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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

5 p.

UAB „ROKIŠKIO 
AUTOBUSŲ PARKAS”

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

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

Autobusų nuomos paslaugos.
Išorinė reklama ant keleivinių transporto priemonių.

Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt

www.rokiskiosirena.lt
Rokiškyje pastatytas 
pirmasis kačių namelis

Gyvūnų globėjai prie naujojo kačių namelio.                                                                            L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

3 p.

Galimybė kiekvienam pasijusti žvaigžde: 
kraštiečiai naujai pažvelgė 
į populiarią pramogą

„Please not me“ šaunus kolektyvas siūlo įsimintiną pramogą: tapti gyvo garso koncerto žvaigžde.                                                               Grupės archyvo nuotr.

4 p.

Pilietiškumas 
paprastai:
Velniakalnyje – 
nauji 
šviestuvai 2 p.

5 p.

3 p.

2 p.

Per pasalą Rokiškio rajone sulaikė 
du brakonierius: rado daugiau 
nei pusę kilometro tinklų

Nuo gruodžio 3-iosios – 
parama maisto produktais

Mirė korona infekuotas 
rokiškėnas

„Auksinio proto“ geriausiųjų 
penkiasdešimtuke – visos
trys rajono komandos

Prenumeruokite laikraštį 
„Rokiškio Sirena“ 
neišeidami iš namų!

2 p.
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Per pasalą Rokiškio rajone sulaikė 
du brakonierius: rado daugiau 
nei pusę kilometro tinklų

Per reidą Aplinkos apsaugos 
departamento Panevėžio gyvo-
sios gamtos apsaugos inspekci-
jos pareigūnai surengė pasalą. 
Rezultatas – sulaikyti du bra-
konieriai, iš jų paimta daugiau 
nei pusė kilometro tinklų, irklinė 
valtis ir sugautos žuvys – karšiai, 
lynai ir ešeriai.

Naktinę pasalą Panevėžio aplin-
kosaugininkai nusprendė surengti 
gavę informacijos, kad Rokiškio 
rajone Salinio ežere galimai vyk-
doma neteisėta žvejyba tinklais. 
Nors oras buvo atšiaurus, ryte pa-
reigūnai sulaukė žvejų – kaip vė-
liau paaiškėjo, jie atvyko išsitrauk-
ti iš vakaro pastatytų tinklų.

Beje, žvejų įžūlumas nustebi-
no ir visko mačiusius pareigūnus. 
Išsitraukę visus šešis pastatytus 
tinklus ir irkline valtimi plaukda-
mi kranto link, asmenys pagautas 
žuvis išpynė ir pusę tinklų vėl pa-
statė ežere.

Grįžę į krantą vyrai buvo sulai-
kyti su draudžiamais pažeidimo 
padarymo įrankiais ir priemonė-
mis ir neteisėtai sugautomis žuvi-
mis. Iš pradžių jie neigė vėl palikę 
ežere tris tinklus, bet supratę, kad 

pareigūnai visą laiką juos stebėjo 
ir užfiksavo veiksmus, prisipažino 
ir, nuplaukę drauge su pareigūnais, 
likusius tinklus ištraukė.

Vėliau pažeidėjai aiškino, kad 
laimikis buvo negausus, todėl jie 
nusprendė iš naujo pastatyti tinklus 
tikėdamiesi gausesnio laimikio. Per 
neteisėtą žvejybą asmenys sugavo du 
karšius, tris lynus ir kilogramą ešerių.

Už šį pažeidimą asmenims gre-
sia baudos nuo 120 iki 300 eurų 
kartu su minėtų pažeidimo padary-
mo įrankių ir valties konfiskavimu. 
Taip pat apskaičiuota aplinkai pa-
daryta žala – 515 eurų.

Pareigūnus džiugina tai, kad 
pažeidėjai pripažino savo kaltę ir 
geranoriškai tą pačią dieną atlygi-
no gamtai padarytą žalą. Kartu jie 
pripažino, kad už tokią pinigų sumą 
galėjo įsigyti gerokai daugiau žu-
vies nei buvo sugavę.

Apie pastebėtus aplinkos ap-
saugos pažeidimus, kitus nustatytų 
reikalavimų nesilaikymo atvejus 
Aplinkos apsaugos departamen-
tas prašo pranešti telefonu 112 
arba tiesiogiai AAD telefonu 8 (5) 
2732995.

Aplinkos apsaugos
departamento inform.

Prenumeruokite laikraštį „Rokiškio Sirena“ 
neišeidami iš namų!

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

Laikraštį „Rokiškio Sirena“ paštininkai pristatys tiesiai į Jūsų pašto dėžutę!
Taip pat užsiprenumeruoti laikraštį galite Lietuvos pašto skyriuose arba www.prenume-

ruok.lt.
Dirbame Jums ir informuojame apie svarbiausias naujienas Rokiškyje, Lietuvoje ir pasau-

lyje.
Jas galite skaityti www.rokiskiosirena.lt bei Facebook profilyje.
Asmeninius skelbimus kviečiame talpinti www.rokiskiosirena.lt svetainėje arba susi-

siekti su redakcija reklama@rokiskiosirena.lt arba telefonu +370 666 76777.

Pilietiškumas paprastai: Velniakalnyje – nauji šviestuvai
Velniakalnyje ilgais rudens va-

karais – šviesu tarsi dieną. Mat V. 
Lašo ir Sporto gatvėse šviečia net 
dvidešimt naujų LED šviestuvų, 
kuriuos savo lėšomis įsigijo šių 
gatvių gyventojai. Pasak „Velykal-
nio“ bendruomenės vadovo Stasio 
Mekšėno, tai eilinis pavyzdys, ką 
galima padaryti bendruomenės 
žmonių pastangomis, o ne dairytis 
ir laukti, kada kas nuleis „malonę 
iš dangaus“.

Rinko lėšas
Gatvių apšvietimas: aktuali pro-

blema. Ji nuolatos aptariama kas-
metinėse rajono seniūnijų seniūnų 
ataskaitose rajono gyventojams. 
Daugelis, žinoma, tikisi, kad gatvės 
bus apšviestos savivaldybės lėšomis, 
tačiau pakeisti senus sovietmetį me-
nančius šviestuvus visur ir iš karto, 
žinoma, sunku tikėtis. 

„Velykalnio“ bendruomenės 
žmonės iniciatyvos ėmėsi patys, ir 
jau šiandien dvi gatvės – V. Lašo ir 
Sporto – džiaugiasi visiškai kitokia 
apšvietimo kokybe. Kontrastas aki-
vaizdus. Kaip sakė Stasys Mekšėnas 
„Rokiškio Sirenai“, gyventojai juo-
kauja, kad pas juos niūriais lapkričio 
vakarais „šviesu kaip dieną“.

Ir iš tiesų, apsilankius šiose ga-
tvėse kontrastas su aplinkinių gatvių 
apšvietimu akivaizdus. Jei vienur 
blausiai geltona šviesa šviečia kelios 
lempos, tai šios gatvės žiba iš toli. 

Naujoms LED lempoms lėšas 
rinko dvi gatvės – V. Lašo (joje pa-
keistos naujomis 7 gatvės apšvietimo 
lempos) ir Sporto (šioje gatvėje švie-
čia 13 LED lempų). Vienos tokios 
lempos kaina nėra „astronominė“ – 

apie 120 Eur. Taigi, naujam apšvieti-
mui reikėjo apie 2,4 tūkst. Eur. 

Lėšas rinko patys šių gatvių 
gyventojai. Dauguma, pasak S. 
Mekšėno, šią idėją sveikino ir pa-
laikė. Netgi Skemų socialinės glo-
bos namai, kurių globotiniai gyvena 
viename šių gatvių namų, prisidėjo. 
„Parašėme jų vadovams raštą, pa-
aiškinome idėją, ir sulaukėme prisi-
dėjimo dviems šviestuvams“, – sakė 
S. Mekšėnas. 

Kad nebūtų insinuacijų, iš kur 
pirkti lempas, sprendė bendruomenė. 
„Buvo penki galimi tiekėjai. Mūsų 
bendruomenės jaunimas sprendė, 

kurios iš pasiūlytų lempų bus tinka-
miausios mūsų gatvių apšvietimui“, 
– sakė S. Mekšėnas. Kaip ir dera, 
lempos įsigytos su visais reikiamais 
dokumentais, sąskaitomis ir garanti-
jomis. 

Nauda visam miestui
Įsigiję lempas, „Velykalnio“ ben-

druomenės žmonės kreipėsi į Rokiš-
kio miesto seniūniją, kad ši padėtų 
jas sumontuoti. Prašymas sąžiningas: 
lempos tarnaus viso miesto žmo-
nėms. „Seniūnijos požiūris – labai 
geranoriškas. Seniūnas ir specialistai 
pasirūpino, kad lempos būtų užkeltos 

Velniakalnio kvartalas vakarais ryškiai apšviestas:  V. Lašo ir Sporto  gatvėse įrengta dvidešimt modernių LED šviestuvų. Jie penkiskart mažesnės galios, nei senieji, o šviečia kur kas 
ryškiau. Vieno tokio šviestuvo kaina – 120 Eur.                                                                                                                                                                                                 L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

ant stulpų, sumontuotos ir pajung-
tos“, – sakė S. Mekšėnas.

Dėl naujovės sutaupė visas mies-
tas. Kodėl? „Štai mūsų gatvėje švie-
tė trys blausios lempos. Kiekvienos 
jų galia – apie 300 W. Taigi, švies-
damos vieną valandą, jos sunaudo-
davo 1000 W. Daugoka? Palyginki-
te: naujoji lempa sunaudoja apie 60 
W. Paskaičiuokime, 13 lempų – 780 
W. Ir kokybė visiškai kitokia. Dabar 
gatvėje išties šviesu. Tad akivaizdu, 
kad nauda ir mums – mūsų gatvės 
kur kas šviesesnės, ir miestui – tau-
poma gatvių apšvietimui skirta elek-
tros energija“, – sakė S. Mekšėnas. 

Nesunku paskaičiuoti, kad sutaupo-
ma apie 15-20 proc. sunaudojamos 
elektros energijos.

S. Mekšėnas tikisi, kad toks pa-
vyzdys: kai tikrojo, o ne deklaraty-
vaus bendruomeniškumo dėka, per 
daug neištuštinant kišenių galima 
pasiekti visai kitokią gyvenimo ko-
kybę, taps užkrečiamu: Velniakalnio 
kvartalo žmonių pavyzdžiu paseks 
ir kitų miesto gatvių gyventojai. O 
ir miestui bus nemaža naudos: bus 
taupoma nepigi elektros energija. 
Na ir ekologinis efektas akivaizdus. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Rokiškyje pastatytas pirmasis kačių namelis
Vilniuje pirmieji tokie nameliai 

įrengti dar 2008-aisiais. Po dvyli-
kos metų naujovė pasiekė ir Rokiš-
kį. Privataus namo sklype išdygo 
Dapkų ūkio funduotas namelis 
katėms. Dailus medinis namukas 
su trimis landomis, kopėtėlėmis, 
balkonėliu ir permatomu stogeliu 
– tikra kiemo puošmena. Ir inves-
ticija: kaip prasitarė fundatorė, 
namelis žmogaus išduotiems be-
globiams gyvūnams kainavo per 
300 Eur. Tikimasi, kad gražaus 
pavyzdžio paskatinti, tokius name-
lius savo kiemuose norės turėti ir 
daugiabučių gyventojai. 

Privačiame sklype – 
leidimų nereikia
Rokiškis gyvūnų globos klausi-

mais ilgą laiką buvo... tundra. Tačiau 
jau keletą metų rajone veikiančios 
aktyvios gyvūnų globėjos ima keis-
ti žmonių požiūrį. Tapo gražia mada 
per asmenines šventes vietoj gėlių 
prašyti padovanoti maisto beglo-
biams, paramą gyvūnams maistu, 
kraiku ir kitomis priežiūros priemo-
nėmis nuolat renka įvairios įstaigos, 
įmonės ir organizacijos. Naujausias 
pavyzdys: Rokiškio technologijų, 
verslo ir žemės ūkio mokykloje su-
rengtoje Pyragų dienoje buvo renka-
mos aukos beglobiams.

Tačiau norint gelbėti gyvūnus, rei-
kia turėti ir kur tą maistą padėti. Vi-
same Rokiškyje yra darbščių ir atsa-
kingų globėjų ir šėrėjų tinklas, kuris 
rūpinasi atskirų gatvių, kvartalų be-
globių gyvūnų šėrimu bei gaudymu.

Jiems darbą labai palengvintų va-
dinamieji kačių nameliai. Jie jau se-
niai tapo didesnių miestų: Vilniaus, 
Jonavos mikrorajonų kiemų dalimi.

Tokiame namuke paliekamas 
maistas katėms, kad jo neišnešiotų 
paukščiai, nebūtų sulytas ir kitaip su-
naikintas. Namelyje yra pakloti guo-
liai, kuriuose gyvūnai gali pralaukti 
šalčius ar darganą. Namelio įkūrėjai 
įsipareigoja palaikyti jame švarą ir 
tvarką. Tai kur kas kultūringesnis, 
veiksmingesnis ir civilizuotesnis 
pagalbos benamiams būdas, nei po 
daugiabučių balkonais sukloti čiuži-
niai, pridėti indeliai.

Tačiau rokiškėnams tokie name-
liai buvo tik svajonė. Tačiau gerų 
žmonių dėka ji tampa realybe.

Pirmasis kačių namukas lapkričio 
9-ąją pastatytas Kauno gatvėje, pri-
vačiame sklype Aukštaičių kvartalo 
daugiabučių pašonėje. Rajono mero 
Ramūno Godeliausko „Rokiškio 
Sirena“ klausė, kokių dokumentų 
reikia, kad būtų galima įrengti tokį 
namuką. „Jei namelis privačiame 
sklype, jokių leidimų nereikia. Terei-

kia tik savininko sutikimo“, – sakė 
meras.

Savo sklype kačių namelį įrengti 
sutiko Violeta Šemetaitė. Beglobių 
kačių šėrimu šiame kvartale rūpinasi 
Danutė Grizevičienė.

Dovanojo namelį
„Oj, koks gražus. Netgi savo 

kieme tokio norėčiau“, – kauniečio 
meistro Vygando Baltrušaičio kūri-
niu gėrėjosi Birutė Dapkienė. Name-
lio dizainas išties vykęs, akivaizdu, 
kad jis taps kiemo puošmena. Name-
lis pakeltas ant kojyčių, gyvūnams 
patogiame aukštyje. Pirmajame jo 
aukšte – trys skirtingo dydžio lan-
dos. Jos skirtos ir maisteliui padėti, ir 
katėms įlįsti pasišildyti. B. Dapkienė 
pažadėjo tam skirti šiaudų.

Meistras V. Baltrušaitis neslėpė: 
tokių ypatingų namelių sukūrė kiek 
daugiau, nei dešimt. O kiek sukurta 
pagal standartinius, Vilniaus savi-
valdybės brėžinius, seniai skaičių 
pametė. Didmiesčiuose tokie kačių 
nameliai įprasta miestų kiemų dalis. 
O štai Rokiškyje šis namelis pirmas.

Meistras neslėpė: dauguma de-
koro elementų ne tik puošnūs, bet 
ir funkcionalūs: medinėmis kopė-
tėlėmis katės iš karto gali užlipti į 
pastogę. Namuko stogas skaidrus, 
polikarbonatinis. Taip sugalvota ne-
atsitiktinai: saulutei pašildžius, pas-
togėlė prišils ir katės ten galės ramiai 
sau snausti.

Kačių nameliai labai reikalingi ir 

Rokiškio mikrorajone, ypač Panevė-
žio gatvėje, kur maitinama nemažai 
beglobių gyvūnų. Galbūt kuris nors 
daugiabutis imsis prasmingos inicia-
tyvos įkurti tokį namuką?

Būtina šviesti visuomenę
Namelio statybos darbus saugiu 

atstumu nuo dvikojų stebėjo raina 
katė pakirpta ausele. Tai ženklas, kad 
ji – sterilizuota. „Yra ir dar viena, ne-
sugaunamoji. Šiuo metu ji stamboka, 
tad kyla įtarimas, kad atsives kačiu-
kų“, – apie šio kvartalo benamiukes 
pasakojo jas kas vakarą šerianti D. 
Grizevičienė. Atsargiai, iš po krūmų, 
iš už namo kampo sujudimą stebėjo 
kelios poros smalsių žalių akių. Be 
abejonės, ūsuotieji pažino ir savo 
globėjos balsą, ir užuodė šiandien 
kiek ankstyvesnės vakarienės vilio-
jantį kvapą. Bet laukinės katės nuo 
pat mažens savo vaikus moko vieno: 
saugotis žmogaus. Tad lėkštele kačių 
konservų, įdėta į namelio vidų, vieti-
nės katės pasilepins tuomet, kai išsi-
vaikščios dvikojai.

Daugelis mikrorajono gyventojų 
baiminasi kačių namelių dėl galimos 
nešvaros. Pašnekovė paaiškino, kad 
apie tai negalima net kalbėti. Yra pa-
laukiama, kol katės suės savo davinį, 
ir indeliai iš karto surenkami. „Dau-
giabučių gyventojai nežinia ką pada-
rytų, išvydę nors vieną tokį indelį“, 
– sakė globėja.

Viena labiausiai žinomų rajono 
kačių globėjų Nijolė Pranskūnaitė 

neslėpė: pastangos rūpintis beglo-
biais, sulaukia daug pašaipų, keiks-
mų, piktavališko kenkimo. Vieni 
piktinasi, kad gyvūnai šeriami, kiti 
– kad sterilizuojami.

Vienintelis humaniškas būdas 
kačių populiacijai kontroliuoti yra 
sterilizacija. Kiekvienas atsakingas 
šeimininkas rūpinasi, kad jo augin-
tinė nesusilauktų nereikalingų pali-
kuonių. Būtent tokie kačiukai, kurie 
atsiranda dėl katės šeimininkų neat-
sakingumo (kvailų įsitikinimų, kad 
prieš sterilizaciją katė turi susilaukti 
nors vienos vados, kad sterilizuotas 
gyvūnas suvaikėja ir pan.). Katė gali 
atsivesti ir labai gausią vadą, o iš-
dalinti kačiukus nėra taip lengva ir 
paprasta. Todėl paauginti mažyliai 
ieškoti savo „laimės“, o tiksliau, 
lėtos ir labai kankinančios mirties 
nuo šalčio, bado ir ligų, plėšrūnų, 
automobilių ratų ar piktavalių žmo-
nių, paliekami prie konteinerių, iš-
metami į daugiabučių kiemus, prie 
privačių sodybų. Tikimybė išdalinti 
kačiukų vadą yra menka: jau dabar 
gyvūnų globėjai Rokiškyje turi arti 
šimto vienas už kitą gražesnių ma-
žųjų murkliukų. Todėl viena iš gy-
vūnų globėjų veiklos krypčių ir yra 
žmonių švietimas: sterilizuoti au-
gintinius, kad būtų išvengta ir nepa-
geidaujamų vadų, ir naktinių „mor-
čiaus“ koncertų, ir benamių gyvūnų 
miesto gatvėse.

Tačiau kai kuriems daugiabučių 
„tundroms“ tai nė motais. Gyvūnų 
globėjams verda kraujas išgirdus 
apie dar vieną gatvėje atvestą mažy-
lių vadą. Mat kai kurios mikrorajono 
gyventojos šventai įsitikinusios, kad 
kates sterilizuoti – „nusikaltimas“. 
Todėl benames gaudančias globėjas 
puola net lazdomis, ką kalbėti apie 
keiksmus. Neleidžia statyti gaudy-
klių. O kad katės į jas neįlįstų, po bal-
konais palieka kelių patiekalų „me-
niu“. Tačiau visa meilė pasibaigia 
tada, kai pasirodo mažieji kačiukai. 

Pasirodo, ir dingsta: žūsta nuo ligų, 
bado, papuola po automobilių ratais, 
pražudomi piktavalių. Katės gyve-
nimas lauke trumpas – vidutiniškai 
treji metai. Ir tie „laimingieji“, kurie 
atseit laimi šią išgyvenimo kovą, į 
amžinuosius medžioklės plotus iš-
keliauja palikę tokių pat niekam ne-
reikalingų trumpaamžių palikuonių 
vadas. Kuriuos globėjai kiek įmany-
dami renka ir gaudo. Deja, laukinio 
kačiuko gaudynės trunka mėnesius. 
Ir mažyliai į gaudykles įlenda tik iš-
sekinti ligų: dėl rinotracheito praradę 
akytes, peštynėse „pasigavę“ kačių 
leukemiją. Ir jie lieka iki pat savo 
amžiaus pabaigos prieglaudų gyven-
tojais: net sveikiems, socializuotiems 
kačiukams sunku rasti šeimininkus. 
O ką bekalbėti apie neįgalų, nepuoš-
nų, bailų, nuo priešiško pasaulio 
dantimis ir nagais besiginantį mažąjį 
plėšrūną. „Tad kam juos veisti ir pa-
smerkti arba žiauriai mirčiai, arba 
kančiai?“ – klausė N. Pranskūnaitė.

Užkišta prieglauda
Rokiškio gyvūnų globėjai ben-

dradabiauja su Utenos gyvūnų prie-
glauda. Joje dabar prižiūrima didžiu-
lė gausybė gyvūnų. Tad rokiškėnės 
gyvūnų globos entuziastės vyko į šią 
prieglaudą talkinti jos savanoriams 
valyti narvų, padėti kitaip pasirūpinti 
gyvūnais. Rokiškėnams labai svarbi 
uteniškių parama: be jos būtų sunku 
padėti tiek gyvūnų, kiek gelbėjama 
dabar.

Ir prieglaudos sparčiai pildosi šios 
vasaros kačiukų „derliumi“. Jose ima 
stigti vietų. Todėl labai svarbu, kad 
šeimininkai atsakingai elgtųsi ir ne-
didintų benamių gyvūnų populiaci-
jos. Katės sterilizacija – pats pigiau-
sias ir patikimiausias būdas išvengti 
nereikalingų palikuonių. Jei gatvėje 
išvysite gyvūną pakirpta ausele, tai 
ženklas, kad jis yra sterilizuotas.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Įvairius svarmenis (svarsčius 
(giras) ir hantelius).  
Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• Orinį šautuvą. Kaip naujas, 
naudotas keletą kartų išbandyti. 4.5 
mm model Gamo P900, pridėsiu 
šovinių. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 641 69 409. 
Kupiškis
• Naują orinį šautuvą Reiger 4,5k. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 625 04 387. 
Rokiškis
• Dviratį jaunuoliui. Kaina 90 Eur. 
Tel. 8 652 79 757. Rokiškis

• Slides (lygumų, kalnų ), pačiūžas 
ir t.t. Kainos sutartinės.  
Tel. 8 628 64 151.  
Rokiškis

Nuo gruodžio 3-iosios – parama maisto produktais
Rajono savivaldybė pa-

skelbė, kad kitas paramos 
dalinimas labiausiai skurs-
tantiems asmenims prasidės 
gruodžio 3 -ąją. Gruodžio 
2-ąją –seniūnijos paramos 
paketus pasiims iš sandėlio). 

Bus dalijama po 1 vienetą:
miltų mišinys keksui 0,5 kg;
grikių kruopos virimo pa-

keliuose 0,5 kg;
greito paruošimo avižų 

košė su džiovintomis uogomis 
0,07 kg;

rapsų aliejus 0,92 kg;
vištienos konservai 0,4 kg;
konservuotų daržovių (rau-

gintų agurkų) sriuba 0,48 kg;
keptos pupelės pomidorų 

padaže 0,4 kg;
avižiniai sausainiai su šo-

kolado gabaliukais 0,2 kg;
saldintas sutirštintas pienas 

0,397 kg;
UAT pienas  (nuo 2 iki 2,5 

proc.) 1,029 kg;
razinų ir riešutų mišinys 

0,3 kg.
Maisto paketo svoris 

5,196 kg
skalbiklis 1,415 kg;
muilas 0,1 kg;

dantų pasta 0,17 kg;
šampūnas 0,327 kg;
dantų šepetėlis.
Higienos prekių paketo 

svoris 2,012 kg.
Bendras paketo svoris 

7,208 kg. (maišelių prekėms 
sudėti atsinešti nereikės- bus 
dalinami).

Rajono savivaldybės 
inform.
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Galimybė kiekvienam pasijusti žvaigžde: 
kraštiečiai naujai pažvelgė į populiarią pramogą

Jei jūs svajojate pasijusti 
pop scenos žvaigžde, tačiau 
vienintelė vieta, kurioje iš-
drįsote dainuoti – nuosavas 
dušas, tai rokiškėnų sumany-
ta pramoga – karaokė su gy-
vai grojančia grupe – kaip tik 
jums. Šmaikščiu pavadinimu 
„Please not me“ (prašau, tik 
ne aš) pasivadinusi komanda 
dovanos neišdildomus įspū-
džius asmeninėse šventėse ar 
darbo vakarėliuose (žinoma, 
kai pasibaigus karantinui jie 
bus leidžiami).

Nauju žvilgsniu 
į įprastą pramogą
Karaokė dainavimas – nepra-

randanti populiarumo pramoga. 
Anksčiau netgi perkant namų 
kino įrenginį, jame būdavo ka-
raokės funkcija. Tačiau dainuoti 
žvelgiant į televizoriaus ekraną 
yra viena, o štai su tikra gyvo 
garso grupe, pačiam „pasima-
tuoti“ mėgiamo atlikėjo įvaizdį, 
pačiam atlikti svajonių dainą, 
galbūt įgyvendinti slaptą svajo-
nę pasitikrinti, ar pavyktų tapti 
scenos žvaigžde – tai jau kažkas 
tooookio. Jei vienam ant scenos 
lipti nedrąsu, galima dainuoti ir 
dviese, ar trise. Tokią fantastišką 
pramogą siūlo šauni kompanija 
pasivadinusi „Please not me“, 
kurioje – ir rokiškėnams gerai 
žinomi jaunieji mūsų krašto ta-
lentai Paulius Viduolis bei Kęs-
tutis Čeplinskas. 

Be jokios baimės 
apsikvailinti
Ar tokia pramoga priimtina 

mūsų santūriems tautiečiams, 
kuriems viena didžiausių bai-
mių, stabdanti daugelį gerų, 
įdomių iniciatyvų, po drovumo 
kauke palaidojanti šimtus ta-
lentų yra paprasčiausia baimė... 
apsikvailinti? Ką reiškia apsi-
kvailinti: tai baimė pačiu atsa-
kingiausiu momentu neišdai-
nuoti natos, pamesti tekstą. O 
ką jau bekalbėti apie norą, kad 
net pirmoji gyvenime vieša solo 
daina skambėtų idealiai. Be pa-

nikos. Šios šaunios kompanijos 
dėka taip ir bus. 

Nes dainavimas su gyva gru-
pe turi daugybę pliusų. Pasak P. 
Viduolio, jei bijote dainuoti vie-
nas, padės profesionalus atlikė-
jas. Jei pametėte tekstą ar ne ten 
įstojote dainuoti, grupė prisitai-
kys prie jūsų gebėjimo ir tempo, 
o šaunus vakaro vedėjas nuims 
įtampą. Taigi, užuot slapstęsi už 
svečių nugarų, „please not me“, 
jau po kelių įžanginių dainų pa-
tys imsite mikrofoną į rankas, ir 
iš pradžių kiek nedrąsiai kopsite 
ant scenos, o nuo jos nulipsite 
tikra vakarėlio žvaigžde. 

O ir publika turės galimybę 
padėti draugui – dainos tekstas 
rodomas dviejuose ekranuose, 
taigi, jį mato ir atlikėjai scenoje, 
ir vakarėlio dalyviai šalia jos, to-
dėl visi gali dainuoti kartu.

Jau nuo pirmųjų dainų su-
kuriama jauki, šilta atmosfera, 

pasitikėjimo kupinas bendravi-
mas, kad nors iš pradžių ir kiek 
droviai, o vėliau vis drąsiau, į 
sceną koptų šventės dalyviai.

„Neslėpsiu, kai pradėjome 
grupės veiklą, buvo abejonių, 
ar kažkas norės, ar išdrįs lipti 
ant scenos“, – prisipažino Kęs-
tutis. Arba išdrįs vienas ar du 
svečiai, o kitų ir su šluota ant 
scenos neužvarysi. Abejonės 
išnyko greitai. Pašnekovai sako 
iš akių pastebintys, kad žmogus 
tarsi norėtų pabandyti. Todėl ir 
padrąsina. O dar labiau drąsina 
žiūrovų pritarimas, plojimai, 
ovacijos. Būna ir prašymų pa-
kartoti...

Pildo ir studentų,
ir profesorių svajones
Pasikviesti šią šaunią šešių 

žmonių kompaniją galima į bet 
kokią šventę: vestuves, jubilie-
jų, smagų gimtadienio vakarėlį, 

įmonės šventę, klasiokų, kur-
siokų susitikimą. Repertuaras 
platus: nuo seno gero roko, iki 
jaunimo pamėgtų „gabalų“. 
Nereikia jaudintis tiems, kurie 
nemoka angliškai – grupė turi 
nemenką lietuviškų dainų reper-
tuarą. 

Ypatingoms akimirkoms ga-
lima paruošti ypatingas dainas, 
pavyzdžiui, jaunųjų ar drau-
gų dainą. Nors gyvai, šiltame 
draugų rate, skambant gyvai 
muzikai, kiekviena daina gali 
tapti ypatinga. Svarbu ją dai-
nuojantys žmonės, jų potyriai, 
emocijos.  Viena įspūdingiausių 
akimirkų savo veikloje Paulius 
ir Kęstutis laiko tai, kad vienoje 
šventėje pagyvenusi sukaktuvi-
ninkų pora pirmą kartą išdrįso, 
savo šeimos palaikoma, užlipti 
ant scenos ir pabandyti dainuo-
ti. Nuo scenos jie lipo su aša-
romis akyse: negalėjo patikėti, 
kad jiems tai pavyko, o šventei 
įsisiūbavus, išdrįso dar kartą pa-
dainuoti savo mėgiamą dainą. 
„Jų vaikai mums sakė: netikė-
jom, kad jums pavyks juos įkal-
binti pabandyti dainuoti“, – sakė 
P. Viduolis.

Net solidūs kostiumuoti 
verslininkai, universitetų profe-
soriai drąsiai kopia ant scenos 
dainuoti seno gero roko, mėgia-
mų jaunystės dainų. 

Netgi vyksta savotiškos var-
žytuvės: jei draugas gali, tai kuo 
aš už jį prastesnis?

Jei švenčia kelių kartų žmo-
nės, paprastai drąsesnis būna 
jaunimas, o tėvai, seneliai, dė-

dės ir tetos nedrįsta prieiti ar-
čiau. Kelias pirmąsias dainas. 
„Matau, kad vyresni lyg ir bai-
minasi. Na palaukit“, – juokavo 
K. Čeplinskas. 

Kuria profesionalūs 
atlikėjai
Raktas į sėkmę – jauki ir 

palaikymo kupina atmosfera. 
Ją kuria talentinga profesiona-
lų komanda. Pašnekovai pasa-
kojo, kad buriant gyvo garso 
grupę buvo kviečiami atviri 
žmonės, tikri profesionalai, 
preciziškai nugludinę savo gro-
jimo techniką ir suprantantys 
vienas kitą iš menkiausio gesto 
ar žvilgsnio. Mat čia svarbiau-
sia greitai reakcija, gebėjimas 
prisitaikyti prie situacijos, at-
likėjo, improvizuoti. Bet koks 
į sceną užkopęs žmogus turi 
būti ramus, kad, nepaisant jo 
įgūdžių, profesionalų komanda 
patikimai pridengs užnugarį ir 
užmaskuos netikslumus. Taigi, 
smagią nuotaiką kurs vakaro 
vedėjas Paulius, elektrine gitara 
gros Laurynas, bosine gitara – 
Simonas, klavišiniais – Grigas, 
o būgnais erdvę drebins Kęstu-
tis. Garso kokybe rūpinsis garso 
režisierius. Jei vakarėlio šeimi-
ninkai pageidaus, prie grupės 
gali prisijungti ir vokalistė bei 
didžėjus.

Smagi nuotaika išjudina 
net didžiausius tylenius. Tam 
grupė turi savų receptų. Vienas 
jų – jei užsakovai pageidau-
ja, surengti smagų protmū-
šį, kurio klausimai susiję su 

šventės „kaltininkų“ istorija, 
biografija, pomėgiais. Tuomet 
smagiais, skoningais pokštais 
pagardintas sveikinimų mara-
tonas. O jam artėjant į pabai-
gą, jau fone pradeda skambėti 
smagi gyva muzika, žiūrėk, jau 
ir šventės dalyviai ima linguo-
ti, trepsėti į taktą. Tuomet dar 
pora atlikėjo dainų įtampai nu-
imti, ir karaokė vakarėlis prasi-
deda! O jame – nepakartojami 
įspūdžiai: aš dainavau solo, su 
mylimuoju, su broliu ar sese, 
tėvais ar draugais. Tokios emo-
cijos neįkainojamos.

Ko reikia žvaigždžių 
valandai?
Jei norite tapti žvaigžde, te-

reikės tik kiek didesnės už ki-
šenę patalpos, kad tilptų gyva 
grupė ir dar vietos liktų atlikėjui 
bei svečių chorui. Tada, žino-
ma, pasikviesti grupę „Plea-
se not me“ į svečius. Ši šauni 
kompanija atvažiuos ten, kur 
pakviesite: į sodybą, kavinę, 
konferencijų salę, barą ar kitą 
jūsų pasirinktą šventės vietą. 
Tada, žinoma, reiks šiek tiek 
paderinti grojaraštį, kad jame 
atsidurtų visos jūsų mėgiamos 
dainos. Na, ir šėlti. Kiek pa-
geidausite – tris, o gal net visas 
šešias valandas? O kad grupei 
išvykus neapimtų liūdesiukas, 
vakarą smagiais šokių ritmais 
užbaigs didžėjus.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ,

grupės „Please not me“
archyvo nuotr.
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Rajono savivaldybė – apie ugdymo procesą Rokiškio rajono švietimo įstaigose
Karantinas, pamažu 

didėjantis infekuotųjų co-
vid-19 skaičius rajone kelia 
įtampą ir klausimų dėl rajo-
no ugdymo įstaigų veiklos. 
Savaitės pradžioje tikėtasi 
Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro specialios 
rekomendacijos, kurios 
dėka savo įsakymu rajono 
savivaldybės administra-
cijos direktorius Andrius 
Burnickas galėtų atskirose 
rajono ugdymo įstaigose 
įvesti tik nuotolinį moky-
mą. Rekomendacija svarbi, 
nes tik jai esant, pradinukų 
tėvai, likę prižiūrėti vaikus 
namuose, galėtų tikėtis ne-
darbingumo pažymėjimo ir 
su tuo susijusios išmokos. 

Tačiau, kaip komentavo 
rajono savivaldybės admi-
nistracijos direktorius ir 
Ekstremalių situacijų komi-
sijos vadovas Andrius Bur-
nickas, tokios rekomendaci-
jos Nacionalinis visuomenės 
sveikatos centras neteikė. 
Taigi, organizuoti išimtinai 
nuotolinį mokymą atskirose 
ugdymo įstaigose taip, kad 
nenukentėtų vaikus namuo-
se prižiūrėsiantys tėvai, šiuo 
metu nėra galimybės. Tai ne 

rajono savivaldybės vado-
vų ar dar kieno nors įgeidis, 
įsitikinimas ar užsispyrimas. 
Būtent toks mokymo būdas 
vyksta, nes taip nustatyta Vy-
riausybės nutarimu ir savival-
dybė negali nuspręsti kitaip, 
nebent gautų Nacionalinio 
visuomenės sveikatos centro 
rekomendaciją konkrečioje 
įstaigoje dėl ligos proveržio 
mokymą organizuoti nuotoli-
niu būdu.

Rajono meras Ramūnas 
Godeliauskas paneigė prielai-
das, esą rajono savivaldybės 
vadovai sprendimus dėl ug-

dymo priėmė vienašališkai, 
neišklausę šios srities speci-
alistų nuomonės. Rajono va-
dovas situaciją pakomentavo 
plačiau: „Suprantu, kad eks-
tremalios situacijos metu ne 
visi išlaiko ramybę ir šaltą 
protą.  Tačiau reikia suprasti, 
nesėdime savo kabinetuose 
rankų sudėję. Detalizuotą vy-
riausybės nutarimą gavome 
praėjusį ketvirtadienį ir iš kar-
to surengėme konsultacijas 
su švietimo įstaigų vadovais, 
kaip dirbsime toliau. Po su-
sirgimų skaičiaus šoktelėjimo 
savaitgalį, pirmadienį iki pi-

etų turėjome sulaukti Nacio-
nalinio visuomenės sveikatos 
centro tyrimo ir sprendimo, 
ar nereikės įvesti nuotolinio 
mokymosi. Kadangi susirgi-
mų, kuriuos galima vadinti 
židiniais, nebuvo nustatyta, ir 
pasirinktas toks mokymo bū-
das, kuris nustatytas Vyriau-
sybės ir suderintas su įstaigų 
vadovais“. Meras akcentavo 
ir tai, kad kalbėtasi ne tik su 
ugdymo įstaigų vadovais, bet 
ir su pedagogų profesine są-
junga: „Asmeniškai kalbėjau-
si su rajono švietimo profesi-
nės sąjungos pirmininkuׅ“.

Rajono savivaldybės iki-
mokyklinio, priešmokykli-
nio ir pradinio įstaigos ug-
dymo procesą organizuoja 
taip, kaip ir anksčiau karan-
tino metu: kasdieniu būdu, 
užtikrinant valstybės lygio 
ekstremaliosios situacijos 
operacijų vadovo nustaty-
tas asmenų srautų valdymo, 
saugaus atstumo laikymosi 
ir kitas būtinas visuomenės 
sveikatos saugos, higienos, 
asmenų aprūpinimo būtino-
siomis asmeninėmis apsau-
gos priemonėmis sąlygas.

Pagrindinio ir vidurinio 
ugdymo programos (5-12 
klasių mokymas) organizuo-
jamos nuotoliniu būdu arba 
derinant nuotolinį ir kasdienį 
mokymą užtikrinant valstybės 
lygio ekstremaliosios situaci-
jos operacijų vadovo nustaty-
tas asmenų srautų valdymo, 
saugaus atstumo laikymosi ir 
kitas būtinas visuomenės svei-
katos saugos, higienos, asme-
nų aprūpinimo būtinosiomis 
asmeninėmis apsaugos prie-
monėmis sąlygas.

Rokiškio pagrindinėje 
mokykloje ugdymas orga-
nizuojamas kasdieniu būdu, 
užtikrinant valstybės lygio 
ekstremaliosios situacijos 

operacijų vadovo nustaty-
tas asmenų srautų valdymo, 
saugaus atstumo laikymosi 
ir kitas būtinas visuomenės 
sveikatos saugos, higienos, 
asmenų aprūpinimo būtino-
siomis asmeninėmis apsaugos 
priemonėmis sąlygas. Nuoto-
linį ugdymą šioje įstaigoje ra-
jono savivaldybė galėtų leisti 
tik tuomet, jei būtų gauta Na-
cionalinio visuomenės svei-
katos centro rekomendacija 
šioje įstaigoje dėl ligos pro-
veržio mokymą organizuoti 
nuotoliniu būdu. O šiuo metu 
įsakymu nustatyta švietimo 
pagalbą Rokiškio savivaldy-
bės organizuojančiose įstai-
gose teikti užtikrinant vals-
tybės lygio ekstremaliosios 
situacijos operacijų vadovo 
nustatytas asmenų srautų 
valdymo, saugaus atstumo 
laikymosi ir kitas būtinas vi-
suomenės sveikatos saugos, 
higienos, asmenų aprūpinimo 
būtinosiomis asmeninėmis 
apsaugos priemonėmis sąly-
gas, tokiu pat būdu. Taip pat 
įsakymas reglamentuoja, ko-
kiu būdu vykdoma švietimo 
įstaigų ir kitų švietimo teikė-
jų veikla.

Užs. 1184

Rokiškio rajono savivaldybė 2020 m. 
lapkričio 16 d. skelbia konkursą Rokiš-
kio pagrindinės mokyklos direktoriaus 
pareigoms eiti. Konkurso posėdžio at-
rankos data – 2021 m. kovo 4 d.

Daugiau informacijos: https://rokis-
kis.lt/gyventojui/konkursai-ir-darbo-pasiula/.

Užs. 1186
KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Planšetę Acer Iconia 7, 4 
branduolių, 1 RAM, pakeistas 
ekranas. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 693 82 442. Rokiškis
• Planšetę ASUS Fonepad KOO4. 
Galima naudoti vietoje telefono. 
7 colių ekranas, yra įtrūkimas, bet 
naudotis netrukdo. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 693 82 442. Rokiškis
• iPAD 3, Wifi, 10 colių naujas 
ekranas, panaikintas iCloud. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 693 82 442.  
Rokiškis
• Nešiojamą kompiuterį ASUS 
X553MA CMD N2830. Kaina 95 
Eur. Tel. 8 623 02 342.  
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Du maišus didelių skanių 
ekologiškų bulvių.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Spanguoles, atvežu. 1 litras - 3 
Eur. Tel. 8 624 01 986.  
Rokiškis
• Bulves ir kopūstus.  
Tel. 8 698 23 123. Rokiškis
• Įvairių veislių valgomąsias 
bulves. Galiu atvežti.  
Tel. 8 601 26 960. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Geros būklės mobilų telefoną 
iPhone x 64GB. Dokumentai, 
dėžutė, kroviklis, ausinės, 
dėkliukas. Pirktas salone, 
Lietuvoje. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Telefona Huawei P Smart 2019 
m., pilnas komplektas, plius 
dėkliukas-knygutė. Kaina 90 Eur. 

Tel. 8 623 02 342. Rokiškis
• Huawei p40 lite. Naudotas 
kelias savaites. Spalva juoda. Be 
google play. Naujas, be defektų. 
Pridedu apsauginį dėklą. Ant 
ekrano yra apsauginis stiklas. Pilna 
komplektacija, garantija 2 metams. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 637 04 291. 
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas gali padovanoti geros 
būklės dujinę viryklę.  
Tel. 8 646 51 495. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Stumdomas ir savaeiges 
žoliapjoves. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Trimerį ir gyvatvorių žirkles. 
Gera būklė, 2 baterijos, 18 V. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 625 04 387.  
Rokiškis
• Pjūklą Dolmer. Geros būklės, 
priedai: tepalas, šalmas Oregon, ir 
t. t. Tel. 8 641 69 409.  
Kupiškis
• Naują aukštapjovę ir gyvatvorių 
žirkles. Kaina 99 Eur.  
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
• Tvarkingą Jonsered sodo 
traktoriuką. Pjaunamos plotis 
95 cnt. Variklis 12,4 HP, naujos 
padangos, naujas akumuliatorius, 
nauji tepalai. Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis

Ieškokite prekybos 
centruose!

Mirė korona infekuotas rokiškėnas
Į Amžnybę iškeliavo gar-

baus amžiaus rokiškėnas, 
kuris užsikrėtė covid-19. 
Tai žinomas sąjūdietis Pra-
nas Turonis.  Viso rajone, 
preliminariais duomenimis, 
ketvirtadienį iki pietų šiuo 
virusu buvo užsikrėtę 52 as-
menys.  Kol kas rajono insti-
tucijų duomenimis, sunkiai 
sergančių šia liga rajono gy-
ventojų nėra.

Rajono savivaldybės admi-

nistracijos direktorius, Ekstre-
malių situacijų komisijos va-
dovas Andrius Burnickas šiek 
tiek papasakojo apie pirmąjį 
rajone užsikrėtusiojo covid-19 
mirties atvejį. Velionį jis paži-
nojo asmeniškai. Pasak paš-
nekovo, Pranas Turonis buvo 
garbaus amžiaus –83-ejų, ir, 
žinoma, jau vien dėl to pri-
klausė rizikos grupei. Būta ir 
gretutinių ligų. „Tad covid-19 
tiesiog tapo katalizatoriumi, 
paaštrinusiu sveikatos proble-

„Auksinio proto“ geriausiųjų penkiasdešimtuke – 
visos trys rajono komandos

mas“, – kalbėjo A. Burnickas.
Velionio sūnus Romas Tu-

ronis savo facebook paskyroje 
rašė, kad kol kas neaišku, kaip 
jo tėtis galėjo užsikrėsti co-
vid-19. „Tėvai gyveno uždarą 
gyvenimą namai - sodas - na-
mai. Saugojosi. Tačiau virusas 
prasibrovė. Kažkas užnešė į 
ramųjį Rokiškį coroną. Nema-
tau tikimybės atsekti iš kur ir 
kaip“, – rašė jis.

Pranas Turonis buvo akty-
vus Lietuvos persitvarkymo 

„Auksinio proto“ žaidi-
mai nuotoliniu būdu gana 
sėkmingi visoms trims kovą 
14-ajame sezone tęsian-
čioms rajono komandoms. 
Nors pastarasis žaidimas 
Kamajų „Keturakiams“ 
buvo nesėkmingas, tačiau 
bendroje įskaitoje (atme-
tus du prasčiausius sezono 
rezultatus), jie kol kas yra 
lyderiai tarp rajono ko-
mandų. Antri yra DVI žai-
dėjai, o jiems ant kulnų lipa 
„Perspektyvūs“. Džiugu tai, 
kad visos trys komandos 
įsitvirtino geriausiųjų šalies 
ekipų penkiasdešimtuke ir 
neatsisako ambicijų kopti 
dar aukščiau.

Kai kas susiprato patys
Prieš savaitę „Auksinio 

proto“ žaidimo rengėjai ne-

sąžiningai žaidžiančioms 
komandoms „pakišo kiau-
lę“: pasidavusios pagundai 
„pagūglinti“ komandos buvo 
demaskuotos vieno netikro 
klausimo dėka. Tokių tarp 
maždaug 180 ekipų atsirado 
31, arba, kas šešta. Nors jokių 
priemonių prieš jas nebuvo 
imtasi, prieš šio antradienio 
žaidimą vedėjas pranešė, kad 
kai kurios pačios pasitraukė 
iš žaidimo. Tačiau prisijungė 
naujų ekipų ir nuotoliniu būdu 
kovėsi 185 ekipos.

Nerezultatyvus žaidimas
Antraidieninis žaidimas 

buvo nerezultatyvus: nė viena 
ekipa ir Lietuvoje, ir užsieny-
je nesurinko maksimumo 
–112 taškų. Dvi geriausios 
į savo sąskaitą įsirašė po 97 
taškus. 

Kaip visuomet, taškas į 
tašką žaidė abi Rokiškio divi-
ziono komandos: „Perspekty-
vūs“ ir DVI. Pirmajame ture 
abi surinko po 14 taškų, an-
trajame „Perspektyvūs“ gavo 
tiek pat, o DVI – tašku ma-
žiau. Užtat trečiajame, skirta-
me atpainioti sąsają apie lietų, 
geriau sekėsi DVI, jie atsakė 
9 iš 10 klausimų ir surinko 18 
taškų. „Perspektyvūs“ ten-
kinosi 12-ka. Ketvirtąjį turą 
abi komandos sužaidė vieno-
dai, surinko po 14 taškų. O 
štai penktajame geriau sekėsi 
„Perspektyviems“: jie gavo 
15, o DVI – 8 taškus. Surin-
kę 69 taškus „Perspektyvūs“ 
žaidimo įskaitoje buvo 40-ti, 
DVI, surinkę 67 taškus – 44-
ti. Sunkiai sekėsi kamajiš-
kiams „Keturakiams“: jie 
tesurinko 60 taškų ir žaidimo 

įskaitoje buvo 81-i.

Visos trys – 
į penkiasdešimtuką
Tačiau bendrojoje sezono 

įskaitoje taškai skaičiuojami 
kiek kitaip: sumuojami visų 
žaidimų rezultatai, atmetus du 
prasčiausius ekipos pasirody-
mus. 

O štai čia tarp rajono ko-
mandų vis dar lyderiai kama-
jiškiai. Jie turi 602 taškus ir 
yra 34-ti. Beje, jų paskutiny-
sis pasirodymas ir yra tarp tų 
prasčiausių dviejų.

DVI skaičiuojami visų 
žaidimų rezultatai, nes jie į 
žaidimą įsijungė vėliau. Tai-
gi, surinkę 584 taškus jie yra 
45-ti, o tašku mažiau turintys 
„Perspektyvūs“ –46-ti.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

sąjūdžio dalyvis, patriotas.
Nuo trečiadienio iki ketvir-

tadienio pietų buvo registruoti 
15 naujų covid-19 atvejų mūsų 
rajone. Kol kas sergančiais šia 
liga laikomi 52 žmonės. Atve-
jų, pasak A. Burnicko, daugė-
ja, tačiau ne taip drastiškai, 
kaip kituose rajonuose. 

Kol kas, preliminariais 
duomenimis, dauguma iš 52 
asmenų serga nesunkia forma. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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• Nauju kilnojamu gateriu 
pjauname medieną visoje Lietuvoje. 
Išpjauname ir išfrezuojame 
(visiškai paruošiame) sienojus 

naujų namų, pirčių, sodo namelių, 
pavėsinių statybai. Tereikia rąstų ir 
trijų fazių elektros (10-15 kW) Jūsų 

kieme. Tel.  +370 670 04118.  
Tel. 8 664 64 068. Rokiškis
• Ieškinių, procesinių dokumentų, 
taikos sutarčių rengimas teismui, 
įvairių prašymų, pretenzijų, 
skundų rengimas. Konsultacijos, 
dokumentų rengimas darbo 
ginčų komisijoms. Kitos teisinės 
paslaugos. Taikos g. 19, Rokiškis. 
Tel. 8 693 66 229. Rokiškis
• Atlieku statybos darbus. Vidaus 
apdaila: santechnika, gipsas, 
plytelės, įvairių paviršių grindų 
klojimas (laminatas, parketlentės, 
linoleumas) glaistymas, dažymas, 
fasado darbai ir t.t. 
Tel. 8 665 09 282. Rokiškis
• Automobilių stiklų tamsinimas-
keitimas. Automobilių žibintų 
tamsinimas-poliravimas. Pastatų 
stiklų tamsinimas. Stiklų 
dekoravimas. Stiklų šarvavimas. 
Reklamos gamyba, paruošimas, 
klijavimas. https://www.
stiklutamsinimas.eu/.  
Tel. 8 608 03 391. Rokiškis

PERKA

• Pirkčiau 2 kambarių butą 
mūriniame name, Rokiškio mieste. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
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Laisvės g.13

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

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

Dėl parengto Panevėžio apskrities Rokiškio rajono 
(savivaldybės) Rokiškio kaimiškosios seniūnijos 

Bajorų kadastro vietovės žemės reformos 
žemėtvarkos projekto viešo svarstymo

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio minis-
terijos Rokiškio skyrius (toliau ‒ Skyrius) informuoja, kad 
2020-11-16 ‒ 2020-11-27, darbo dienomis nuo 10.00 iki 
15.45 val., Skyriuje, Rokiškio m., Respublikos g. 94, 712 
kab., bus eksponuojamas ir viešai svarstomas parengtas 
Panevėžio apskrities Rokiškio rajono (savivaldybės) Rokiš-
kio kaimiškosios seniūnijos Bajorų kadastro vietovės že-
mės reformos žemėtvarkos projektas (toliau ‒ Projektas). 

Projekto autorius 2020-11-20 ir 2020-11-27 nuo 10.00 
iki 15.30 val. bus Skyriuje ir galės atsakyti į iškilusius klau-
simus.

Suinteresuoti asmenys iki 2020-11-27 savo pasiūlymus 
ir pretenzijas dėl Projekto Skyriui gali pateikti raštu, el. p.: 
rokiskis@nzt.lt. 

Projekto viešo svarstymo rezultatų aptarimas vyks 
2020-11-30 14.00 val. Skyriuje, Rokiškio m., Respublikos 
g. 94, 703 kab.

Atvykti susipažinti su parengtu projekto ar į projekto 
viešą svarstymą bus galima tik iš anksto užsiregistravus tel. 
8 706 85 804, tel. 8 706 85 793 arba el. p.: rokiskis@nzt.lt.

• Nupirkčiau jūsų sodą su nameliu 
ar be jo iki 3000 Eur.  
Tel. 8 688 08 221. Rokiškis
• Rokiškio ir aplinkiniuose 
rajonuose, pirkčiau ar 
išsinuomočiau žemės ūkio ar 
miško sklypus. Domina apleisti, su 
sodybomis, pastatais, netvarkingais 
dokumentais, bendrasavininkiais, 
įkeisti ir t. t.  Sudomintų įvairūs 
pasiūlymai. Tel. 8 644 04 409. 
Rokiškis
• Superkame važiuojančius 
automobilius, gali būti be tech. 
apžiūros ar su defektais. Kaina 
1000 Eur. Tel. 8 622 94 107. 
Rokiškis
• Perku antikvarinius daiktus, 
sendaikčius, militaristiką, 
senus dokumentus, nuotraukas, 
apdovanojimus, pinigus.  
Tel. 8 610 21 765. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Panevėžio gatvėje, 2 kambarių 
butą. Trečiasis aukštas. 50,47 kv.m. 
Sudėti plastikiniai langai, erdvi 
virtuvė, kambariai į dvi puses. 
Lieka visi baldai, buitinė technika, 
butas labai šiltas. Tvarkinga 
laiptinė. Butui priklauso rūsys. 
Kaina 27200 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• 20 a sklypus Jakšto ir Janulionio 
gatvėse. Visos komunikacijos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Garažą Pagojėje. Geros durys, 

yra elektra, rūsys po visu garažu. 
Dokumentai tvarkingi. Kaina 2100 
Eur. Tel. 8 627 84 447.  
Rokiškis
• 3 kambarių butą Juodupėje, 
Pergalės g. 10. Plastikiniai langai, 
šarvo durys. Kaina 5000 Eur.  
Tel. 8 684 08 935. Rokiškis
• 1 kambario butą Juodupėje. 

33,61 kv.m. Tvarkingas, trečias 
aukštas. Bute lieka baldai 
(miegamas kampas), buitinė 
technika. Kambaryje ir virtuvėje 
įtempiamos lubos. Yra balkonas, 
rūsys. Tvarkinga laiptinė, ramūs 
kaimynai. Kaina 4700 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Sodybą su ūkiniais pastatais ir 
0,65 arų namų valda, Margėnų 
k., Kriaunų sen. Rokiškio r. Rami 
vieta, netoli  Sartų ežeras.  
Tel. 8 686 61 909. Rokiškis
• Namą Pandėlyje su ūkiniais 
pastatais, garažu.18 a žemės. Arti 
parduotuvės, vaistinė. Kaina 7000 
Eur. Tel. 8 646 90 708.  
Rokiškis
• Ramioje vietoje, P. Širvio g. 
Rokiškyje, jaukų dviejų kambarių 
butą. Buto plotas 52,61 kv. m. 
Butas yra antrajame aukšte, 
nekampinis. Pakeisti plastikiniai 
langai, maži mokesčiai. Žiemos 
metu šildymo sąskaitos iki 50 Eur. 
Patogus išplanavimas. Kaina 27000 
Eur. Tel. 8 699 61 192.  
Rokiškis

• Namą Rokiškio r., Juodupėje, 
P. Cvirkos g. 9. Yra 14 a žemės, 
garažas. Netoli mokykla, bažnyčia. 
Tinka poilsiui, nes netoli upė. 
Kaina sutartinė. Skambinti po 18 
val. Tel. 8 616 87 126.  
Rokiškis

NUOMA

• Išnuomoju butą Taikos gatvėje, 
antrame aukšte. Kambarys + 
virtuvė su valgomuoju.  
Tel. 8 686 94 796. Rokiškis
• Jaunas vyras ieško buto nuomai 
su patogumais. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 647 23 579. Rokiškis
• Išnuomojamos negyvenamosios 
paskirties patalpos, esančios 
Pandėlyje, Klaipėdos g. 2B, 
tinkamos komercijai, gamybai. 
Patalpų plotas - 80 kv. m.  
Tel. 8 697 59 320. Rokiškis

• Išnuomojamos komercinės 
patalpos miesto centre, Vilniaus g. 
5. Nuomojami plotai labai įvairūs, 
nuo 50 kv. m iki 300 kv. m. Kainos 
nuo 100 Eur. iki 600 Eur.  
Tel. 8 698 72 211. Rokiškis
• Išnuomojamas gyvenamas 
namelis, 55 kv.m. Visos 
komunikacijos: vandentiekis, 
kanalizacija, elektra, dušas. 
Plastikiniai langai, šarvo durys. Su 
baldais. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 699 61 320. Rokiškis
• 42 metų, dirbantis vyras 
išsinuomotų butą ar namą 
Rokiškyje. Tel. 8 672 86 131. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Mopedą su Woschod varikliu.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Priekabą žoliapjovei-traktoriukui, 
motoblokui, japoniškam 
automobiliui. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• 250cc keturratį, 3+1.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Įvairius užsienietiškus dviračius. 
Yra sulankstomas.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Hyundai Sonata 2,0 l, 1999 
m., benzinas - dujos, TA iki 
2021.05.20. Kaina 530 Eur.  
Tel. 8 680 83 516. Kupiškis
• 2003m. VW Passat 1,9 l, 74 kW, 
universalas, būklė nebloga. TA iki 
2022.03. Kaina 1100 Eur.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Opel Vivaro 1,9 l, 74 kW. 
Neužsiveda. Kaina 2100 Eur.  
Tel. 8 654 52 907. Rokiškis
• Paspirtuką. Tel. 8 619 52 150. 
Rokiškis
• Priekabėlę Zubrionka, be 
dokumentų, vidutinės būklės. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 693 13 780.  
Rokiškis
• Renault Laguna. Dyzelis, 2,2 
l, 102 kW. Važiuojantis, bet 
labiau tinka dalims. TA mėnesiui. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina derinama. Kaina 650 Eur. 
Tel. 8 631 59 730. Rokiškis
• VW Passat. 2000 m. TA iki 
2022.10.27. Variklis 19 cm- 66 
kW, dyzelinas. Viskas veikia, 
sėdi ir važiuoji. Puikus darbinis 
automobilis. Apžiūrėti galima 
Taikos g. 18, Rokiškis. Automobiliu 
švara. Galimas pirkti išperkamąja 
nuoma be banko paslaugų. Kaina 
750 Eur. Tel. 8 677 67 391. 
Rokiškis
• Nissan Primera. TA iki 2022.04. 
1.8 l, benzinas, 85 kW. Tvarkingas, 
važiuojantis automobilis. Kaina 900 
Eur. Tel. 8 628 28 989.  
Rokiškis
• Dviračius, kartu arba atskirai.  
Tel. 8 621 96 702. Rokiškis
• Du elektrinius dviračius dalimis, 
be baterijų. Tel. 8 698 04 622. 
Rokiškis
• Elektrinį triratį, nuvažiuota 156 
km, puikiai veikiantis. Kaina 650 
Eur. Tel. 8 647 22 902.  
Rokiškis
• 1998 m. VW Golf. 1,9 l, SDI, 
tvarkingas, be rūdžių, vienas 

savininkas. TA iki 2022 m.. 
Kaina 850 Eur. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• 2002 m. Opel Zafira. 2.0 l, 74 kW. 
Kaina 470 Eur. Tel. 8 623 02 342. 
Rokiškis
• Mercedes Benz C220. 2,2 l, 10 
kW. TA 2 metams. Kaina 1400 Eur. 
Tel. 8 694 54 854. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Dalimis Renault Espace 2,1 l, 
TDI ir 2,2 l, benzinas/dujos. Ford 
Mondeo 1,8 l, TD. Opel Kadett. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Niva, Vaz 2121 ratus ir kt.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• R13, R14, R15, R16 įvairių 
matmenų padangas ir ratlankius. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Dalimis Peugeot 306 2 l, HDI, 66 
kW, 2001 m., dyzelis.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• GAZ-53, 51 padangas, dalis. 
GAZ63, ratus. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Rover 25 2 l, TDI, 77 kW, 2003 
m, dalimis. Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Žiemines padangas 195/65 R15. 
Protektoriaus gylis 7 mm, 4 vnt. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 698 86 362. 
Rokiškis
• Paskirstymo diržo komplektą, 
generatoriaus diržą, aušinimo 
siurblį automobiliui VW Passat B5, 
1,9 l, TDI, 81 kW.. Kaina 75 Eur. 
Tel. 8 698 86 362. Rokiškis
• Peugeot 307 dalimis. Universalas, 
80 kW . Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Padangas 14col 175/65 m+s, 
protektoriaus likutis 7 mm, 4 vnt. 
Kaina 10 Eur/vnt.  
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Padangas su ratlankiais Nokian 
195/65/15. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 618 13 396. Rokiškis
• R16, 5/112,  Volkswagen 
ratlankius su žieminėmis 
padangomis. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• 2000 m. Ford Focus dalimis. 
Dyzelis, universalas.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Peugeot Boxer 2003 m.,  2,8 l, 
HDI,  visą arba dalimis.  
Tel. 8 605 03 052. Rokiškis
• Žiemines padangas su skardiniais  
ratlankiais. 195/65 R15 Nokian. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 615 55 734. 
Rokiškis
• R15 gerus 5 skylių, 112/57,1 
originalius ratlankius. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 618 13 074.  
Rokiškis
• Seat Codobra dalimis. 1,9 l, TDI, 
66 kW, universalas, 1998 m.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• VW Passat B5, VW Passat B3, 
VW Golf 3 universalo, VW Sharan, 
Ford Galaxy, Audi A4, Toyota 
Celica ir visų kitų automobilių 
naudotas dalis. Tel. 8 600 54 331. 
Rokiškis
• Labai geros būklės, dygliuotas 
padangas Nokian, 195\65\R15 
su skardiniais ratlankiais 5\112. 
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06:00 Himnas
06:02 Daiktų istorijos
06:55 Išpažinimai
07:25 Mikis Matsonas ir 
slaptas sąmokslas
09:00 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite
09:30 Gyventi kaime 
gera
09:55 Veranda
10:25 Beatos virtuvė
11:20 Kylantis potvynis
12:15 Paveldas
13:10 Jaguarų kraštas 
14:00 Frenki Dreik 
paslaptys
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Žinios
18:00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės
18:30 Vakaras su Edita

19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Šok su žvaigžde
23:10 Vasaros laikas
00:50 Nemirtingasis
02:45 Paveldas
03:40 Frenki Dreik paslaptys
05:05 Ponių rojus

05:30 Paskutinis žmogus Žemėje
06:30 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:00 Vėžliukai nindzės 
07:30 Supermergaitės 
08:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
08:30 Virtuvės istorijos 
09:00 Gardu Gardu 
10:00 Tėvų darželis 
10:30 Būk sveikas!
11:00 Penkių žvaigždučių būstas 
11:30 Kalnai. Pasaulis virš debesų 
12:20 Kenoloto
12:22 Kalnai. Pasaulis virš debesų
12:45 Karalius Strazdabarzdis
14:45 Urmu pigiau

16:45 Ekstrasensų mūšis 
17:20 Kenoloto
17:22 Ekstrasensų mūšis 
18:30 TV3 žinios 
19:30 galvOK 
19:35 Eurojackpot 
19:40 galvOK 
21:30 Gaujų karai. Smaugliai 
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Gaujų karai. Smaugliai
22:40 Apgaulės meistrai
01:05 Persekiojama daktaro. 
Pacientės kerštas
02:50 Vaikštant tarp antkapių
05:05 Havajai 5.0

06:20 Stivenas Visata 
07:05 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas 
07:30 Ogis ir tarakonai 
07:50 Padūkėlių lenktynės
08:20 Tomo ir Džerio šou 
08:50 Šaunusis Skūbis-Dū 
09:20 Saugokis meškinų 

09:50 Sėkmės tandemas
10:20 Tomas ir Džeris. Robinas 
Hudas ir linksmasis peliukas
11:20 Linksmosios pėdutės
13:20 Piko valanda
15:15 Mis Slaptoji agentė
17:25 XXI amžiaus laida
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Ant bangos 2
21:15 Viskas tik prasideda
23:05 Mano tobulas gangsteris
00:55 Apsauginis

06:00 Kvailiai šėlsta 
07:00 Pričiupom! 
07:30 Snaiperis 
08:30 Pričiupom! 
09:00 Sveikatos kodas
10:05 Kvailiai šėlsta 
10:35 Afrika. Mirtinai pavojingi 
11:40 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai 
12:40 Gordono Ramzio virtuvės 

košmarai. Revizija 
13:50 Pragaro virtuvė 
14:50 Vanity Fair. Visiškai slaptai 
15:50 Nusikaltimų tyrėjai 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Juventus - Rytas
19:30 Jūrų pėstininkai 
20:30 Snaiperis 
21:30 Gynybos kodas
23:20 Įkalinta
01:10 Pasitikėjimas

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

10:00 Vantos lapas
10:30 Deutsche Welle: Keliautojo 
dienoraštis
11:00 Skonio reikalas
12:00 „Netikėtas teisingumas“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
15:55 Dideli maži ekranai
16:00 Žinios
16:30 Lietuvos miestai
17:30 Vantos lapas
18:00 Žinios
18:30 Pagaliau savaitgalis
19:00 Šauliai
20:00 Žinios
20:30 #NeSpaudai
21:30 Oponentai
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:00 „Netikėtas teisingumas“ 
02:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:35 Skonio reikalas
04:20 Laikykitės ten
05:00 Šauliai
05:40 Vantos lapas
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5 05:05 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Nacionalinė 
ekspedicija
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis
08:00 Gyventi kaime gera
08:30 Ryto suktinis
 su Zita Kelmickaite
09:00 Brolių Grimų 
pasakos. Snieguolė
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Gamina vaikai
12:00 Lietuvos mokyklų 
žaidynės
12:30 Maistas: tiesa ar 
pramanas? 
12:55 Kelionė per Čilę
13:50 Mis Marpl. 
Atomazga
15:30 Žinios

15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Bloga mergaitė
17:00 Piniginės reikalai
17:30 Žinios
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“
21:30 Langas į valdžią
22:00 Olegas
23:50 Europos kinas. Agnes apie 
Varda
01:50 Vasaros laikas
03:30 Mis Marpl. Atomazga
05:05 Ponių rojus

05:05 Havajai 5.0
07:00 Vėžliukai nindzės
07:30 Supermergaitės
08:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
08:30 Svajonių ūkis 
09:00 Sveikata.lt 
09:30 La Maistas 
10:00 Pasaulis pagal moteris 

08:20 Tomo ir Džerio šou 
08:50 Šaunusis Skūbis-Dū 
09:20 Saugokis meškinų 
09:50 Sniego karalienė
11:25 Linksmosios pėdutės 2
13:15 Piko valanda 2
15:05 Mis Slaptoji agentė 2. 
Ginkluota ir žavinga
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Kaukės
22:00 Ugnies žiedas
00:30 Skiriamoji juosta
02:25 Viskas tik prasideda

06:00 Pričiupom! 
06:30 Lietuvos galiūnų 
čempionato II etapas. Šilalė
07:30 Snaiperis 
08:30 Tauro ragas
09:00 Lietuvos galiūnų 
čempionato III etapas. Kražiai
10:05 Kvailiai šėlsta 
10:35 Afrika. 
Mirtinai pavojingi 

11:40 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai 
12:40 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai 
13:50 Pragaro virtuvė 
14:50 Vanity Fair. 
Visiškai slaptai 
15:50 Nusikaltimų tyrėjai 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Lietkabelis - Žalgiris
19:30 Jūrų pėstininkai 
20:30 Snaiperis 
21:30 Legendų biuras 
22:40 Sūnus paklydėlis 
23:40 Gynybos kodas
01:25 Įkalinta

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

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

11:00 Svajonių sodai
12:00 Žalioji byla
12:20 Kenoloto 
12:22 Žalioji byla
12:30 Gordonas ir Padi
13:50 Gražuolė ir Sebastianas. 
Draugai visam gyvenimui
15:40 Urmu pigiau 2
17:20 Kenoloto 
17:22 Urmu pigiau 2
17:25 Tai – mes
18:30 TV3 žinios 
19:30 X Faktorius. Žvaigždės 
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 X Faktorius. Žvaigždė
22:30 Transporteris 3
00:40 Toras. Pasaulių pabaiga
03:20 Apgaulės meistrai
05:20 Paskutinis žmogus Žemėje

06:20 Stivenas Visata 
07:05 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas 
07:30 Ogis ir tarakonai 
07:50 Padūkėlių lenktynės 
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17 06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Alpių detektyvai
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Premjera. Tarnauti 
ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vartotojų kontrolė
13:00 Zachor. Atsimink
14:00 Žinios
15:45 Įdomiosios pamokos
16:40 Seselė Beti
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Eurolyga per LRT
19:45 Eurolygos krepšinio 
turnyras. Kauno „Žalgiris“ 
– Maskvos CSKA. 
Tiesioginė transliacija iš 
Kauno

21:45 Dviračio žinios
22:15 Istorijos detektyvai
23:00 Premjera. Užverbuotas 2 
23:45 Alpių detektyvai
00:30 Šventadienio mintys
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 (Ne)emigrantai
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Olegas
04:50 Po pamokų
05:00 Ponių rojus

06:25 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia 
06:55 Ančiukų istorijos 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Karštai su tv3.lt 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Sužeisti paukščiai 
12:00 Vargšė Lialia 
12:20 Kenoloto 
12:22 Vargšė Lialia 

13:00 Parduotas gyvenimas 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto 116
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Prieš srovę 
20:30 Moterys meluoja geriau 
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Nakties klajūnai
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Nakties klajūnai 
23:55 Kaulai 
00:55 CSI kriminalistai 
01:55 Havajai 5.0
02:55 Mikė 
03:55 Kaulai 
04:55 CSI kriminalistai 

06:15 Svaragini. Amžina draugystė
08:00 Volkeris, Teksaso
 reindžeris
10:00 Kalnietis

11:00 Tūkstantis ir viena naktis
12:55 Būrėja 
13:30 Turtuolė varguolė
14:30 Našlaitės
15:30 Juodvarnis
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios 
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios
22:30 Juodosios mišios
00:55 Iliuzija
01:50 Mergina su drakono 
tatuiruote
04:20 Volkeris, 
Teksaso reindžeris

06:00 Strėlė
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:20 Teisingumo agentai
09:25 Pėdsakas
10:25 Rozenheimo policija
11:25 Privatus detektyvas 

Magnumas
12:30 CSI. Majamis
13:25 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Rozenheimo policija
18:30 Strėlė
19:30 Privatus detektyvas 
Magnumas
20:30 Pričiupom! 
21:00 Prezidento patikėtinis
22:55 Lapkričio žmogus 
01:00 Okupuoti
02:00 CSI. Majamis

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

11.00 „Reali mistika“ 
12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių
12.30 Alfa taškas
13.00 Nauja diena
14.00 „Paslaptys“ 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 Laikykitės ten. Pokalbiai
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“
21.30 „Paslaptys“ 
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 Laikykitės ten. Pokalbiai
00.30 „Reali mistika“ 
01.30 „Paslaptys“ 
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“
03.20 Laikykitės ten. Pokalbiai
04.00 Alfa taškas
04.25 Pagaliau savaitgalis
04.45 „Reali mistika“
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16

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Alpių detektyvai
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija 
10:35 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė
13:00 Beatos virtuvė
14:00 Žinios
15:45 Įdomiosios pamokos
16:40 Premjera. Seselė 
Beti
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Zachor. Atsimink
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Babilonas Berlynas 

23:55 Alpių detektyvai 
00:40 Keliai. Mašinos. Žmonės
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Zachor. Atsimin
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 LRT forumas
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Ponių rojus

06:25 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia
06:55 Ančiukų istorijos
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Svajonių sodai
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Sužeisti paukščiai
12:00 Vargšė Lialia
12:20 Kenoloto
12:22 Vargšė Lialia
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai

16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Karštai su tv3.lt
20:30 Moterys meluoja geriau
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Vyriausiasis vadas
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Vyriausiasis vadas
23:45 Kaulai
00:50 CSI kriminalistai
01:45 Havajai 5.0
02:40 Paskutinis žmogus Žemėje

06:15 Svaragini. Amžina draugystė
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Kalnietis
11:00 Tūkstantis ir viena naktis
12:55 Būrėja 
13:30 Turtuolė varguolė 
14:30 Našlaitės

15:30 Juodvarnis
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios 
22:28 Telefoninė loterija 1634
22:30 Mergina su drakono 
tatuiruote 
01:35 Ugnies žiedas
03:40 Volkeris, Teksaso reindžeris
05:10 Kalnietis

06:00 Strėlė
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:20 Teisingumo agentai
09:25 Pėdsakas
10:25 Rozenheimo policija
11:25 Vanity Fair. Visiškai slaptai 
12:30 CSI. Majamis
13:25 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Pėdsakas

17:00 Info diena
17:30 Rozenheimo policija
18:30 Strėlė
19:30 Privatus detektyvas 
Magnumas
20:30 Pričiupom! 
21:00 Lapkričio žmogus
23:10 Jūrų pėstininkai
01:05 Legendų biuras
02:10 Sūnus paklydėlis
02:55 CSI. Majamis

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

12.30 Kaimo akademija
13.00 Nauja diena
14.00 „Paslaptys“ 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Paslaptys“ 
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
00.30 „Reali mistika“ 
01.30 „Paslaptys“ 
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03.20 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
04.00 Alfa taškas
04.25 Partizanų keliais
04.45 „Reali mistika“
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

Taip pat mikroautobuso, vasarines 
padangas. 195\70\R15C. 
 Tel. 8 605 03 052. Rokiškis
• R14 ratlankius 4x100 su 
padangomis 2017 ir 2015 metų, 4 
vnt. Tinka VW Passat B3, B4, Golf 
2-3. Kaina 95 Eur. Tel. 8 612 67 
350. Rokiškis
• Naujas VAZ dalis. Yra ir kablys. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• 2002m. Opel Zafira dalimis. 2 l, 
DTI. Tel. 8 619 11 054.  
Rokiškis
• 2005 m. Opel Meriva dalimis. 1,3 
l, CDTI, 55 kW. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• Multiloc bėgių svirčiai užrakinti. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• Du Peugeot 1,6 l, dyzelis, 
purkštukus po 35 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Dvi 1999 m. Ford Galaxy sėdynes 
po 20 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• Naują magnetolą Sony. Tinka 
Škoda Octavia. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• VW Golf 4 sankabos komplektą. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• 2008 m. Opel Zafira ir 2011 m. 
Opel Astra bagažinės uždangas. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• 2004 m. VW Polo 1,2 l, 
benzininį variklį. Rida 92000 km. 
Pilnas komplektas: kompiuteris, 
katalizatorius, dinama, 
generatorius. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• VW Polo 2004 m. galinius stop 
žibintus. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• VW Bora dinamą. Kaina 30 Eur. 

Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• VW Passat B5, Opel Vectra, 
Astra, Zafira, Audi A4 vairo 
kolonėles. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• VW Golf dalimis. 2000 m., 1,9 
l, TDI, 81 kW. Tel. 8 629 45 390. 
Rokiškis
• Audi 80 dalimis. 1,9 l, 66 kW. 
Tel. 8 604 61 511. Rokiškis
• Geros būklės, lietus ratus su 
padangomis. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 604 61 511. Rokiškis
• VW Golf 3 dalimis. 1,9 l, TDI, 66 
kW. Tel. 8 603 87 554.  
Rokiškis
• Audi A4 B6 Avant dalimis. 2002 
m., 2,5 l, 145 kW. Juodos spalvos. 
Tel. 8 603 87 554. Rokiškis
• 1998m. VW Passat dalimis. 
Baltas, universalas. Yra kablys 
su laidais ir varžtais, porankis, 
bagažinės užuolaida, priekinis 
buferis. Tel. 8 614 87 836.  
Rokiškis
• Nebrangiai, mažai naudotas, 
žiemines automobilio padangas 
su ratlankiais. 4 vnt., 185x65x15, 
protektorius 8 mm, Dayton firmos. 
Galima pirkti be ratlankių.  
Tel. 8 679 47 123. Rokiškis
• Žiemines padangas. 205/55, R16. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 679 14 253. 
Rokiškis
• Žiemines padangas. 195/65, 
R15, ~6 mm, su skardomis, 112x5. 
Kaina 110 Eur. Tel. 8 679 14 253. 
Rokiškis
• Land Rover visureigio lietus ratus 
su žieminėmis padangomis. 235/70, 
R16. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 650 86 836. Rokiškis
• VW Passat B5 galines spyruokles, 
labai geros būklės. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 684 22 620. Rokiškis
• 205/55/R16, tvarkingas, 

restauruotas padangas. Naudotos 
2 sezonus, protektorius 8-9 mm. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 627 61 714. 
Rokiškis
• Naudotus purkštukus Denso, 110 
kW, Toyota Avensis.  
Tel. 8 618 13 469. Rokiškis
• 4 vnt. 225/60 R17 Sailun žieminių 
padangų su dygliais, likutis apie 
80%, nesukietėję, geros būklės 
padangos. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 628 93 099. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Geros būklės nešiojamą DVD 
grotuvą. Kraunamas 220 V arba 
galima iš automobilio paleisti. Yra 
laikiklis montuoti automobilyje. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 619 52 150. 
Rokiškis
• Grotuvą video juostų peržiūrai. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• Televizorių Panasonic. 94 cm 
įstrižainė. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Įvairias, mažas, vidutines ir 
dideles akėčias. Yra sukabintuvas. 
Taip pat virbalines akėčias 
(kukurūzines). Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Šiaudų, šieno ritinių stumdymo-
vežimo šakes PKU- O,5 (rusiškos). 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Trąšų barstytuvą. Pakabinamas, 
rusiškas. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Traktorių T40 AM.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Plaktukinį grūdų malūną. 
 Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Grėblį - vartytuvą Dobilas.  
Tel. 8 662 27 088. Rokiškis

• Arklinį plūgą (vagotuvą).  
Tel. 8 621 28 702. Rokiškis
• Dvi priekabas šienainiui ar šienui 
vežti. Į vieną telpa 4 ritiniai, į kitą - 
3. Tel. 8 662 27 088. Rokiškis
• Traktorių MTZ-80, tvarkingas. 
Kaina 2300 Eur. Tel. 8 628 47 947. 
Kupiškis
• Kėlimo gervę ritiniams krauti ir 
ne tik, ilgis 3,60 m. Cilindro 80 
cnt. Kabinama prie traktoriaus, ant 
„šlaukų“. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Tvarkingą dviejų korpusų plūgą, 
kabinamą ant trikampio, norago 
ilgis 55 cnt. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Zil-130 greičių dėžę.  
Tel. 8 616 35 640. Rokiškis
• Traktoriaus DT75, darbinio 
veleno reduktorių.  
Tel. 8 616 35 640. Rokiškis

• Mažai naudotą kultivatorių. 3 
metrų su voliukais. Pirktas naujas, 
3 sekcijos spyruoklių, lenkiškas. 
Kaina 750 Eur. Tel. 8 662 59 237. 
Rokiškis
• Claas Matador Standart 
kombainą. Kaina 1200 Eur.  
Tel. 8 650 68 045. Rokiškis
• Traktorių T-25. 1991 m., TA iki 
2021.09. Tvarkingas taktoriukas. 
Mažasis starteris. Galinės padangos 
padilę. Kaina ne galutinė. Kaina 
2700 Eur. Tel. 8 684 20 231. 
Kupiškis

BALDAI

• Funkcinę slaugos lovą.  
Tel. 8 605 06 301. Rokiškis
• Spintelę. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 605 05 560. Rokiškis
• 6 kėdžių komplektą, nenaudotos. 
Vienos kėdės kaina 30 Eur.. 

Kaina 180 Eur. Tel. 8 650 74 129. 
Rokiškis
• Dviaukštę lovą 95x200 cm. Kaina 
75 Eur. Tel. 8 633 89 808. Rokiškis
• Miegamą kampą su patalynės 
dėže. Dešinė pusė. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 611 01 001. Rokiškis
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Lapkričio 13-oji, 
penktadienis, 

46 savaitė
Iki Naujųjų liko 48 dienos
Pasaulinė gerumo diena

Penktadienis, 13-oji diena 
Verslo diena

Saulė teka 7.45 val., 
leidžiasi 16.21 val. 

Dienos ilgumas 8.38 val. 
Mėnulis – delčia.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Arkadas, Arkadijus, Didakas, 
Eirimė, Jaurimtas, Jaurimtė, 

Jautra, Jautrė, Narvydas, 
Norvyda, Norvydas, Norvydė.

Rytoj:  Adeodadas, Emilas, Emilė, 
Emilija, Emilijona, Emilijonas, 

Emilis, Judita, Rama, Ramantas, 
Ramantė, Ramvydas, Ramvydė, 

Ramė, Ramys, Ramotas, Saulenė.
Poryt: Alberta, Albertas, 

Albertina, Leopolda, Leopoldas, 
Lygeda, Lygedas, Lygirda, 
Lygirdas, Lygirdė, Žadvilas, 

Žadvilė, Žadvydas, Žadvydė.

Dienos citata
„Mes galime lygiai tiek, 

kiek žinome“ 
(F. Bekonas).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1093 m. per penktąjį mėgini-
mą įsiveržti į Angliją mirė Škotijos 
karalius Malkolmas III.

1907 m. Polio Kornu sukurtas 
sraigtasparnis Prancūzijoje pirmą 
kartą su žmogumi pakilo į maž-
daug į dviejų metrų aukštį.

1913 m. išradėja Meri Felps 
Džeikob JAV užpatentavo pirmąją 
šiuolaikinę liemenėlę moterims.

1956 m. JAV Aukščiausiasis 
teismas nusprendė, kad segrega-
cija (t. y. priešingos rasės žmonių 
atskyrimas) visuomeninio trans-
porto priemonėse prieštarauja 
Konstitucijai.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1806 m. Vilniuje gimė Emilija 
Pliaterytė, 1831 metų sukilimo dalyvė, 
kapitonė, su savo sukilėlių būriu užė-
musi Zarasus, pasižymėjusi kautynėse 
ties Šiaulėnais, ginant Kauną.

1918 m. Perlojos gyventojai su-
darė savivaldą ir pasivadino Perlojos 
Respublika. Ši respublika gyvavo iki 
1923 metų liepos 7 dienos.

1978 m. Lietuvos kunigų inicia-
tyva įkurtas „Katalikų komitetas tikin-
čiųjų teisėms ginti“.

Post scriptum
Geriau klausyti protingo 

barimo, nei kvailio pagyrimo.

Sluoksniuotos tešlos pyragas su pievagrybiais ir faršu
Ingredientai:
• 4 lapai bemielės sluoksniuotos teš-
los
• 400 g pievagrybių
• 300 g mėgiamo faršo
• 1 morka
• žiupsnelis druskos
• žiupsnelis maltų juodųjų pipirų
• žiupsnelis maltos saldžiosios raudo-
nosios paprikos
• aliejaus kepti
• sviesto formai patepti
 
Gaminimas:
Tešlą atšildyti. Pievagrybius išvalyti ir 
susmulkinti. Morką nuskusti ir sutar-
kuoti. Įkaitintoje keptuvėje su alieju-
mi apkepti faršą, dėti pievagrybius ir 

morkas. Pakepti, kol suminkštės. Berti prieskonius, gerai išmaišyti ir nukelti nuo ugnies. 
Truputį atvėsinti. Kepimo formą patepti sviestu ir įkloti tešlą (tešlą lengvai pakočioti). 
Sudėti įdarą ir uždengti likusia tešla. Kepti 160-180 C laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 
25-30 min. Skanaus.

LAISVALAIKIUI

• Penkių šakų šviestuvą. Kaina 12 
Eur. Tel. 8 648 41 007.  
Rokiškis
• Prieškambario spintą. Kaina 19 
Eur. Tel. 8 620 21 782. Rokiškis
• Dviejų durų spintą. 100x550x240 
cm. Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 620 21 782. Rokiškis
• Tvarkingą kėdę ant ratukų. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 623 02 342.  
Rokiškis
• Spintas drabužiams. 
Pakabinamiems ir su lentynomis. 
Už abi 130 Eur. Tvirtą stalą 45 Eur. 
Tel. 8 675 33 768. Rokiškis
• Didelį toršerą. Tel. 8 679 94 126. 
Rokiškis

KITA

• Būdas šunims. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Elektronines cigaretes.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Skaldytas malkas mažais kiekiais. 
Atvežu. Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• Rusišką trifazį el. generatorių, 
be variklio. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis

• Pašarines bulves, 6 maišai. Kaina 
maišo 3,50 Eur. Tel. 8 698 86 362. 
Rokiškis
• Buitinius dujų balionus. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 611 17 063.  
Rokiškis
• 3 kub. m talpos metalinę statinę. 
Tel. 8 458 75 274. Rokiškis
• 5 vnt. radiatorių. 45 Eur/vnt.  
Tel. 8 610 40 802. Rokiškis
• Sausas, skaldytas malkas. Atvežu. 
Tel. 8 612 20 251. Rokiškis
• Geros būklės galingą suvirinimo 
aparatą su pulsu, pilnas komplektas. 
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Naują medinį šulinio gaubtą.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Šviestuvą. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 674 54 495. Rokiškis
• Didelius akmenis.  
Tel. 8 606 94 618. Rokiškis
• Lapuočių malkos kaladėlėmis. 
Tel. 8 652 43 741. Rokiškis
• Obliavimo stakles. Stalo ilgis 
1,25, plotis 0,40, velenas 0,30, 
peiliai 3. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 674 32 521. Rokiškis
• Sauskelnes Tena Slip Maxi Large 
(100-150 cm). Didelis dydis ir 
didžiausias sugeriamumas. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 616 13 735. 
 Rokiškis
• Avižas. Tel. 8 652 16 704. 
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Keičiu žuvytes į mažesnes 
ciklidas, apie 15 cm.  
Tel. 8 693 82 442. Rokiškis
• 2,5-3 mėnesių triušiukus. Kaina 7 
Eur. Tel. 8 602 24 241.  
Rokiškis
• Šuniukus. Takso mišrūnai. 
Vakcinuoti, nukirminti, gimę 
rugpjūčio 7 d. Viena kalytė ir 
trys patinėliai. Tel. 8 615 16 313. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Senovinius radijo imtuvus. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• Namų kino sistemą Samsung su 
žemų dažnių kolonėle.  
Tel. 8 679 94 126. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau slaugės darbo. Galiu dirbti 
savaitgaliais. Tel. 8 677 22 553. 
Rokiškis
• Ieškau  darbo. Galiu prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmogų arba 
slaugyti ligonį. Tel. 8 626 90 489. 
Rokiškis
• Ieškau darbo puse etato.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Traktorininkas ieško darbo su 
apgyvendinimu. Esu su šeima.  

Tel. 8 625 53 137. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu dirbti 
įvairius darbus, turiu B kategorijos 
vairuotojo pažymėjimą.  
Tel. 8 627 95 091. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Klaipėdos apskrityje esanti įmonė 
darbui po Lietuvą ieško vairuotojų 
(C, CE kat.). Reikalinga darbo 
patirtis. Suteikiamas gyvenamasis 

plotas. Kaina 900 Eur. 
Tel. 8 670 39 778. Rokiškis
• Reikalingi meistrai namo 
skliautams apkalti.  
Tel. 8 674 32 900. Rokiškis
• Įmonė UAB GAMUS siūlo darbą 
pardavėjo-vadybininko pareigoms 
užimti. Atlyginimas: nuo 1200 Eur 
neatskaičius mokesčių. CV galite 
siųsti: info@gamus.lt. Išsamesnė 
informacija teikiama tel: +370 663 
73703, Taikos g. 21, Rokiškis.  
Tel. 8 663 73 703. Rokiškis
• Autoservisui reikalingas 
mechanikas, turintis darbo patirties. 
Tel. 8 641 64 818. Rokiškis
• Reikalingi asmenys, galintys 
restauruoti, mūryti senovinę dvaro 
tvorą. Atsiskaitymas už darbus kas 
dvi savaites,  atvykusius iš kitų 
miestų apgyvendinsiu. Dirbsite ne 
per tarpininkus ar agentūrą, darbas 
tiesiogiai su rangovu. Atsiskaitymas 
individualiai pagal susitarimą. 
Darbas Trakų Vokėje. Kaina 2670 
Eur. Tel. 8 604 74 745. 
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Pamestas telefonas LG. Radusiam 
atsilyginsiu. Tel. 8 679 94 126. 

Rokiškis
• Atklydo pilkos spalvos, didelis 
ožys į Kavoliškio k., Melioratorių 
gatvę Nr. 8 kiemą.  
Tel. 8 625 00 742. Rokiškis
• Rastas telefonas Mi.  
Tel. 8 682 38 722. Rokiškis
• Pamestas telefonas Xiaomi 
Redmi 6A . Telefono nugarėlėje - 
išskirtinis lipdukas su skaičiumi 
4, geltoname fone. Radusiajam 
atsilyginsiu. Tel. 8 698 72 211. 
Rokiškis
• Šalia Vilties g. 14 namo pamestas 
Xiaomi redmi note 8 Telefonas. 
Radusiam atsilyginsiu.  
Tel. 8 612 13 656. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Naujus Nike sportinius batukus. 
Dydis 35. Tik pasimatuoti, netiko 
dydis. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 672 29 449.  
Rokiškis
• Geros būklės lovą berniukui. 
Su čiužiniu. Miegamos dalies 
matmenys: 98×194. Kaina 90 Eur. 
Tel. 8 614 74 738.  
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Trifazį elektros variklį. Kaina 80 
Eur. Tel. 8 627 71 703.  
Rokiškis
• Trifazį diskinį pjūklą (zeimerį) su 
obliavimo funkcija. Kaina 270 Eur. 
Tel. 8 627 71 703.  
Rokiškis
• Naują kampinį šlifuoklį. Diskelis 
23 cm, 2800 W. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 685 21 400.  
Rokiškis
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

Užuojautos „Rokiškio Sirena“ laikraštyje ir interneto 
svetainėje spausdinamos nemokamai. Tekstus galite siųsti: 
el. paštu reklama@rokiskiosirena.lt Facebook žinute arba 
skambinkite +37066676777    

Skaudžią netekties valandą, 
mirus Salvijui Mikulėnui, 

nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir artimuosius.
Rokiškio tenisininkų bendruomenė

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią 
sunkią netekties valandą. Amžinybėn išėjus 
Salvijui Mikulėnui, nuoširdžius užuojautos 

žodžius tariame šeimai ir artimiesiems.  
 Rokiškio rajono krepšinio bendruomenė

Šiandien norim apkabinti ir paguosti 
Salvijaus Mikulėno artimuosius. 

Tesuteikia Viešpats Jums stiprybės 
šią skaudžią netekties valandą.  
 Rokiškio Futbolo klubo bendruomenės 

vardu, E. Gaigalas
Nuoširdžiai užjaučiame Rasą Šaltienę, 

Turto valdymo ir ūkio skyriaus darbuotoją,
 dėl tėvelio mirties.

Rajono savivaldybės administracija

Seimas patvirtino: išankstinės pensijos kiek didės
Gyventojai, gaunantys ar 

ateityje gausiantys išanks-
tines pensijas,  senatvės 
pensijas gaus didesnes negu 
dabar.   

Seimas antradienį 85 bal-
sais už patvirtino naują, pa-
lankesnę žmonėms tvarką.  

Priimtas Socialinio draudi-
mo pensijų įstatymas numato, 
kad gaunant išankstinę pensi-
ją būsima senatvės pensija 
nuo 2021 metų kas mėnesį 
mažės ne 0,4 proc., o 0,32 

proc.
Tai reiškia, žmonės gaus 

šiek tiek didesnes išmokas. 
Pavyzdžiui, vidutiniškai 30 
mėnesių išankstinę pensiją 
gaunančiam žmogui ji mažės 
9,6 proc. (vietoj 12 proc.), o 
per visą 5 metų laiką – 19,2 
proc. (vietoj 24 proc.).    

2021 metų valstybės biu-
džete tam reikės 5,3 mln. 
eurų, o, tarkime, 2023 metais 
– 5,9 mln. eurų.  

Lietuvoje dabar išankstinę 
pensiją galima gauti, jei iki 

pensijos lieka penkeri metai, 
žmogus yra sukaupęs būtinąjį 
stažą ir neturi kitų pajamų. 

Išankstinės pensijos, ku-
rios dabar vidutiniškai siekia 
280 eurų, mokamos nuo 2004 
metų liepos. Šiemet liepą iš-
ankstinę pensiją gavo apie 
5,5 tūkst. gyventojų.     

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

Nuo taršos mokesčio atleisti neįgalūs automobilių savininkai

Taršos mokesčio nuo 
2021 metų nereikės mokėti 
neįgaliesiems pritaikytų au-
tomobilių savininkams.  

Už tokias Motorinių trans-
porto priemonių registracijos 
mokesčio įstatymo pataisas 

antradienį balsavo 77 Seimo 
nariai, o du susilaikė.  

„Regitros“ duomenimis, iki 
šių metų birželio neįgaliųjų au-
tomobilių su rankiniu valdymu 
(žyma SV) įregistruota 735, o 
pritaikytų neįgaliųjų vežimė-
liui (SH) – 107. Preliminariais 

skaičiavimais, biudžetas dėl 
mokesčio lengvatos negaus iki 
20 tūkst. eurų per metus.  Mo-
torinių transporto priemonių 
registracijos mokesčio įstaty-
mas, numatantis taršos mokes-
tį, įsigaliojo nuo liepos.

BNS inform.

COVID-19 sirgęs ir iš ligoninės dukart išėjęs vyras 
nubaustas laisvės apribojimo bausme

Kauno apylinkės teismas 
trečiadienį skyrė dešimties 
mėnesių laisvės apribojimo 
bausmę COVID-19 užsikrė-
tusiam ir dukart iš ligoninės 
pasišalinusiam vyrui. 

Pasak teismo, anksčiau tris 
kartus teistas vyras įpareigo-
tas bausmės laikotarpiu nuo 
22 iki 6 valandos būti namuo-
se, jei tai nesusiję su darbu, 
neišvykti iš gyvenamo miesto 
ribų be teisėsaugos leidimo ir 
nevartoti psichiką veikiančių 
medžiagų. 

Ši byla valstybinį kaltinimą 
palaikiusios prokurorės siūly-

mu baigta baudžiamuoju įsa-
kymu, kaltinamasis su siūlo-
ma bausme sutiko ir pripažino 
savo kaltę. 

Bylos duomenimis, lie-
pos 21 dieną 54 metų vyrui 
buvo nustatytas teigiamas 
COVID-19 tyrimas, jis buvo 
gydomas Kauno klinikinės li-
goninės Infekcinių ligų priėmi-
mo-skubios pagalbos skyriuje. 

Liepos 23-osios rytą vyras 
išlipo pro ligoninės langą ir 
pasinaudojęs viešuoju trans-
portu vyko maršrutu Aly-
tus-Seirijai-Alytus, taip sukel-
damas pavojų infekcine liga 
užsikrėsti ir kitiems žmonėms.

Vyras tą pačią dieną buvo 
surastas Lazdijų rajone ir grą-
žintas į ligoninę, tačiau liepos 
26-ąją vėl išlipo pro ligoninės 
langą ir nuėjo apsipirkti į pre-
kybos centrą. 

Anksčiau pranešta, kad 
prieš patekdamas į ligoninę 
vyras gyveno gatvėje, galbūt 
Kaune esančiame Petrašiūnų 
mikrorajone. 

Baudžiamasis įsakymas per 
14 dienų gali būti skundžia-
mas ir kaltinamasis turi teisę 
prašyti bylą nagrinėti teisme. 
Įsakymui įsiteisėjus galimy-
bės jį apskųsti nebeliks.

BNS inform.

Visuomenės sveikatos centras su verslu steigia 
naują COVID-19 skambučių centrą

Nespėjant informuoti visų 
kontaktavusiųjų su užsikrėtu-
siais koronavirusu apie prie-
volę izoliuotis, Nacionalinis 
Visuomenės sveikatos centras 
(NVSC) su verslu steigia naują 
COVID-19 skambučių centrą.

Kaip pranešė NVSC,  kartu 
su socialiai atsakingomis įmo-
nėmis ketvirtadienį pradedama 
iniciatyva „Įveiksime kartu“, 
kuria ir nuspręsta kurti laikinąjį 
Covid-19 skambučių centrą.

Pasak NVSC Vilniaus depar-
tamento vadovės Rolandos Lin-
gienės, vienas koronavirusu už-

sikrėtęs asmuo vidutiniškai turi 
10–20 didelės rizikos kontaktų.

„Deja, bet centre dirbančių 
50 epidemiologų ir 50 Lietuvos 
kariuomenės savanorių visiems 
tyrimams atlikti laiku nebepa-
kanka. Papildomi pajėgumai yra 
kritiškai svarbūs“, – pabrėžė ji. 
Prie iniciatyvos „Įveiksime kar-
tu“ jau yra prisijungę 13 partne-
rių, jie teikia finansinę paramą, 
aprūpina centrą reikiamomis 
priemonėmis. Pasak NVSC, 
nors turimi resursai turėtų leis-
ti užtikrinti laikinojo Covid-19 
skambučių centro veiklą mėne-
siui, bus kviečiami prisijungti ir 

kiti verslai. Centras tikisi, kad 
pritraukus dar didesnį įmonių 
skaičių pagalbos apimtis bus ga-
lima išplėsti, o pačią iniciatyvą 
vykdyti tiek, kiek reikės. NVSC 
susiduriant su iššūkiais, epide-
miologams kasdien talkina apie 
100 krašto apsaugos savanorių. 
Vyriausybė papildomai skyrė 
1,6 mln. eurų NVSC darbuotojų 
atlyginimui už viršvalandžius, 
taip pat kitas padidėjusias išlai-
das. Dėl koronaviruso, kontaktų 
su sergančiais ar kitų aplinkybių 
izoliacijoje yra 78 tūkst. 306 
žmonės.

BNS inform.

FNTT kviečia atsiliepti nukentėjusius 
nuo bendrovės „Simple Finance“

Finansinių nusikaltimų 
tyrimo tarnyba (FNTT) 
kviečia atsiliepti asmenis, 
nukentėjusius nuo bendro-
vės „Simple Finance“.

Kaip pranešė tarnyba, šiuo 
metu atliekamas ikiteisminis 
tyrimas dėl neteisėto šios 
bendrovės vertimosi ūkine 
finansine veikla bei sukčia-
vimo.

FNTT prašo gyventojų ir 

juridinių asmenų, sudariusių 
sutartis dėl finansinės nuomos 
(lizingo) su šios bendrovės 
atstovu ir dėl to nukentėjusių, 
kreiptis į FNTT Kauno apy-
gardos valdybą. 

Ikiteisminio tyrimo duo-
menimis, UAB „Simple Fi-
nance“, kuri neturi teisės 
Lietuvoje teikti finansinių 
(įskaitant kreditų suteikimo 
ir lizingo teikimo) paslaugų, 
išskyrus kai kredito gavėjas 

yra juridinis asmuo, galimai 
neteisėtai verčiasi finansine 
veikla.

Šiame tyrime taip pat tiria-
mos aplinkybės, kad bendro-
vė galėjo klaidinti vartotojus 
ir sukčiauti, apgaule įgydama 
nekilnojamąjį turtą, auto-
mobilius ir pinigines lėšas. 
Ikiteisminis tyrimas pradėtas 
pagal Lietuvos banko pareiš-
kimą.

BNS inform.

Slapto pirkėjo tyrimas atskleidė nelegalias 
investicines paslaugas

Lietuvos banko (LB) šiemet 
atliktas slapto pirkėjo tyrimas 
atskleidė nelegaliai teikiamas 
investicines paslaugas.

Tyrimas, kurio metu LB ver-
tino tam tikrų įmonių ir asmenų, 
siūlančių mokymus ir konsul-
tacijas taupymo ir investavimo 
klausimais, veiklą, parodė, kad 
konsultacijų ir mokymų metu 
galimai buvo siūlomos ir re-
klamuojamos konkrečių finan-
sų maklerio įmonių teikiamos 
investicinės paslaugos. Tokias 
paslaugas turi teisę siūlyti ir re-
klamuoti tik asmenys, įrašyti į 

Viešąjį finansų maklerio įmonių 
priklausomų tarpininkų sąrašą, 
tačiau renginių vedėjai nebuvo 
įrašyti į tokį sąrašą ir neturėjo tei-
sės siūlyti ir reklamuoti atstovau-
jamų įmonių paslaugų.

Siekdamas užkirsti kelią ga-
limiems įstatymų pažeidimams, 
LB su asmenimis susisieks tiesio-
giai. „Slapto pirkėjo tyrimas yra 
svarbi priežiūros priemonė, sutei-
kianti informacijos apie faktinę 
padėtį rinkoje, kai to negalima 
pasiekti taikant įprastines priežiū-
ros priemones – patikrinimus, ap-
klausas ir panašia“, – pranešime 
sakė LB Finansų rinkos priežiū-

ros tarnybos direktorė Jekaterina 
Govina.S

lapto pirkėjo tyrimas gali būti 
atliekamas siekiant išsiaiškinti, 
ar teikiamos finansinės paslau-
gos atitinka teisės aktus, nustatyti 
sritis, kuriose dažniausiai pasi-
taiko pažeidimų, įvertinti, kaip 
finansų rinkos dalyviai įgyven-
dino neseniai įsigaliojusius teisės 
aktų reikalavimus. Tyrimo metu 
stebimos finansų rinkos dalyvių 
ar kitų asmenų teikiamos ar siū-
lomos investicinės, draudimo ir 
pensijų kaupimo, kitos finansinės 
paslaugos bei produktai.

BNS inform.
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ANEKDOTAI
– O kas tas mažas skeletukas 

šalia?
– Tai Čepajevas vaikystėje.
***
Jis buvo toks vienišas, 

kad vietoj katino glostė savo 
plaukuotą koją...

***
Sunku patikėti melo žala 

matant reklamų agentūrų pelnus.
***
Kaimyninės šalies turizmo 

agentūros skelbimas: „Egiptas 
ir Turkija – tik silpniems ir 
išlepintiems. Stipriems – karštieji 
taškai“.

***
Suvalkietis Petras aiškina 

dukteriai:
– Tau tikrai vertėtų ištekėti už 

Jono. Jis tikrai tave myli.
– Kodėl taip manai?
– Aš jau metus skolinuosi iš 

jo pinigų, o jis vis dar čia ateina.
***
Petriukas vaistinėje:
– Ar turite kokių nereceptinių 

nuskausminamųjų?
– O kas tau skauda?
– Kol kas nieko. Bet dabar 

kaip tik tėvų susirinkimas 
nuotoliniu būdu.

***
Vyrukas giriasi:
– Aš vienu piršto 

spragtelėjimu galiu sugadinti 
žmogui gyvenimą.

– Tu toks stiprus peštukas?

Šefas darbo pokalbyje sako 
pretendentui:

– Mes ieškome žmogaus, 
kuris nebijotų jokio darbo ir 
niekada nesirgtų.

– Puiku, įdarbinkite mane. 
Aš padėsiu ieškoti.

***
Meteorologija – tikslus 

mokslas: šamano būgnelis 
laikomas kairėje rankoje.

kaimynas nusipirko šautuvą.
***
Kavinėje:
– Gerbiamasis, mano sriuboje 

plaukioja musė!
– Atleiskite, bet šiuo metu 

mūsų voras atostogauja.
***
– Atleiskite, ar čia gėrio, 

pozityvo ir tarpusavio supratimo 
ministerija?

– O tu, asile, matai, kiek 
dabar valandų! Netrukdyk, mes 
pietaujam!

***
Sprendžiant iš to, kad 

Paskutinės vakarienės metu 
Jėzus ir apaštalai sėdėjo vienoje 
stalo pusėje, galima įtarti, kad ten 
dar buvo ir kažkokia kultūrinė 
programa.

***
Tetos Onytės persų katinas 

padarė ant persiško kilimo 
Persijos įlanką.

***
Kalbasi dvi draugės 

senmergės:
– O kodėl moterys laukia 

princų būtent ant baltų žirgų?
– Baltas žirgas – kaip balta 

vėliava. Tai rodo, kad žmogus 
pasiryžęs pasiduoti.

***
Revoliucijos muziejuje gidas 

pasakoja apie eksponatus:
– O va čia matote Čepajevo 

skeletą.

– Ne, aš vestuvių fotografas.
***
Skelbimas: „Darželio 

auklėtoja norėtų užsakyti 
samdomo žudiko paslaugas. 
Darbelis mažas, bet vikrus“.

***
Signalizacija „Šeškas“: jūs 

visada savo automobilį rasite 
ten, kur palikote.

***
Tokiu oru pledus, kakavą ir 

kates reikia dalinti nemokamai.
***
– Tėti, o kodėl gaidys gieda 

taip anksti?
– Jis gieda tada, kai vištos 

dar miega. Kai jos atsibus, jų 
nebeperrėks.

***
Diskutuoja du politologai:
– Kai šalyje yra laisvi 

demokratiniai rinkimai, į 
valdžią gali patekti vagys ir 
niekšai.

– Palaukit, meldžiamasis, kai 
šalyje nėra laisvų demokratinių 
rinkimų, vagys ir niekšai būna 
valdžioje. Ir, paprastai, ilgam.

***
Kunigas pasisodino braškių 

lysvę. Kad vaikiščiai jų 
neišskintų, pakabino lentelę: 
„Dievas viską mato“. Kai tik 
braškės pradėjo sirpti, nespėjo 
nė paragauti – nė vienos neliko. 
O po užrašu kažkas prirašė: 
„Dievas mato, bet neskundžia“.

***
Bakalaurinių darbų gynimas 

įrodo, kad dar yra žmonių, 
norinčių padaryti valstybinės 
santvarkos ir teisės perversmą.

***
Nereikalingų dalykų 

kiekis neribotas. Ir štai jums 
patys gražiausi – integralai ir 
logaritmai.

***

Eina Petriukas su tėvu pro 
mokyklą. Tėvas klausia:

– Tu šitoj mokykloj mokaisi?
– Taip.
– Prieš dvidešimt metų aš irgi 

čia mokiausi.
– Dabar aš suprantu, kodėl 

direktorius man sakė, kad tokio 
idioto kaip aš jis mokykloj 
dvidešimt metų nematė...

***
Turistas ekskursijos po ežerą 

metu klausia gido:
– Atleiskite, o kada Lochneso 

pabaisa išnyra į paviršių?
– Po penktos stiklinės, pone.
***
Užrašas ant kailinių 

parduotuvės vitrinos: 
„Gerbiamos moterys, prašome 
taip gailiai nedūsauti. Labai 
rasoja langai“.

***
Vienas gydytojas skundžiasi 

kitam:
– Mes, gydytojai, turime labai 

daug priešų šiame pasaulyje...
– Bet dar daugiau kitame, - 

priduria antras...
***
– Petriuk, kaip vadinasi tas 

gyvūnas, kurio mėsą tu paprastai 
valgai?

– Soja.
***
– Atleiskite, o ko jūs vakarais 

trombonu bute nebegrojate?
– Gaila, vienok, kad 

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Lapkričio 13 d. Naktį 3

Dieną 5
PR, 
3-8 m/s

Lapkričio 14 d. Naktį 3
Dieną 6

PR,
2-6 m/s

Vietomis rūkas.

Lapkričio 15 d. Naktį 3
Dieną 7

P, 
4-9 m/s

Vietomis rūkas

Lapkričio 16 d. Naktį 4
Dieną 6

PR,
5-10 m/s

Orų prognozė lapkričio 13-16 d.

l Namų kvapai 
l Mako satino patalynė

l Rankšluosčiai
l Žvakidės, kvapnūs vaško lapeliai

M. K. Čiurlionio 1-2, Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Elektrinę virykle su elektrine 
orkaite ir griliumi.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Didelį (185 cm) naudotą 
šaldytuvą Whirpool. Pandėlys. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 629 13 483.
• Tarkavimo mašiną. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju sekciją Vilnius 5.  
Tel. 8 603 64 815. Rokiškis

• Mokančiam ar besimokančiam 
groti dovanočiau pianiną Belarus 
(juodos spalvos, pagamintą 
1960-1965 m.) ir elektrinį pianiną 
(sintezatorių). Tel. 8 614 12 269. 
Rokiškis
• 2 metų amžiaus berniukui 
dovanoju pilkos spalvos 
kombinezoną. Tel. 8 612 47 934. 
Rokiškis
• Dovanojame meilius, drąsius 
kačiukus. Nukirminti, nublusinti, 
naudojasi kraiko dėžute.  
Tel. 8 624 01 986. Rokiškis
• Dovanoju naudotą šiferį.  
Tel. 8 600 26 446. Rokiškis
• Dovanoju naudotą sulčiaspaudę 
(iš pigesnių). Veikia taip pat, kaip 
ir nauja. Trūkumas - sunkokai 
nuimamas viršus, bet taip buvo ir 

naujai. Tel. 8 622 36 618.  
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Labai geros būklės odinius 
batelius. Pirkti nauji ir vos kartą 
avėti. Dydis 36. Kaina 20 Eur.  

Tel. 8 621 95 444. Rokiškis
• Drabužius urmu. Kaina 1 Eur/kg. 
Galima pirkti ir vienetais, vieneto 
kaina 0,30 Eur. Tel. 8 676 90 299. 
Rokiškis
• Rudeninius ir žieminius batus, 36 
dydis. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis


