TV parduotuvė
12:15 „Pone prezidente” 
12:50 „Gyvybės langelis“ 
14:00 #NeSpaudai
15:00 „Pavojingi jausmai” 
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
17:00 „Gyvybės langelis“ 
18:00 Reporteris
19:00 Nauja diena
19:30 Delfi dėmesio centre
20:00 Reporteris
20:30 Lietuva tiesiogiai
21:00 Skyrybos
22:00 Kryptys LT
22:30 Reporteris
23:30 Delfi dėmesio centre
00:00 Gyvenimas
01:00 „Gyvybės langelis“ 
02:10 Viralas
03:30 Reporteris
04:10 #NeSpaudai
04:50 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
05:30 Viralas
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20 05:10 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:20 Senis
10:25 Miuncheno 
kriminalinė policija 36
11:10 Komisaras Reksas
12:00 Gyvenimo spalvos 
13:00 Kilti ir kelti. 
„Carito“ misija
 Lietuvoje
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:35 Kūrybingumo 
mokykla
16:45 Ponių rojus
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Visi kalba
19:30 Beatos virtuvė

20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas
22:55 Spektras
01:20 Vasaros žaros
02:50 Kūrybingumo mokykla
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Šventadienio mintys
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Beatos virtuvė
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus

05:10 Atsargiai! Merginos
06:10 Televitrina
06:25 Keršytojų komanda
06:55 Žuvėliokai
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Farai
08:55 Legendinės legendos
10:00 Nuo likimo nepabėgsi

12:00 Atsargiai! Merginos
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Vienas namuose 3
21:40 Geležinis žmogus 2
00:05 P2
02:00 Mirtinas šūvis 
04:05 Makgaiveris 
04:55 Atsargiai! Merginos
05:20 Vieniši tėvai

06:00 Mano gyvenimo šviesa
07:30 Tomo ir Džerio nuotykiai 
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris
09:55 Rimti reikalai 2 
10:25 Rozenheimo policija 
11:25 Atsargiai - giminės!
12:00 Valanda su Rūta
13:00 Tik tu ir aš 

14:00 Našlaitės 
15:00 Svajoklė 
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Neliečiamieji
23:15 13 valandų. Slaptieji 
Bengazio kariai
02:05 Titanų įniršis

06:20 CSI. Majamis 
07:15 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Stoties policija 
09:35 Paskutinis faras 
10:35 Gelbėtojai - 112 
11:35 Jūrų pėstininkai 
12:35 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 
13:35 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Stoties policija 
16:00 Paskutinis faras 

17:00 Info diena
17:30 Gelbėtojai - 112 
18:30 CSI. Majamis 
19:30 Amerikietiškos imtynės
21:30 Ikaras
23:20 Asai
01:35 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius
02:30 Nusikaltimų miestas

05:30 Viralas
06:14 TV parduotuvė
06:30 „Pasaulis iš viršaus“ 
07:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
08:00 #NeSpaudai
09:00 Greiti pietūs
10:00 Mano vieta
10:30 Kryptys LT
11:00 Gyvenimas
12:00 TV parduotuvė
12:15 „Pone prezidente” 
12:50 „Gyvybės langelis“ 

14:00 Skyrybos
15:00 „Pavojingi jausmai”
16:00 Reporteris
16:30 Oponentai
17:00 „Gyvybės langelis“ 
18:00 Reporteris
19:00 „Moterų daktaras“ 
20:00 Reporteris
21:00 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
22:00 Oponentai
22:30 Reporteris
23:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2019"
23:30 Vantos lapas
00:00 „Moterų daktaras“ 
01:00 „Gyvybės langelis“ 
02:10 Oponentai
02:30 „Pavojingi jausmai”
03:30 Reporteris
04:10 Gyvenimas
04:50 Mano vieta
05:15 Kaimo akademija
05:45 Oponentai

Rokiškis
• Tvarkingą VW Passat B5+ 1,9l, 
96 kW, trauka gera, nauji priekiniai 
diskai, kablys. 2002 m. TA iki 
2021.09.09. Kaina 1350 Eur.  
Tel. 8 621 99 872. Rokiškis
• Hyundai Getz 1,5 l, 65 kW, 
dyzelis. Rida originali, 49000 km. 
Automobilis idealios būklės, jokių 
rūdžių, naujos padangos. Kam 
reiks, bus atlikta TA dvejiems 
metams. Automobilis keturių durų. 
Kaina 1900 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Tvarkingą VW Passat 1998 
m., 1,9 l, TDI, 81 kW. Viskas 
sutvarkyta, kėbulas gražus, salonas 
taip pat. TA iki 2020.06.10. 4 el. 
langai, kondicionierius, borto 
kompiuteris, šildomos sėdynės, 3 
stipinų vairas, M+S padangos, 3 
raktai. Kaina 720 Eur.  
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• VW Transporter. 2,4 l, 9 sėdimos 
vietos su vairuotoju. TA ką tik 
atlikta. Geros žieminės padangos. 
Kaina 900 Eur. Tel. 8 620 36 439. 
Rokiškis
• Mercedes Benz 1991 m. E300 3 
l, dyzelis, automatinė greičių dėžė, 

83 kW. Variklis geras, kėbule yra 
rūdelių, dugnas geras. TA nėbera. 
Kaina 750 Eur. Tel. 8 615 65 652. 
Rokiškis
• Pigiai Audi 100 Avant 1993 m. 
Tel. 8 648 81 102. Rokiškis
• Opel Vectra. Dyzelis, yra TA. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 606 72 753. 
Anykščiai
• Audi A4 B5 1996 m., TA iki 
2020.11.13. Labai geros būklės ir 
kėbulas, ir važiuoklė. Buvo keista 
važiuoklė: kaladėlės, amortizatoriai 
bei variklio tepalai, diržai ir 
įtempėjai. Važinejo moteris, bet 
nuspirko kitą. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 643 27 691. Rokiškis
• Opel Vectra 2004 m., 2,2 l, 92 
kW., automatinė greičių dėžė, 
juodos spalvos universalas, lieti 
ratlankiai, yra TA. Kaina 720 Eur. 
Tel. 8 686 85 002. Rokiškis
• Audi A6 C4 2,5 l, 103 kW, 1994 
m., TA iki 2021.08.28. Nerodo 
kuro lygio, nešildo salono, kėbulas 
nesupuvęs. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 622 09 566. Rokiškis
• Ford Transit, 6 vietų, su priekaba 
(kuzavu). Su TA, 1996 m., dyzelis, 
2,4 l. Kaina 2200 Eur.  

Tel. 8 647 32 700. Kupiškis
• Skubiai ir nebrangiai Mercedes A 
200. 2005 m., 2 l, 103 kW. dyzelis, 
yra TA, draudimas. Techniškai 
tvarkingas, lieti ratai, juodas.  
Tel. 8 675 38 370. Rokiškis
• VW Passat Variant 1997-98 m., 
vyšninės spalvos, 1,9 l, TA iki 2021 
m. 11 mėn. Kaina 1100 Eur.  
Tel. 8 614 61 229. Rokiškis
• VW Golf 3. 1,9 l, 81 kW. Kaina 
320 Eur. Tel. 8 630 61 751. 
Rokiškis
• Renault Megane Scenic 1998 m., 
TA iki 2021.12.16, dyzelinas.  
Tel. 8 655 16 412. Rokiškis
• 1988 m. automobilį Audi 80 
(bulka). 1,8 l, 66 kW, benzinas. 
Liukas, kablys, tvarkinga. TA 
2021.06. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 678 04 712. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• 205/55 R16 M+S naudotas 
padangas. Likutis po 5 mm, 6 mm. 
Kaina 8 Eur. Tel. 8 685 75 884. 

Rokiškis
• Dalimis Toyota Corola variklį 2,2 
l, 100 kW, 2006 m.  
Tel. 8 618 13 432. Rokiškis
• Lietus ratlankius su M/S 
padangomis R15 195/65. Centrinė 
skylė 57.1, tarpai 112x5.  Tinka 
Audi, VW. Padangų likutis 4-5 mm. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 621 75 943. 
Rokiškis
• 2003 m. VW Passat priekinį 
stiklą. Tel. 8 655 08 291.  
Rokiškis
• Ford Galaxy, VW Sharan, Seat 
Alhambra priekinį šildomą stiklą. 
Tel. 8 655 08 291. Rokiškis
• VW Passat B5 dalimis. 1,9 l, 81 
kW arba 85 kW. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 58 004. Zarasai
• 1998 m. Renault Espace 2,2 l, 
dyzelis; 1999 m. VW Golf 1,9 l, tdi, 
66 kW; 1998 m. Audi A3 1,9 l, tdi; 
1997 m. Audi A4 1,8 l, benzinas, 
turbo 110 kW; 1998 m. VW Passat 
1,8 l, benzinas, 110 kW.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• 2000 m. Opel Astra žibintus, 
greičių dėžę, sankabą, granatas, 
dinamą, starterį, pr. sparnus ir kt. 
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis

• R15 lietus ratus su neblogomis 
padangomis. Ratai tiesūs, nevirinti, 
buvo sumontuoti VW Passat B5. 
Tinka Audi, VW Sharan, Alhambra, 
Galaxy, Mercedes. Kaina 85 Eur. 
Tel. 8 615 65 652. Rokiškis
• Opel Zafira galinį dangtį.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Renault Grand Espace 2,2 l, DCI, 
2001 m., visą arba dalimis.  
Tel. 8 655 16 412. Rokiškis
• Sunkvežimio (fūros) liftą 
Cargolift. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 647 32 700. Kupiškis
• R17 lietus ratus su M+S 
padangomis 245/45/17. 99 VXL 
protektoriaus gylis 7 mm. Buvo 
sumontuoti Audi A6. Kaina 250 
Eur. Tel. 8 677 98 710.  
Rokiškis
• 195/65 R15 ratus. Buvo 
sumontuoti Audi 80 B4, geros 
būklės, 30 Eur/vnt.  
Tel. 8 683 45 996. Rokiškis
• R19 ratlankius 5/114. Kaina 200 
Eur. Tel. 8 685 75 884.  
Rokiškis
• VW Passat B4 bagažinės uždangą 
(storkę). Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 678 10 002. Rokiškis

PASLAUGOS

• Remontuojame minkštus baldus, 
sofas, lovas, čiužinius, kėdes, 
kampus. Keičiame spyruokles, 
poroloną, pertraukiame gobeleną, 
eko ar natūralią odą. Gaminame  
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čiužinius. Pasiimame ir parvežame 
baldus. El. paštas atnaujinkbaldus@
gmail.com. Tel. 8 610 10 341. 
Rokiškis
• Apdailininkas atlieka butų, 
namų remonto ir apdailos darbus: 
langų, durų apdaila po montavimo, 
santechnikos, elektros remontas. 

Tel. 8 675 29 775.  
Rokiškis
• Foto sienelės nuoma Jūsų šventei! 
Foto sienelės (280x300 cm) 
nuomos kaina vienai parai (24 val.) 
su stovu ir individualiu maketu 
- 150 Eur. Foto sienelės maketas 
individualiai Jums nuo 25 Eur. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 645 51 723. 
Rokiškis
• Taiso šaldytuvus, šaldiklius, 
automatines skalbimo mašinas. 
Atvyksta į namus.  
Tel. 8 602 52 187. Rokiškis
• Gaminame ir montuojame įvairius 
stiklo gaminius ir konstrukcijas 
(veidrodžius, dušo kabinų stiklus, 
stiklinius turėklus ir kt.).  
Tel. 8 646 42 557. Rokiškis
• MB GIRIUNTA nuomoja 
mini ekskavatorių (3,5 t) su 
operatoriumi. Atlieka visus žemės 
kasimo ir lyginimo darbus: pamatų 
kasimas, šlaitų formavimas, 
gerbūvio darbai. Kasimo kaušai 25-
45-60c m ir planiravimo (vartomas) 
140 cm. Krovinių pervežimas iki 
4,5 t. Tel. 8 603 77 107.  
Rokiškis

PERKA

• Perku Iž Planeta/Jupiter 5. Gali 
būti be variklio ar turėti kitokių 
defektų. Tel. 8 625 43 597. 
Rokiškis

Jaunųjų Rokiškio smuikininkų pergalė 
VI Aukštaitijos krašto M. J. Černienės
jaunųjų stygininkų konkurse

V. Mikalausko menų gimnazijoje vyko VI-asis Aukštaitijos krašto M. J. Černienės 
jaunųjų stygininkų konkursas, kuriame dalyvavo Panevėžio, Anykščių, Biržų, Visagi-
no, Ukmergės, Pakruojo ir Rokiškio jaunieji muzikantai.

Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos mokiniams konkursas buvo sėkmingas! 
Eglė Rudnickaitė (mok. O. Sadauskienė, konc. A. Paliukienė) ir Adelė Dovydaitė (mok. 
L. Kanopienė, konc. A. Vagonienė) tapo konkurso laureatėmis. Mantas Valainis (mok. L. 
Plepienė, konc. K. Kemundrytė) diplomantu.

Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos inform.

Penktadalis cigarečių Lietuvoje – 
kontrabandinės, rodo tyrimas

Nelegalios tabako ga-
minių rinkos mastas Lie-
tuvoje siekia 21,3 proc. 
– 2 procentiniais punktais 
daugiau nei prieš metus, 
rodo bendrovės „Nielsen” 
atliktas tuščių cigarečių 
pakelių tyrimas. 

Nacionalinė tabako ga-
mintojų asociacija praneša, 
kad nuo 2010 metų nelegalių 
tabako gaminių rinkos dalis 
sumažėjo daugiau nei per-
pus, tačiau nuo 2016 metų 
nelegalių cigarečių dalis vėl 

augo, o ketvirtąjį šių metų 
ketvirtį šis rodiklis perkopė 
20 proc. ribą. 

Pasak asociacijos, 76,5 
proc. neapmokestintų ciga-
rečių Lietuvą pasiekė iš Bal-
tarusijos – jos  sudarė 16,3 
proc. visų Lietuvoje surūko-
mų cigarečių.

„Lietuva išlieka tarp dau-
giausia nelegalių cigarečių 
vienam gyventojui suvar-
tojančių valstybių Europos 
Sąjungoje. Į šį sąrašą taip 
pat patenka kitos ES rytinio 
pasienio rinkos, pavyzdžiui, 

Rumunija, be to, šalys, ku-
riose tabako gaminių kaina 
yra labai aukšta, – Didžioji 
Britanija, Airija ir kitos“, – 
teigiama pranešime. 

Asociacijos teigimu, La-
tvijoje nelegali rinka ke-
tvirtąjį ketvirtį sudarė 16,8 
proc., o Estijoje – 9,9 proc.

Lietuvoje didžiausia kon-
trabandinių cigarečių dalis 
yra Šalčininkuose, kur dau-
giau nei pusė (56 proc.) visų 
pakelių atgabenta iš Baltaru-
sijos. 

BNS inform.

Daugiausia neiškeistų litų – smulkios monetos
Praėjus beveik pen-

keriems metams po euro 
įvedimo Lietuvoje, į eu-
rus vis dar neiškeista 428 
mln. grynųjų litų (124 mln. 
eurų), nurodo Lietuvos 
bankas. 

LB valdybos pirminin-
kas Vitas Vasiliauskas sako, 
kad skaičiuojant vienetais, 
daugiausia liko  neiškeistų 
smulkių monetų.  

„Kalbant apie tai, kiek 
dar litų yra pasilikę kažkur 

pas gyventojus, tai jų yra ti-
krai nemažai (...) Daugiausia 
yra likusių, jeigu vienetais 
skaičiuotume, vieno, dvie-
jų ir penkių centų. Darome 
prielaidą, kad jie pasilikti 
kaip suvenyrai, arba į juos 
tiesiog nekreipiama dėme-
sio“, – pirmadienį spaudos 
konferencijoje sakė V. Vasi-
liauskas. 

Pasak centrinio banko, 
neiškeistų litų monetų vertė 
siekia 113,9 mln. litų, arba 
841,8 mln. vienetų. Tuo 

metu banknotų vertė siekia 
313,6 mln. litų, arba 10,8 
mln. vienetų. 

Lietuvos banko skyriuose 
Vilniuje ir Kaune per dieną 
atliekama maždaug 60 litų į 
eurus keitimo operacijų, o jų 
vidurkis – 700-800 litų (apie 
220 eurų).  

Lietuvos bankas yra įsi-
pareigojęs litus į eurus keisti 
neribotą laiką.

Lietuvoje euras įvestas 
2015 metų sausio 1 dieną.

BNS inform.
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Gruodžio 17-oji, 
antradienis, 
51 savaitė

Iki metų pabaigos liko
14 dienų.

Saulė teka 8.36 val., 
leidžiasi 15.52 val. 

Dienos ilgumas 7.16 val. 
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Drovydė, Jokinta, Jokintas, 
Jolanta, Joleta, Jolė, Jolita, 

Lozorius, Mantgailas, Olimpija, 
Olimpijus, Rachelė.

Rytoj: Eivilas, Eivilė, Eivina, Eivinas, 
Girdvainas, Girdvainė, Girvyda, 
Girvydas, Gracija, Gracijonas, 
Gracius, Vykanta, Vykantas.

Poryt: Gerdvilas, Darijus, Lėja, 
Rimantė.

Dienos citata
„Didesnioji žmonių pusė 

gyvena, klausydama jausmo, 
o ne proto“ 

(Dantė).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1538 m. Anglijos bažnyčios 
vadovu pasiskelbusį karalių 
Henriką VIII popiežius Paulius 
III atskyrė nuo Romos katalikų 
bažnyčios. 

1903 m. Šiaurės Karolinoje 
broliai Vilberis ir Orvilis Raitai 
atliko pirmąjį sėkmingą valdomą 
skrydį mechaninės jėgos varomu 
skraidymo aparatu. Tą dieną jie 
iš viso atliko keturis skrydžius, 
iš kurių ilgiausias truko beveik 
minutę.

1957 m. Kanaveralo kyšulyje 
JAV išbandė pirmąją tarpžemyni-
nę balistinę „Atlas“ raketą.

1971 m. pasidavus 90 tūkst. 
Pakistano karių baigėsi Indijos ir 
Pakistano karas dėl Rytų Pakista-
no (būsimojo Bangladešo).

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1866 m. Selemos Būdoje, 
netoli Marijampolės, gimė tre-
čiasis Lietuvos Respublikos pre-
zidentas Kazys Grinius.

1926 m. tautininkų ir krikš-
čionių demokratų parengtas 
ir kariuomenės įvykdytas vals-
tybės perversmas kitą dieną 
privertė atsistatydinti Lietuvos 
Respublikos prezidentą Kazį 
Grinių. Valdžia atiteko Antano 
Smetonos vadovaujamai tauti-
ninkų partijai.

Post scriptum
Kokiu saiku sekėsi, tokiu bus 

ir tau atseikėta.

Johno Lennono apskriti akiniai aukcione 
parduoti už 165 tūkst. eurų

Johno Lennono apskriti 
akiniai nuo saulės, kuriuos 
„bitlų“ legenda kažkada pa-
liko ant automobilio galinės 
sėdynės, aukcione Londone 
buvo parduoti už 165 tūkst. 
eurų.

Akiniai žaliais stiklais ir 
aukso spalvos rėmeliais, vadi-
nami vienais garsiausių roken-
rolo akinių, priklausė Alanui 
Herringui, 7-o dešimtmečio 
pabaigoje dirbusiam Ringo 
Starro ir George'o Harrisono 
vairuotoju.„1968-ųjų vasarą 
paėmiau Johną su Ringo ir Ge-
orge'u Ringo mersedesu ir nu-

vežiau vaikinus į biurą“, – sakė 
A. Herringas, kuri pareiškime 
cituoja aukcionas „Sotheby's“.

„Johnui išlipus iš mašinos 
pastebėjau, kad jis paliko aki-
nius nuo saulės ant galinės 
sėdynės, o vienas stikliukas 
ir kojelė nukritę, – sakė jis. – 
Paklausiau Johno, ar jis norė-
tų, kad juos jam sutaisyčiau. 
Jis pasakė man nesirūpinti, jie 
buvę tik dėl vaizdo.“ Pasak A. 
Herringo, jis jų niekada taip 
ir nesutaisė. Dabar šie akiniai 
interneto aukcione neskelbia-
mam pirkėjui buvo parduo-
ti už 137,5 tūkst. svarų (165 
tūkst. eurų). Aukcionui buvo 

pasiūlyta ir kitų „bitlų“ daiktų, 
įskaitant G. Harrisono hipišką 
kaklo papuošalą su varpeliais, 
kuris buvo nupirktas už 10 
tūkst. svarų (12 tūkst. eurų).

„Mano šeimos labui man 
dabar prasminga atsisveikin-
ti su savo kolekcija, kol dar 
galiu papasakoti visas su tuo 
susijusias istorijas“, – sakė A. 
Herringas.

40 metų J. Lennoną prie jo 
buto Manhatane 1980-aisiais 
mirtinai subadė pamišęs gerbė-
jas, o  G. Harrisonas 2001-ai-
siais, būdamas 58-erių, mirė 
nuo plaučių vėžio.

BNS inform.

Ukrainos prezidentas pasišaipė iš Rusijos 
televizijos, nusprendusios neberodyti jo serialo

Ukrainos prezidentas Vo-
lodymyras Zelenskis ketvir-
tadienį išjuokė Rusijos tele-
viziją, staiga nusprendusią 
neberodyti populiaraus seri-
alo, kuriame buvęs komikas 
sukūrė pagrindinį vaidmenį, 
parodžiusi vos vieną jo seriją.

Pasak V. Zelenskio, šitas 
šou paveikė „kai ką, turintį 
branduolinį ginklą“, aiškiai tu-
rėdamas omenyje Rusijos pre-
zidentą Vladimirą Putiną.

Serialas „Liaudies tarnas“ 
(„Sluha narodu“), kuriame V. 
Zelenskis atlieka pagrindinį 
vaidmenį, trečiadienį vakare 
buvo pirmą kartą parodytas 
Rusijoje, praėjus kelioms die-
noms po ilgai laukto viršūnių 
susitikimo, kuriame dalyvavo 
Ukrainos lyderis ir V. Putinas.

Tačiau pramogų kanalas 
TNT, priklausantis Rusijos 
dujų milžinei „Gazprom“, ke-
tvirtadienį paskelbė, kad šou 
nebebus rodomas.

„Jie parodė du epizodus, ir 
dabar visi žmonės, turėję ga-
limybę žiūrėti šiuos du epizo-
dus, būtinai pažiūrės [likusius] 
per „YouTube“, – pridūrė pre-
zidentas.Seriale „Liaudies tar-
nas“, kurio premjera Ukrainoje 
įvyko 2015 metais, V. Zelens-
ky vaidina Vasylį Holoborodką 
– prezidentu netikėtai tapusį 
istorijos mokytoją, kovojantį 
su korupcija ir įtakingais oli-
garchais.

BNS inform.

Daugiausia verslo liudijimų – 
kirpėjams ir kosmetologams

Daugiausia verslo liu-
dijimų lapkritį išduota 
kirpyklų, kosmetikos sa-
lonų, soliariumų veiklai, 
statybos darbams, preky-
bai ne maisto produktais.

Užimtumo tarny-
bos duomenys rodo, kad 
lapkričio mėnesį verslo 
liudijimus iki šešių mėne-
sių įsigijo 6,7 tūkst. darbo 
ieškančių žmonių. Didesnė 
dalis dirbančiųjų su verslo 
liudijimais yra vyrai – 53,4 
proc.Dažniau savarankišką 
veiklą renkasi vyresnio 
amžiaus bedarbiai: beveik 

34,6 proc. yra bedarbiai 
nuo 50 metų amžiaus. Jau-
nimas (nuo 16 iki 29 metų 
amžiaus) sudarė 12,5 proc. 

Apie 16 proc. pradėjusių 
savarankišką veiklą yra il-
galaikiai bedarbiai.

Iš viso sausio-lapkričio 
mėnesiais bedarbiai įsigijo 
78,5 tūkst. verslo liudijimų 
savarankiškai veiklai vykdyti.

Naujienų agentūros BNS 
informaciją atgaminti vi-
suomenės informavimo 
priemonėse bei interneto 
tinklalapiuose be raštiško 
UAB BNS sutikimo drau-
džiama.
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Netektis pasibeldė į jūsų artimųjų, draugų, kaimynų namus? Negalite 
jų aplankyti ir užjausti asmeniškai? Mes siūlome jums pagalbą – pareikškite 
užuojautą „Rokiškio Sirenos“ puslapiuose. Nuoširdaus palaikymo ir pagarbos 
žodžiai visam laikui liks laikraščio puslapiuose. Siūlome šia galimybe 
pasinaudoti veltui: tereikia ateiti į „Rokiškio Sirenos“ redakciją, jos reklamos 
priėmimo vietas ar atsiųsti užuojautos tekstą elektroniniu paštu.

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

Ieškokite Rokiškio 
prekybos centruose!

AVINAS. Šią 
savaitę trauksite 
aplinkinių dėmesį, 
lengvai pelnysi-

te palankumą.Norai pildysis 
vos tik apie tai pagalvojus. 
Visas savaitė bus sėkminga, 
tačiau pati geriausia – antroji 
jos pusė.  Planuokite tai, kas 
svarbiausia – reikalai spręsis 
jūsų naudai, užteks jėgų ir pa-
sitikėjimo savimi, įveiksite net 
sudėtingiausias užduotis. Mei-
lės fronte galimos permainos, 
tikėtini slapti romanai, naujai 
įsiliepsnoję seni jausmai. Pa-
vojus pasiklysti savo iliuzi-
jose, pasitikėti netinkamais 
žmonėmis. Savaitės pabaigoje 
netrūks ambicingų sumanymų, 
galite smarkiai pasistūmėti 
profesinėje srityje. 

J A U T I S . 
Aplinkybės taps 
itin miglotos, o sti-
prios įtampos san-

tykių srityje kels stresą. Savai-
tės pradžia ir vidurys tinkami 
kanceliarinei veiklai, sutarčių 
tvirtinimui, reikalams, susiju-
siems su nekilnojamuoju turtu 
tvarkyti, taip pat kraustymuisi. 
Savaitės pabaigoje dėmesys 
kryps į vidinį pasaulį, gali at-
sinaujinti senos problemos. 
Sekmadienis – viena sudėtin-
giausių dienų, venkite bet ko-
kių rizikų, konfliktinių situaci-
jų – galite smarkiai nukentėti.

DVYNIAI. In-
triguojanti savai-
tė – atrodys, jog 
pritraukiate būtent 

tai, ko norite. Tačiau lengvai 
pasiduosite aistroms, iliuzi-
joms. Viskas, kas ateina į jūsų 
gyvenimą, vertintina itin atsar-
giai. Susilaikykite nuo svarbių 
sprendimų, radikalių permai-
nų. Nepavyks išvengti įtampų 
asmeniniuose santykiuose: 
nervins partnerio valdingumas, 
noras kontroliuoti kiekvieną 
žingsnį. Nuo savaitės vidurio 
prasidės problemos ir darbo 
aplinkoje, tikėtini didesni ne-
susipratimai komunikacijoje. 
Savaitgalį užgrius buitiniai 
rūpesčiai, gali būti prastesnė 
savijauta. 

VĖŽYS. Per-
mainos belsis į 
duris, tačiau pasą-
moninės baimės 

gali stabdyti progresą. Savaitės 
viduryje teks aiškintis asmeni-
nius santykius, spręsti finansi-
nes problemas – staiga gyve-
nimas gali apsiversti aukštyn 
kojomis. Palankus metas 
sveikatinimosi procedūroms, 
įvaizdžiui atnaujinti. Venki-
te drastiškų pokyčių – vėliau 
gailėsitės. Svarbu atlikti jaus-
mų reviziją, iš naujo įvertinti 
jums svarbius ryšius. Savaitės 
pabaiga puikiai tiks kūrybinei 
veiklai, saikingoms linksmy-
bėms.

LIŪTAS. Kar-
dinalių permainų 
nebus, tačiau bus 
nemažai įtampų. 

Astrologinė prognozė savaitei 
Savaitės pradžioje daugiau-
sia problemų sulauksite dėl 
atsainaus požiūrio į savo įsi-
pareigojimus. Bėgsite nuo 
atsakomybės ir buities proble-
mų, bandysite savo pereigas 
užkrauti kitiems. Todėl laukia 
konfliktinės situacijos. Savai-
tės viduryje daugiausia dėme-
sio pareikalaus namai ir šeimos 
nariai. Tikėtini rūpesčiai, susiję 
su gyvenamąja vieta. Savaitės 
pabaigoje galimi sveikatos su-
trikimai – nenumokite ranka į 
kūno siunčiamus signalus, tau-
sokite nervų sistemą. Savait-
galį norėsis pokyčių, esama 
padėtis jūsų netenkis. 

M E R G E L Ė . 
Iki pat savaitės pa-
baigos bus sunku 
viską suspėti – pa-

kaks darbų, buitinių reikalų, 
kitų rūpesčių. Nukelti termi-
nai, nelaiku atliktos užduotis 
kels stresą. Pasistenkite į visas 
problemas žvelgti filosofiškai, 
nekritikuokite savęs. Savaitės 
viduryje pagalbos sulauksi-
te tuomet, kai mažiausiai jos 
tikėsitės. Netinkamas metas 
tvarkyti svarbius dokumentus, 
tartis, rengti dalykinius susi-
tikimus. Reikšmingos detalės 
gali lengvai praslysti pro jūsų 
akis, tad svarbią informaciją ti-
krinkite po kelis kartus. Savait-
galį vyraus itin melancholiškos 
nuotaikos – neplanuokite nie-
ko svarbaus. 

S VA R S T Y -
KLĖS. Laukia 
įdomi ir dinamiš-
ka savaitė, tačiau 

aplinkybės nebūtinai klostysis 
taip, kaip norėtumėte. Konf-
liktai ir įtampos bus nuolatiniai 
palydovai. Galite susidurti su 
priespauda, bus sunku išreikš-
ti savo valią. Nuo pat savaitės 
pradžios užgrius darbų lavina 
– turėsite apdoroti daug nau-
jos informacijos, bendravimas 
kels daugiau streso nei malo-
numo. Nepalankus metas svar-
biems susitikimams planuoti, 
verčiau atidėti pokalbius su 
autoritetais, ypač susijusius su 
piniginiais klausimais. Būtina 
rasti sveiką balansą tarp darbo 
ir poilsio – kitaip neišvengsite 
nervinių persitempimų. Savai-
tės pabaigoje atsiras finansinės 
problemos, rekomenduojama 
susilaikyti nuo didesnių inves-
ticijų. 

S K O R P I O -
NAS. Laukia rū-
pesčiai, susiję su 
svarbiais doku-

mentais. Reikalingi raštai bei 
leidimai gali tiesiog pasimesti, 
atrodys, jog neįmanoma susi-
tarti su reikiamais žmonėmis. 
Būtina atkreipti dėmesį į kie-
kvieną detalę, po kelis kartus 
tikrinti informaciją. Netinka-
mas metas juridiniams reika-
lams tvarkyti, galimos pro-
blemos, susijusios su šeimos 
nariais. Tai avaringas laikas, 
tad kelyje būtinas ypatingas 
budrumas. Atsargiau vertin-

kite šiuo metu užsimezgusias 
pažintis bei gautus pasiūlymus 
– nuo jūsų gali būti nuslėptos 
svarbios detalės. Savaitgalis 
itin produktyvus. 

Š A U L Y S . 
Jausitės pavargę 
nuo monotonijos, 
įprastos rutinos. 

Jei turite galimybę bent trum-
pam atsiriboti nuo kasdienybės 
bei pabodusių darbų – taip ir 
padarykite. Trumpa išvyka, 
aplinkos pakeitimas ar sma-
gus nuotykis įkvėps, suteiks 
jėgų toliau vykdyti prisiimtus 
įsipareigojimus. Savaitės vi-
duryje pakaks jėgų, būsite itin 
ambicingi, ryžtingi – aktyviai 
realizuokite savo sumanymus, 
siekite profesinių aukštumų. 
Savaitės pabaiga kiek įtempta, 
galimi finansiniai nesusiprati-
mai. Venkite neapgalvoto išlai-
davimo. 

OŽIARAGIS. 
Seksis. Bus daug 
veiksmo – nepra-
raskite kontro-

lės. Savaitės pradžioje reikės 
spręsti finansinius klausimus 
– tikėtini pelningi sandoriai, 
palanku tartis dėl didesnio 
atlygio ar geresnių sąlygų. 
Galite sulaukti netikėtų dova-
nų, įvairių premijų ar kitokių 
malonių įvertinimų. Savaitės 
viduryje jausitės pakylėti, no-
rėsis mėgautis gyvenimo tei-
kiamais malonumais, tačiau 
svarbu neprarasti saiko, išlikti 
aktyviems. Savaitės pabaigoje 
būsite priversti kiek surimtėti, 
teks daugiau dėmesio skirti da-
lykiniams reikalams. 

VA N D E N I S. 
Teks įrodinėti, jog 
mokate ne tik kal-
bėti, bet ir daryti. 

Tikėtinos įtemptos derybos, 
gali įvykti svarbūs susitarimai. 
Savaitės viduryje susidursite 
su daugiausia sunkumų, konf-
liktinių situacijų, ypač darbo 
aplinkoje. Būsite emociškai 
pažeidžiami, lengvai išmušami 
iš vėžių – neskubėkite priimti 
atsakingų sprendimų. Savaitės 
pabaigoje galimos finansinės 
problemos, verčiau susilaikyti 
nuo didesnių investicijų. 

ŽUVYS. Lau-
kia įtemptas peri-
odas. Regis, vos 
išsprendus vieną 

problemą, tuoj susidursite su 
kita. Savaitė primins sunkų 
kopimą į kalno viršūnę, kuo-
met kiekvienas judesys reika-
lauja milžiniškų pastangų. Ne 
kartą norėsis nuleisti rankas 
ir viską mesti – pasistenkite į 
savo ateitį žvelgti iš ilgalaikės 
perspektyvos. Iki pat savaitės 
pabaigos kamuos slogi vidinė 
būsena, bet energijos atsargų 
užteks. Išlikite aktyvūs, tačiau 
gerai apgalvokite kiekvie-
ną žingsnį – smarkiai išaugs 
klaidų, įvairių nesusipratimų 
tikimybė. Savaitė palanki kū-
rybinei veiklai, dvasiniam to-
bulėjimui. www.rokiskiosirena.lt

PRO MEMORIA
Obelių seniūnija:
ALDONA ONA GRADECKIENĖ 1939.07.10 – 2019.12.08
Pandėlio seniūnija:
AKIMAS ŠERŠNIOVAS 1928.08.28 – 2019.12.07
Kamajų seniūnija:
BRONISLAVA STOČKIENĖ 1945.06.03 – 2019.12.09

Rusijos lėktuvnešyje užgesintas gaisras 
pareikalavo dviejų žmonių gyvybių

Avarinių tarnybų dar-
buotojai ir jūreiviai penk-
tadienį užgesino gaisrą 
vieninteliame, liūdnai pa-
garsėjusiame Rusijos lėk-
tuvnešyje, pareikalavusį 
dviejų žmonių gyvybių, pra-
nešė Rusijos  karinis jūrų 
laivynas.

Gaisras flagmane „Admi-
ral Kuznecov“ laive kilo ke-
tvirtadienį.

Vienas karys buvo rastas 
negyvas ketvirtadienio vaka-
rą, o karininko kūnas buvo 
aptiktas penktadienį, nurodė 
Rusijos Šiaurės laivynas pa-
reiškime, išsiųstame šalies 
naujienų agentūroms.

Antrasis lavonas buvo 
aptiktas patalpose, kur buvo 
vykdomi suvirinimo darbai, 
kurie, kaip manoma, ir sukė-
lė gaisrą. Pasak laivyno, kad 
paieškos operacijos yra už-
baigtas, o liepsnos buvo su-
valdytos.

Pareigūnai nenurodė, koks 
yra laivo, kuris pastaraisiais 
metais patyrė virtinę avarijų, 
apgadinimo lygis, netylant 

kalboms, kad žala gali būti ne-
pataisoma.

Murmanske įsikūrusios 
„Zvezdochka“ laivų statyklos, 
kur buvo remontuojamas lėk-
tuvnešis, kai prasidėjo gaisras, 
atstovai informavo naujienų 
agentūrą TASS, kad žalą ir at-
sakomybę turės nustatyti spe-
cialioji laivyno komisija.

Ketvirtadienį buvo hospi-
talizuoti dešimt dūmais apsi-
nuodijusių žmonių, pranešė 
pareigūnai.

Remonto darbus 2018 metų 
balandį pradėjo Rusijos valsty-
binė laivų statybos korporaci-
ja. 2018 metų spalį laive įvyko 
kitas nelaimingas atsitikimas, 
kai ant denio nuvirtus kranui 
žuvo vienas darbininkas.

Rusų dienraštis „Kommer-
sant“ pranešė, kad gaisras kilo 
išsilydžiusio metalo purslų 
patekus ant apatiniame denyje 
gulėjusių šiukšlių, tarp kurių 
buvo alyva suteptas skuduras.

Laivo priešgaisrinė sistema 
buvo išmontuota vykdant re-
monto darbus, todėl liepsnos 
išplito, pažymėjo laikraštis, 
necituodamas jokių šaltinių.

Ketvirtadienį buvo pradė-
tas tyrimas dėl galimų staty-
bos saugos taisyklių pažeidi-
mų.

„Kommersant“ nurodė, 
kad žala daugiausia buvo pa-
daryta kabeliams, kuriuos bet 
kokiu atveju buvo planuota 
pakeisti.

Šiuo metu atliekamas lai-
vo remontas ir modernizacija, 
kaip pranešama, kainuosiantis 
iki 62 mlrd. rublių (880 mln. 
eurų).Šis laivas 2016 metais 
ir 2017-ųjų pradžioje buvo 
dislokuotas Viduržemio jūro-
je, kur jo lėktuvai atakuodavo 
taikinius Sirijoje.

„Admiral Kuznecov“ tu-
rėjo tapti pirmuoju iš naujos 
kartos Sovietų Sąjungos lėk-
tuvnešių, bet 1991 metais ši 
valstybė subyrėjo, o Rusijos 
perimto laivyno finansavimas 
drastiškai sumažėjo.

Naujienų agentūros BNS 
informaciją atgaminti vi-
suomenės informavimo 
priemonėse bei interneto 
tinklalapiuose be raštiško 
UAB BNS sutikimo drau-
džiama

Naujojoje Zelandijoje narai ieško likusių 
ugnikalnio išsiveržimo aukų

Naujojoje Zelandijoje narai 
šeštadienį tikrino jūrą prie Bal-
tosios salos, ieškodami dviejų 
žmonių, dingusių prieš penkias 
dienas šioje saloje išsiveržus 
ugnikalniui.

Pasak policijos komisaro pa-
vaduotojo Johno Timso, narai 
vykdydami paiešką vandenyje, 
kur matomumas yra „nuo 0 iki 2 
metrų“, susidūrė su „unikaliomis 
ir sunkiomis sąlygomis“.

Bendras ugnikalnio išsiverži-
mo aukų skaičius padidėjo iki 17.

Pirmadienį išsiveržus ugni-
kalniui Baltojoje saloje, kuris yra 
aktyviausias šalyje, dar dešimtys 
žmonių patyrė siaubingų nude-
gimų. Tuo metu saloje buvo 47 
turistai ir gidai.

Pasak pareigūnų, naujo išsi-
veržimo metu saloje buvo 24 aus-
tralai, devyni amerikiečiai, penki 
Naujosios Zelandijos piliečiai, 
keturi vokiečiai, du britai, du ki-
nai ir vienas malaizietis. Dauge-
lis jų buvo iš bendrovės „Royal 
Caribbean“ kruizinio laivo, kuris 
dviem dienomis anksčiau išplau-

kė iš Sidnėjaus.
27 sužeistieji tebegydomi li-

goninėse Naujojoje Zelandijoje ir 
Australijoje; 20-ies jų būklė kriti-
nė. Iš Baltosios salos per rizikingą 
elitinių karių operaciją, kurioje 
dalyvavo du kariškių sraigtaspar-
niai, buvo paimti šešių žuvusių 
žmonių palaikai.  Naujosios Ze-
landijos policija šeštadienį ofici-
aliai identifikavo pirmąją auką – 
21 metų australę Krystal Browitt, 
kuri su šeima atvyko atostogauti 
ir atšvęsti savo gimtadienio.

BNS inform.
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savaites, o tu jau rėki?!
– Mielasis, tu pamiršai, kad 

aš to dvejus metus laukiau!
***

Pagrindinę miesto eglutę 
tikriausiai nuvers svarbiausias 
miesto katinas.

***
Petriukas: „Santuoka – tai 

kai vyras gina visus kitus vyrus 
nuo savo žmonos“.

***
Konditerijos skyrelyje 

pirkėjas klausia:
– Atleiskite, o jūs turite 

saldainių „Karvutės kiaušiniai“?
Pardavėja:
– Jūs ką, iš proto 

išsikraustėte?!
Pirkėjas:
– Kodėl? Jei yra saldainiai 

„Paukščių pienas“, kodėl 
gi negali būti „Karvutės 
kiaušinių“?

***
Petriukas skambina į 

greitąją:
– Atvažiuokit greičiau, 

susirgo visa mūsų šeima!
– Kiek ten jūsų?
– Mama, tėtė, močiutė, 

broliukas. Visi serga, išskyrus 
mane.

– O kodėl tu nesusirgai?
– Nes aš buvau negeras. Ir 

mane paliko be pietų.
– O kas buvo pietums?
– Tie nuostabūs grybai, kurių 

ryte pririnko tėtis.
***

Skaitydami rusiškas 

pasakas, prancūzai padarė 
atradimą – varles, pasirodo, 
galima dar ir vesti, ne tik 
valgyti...

***
– Ar tiesa, mielasis, kad tu 

iš pasakos atėjai?
– Tiesa, mažyte.
– O iš kokios pasakos?
– Iš geros.
– Tai ką, išvijo?

***
Tapau artimesnis gamtai. 

Sužvėrėjau.
***

Vaikystė – kai tavo katinas 
vyresnis už tave.

***
Pompėjoje daugiausia 

ugnikalnio išsiveržimo aukų 
buvo atkasta ties evakuacijos 
plano brėžiniu.

***
Vyras be žmonos – kaip 

ąžuolas be genio.
***

Restorane:
– Gerbiamasis, ką 

patartumėte užsisakyti?
Padavėjas:
– Iš viso meniu mažiausiai 

skundų gauname dėl 
maltinukų.

***
– Mieloji, aš vaiką iš 

darželio parvedžiau!
– Kaip šaunu! Ir kaip mes 

naują vaiką pavadinsim?
– Kaip suprast?
– Mūsų vaikas jau trejus 

metus mokykloje mokosi.

– Bičiuli, kas tau atsitiko?!
– Tai va, užpuolė, sumušė, 

dar pinigus atėmė...
– O tu nors jų veidus 

įsiminei?
– Ką ten įsimint? Aš ką, 

savo žmonos nepažįstu?

***
Žmona priekaištauja 

suvalkiečiui:
– Petrai, nors kartelį galėtum 

nupirkt man gėlių...
– O kam? Juk tu dar gyva!

***

Petriukas:
– Mama, mama, šiandien 

mokykloje aš pirmas pakėliau 
ranką!

– O koks buvo klausimas? – 
teiraujasi mama.

– Kas isdaužė langą?!

***
Sutuoktinių pora susiruošė į 

teatrą. Žmona sako:
– Kodėl tu nenusiskutęs?
– Aš jau buvau nusiskutęs.
– Kada?
– Kai tu pradėjai rengtis.

***
Ėjo vieną vakarą išgėręs 

elgeta pro kapines ir įkrito į 
iškastą duobę. Kitą rytą pro tą 
duobę ėjo pagiringas naujasis 
rusas, pamatė tą elgetą ir sako:

– Ar tau viskas gerai?
– Gerai, tik kad šalta.
– Tai ko tada atsikasei?

***
Egzamino metu (medicinos 

akademija) profesorius užduoda 
studentei klausimą:

– Koks žmogaus organas yra 
meilės simbolis?

– Vyro ar moters? – klausia 
studentė.

– Dieve mano, – atsako 
profesorius, – mano laikais tai 
paprasčiausiai buvo širdis...

***
Skambutis į duris:
– Atleiskite, aš renku aukas 

naujam baseinui.
– Prašau, štai kibiras vandens.

***
Skelbimas užimtumo 

tarnyboje:
„Baldų parduotuvė puse 

etato įdarbins fotografą-
vampyrą veidrodžiams 
fotografuoti“.

***
– Mieloji, mes vedę vos dvi 

BALDAI

• 3+2+1 baldų komplektą. Kaina 
150 Eur. Tel. 8 620 71 828. 
Rokiškis
• Minkštą kampą. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 621 52 675. Rokiškis
• Rankų darbo, uosiu puoštą 
komodą. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 610 10 341. Rokiškis
• Rankų darbo komodą. Kaina 30 

Eur. Tel. 8 610 10 341.  
Rokiškis
• 3 dalių veidrodį su staliuku ir 
spintele smulkmenoms. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 610 10 341.  
Rokiškis
• Nenaudotas metalines lovas. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 617 35 437. 
Rokiškis
• Už simbolinę kainą atiduodu 
sekciją. Geros būklės. 1,95 m 

aukštis, ilgis 3 m. Išsivežti patiems. 
Tel. 8 636 41 089. Rokiškis
• Prieškambario baldus. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 614 19 157.  
Rokiškis
• Didelį veidrodį mediniais rėmais. 
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• Spintą. Kaina gali būti derinama. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 695 65 040. 
Rokiškis
• Vonios baldų komplektą. Kaina 

50 Eur. Tel. 8 611 34 820.  
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Automatinę skalbimo mašiną 
Electrolux. 6 kg talpos, drabužiai 
dedami iš viršaus. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 605 25 460.  
Rokiškis
• Naują dujinį ir elektrinį šildytuvą. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 621 51 352. 
Rokiškis
• Integruojamą, gerai veikiančią 
indaplovę Miele. Tel. 8 610 91 018. 
Rokiškis
• Šaldytuvą su šaldikliu 
(170x55x60). Geros būklės, mažai 
naudotas. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 602 52 187. Rokiškis
• Labai geros būklės, veikiančią 
Beko skalbimo mašiną.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną ČAIKA 
134. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju spintą, pasiimti 
Laibgaliuose. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• Dovanoju geros būklės vonios 
kriauklę su stovu.  
Tel. 8 673 56 283. Rokiškis
• Dovanoju dujinę viryklę Beko. 
Naudota, 4 skylių. Skambinti tel. 
8-675 13886. Tel. 8 674 31 252. 
Rokiškis

• Žalmargę telyčaitę. Atvesta 
gruodžio 1 dieną.  
Tel. 8 614 22 922. Rokiškis
• 7 mėn. telyčaitę.  
Tel. 8 622 64 751. Rokiškis
• Triušius. Tel. 8 678 03 831. 
Rokiškis
• Papūgą nimfą. 4 mėn. patinėlis. 
Kaina 22 Eur. Tel. 8 615 36 382. 
Rokiškis
• 3 avis, lietuvių juodagalves. 

Stambios, didelės. Kaina 110 Eur. 
Tel. 8 626 61 092. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Pianiną Lirika. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 674 22 239. Rokiškis
• Pianiną Nocturnas ir kėdutę. 
Kaina 130 Eur. Tel. 8 618 82 253. 
Rokiškis
• Geros būklės pianiną Belarus. 
Kaina derinama. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 682 18 893. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Pigiai televizoriu Vido.  
Tel. 8 627 00 610.  
Rokiškis
• 54cm įstrižainės televizorių Vido 
su pulteliu. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Televizorių ŠILELIS SL 1434 su 
skaitmeniniu imtuvu. Kaina 85 Eur. 
Tel. 8 695 74 290.  
Rokiškis


