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Rokiškio autobusais keliaujančių srautai mažėja
Rokiškio autobusų parko 

direktorius Antanas Tapa-
rauskas sako, kad per pas-
taruosius du mėnesius, lygi-
nant juos su praeitais metais 
keleivių srautai sumažėjo 
60-70 procentų. Didėjant 
susirgimų skaičiui šalyje ir 
rajone, ketinama svarstyti 
dėl kai kurių maršrutų nau-
dingumo.

„Įsigaliojo Lietuvos trans-
porto saugos administracijos 
supaprastinta reisų stabdymo 
tvarka, todėl esame parengę 
prašymą dėl maršrutų mažini-
mo. Kai kurie maršrutai „ne-
beatveža“ planuotų pajamų, 
todėl nuo kitos savaitės lieka 
tik 5 maršrutai – trys į Vilnių, 
vienas į Kauną ir vienas į Pa-
nevėžį nuvažiuoti ir grįžti at-
gal. Tokios tvarkos karantino 
metu ir laikysimės. Jei matysi-
me, jog ir likę maršrutai nuos-
tolingi, yra tikimybė, jog juos 
stabdysime visiškai, kaip jau 
buvo nutikę kovo mėnesį“- 
sako Rokiškio autobusų parko 

direktorius A. Taparauskas.
Rajoniniais maršrutais au-

tobusai kol kas važiuoja sta-
biliai, nes yra gyventojų, kurie 
naudojasi autobusų parko pas-
laugomis.

„Kol kas rajoniniais auto-
busais važiuojančių keleivių 
srautai yra sumažėję nežymiai, 

gyventojai važiuoja ir miesto 
ir priemiestiniais autobusais. 
Šių maršrutų nemažiname, 
tačiau negalime pasakyti kaip 
bus ateityje. Šį klausimą de-
rinsime su Rokiškio rajono sa-
vivaldybe, kadangi ji išduoda 
leidimus. Atsižvelgsime į nuo-
tolinį mokinių mokymąsi, su-

augusiųjų darbo ypatumus ir 
tuomet priimsime atitinkamus 
sprendimus. Žinoma, šių reisų 
atsisakyti visiškai negalėsi-
me, kadangi turime užtikrinti 
teikiamą paslaugą“- apie vie-
tinius maršrutus pasakoja paš-
nekovas.

Pasak autobusų parko di-
rektoriaus Antano Taparaus-
ko, po kovo-gegužės mėnesį 
patirtų nuostolių, vasaros 
metu situacija buvo šiek tiek 
pagerėjusi - pavyko kelis kar-
tus nuvažiuoti poilsiauti prie 
jūros kaimyninėje Latvijoje, 
tačiau esant dabartinei situa-
cijai jokių planų įgyvendinti 
nepavyko, tad siekiama iš-
laikyti esamą situaciją, kad ji 
neblogėtų.

„Turime planų ir idėjų atei-
čiai, kurios šiais metais dėl 
pandemijos liko neįgyvendin-
tos, tad tikimės, jog kitais me-
tais situacija pagerės ir pavyks 
jas įgyvendinti“- optimistine 
gaida pokalbį užbaigė pašne-
kovas.

Enrika PAVILONIENĖ

Gatvių apšvietimui atnaujinti skirta 40 tūkst. Eurų
Gatvių apšvietimui at-

naujinti Energetikos minis-
terija savivaldybėms skyrė 
beveik 12 mln. eurų. Paraiš-
kas pateikė ir finansavimą 
gavo 20 savivaldybių. Dar 
14 paraiškų yra vertinamos.

Naudos biudžeto lėšas
Rokiškio rajono savivaldy-

bės administracijos direkto-
riaus pavaduotojas Valerijus 
Rancevas teigia, kad Rokiškio 
rajono savivaldybė, įvertinusi 
projekto sąlygas, projekto fi-
nansavimo galimybes ir kitas 
aplinkybes, paraiškos pagal šį 
kvietimą neteikė.

„Kvietimas teikti paraiš-
ką buvo paskelbtas karantino 
metu, kai buvome sustabdę 
visus pirkimus, todėl nuspren-
dėme jo atsisakyti. Gatvių 
apšvietimą rajone palaipsniui 
atnaujiname naudodami biu-
džeto lėšas. Tam šiais metais 
skirta 40 tūkst. eurų“- sako 
administracijos direktoriaus 
pavaduotojas V. Rancevas. 

Ieškoma 
ekonomiškiausių
variantų
Pasak pašnekovo, gatvės 

apšvietimas – vienas iš esmi-
nių klausimų rajone. Kasmet 
skiriama lėšų atnaujinti nau-
dojamas apšvietimo lempas į 
taupias LED lempas. Palaips-

niui tas jau ir daroma. Sie-
kiama sutaupyti sunaudojamą 
elektrą ir mažinti išlaidas, kas 
leistų prailginti apšvietimo 
laiką. Lempų atnaujinimui nu-
matyta didžioji skiriamų lėšų 
suma. Kita dalis lėšų atitenka 
seno tinklo gedimams šalinti.

„Turim tikslą ateityje įreng-
ti sumanią apšvietimo valdy-
mo sistemą, kuri reaguotų į 
gyventojų judėjimo intensy-
vumą, paros laiką ir aplinkos 
šviesumą. Tai leistų sutaupyti 
dar daugiau lėšų, išleidžiamų 
gatvių apšvietimui,“- apie 
sprendimus pasakoja V. Ran-
cevas. 

Iki metų pabaigos iš savi-
valdybės lėšų bus moderni-
zuota nemažai gatvių apšvie-
timų ir atskirų lempų mieste 
ir rajone.

Kaip teigia administraci-
jos direktoriaus pavaduotojas 
V.Rancevas, nors jau atnaujin-
ta ir pakeista ar naujai įreng-
ta nemažai šviestuvų, tačiau 
ateity laukia dar daugiau dar-
bų. Lėšos proporcingai skirs-
tomos visoms seniūnijoms. 
Bendradarbiaujama su seniū-
nais, siekiant išsiaiškinti pro-
blematiškiausias ir didžiausio 
dėmesio reikalaujančias vie-
tas, gatves. „Pirkimai atlikti, 
todėl rezultatus gyventojai ne-
truks pamatyti. Mūsų tikslas, 
kad seniūnai bendradarbiautų 

su gyventojais, išgirstų gyven-
tojų nuomones. Daug dėmesio 
šiais metais skirta LED lempų 
pirkimui. Bus modernizuoja-
mas Ąžuolų gatvės apšvieti-
mas Rokiškio mieste. Palaips-
niui atnaujinamas apšvietimas 
miesto aplinkkelyje. Įrengtas 
apšvietimas Kavoliškio kaime 
Komaro gatvėje, apšviestas 
naujai įrengtas pėsčiųjų ta-
kas link Kavoliškio. Praeitais 
metais visiškai naujai įrengtas 
apšvietimas Juodupės seniūni-
jos Maineivų kaime“ - atliktus 
darbus vardina pašnekovas. 

Modernizuojamas 
esamas apšvietimas
Administracijos direkto-

riaus pavaduotojas Valerijus 
Rancevas sako, kad tose vie-
tose, kur yra seniai įrengti ap-
švietimai, bendradarbiaujama 
su Elektros tinklų operato-
riumi, kuris atsisako elektros 
atramų, tad atsiranda galimy-
bė gatvių apšvietimą perkelti 
ant kitų atramų. 

Daugiausia rūpesčių - 
dėl aplinkkelio
Dėl eismo įvykių dažnai 

nukenčia Rokiškio aplinkke-
lio, Panevėžio gatvės apšvie-
timas. „Šios problemos laiki-
nos, stengiamės jas išspręsti. 
Eismo įvykių metu nukenčia 
apšvietimo stulpai, todėl bus 

ieškoma galimybių statyti 
atitvarus ir taip apsaugoti ša-
ligatviu einančius pėsčiuosius 
bei apšvietimo stulpus. Atnau-
jinamas ir aplinkkelyje esantis 
apšvietimas, keičiamos senos 
lempos į LED“- sako adminis-
tracijos direktoriaus pavaduo-
tojas V. Rancevas.

Prie gatvių apšvietimo 
savo lėšomis prisideda
 ir bendruomenės
Nelaukdamos paramos te-

ritorijų apšvietimu rūpinasi 
ir bendruomenės. Valerijus 
Rancevas džiaugiasi gražia 
„Velykalnio“ bendruomenės 
iniciatyva. Bendruomenė, 
bendradarbiaujama su seniū-
nija, norėdama greičiau įsi-
rengti apšvietimą, savo lėšo-
mis įsigijo gatvės apšvietimo 
šviestuvus. Savivaldybės lė-
šomis jie įrengti ir ateityje bus 
prižiūrimi.

Laukupės upelis 
kol kas liks neapšviestas
Pasak V. Rancevo, Lau-

kupės takelio sutvarkymui 
apšvietimas projekte nebuvo 
numatytas, todėl neįrengtas. 
Pagal projektą lėšos skirtos tik 
mažajai architektūrai, suoliu-
kams. Finansuotas pakrančių 
sutvarkymas, atvertos erdvės, 
todėl šioje vietoje apšvietimo 
teks palaukti.

Enrika PAVILONIENĖ

Prisiekė Seimo narys
Vidmantas Kanopa

Penktadienį, lapkričio 13-ąją 2020–2024 metų kadencijos 
Seimas susirinko į pirmąjį posėdį. Parlamento darbas prasidė-
jo iškilminga dalimi istorinėje Kovo 11-osios Akto salėje, kur 
prisiekė ir Sėlos rytinėje vienmandatėje apygardoje laimėjęs 
Vidmantas Kanopa.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Vairuodamas 
nesinaudok telefonu!

Lapkričio 16-22 dieno-
mis Panevėžio apskrities 
keliuose policija vykdys 
prevencinę priemonę, 
skirtą užkardyti neteisė-
tam mobiliojo ryšio prie-
monių naudojimui vai-

ruojant. 

Keliuose pareigūnai vai-
ruotojų drausmingumą kon-
troliuos, fiksuos pažeidėjus 
ir neviešo patruliavimo būdu.

Panevėžio VPK inform.

Vos nesudegino namų
Lapkričio 12 d., 12:18 

val. gautas pranešimas, kad 
Šileikių g., Šileikių k., (Ro-
kiškio kaimiškoji sen.) pra-
nešėjos sūnus naktį namuo-
se padegė antklodę.

Namo gyventojai ugniage-
sių nekvietė, gaisrą užgesino 
patys. Į įvykio vietą atvykus 
pareigūnams bute dar smil-

go grindys, aprūko daiktai. 
Vyras galimai apsinuodijo 
dūmais, nes atvykus parei-
gūnams gulėjo lovoje, prastai 
jautėsi.

Priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo 

departamento
Rokiškio priešgaisrinės

 gelbėjimo tarnybos 
inform. 

Gaisrą sukėlė...
elektros lemputė?

Lapkričio 13-osios rytą 
ugniagesiai buvo iškviesti į 
Palūšnių kaimą (Rokiškio 
kaimiškoji sen.) gesinti in-
dividualaus namo. Įtaria-
ma, kad gaisrą įplieksti ga-
lėjo paprasčiausia elektros 
lemputė.

Atvykus, degė lubos kori-
doriuje. Namas medinis, per-
danga medinė, stogas deng-

tas balanomis ir šiferiu.
Gaisras kilo koridoriuje 

(3x3 m), prie elektros lempu-
tės. Gaisro metu išdegė apie 
20 cm medinės perdangos. 
Dūmų detektoriaus nėra.

Priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo 

departamento
Rokiškio priešgaisrinės

 gelbėjimo tarnybos 
inform. 

Naudotų automobilių rinka šiemet smuko 22,6 proc.
Lietuvoje per sausį-spa-

lį buvo įregistruota 126,7 
tūkst. naujai įvežtų naudotų 
lengvųjų automobilių – 22,6 
proc. mažiau nei tuo pačiu 
metu pernai (163,7 tūkst.). 

Vidutinis jų amžius siekė 

11 metų. Dyzelinių automo-
bilių dalis šiemet sudarė 66,7 
proc. (pernai – 69,6 proc.), 
skelbia bendrovė „AutoTyri-
mai“, remdamasi „Regitros“ 
duomenimis. Vien spalį šalyje 
pirmą kartą įregistruota 14,1 
tūkst. naudotų automobilių – 

28,1 proc. mažiau nei 2019 
metų spalio mėnesį (19,6 
tūkst.). Vidutinis jų amžius 
siekė 10,8 metų, dyzelinių 
automobilių dalis buvo 68,8 
procento.

Rugsėjį nuosmukis siekė 
14,5 proc., rugpjūtį – 29 proc., 

liepą – 31,1 proc., tuo metu 
birželį pastebėtas laikinas at-
sigavimas prieš įsigalint eko-
loginiam mokesčiui, kuomet 
naudotų automobilių įregis-
travimas buvo išaugęs 15,5 
procento.

BNS inform.

Tręšimo mėšlu ir srutomis 
terminas pratęstas

Atsižvelgiant į palankias 
šių metų rudens sąlygas, 
aplinkos ministro ir žemės 
ūkio ministro įsakymu 
tręšimo mėšlu ir srutomis 
terminas pratęstas iki šių 
metų gruodžio 1 d.

Visais atvejais draudžia-
ma tręšti ant įšalusios, įmir-
kusios ir apsnigtos žemės.

Tinkamai naudojamas 
mėšlas ar srutos yra  ypač 

vertinga trąša, tačiau ne-
tinkamai naudojama ji gali 
padaryti žalos ne tik dir-
vožemio savybėms, bet ir 
aplinkai.

Už aplinkosauginių 
reikalavimų pažeidimus 
tręšiant laukus mėšlu ir 
srutomis gresia baudos. 
Pažeidėjai taip pat turi at-
lyginti aplinkai padarytą 
žalą.

ŽŪM inform.
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BRYDĖS

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Virtualusis ugdymas: kaip ir kuo pakeisti imitaciją? 

Bet kokia nelaimė yra 
puiki proga revizuoti ne-
veikiančias sistemas. Pa-
vyzdžiui gaisras Alytaus 
padangų gamykloje ir nuo-
tekų vamzdis Klaipėdoje 
apnuogino aplinkosaugos 
problemas: kai bevaikant 
„garažiukų“ meistrelius 
už statinaitę tepalo, tampa 
nematomos kritinės taršos 
problemos.

Lygiai taip pat ir svei-
katos apsaugos sistemoje: 
atėjus antrajai koronavi-
ruso bangai paaiškėjo, kad 
trūksta visko: pastatų, lovų 
ir, svarbiausia, žmonių.

Ta pati ir švietimo situa-
cija: antrą kartą pradėjus 
vaikus bent dalinai (nors 
kažkas labai nori ir nuolat) 
mokyti nuotoliniu būdu, 
jau pirmosiomis dienomis 
išlindo giluminės sistemos 
problemos.

Pradėkime nuo papras-
čiausio ir švenčiausio lietu-
viui dalyko: infrastruktūros. 
Įsivaizduokime mielą, nepa-
šalpinę keturių asmenų šei-
mą, kurios abu tėvai, tarki-
me, uždirba po rajono vidurkį 
–746 Eur į rankas.  (Su pašal-
pinėmis paprasčiau, nes joms 
paprastai daug ką duoda, pro 
šalį praūžė ne viena aprūpi-
nimo kompiuteriais akcija). 
Kiek kompiuterių turi tokia 
šeima? Greičiausiai vieną, 
geresniu atveju, du. Abiems 
tėvams išėjus nuotolinio dar-
bo, prie tų namų šventovių 
susiburia kiek liaudies? O 
reiktų – kiekvienam po vieną. 
Kaip suprantate, su 1500 Eur 
keturiems asmenims toli ir 
ilgam nepasitaškysi. Šeima, 
dantis sukandusi, greičiausiai 
jau bus nusipirkusi tuos ne-
lemtus trūkstamus kompiu-
terius.

Tada ateina kita proble-
ma: gyvenimas. Mokytojai 
labai pyksta, kai ekrane už 

mokinio nugaros šmėžuoja 
kiti asmenys ar vyksta kokie 
nors darbai. O jūs moksliškai 
paaiškinkite, kur, atsiprašant, 
sukišti keturis dirbančius 
žmones viename dviejų kam-
barių bute? Vienas virtuvėj, 
du kambariuose, o tam, kuris 
burtų keliu ištraukė trum-
piausią degtuką, belieka tua-
letas?

Mokytojas bent savo pa-
mokas gali iš kabineto vesti, 
o savo atskiru darbo kabinetu 
kažin ar gali pasigirti daug 
mokinių?

Dabar bambama: koks čia 
karantinas, jei darželių neuž-
darė? Toks, labai mandagiai 
tariant, netoliaregis statisti-
nis nemąstantis bambeklis 
labai greitai pamiršo tikrąją 
darželių paskirtį. Darželis, 
visiems bukasnukiams pri-
menu, reikalingas tam, kad 
tėvai turėtų kur palikti vaiką 
išeidami į darbą. Jei išsipil-
dys tokių žmonių svajonė, ir 
daželiai bus uždaryti, kas nu-
tiks? Ekonomikos kolapsas. 
Nes valstybė funkcionuoja 
tol, kol yra dirbančių mokes-
čių mokėtojų. Namuose savo 
pyplį aukliaujantis žmogus 
tą pačią minutę tampa nebe 
mokesčių mokėtoju, o išlai-
kytiniu. Nes nedarbingumo 
pašalpa su pypliuku sėdin-
tiems tėvams iš ko mokama? 
Teisingai, mielieji, iš jūsų, 
dirbančiųjų sumokėto socia-
linio draudimo mokesčio. Ir 
kas nutiks tuomet, kai žen-
kliai sumažės mokančiųjų, ir 
tiek pat išaugs gaunančiųjų 
dalis? O juk iš to pačio „So-
dros“ bliūdeliuko dar maiti-
nami ir pensininkai, kuriems 
žadama indeksuoti pensijas, 
iš jo mokami „biuleteniai“ 
visiems sergantiesiems ir 
pašalpos bedarbiams. Kai 
žmogus tampa nedarbingas, 
jis nemoka ir kitų mokesčių. 
Ir  algos darželių auklėto-
jams, beje, yra mokamos iš 

mokesčių mokėtojų pinigų. 
Ir ligoninės iš to veikia. Su-
varius mažylius (kurie, beje, 
yra viena mažiausių rizikos 
grupių) į namus, ims strigti ir 
kitos sistemos. Įsivaizduoki-
me ne per mažiausią įmonę, 
kurioje keli žmonės savi-
izoliavosi, ir kone visi jauni 
tėvai išėjo mažiukų saugoti. 
Arba ligoninę, kurioje ir taip 
trūksta personalo, o ikimo-
klyklinukus auginantys gy-
dytojai ir slaugytojai išeina 
dirbti savų vaikų auklėmis. 
Valstybė moka jiems „biule-
tenį“, nedirbančioms auklė-
tojoms – prastovas. To paties 
vaiko priežiūros kaštai išauga 
dvigubai. Būtų labai gražu, 
tik va pinigų „biuleteniamsׅ“ 
ir prastovoms reikia iš kažkur 
paimti. Bet rėkiantieji negal-
voja. Jie apskritai negalvoja. 
Jie, vis dar tebesantys homo 
sovieticus, žino vieną – vals-
tybė duos. Tik jei sovietmečiu 
duodavo Leninas ir partija, 
tai visame civilizuotame pa-
saulyje vienintelis valstybės 
pajamų šaltinis – mokesčių 
mokėtojas. T. y., šiuo atveju, 
tas pats bambantis ir nemąs-
tantis individas. O iš kur jam 
mąstyti, jei jis savo gyveni-
me, kaip sakė vienas humo-
ristas, perskaitė dvi knygas: 
elementorių ir mėlyną.

Kitas ne mažiau svarbus 
nuotolinio mokymo akcen-
tas, tiksliau, viso šito reikalo 
vinis yra turinys. Nuotolinis 
ugdymas – unikaliausia ga-
limybė išlyginti didmiesčių 
ir provincijos netolygumus, 
padaryti ir provincijos vai-
kams pasiekiamus pačius 
geriausius šalies mokytojus, 
universitetų dėstytojus. Nuo-
tolinis ugdymas protingose 
rankose būtų unikali proga 
suformuoti standartinę aukš-
tos klasės mokymo sistemą. 
Ar kas nors šia galimybe 
naudojasi? Aha, kur gi tau.

Puikus pavyzdys, kaip 
reikia tą daryti, yra, dauge-
lio manymu, pasenusi ir ne-
moderni Katalikų bažnyčia. 
Vos tik prasidėjo karanti-
nas, nemažai parapijų ėmėsi 
transliuoti tikintiesiems šv. 
Mišias. Kokių tik nebuvo: ir 
iš karinių oro pajėgų bazės, 
šalia lėktuvo sparno, ir iš 
vienuolynų. Iš šv. Mišiomis 
nebuvo apsiribota, atsirado 
įvairiausių įdomių studijų, 
paskaitų. Kai reikalas pri-
spaudė, babytės su skarytė-
mis sugebėjo sukurti, ir gana 
neblogą beje, turinį. O mūsų 
švietimo sistema, šalies švie-
suomenė ir elitas – nu nie-
kaip.

Kodėl taip įvyko? Nes 
švietimo sistemoje visi dir-
bo ir tebedirba kas sau. Kie-
kvienas mokytojas gaišta 

aibę laiko, kurdamas savo 
pamokos turinį. Čia tas pats, 
kaip kiekvienam laikraščio 
maketuotojui kurti asmeni-
nę maketavimo programą. 
Kam? Ir kodėl taip daroma? 
Nes mes mokytoją norime 
įsivaizduoti kaip dvasinį ly-
derį su kanklėmis po ąžuolu. 
O ne savo srities specialistą. 
Nes neįsisavintos pramonės 
revoliucijos pamokos. Jei iki 
tol meistras savo kūrinį kūrė 
nuo iki, tai pramoninės revo-
liucijos išradimas – konveje-
ris – palengvino ir pagreitino 
darbo procesą, išdalijęs jį į 
daugybę smulkių procedūrų. 
Dabar gi mūsų mokytojai 
kiekvienas kuria savo uni-
kalų (o ar visada vykusį?) 
pamokos turinį. Kodėl nega-
lima paprašyti, pavyzdžiui, 
kad matematikos pamokų 
kursą visos Lietuvos abituri-
entams įrašytų kokie nors 15 
geriausių mokytojų, tų, kurie 
vaikus tarptautinėms olimpi-
adoms ruošia? Tie savo darbo 
korifėjai parengtų kursą su 
interaktyviomis užduotimis. 
Ką mes tokiu atveju gautu-
me? Gautume nebe 15 min. 
paaiškinimo, o ištisą kursą, 
su galimybe „n“ kartų jį per-
žiūrėti. Gautume geriausius 
mokytojus, tad vaikai ir tėvai 
negalėtų skųstis, kad kažkas 
kažką ne taip paaiškino, kad 
kažkas nemoka mokyti, pa-
aiškinti, na ir pats matemati-
kos nesupranta. Mokytojams 
gi atkristų didžioji dalis dar-
bo: užuot sukę galvas, kaip 
pasirengti pamokai, jie galėtų 
daugiau laiko skirti konsulta-
cijoms ir papildomam darbui 
su moksleiviais. Ir nereikia 
baimintis, kad virtualus licė-
jaus mokytojas išstums kokį 
nors provincijos žilagalvį 
matematikos patriarchą. Ne-
išstums. Nes reikia ir gyvo 
bendravimo, ir paaiškinimų, 
ir patikrinimų.

Kodėl to nedaroma? Nes 
švietimo sistema įstrigusi 
praėjusiame amžiuje. Jei kas 
leistų, tai vadovėlius dan-
tiraščiu molinėse plytelėse 
spausdintų. Pastarosiomis 
savaitėmis kilo arši diskusija 
dėl... lietuvių kalbos ir litera-
tūros mokyklinės programos. 
Vienas asmuo drįso (įsivaiz-
duokite, o siaube) pareikšti, 
kad lietuvių literatūros kur-
sas pritaikytas išimtinai mer-
gaitėms, ir berniukams tinka-
mų kūrinių reiktų daugiau. 
Kad sukilo feministės rėkt. 
O žinote, kur visos konflikto 
pusės absoliučiai teisios? Nei 
berniukams, nei mergaitėms 
privalomajame literatūros 
kurse (su labai retomis iš-
imtimis, pavyzdžiui, „Dievų 
mišku“) apskirtai nėra ką 
skaityt. Mes XXI a. paauglį 

verčiame skaityti jau XX a. 
moraliai pasenusią literatū-
rą. Nes Mykoliukai ir Seve-
riutės, Vingių Jonai ir Katrės 
tapo nebeaktualūs tada, kai 
pasikeitė visuomenės socia-
linė struktūra ir atsirado so-
cialinis draudimas, kai šeima 
nebetapo vienintele socia-
linio draudimo forma. Kaip 
XXI a. vaikiui suprasti Liudo 
Vasario kančias? Na nepatin-
ka kunigystė, atsisveikinai ir 
eik. Negali XXI a. žmogus 
ištisai virkauti dėl XIX-XX 
a. problemų. Todėl jis apskri-
tai nebeskaito.

Bet atsigodojome, ir tai 
labai sunkiai, tik tada, kai 
išauginome dvi kartas ne-
mąstančių beraščių. Kurie 
egzaminų laikyti ėjo ne per-
skaitę kūrinius, o nusirašę 
jų kritiką. Iš kur žinau? Nes 
ne vienam dvyliktokui pa-
dėjau pasiruošti kalbėjimo 
įskaitoms. Jų paruoštukuose 
metai iš metų tos pačios tų 
pačių kritikų frazės. O koks 
rezultatas? Gavome jau dvi 
kartas piliečių, nesugebančių 
perskaityti šį tą daugiau, nei 
demotyvacija. Ir tik tada, kai 
visuomenė ima negrįžtamai 
prarasti skaitymo, analiza-
vimo ir mąstymo įgūdžius, 
pagaliau imta atsigodoti, kad 
per lietuvių kalbos ir litera-
tūros pamokas dresiruojame 
meškas: bandome privers-
ti jauną žmogų skaityti jam 
visiškai neaktualų, neįdomų 
tekstą. Kai pasaulinės litera-
tūros vandenyne yra gausybė 
šedevrų. Žinoma, kam mums 
tie Nobelio literatūros pre-
mijos laureatai, jei mes tu-
rime savus, geresnius, 2000 
egzempliorių tiražu knygas 
leidžiančius genijus? Jei mes 
valstybinį lietuvių kalbos 
egzaminą pavertėme loterija 
„atspėk, ko nori tavo rašinį 
taisanti teta megztu sijonu“? 
Nors tarp tetos ir egzaminą 
laikančio jaunuolio yra dvie-
jų kartų skirtumas. Ir jaunas 
žmogus mokomas mąstyti 
ne savo, o XX a. aštuntojo 
dešimtmečio žmogaus kate-
gorijomis. Virtualybė teikia 
daugybę galimybių: nuo tų 
pačių geriausių mokytojų, 
dėstytojų pamokų, iki susiti-
kimų su rašytojais, poetais.

Tas pats ir užsienio kalbos. 
Juk dažnai vienintelis iš vi-
sos klasės užsienyje nebuvęs 
žmogus, yra kaimo mokyklos 
mokytojas. Švietimo siste-
mos lyderiai sako: informa-
cinių technologijų ir užsienio 
kalbų srityse mokiniai jau 
lenkia savuosius mokytojus. 
Tai kodėl Rokiškio mokslei-
viams, pavyzdžiui, nesusiko-
operuoti su kokių 8-9 šalių 
vaikais, su kelių universitetų 
studentais ir dėstytojais, ir 

nepadaryti virtualaus susiti-
kimo kad ir su kokiu Nobelio 
premijos laureatu? Skamba 
ambicingai, iš fantastikos 
srities? Visai ne. Vargu ar žy-
mūs mokslininkai, rašytojai 
atsisakytų kelių tūkstančių 
jaunų žmonių auditorijos? 
Ir kooperacijai pradmenys 
padėti: rajono mokyklos sė-
kmingai vykdo tarptautinius 
projektus. Juk jų tikslas ir 
yra, kad susipažinę įvairių 
šalių mokiniai, mokytojai, ir 
toliau bendradarbiautų. Bet 
kai mąstoma tik savo moky-
klinės programos rėmuose... 
Kai nuotolinis ugdymas su-
vokiamas ne kaip galimybės, 
o kaip Dievo bausmė, tada 
tokie ir rezultatai.

Kiek gali tas nuotolinis 
darbas, įsitikinome patys. 
Kiek, pavyzdžiui, Rokiškio 
bažnyčioje sekmadienį būna 
tikinčiųjų? O kiek peržiūrų? 
Po 3-4 tūkst. Štai literatūrinė 
popietė Pandėlio biblioteko-
je. Kokia reali ir virtuali jos 
auditorija? 11,4 tūkst. žiūro-
vų. Sakote, virtualiai žiūrė-
ti ne tas pats, kas dalyvauti 
gyvai. Taigi gyva auditorija 
išvardintais atvejais šimtus 
kartų mažesnė.

Interneto sparta, kuri Lie-
tuvoje yra viena didžiausių 
pasaulyje, šiandien leidžia 
daryti daugybę fantastiškų 
dalykų. Štai Zoom progra-
mėlėje mačiau įrašytą gie-
dantį chorą. Jau tris savaites 
virtualiai žaidėme „Auksinį 
protą“. O švietimo sistemoje 
kažkodėl visa, ką galima pa-
daryti virtualiai, tai įkelti pdf 
formatu vadovėlį.

Netgi mūsų rytiniai kai-
mynai, ir tie įsigudrino išleis-
ti savo virtualų istorijos va-
dovėlį nuo seniausiųjų laikų 
iki šių dienų. Įkėlė į youtube, 
žiūrėkit visi norintieji. Jiems 
negaila. Nes suvokia, kad tas 
vadovėlis tūkstančiams jų 
tėvynainių bus proga susipa-
žinti su tokia tėvynės istorija, 
kokią ją mato autoritarinis re-
žimas. O kur mūsų virtualus 
istorijos vadovėlis?

Neseniai mačiau vieno, 
kitaip nepavadinsi, drevinu-
ko pasvarstymus apie grįži-
mą į pagoniškąją švietimo 
sistemą. Žinot, koks pago-
niškosios švietimo sistemos 
svarbiausias bruožas? Jos ne-
buvo. O baisiausia, kad toji 
neskaitančiųjų, neanalizuo-
jančių ir nemąstančių karta, 
kuri gerai išmano tris vady-
bos modelius, bet nežino, 
kada įkurta pirmoji mokykla 
Lietuvoje, dabar kaso pa-
kaušius ir svarsto: o ką, visai 
gal ir nieko, arčiau gamtos, 
medžių ir žvaigždžių. Kam 
mums tie Nobelio premijos 
laureatai?
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Per savaitgalį – 8 nauji 
covid-19 atvejai 
Rokiškio rajone

Nacionalinio visuome-
nės sveikatos centro Ro-
kiškio skyriaus vyriau-
sioji specialistė, laikinai 
vykdanti skyriaus vedėjo 
funkcijas, Daivutė Bulo-
vienė „Rokiškio Sirenai“ 
sakė, jog savaitgalį atėjo 
žinios apie 10 teigiamų co-
vid-19 testų rajono gyven-
tojams. Kadangi du iš šių 
testų yra pakartotiniai, tai 
per savaitgalį nustatyti 8 
covid-19 atvejai.

Kaip komentavo spe-
cialistė, kol kas kalbama 
apie galimai infekuotus 
tris vienos šeimos narius: 
atėjo duomenys apie susir-
gusiuosius, kurių pavardės 
panašios. „Šiuo metu mūsų 
specialistai tiria šį galimą 
židinį“, – sakė ji. 

Viso rajone dabar yra 67 
infekuotieji covid-19. Spe-
cialistės teigimu, iš sergan-
čiųjų sąrašo žmogus išbrau-
kiamas, jei du iš eilės testai 
yra neigiami. Iš sergančiųjų 
sąrašo asmenį išbraukia jo 
šeimos gydytojas.

Praėjusiąją savaitę vi-
suomenės sveikatos speci-
alistus pasiekė žinios, kad 

vienas rokiškėnas, sergantis 
covid-19, buvo paguldytas į 
Panevėžio respublikinę ligo-
ninę. 

Kadangi Panevėžio respu-
blikinėje ligoninėje sparčiai 
pildomos covid-19 infekuo-
tiesiems skirtos lovos, gali 
susidaryti tokia situacija, 
kad vidutinio sunkumo ligo-
niai bus vežami ir į Rokiškio 
ligoninę. Pasak rajono sa-
vivaldybės administracijos 
direktoriaus ir Ekstremalių 
situacijų komsijos vadovo 
Andriaus Burnicko, gydymo 
įstaiga pasiruošusi priimti 
tokius pacientus. Kadangi 
covid-19 sergančių ir ligo-
ninėje gulinčių asmenų nėra 
daug, tai būtų guldomi „im-
portiniai“: kitų rajonų gy-
ventojai.

Saviizoliacijai skirtos 
patalpos Salų dvare kol kas 
tuščios. Pasak pašnekovo, 
joms nėra didesnio poreikio, 
mat labai sutrumpėjo šalių, 
iš kurių atvykusiems būtina 
saviizoliacija, sąrašas. Dabar 
jame – tik kelios šalys.

Kiek aprimo aistros ir ra-
jono švietimo sektoriuje.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Tarp covid-19 aukų – ir šv. Cecilijos šventė

Pirmosios šv. Cecilijos šventės Kamajuose akimirka.

Džiugi įvairių parapijų chorų giedotojų nuotaika Juodupės bažnyčioje.

Šv. Cecilijos šventė jungia kelias giedotojų kartas. Kadras iš pernykštės šventės Pandėlyje. 

Nuo 2017-ųjų besiklos-
čiusiai gražiai tradicijai 
šv. Cecilijos dieną suburti 
draugėn Rokiškio deka-
nato bažnyčių giedotojus 
covid-19 epidemija skelbia 
priverstinę pertrauką. Kaip 
„Rokiškio Sirenai“ sakė 
šią šventę šiemet turėjusios 
priimti Rokiškio šv. apašta-
lo evangelisto Mato bažny-
čios klebonas, Rokiškio de-
kanato dekanas Eimantas 
Novikas, giesmėmis šlovinti 
Viešpatį galima tik namuo-
se ar pavieniui bažnyčiose. 

Šventė keliavo 
po rajono šventoves
Šv. Cecilijos šventės idė-

ja gimė 2017-aisiais Kamajų 
parapijoje. Kaip „Rokiškio 
Sirenai“ prisipažino tuome-
tinis Kamajų, Duokiškio ir 
Salų parapijų klebonas An-
drius Šukys, „geras idėjas 
reikia vogti“. Ši idėja buvo 
„pasiskolinta“ iš Utenos 
Dievo apvaizdos parapijos. 
Pastarosios tikintieji nė kiek 
neužpyko dėl tokios „vagys-
tės“, atvirkščiai, pasveikino 
Rokiškio dekanato žmones 
prisijungus prie tokios inici-
atyvos. 

Šventės formatas susidė-
liojo iš pat pirmojo karto ir 
nekito. Rengtis šventei pra-
dedama gerokai iki lapkričio 
22-osios, šv. Cecilijos die-
nos. Norinčiųjų joje dalyvau-
ti parapijų chorų vadovams 
išsiuntinėjamas giesmių 
repertuaras. Jame įvairaus 
sunkumo, įvairių stilių: ir 
tradicinės, ir naujos giesmės. 
Chorai ruošdavosi šventei po 
kelis mėnesius. 

Šv. Cecilijos dieną choris-
tai būdavo kviečiami į vieną 
iš rajono bažnyčių. Pirmoji 
šventė 2017-aisiais vyko Ka-
majuose, 2018-aisiais – Juo-
dupėje, 2019-aisiais – Pan-
dėlyje, o šiemet turėjo būti 
Rokiškyje. Nors bažnytinių 
chorų gretos dekanato baž-
nyčiose retėja, mat, kaip dva-
sininkai juokauja, retas gie-
dotojas beišlaiko vadinamąjį 
„laiptų testą“: nebeužkopia 
ant viškų, visgi šventėje cho-
ristų gretos būdavo gausios: 
apie šimtą giedotojų.

Jie šventės dieną giedoda-
vo ne ant viškų, kaip įprasta, 
bet pačioje bažnyčioje. Šalia 

klauptuose sėdėdavo skir-
tingų parapijų tikintieji, tad 
repeticijos metu būdavo pro-
ga susipažinti, pabendrauti. 
Po repeticijos – šv. Mišios, 
kuriose giedodavo jungtinis 
visų šventės dalyvių choras, 
o šv. Mišias aukojo parapijų, 
atsiuntusių chorus, dvasinin-
kai. Po šv. Mišių būdavo pa-
gerbiami nusipelnę choristai, 
chorų vadovai. Ir, žinoma, 
paskelbiama, kur bus rengia-
ma kita šv.Cecilijos iškilmė. 
Po to būdavo tradicinė šven-
tės dalyvių vakarienė, kurioje 
netrūko smagaus bendravi-

mo. Įdomu tai, kad šventė 
savotiškai jungdavo kartas: 
nuo vyresniųjų giedotojų, iki 
jaunimo. 

Šiemet giedoti 
tenka namuose
Šiemetinė situacija, pasak 

Rokiškio dekanato dekano E. 
Noviko, yra tokia, kad netgi 
saviems, vienos bažnyčios 
chorams nebegalima burtis 
draugėn. Paprastai šv. Mi-
šiose dabar ant viškų gieda 
tik vargonininkas. O visi kiti 
gali jam pritarti arba būdami 
bažnyčios erdvėse, arba prie 

išmaniųjų įrenginių namuose. 
Apie tai, kad būtų galima bur-
tis draugėn tokiai šventei – nė 
minčių nėra.  Kaip sakė deka-
nas, bažnyčiose apskritai la-
bai griežtai paisoma higienos 
reikalavimų. Todėl šv. Ceci-
lijos dieną šiemet choristai 
minės asmeniškai, maldose. 
O pačios tradicijos neatsisa-
koma: jei epideminė situacija 
leis, kitąmet lapkritį rajono 
dekanato choristai bus lau-
kiami Rokiškio šv. apaštalo 
evangelisto Mato bažnyčioje

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rajono įmonių bankrotai dar nešluoja
Rajono savivaldybės 

tinklalapyje teigiama, kad 
2020 m. pradžioje rajone 
buvo 659 veikiantys verslo 
objektai. Pastaraisiais me-
tais jų skaičius augo: 2018 
m. jų būta 618, 2019 m. – 
640. Šie metai šalies ūkiui ir 
verslui buvo ir yra sunkūs. 
Kaip sunkumai paveikė ra-
jono įmones.

Oficialus šaltinis apie ra-

jono įmonėms vykdomas ir 
baigtas bankroto procedūras 
yra Audito, apskaitos, turto 
vertinimo ir nemokumo val-
dymo tarnyba prie Finansų 
ministerijos. Jos svetainėje 
skelbiama, kad 2020 m. buvo 
pradėtos bankroto procedū-
ros šešiems verslo subjek-
tams: spalį – UAB „Selonia“ 
ir UAB „Gremona“, liepą 
– MB „Agrožalias“, sausį – 
Dianos Kavaliauskienės in-

dividualiajai įmonei, taip pat 
individualiajai įmonei „Sla-
nandrasׅ“ ir UAB „2D Group 
Lt“.

Viso šiuo metu bankroto 
procedūra vykdoma šešioli-
kai rajono verslo subjektų. 
Kai kuriems jų ši procedūra 
pradėta 2017 m.

Šiemet bankroto proce-
dūros baigtos taip pat še-
šioms rajono įmonėms: UAB 
„Agrodurpės“, individualia-

jai įmonei „Alvares Lt“, Ro-
lando Petrulio individualia-
jai įmonei, UAB „Tsudan“, 
MB „Dirforma“ bei MB 
„Inforema“. Šios įmonės iš-
registruotos šiemet. 

Bankroto procedūra joms 
truko vienerius-dvejus me-
tus. Viso departamento pa-
teikiamame sąraše – jau 102 
bankrutavusios rajono įmo-
nės.

Įdomu tai, kad ne visos 

rajone veikiančios įmonės, 
kurioms pradėta bankroto 
procedūra, patenka į mūsų 
rajono sąrašą. Pavyzdžiui, 
Juodupės fabrikas, kurį sun-
kumai kamuoja jau ne vie-
nerius metus. Jį valdančiai 
bendrovei UAB „Lanalita“ 
šių metų sausį pradėta ban-
kroto procedūra. Ši įmonė 
registruota Kaune.

Bankrutuoti gali ne tik 
juridiniai, bet ir fiziniai as-

menys. Šiuo metu vykdoma 
bankroto procedūra pen-
kiems rajono gyventojams. 
Šiemet tokią procedūrą pra-
dėjo vienas asmuo. 

Baigti bankroto procedū-
rą pavyko trims asmenims, 
dviems iš jų – šiemet. 

Įdomu tai, kad šis proce-
sas trunka maždaug 5-erius 
metus.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rajono taudodailininkų 
sėkmė „Aukso vainiko“ 
regioniniame konkurse

Anykščių menų inku-
batoriuje-menų studijoje 
šiandien baigėsi liaudies 
meno konkurso „Aukso 
vainikas“ regioninis turas. 
Tarp jo prizininkų – ir ro-
kiškėnai meistrai.

Nacionalinio kultūros 
centro komisija nuspren-
dė, kad Taikomosios dailės 
kategorijoje pirmoji vieta 
skirta Gitai Kolosovienei 
(Rokiškis) už karpytas po-
pieriaus užuolaidėles. Šioje 

kategorijoje trečioji vieta 
skirta ir anykštėnei Skai-
drei Račkaitytei už švilpukų 
kolekciją ir rokiškietei Alei 
Deksnienei už veltinių ko-
lekciją.

Specialusis konkurso di-
plomas skirtas rokiškėnei 
Violetai Jasinevičienei už 
originalias skrybėles.

Respublikinis „Aukso 
vainiko“ turas vyks Raudon-
dvaryje.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.
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Rokiškio krašto muziejus tikisi, kad bus palengvintos karantino sąlygos
Lietuvos muziejų asoci-

acija kreipėsi į šalies vado-
vus, kad būtų palengvintos 
karantino sąlygos ir būtų 
įleidžiami lankytojai. Kaip 
juokauja Rokiškio krašto 
muziejaus direktorė Nijolė 
Šniokienė, kodėl karantino 
priemonių sumanytojai gal-
voja, kad prie ekspozicijų 
driekiasi eilės ir lankytojai 
jose stumdosi pečiais?

Kodėl muziejai?
Įvairius šalies muziejus 

vienijanti Lietuvos muziejų 
asociacija lapkričio 12-ąją 
išplatino kreipimąsi į šalies 
Prezidentą, esamą ir būsimą 
Vyriausybes dėl perteklinių 
karantino ribojimų. Mat už-
daryti muziejus, kurie nėra 
masinio susibūrimo vietos, 
asociacijos manymu, nėra 
teisingas sprendimas.

Rokiško krašto muzie-
jus praėjusio karantino metu 
buvo pripažintas sėkmingiau-
siai veikusia rajono įstaiga. 
Už tai muziejų apdovanojo 
rajono meras Ramūnas Gode-
liauskas. 

Muziejus, pasak jo vado-
vės Nijolės Šniokienės, ir 
dabar nesiskundžia veiklos 
stoka, tačiau, visgi, uždaryti 
duris lankytojams, pašneko-
vės manymu yra neteisinga. 
Ji mano, kad nueita pačiu 
lengviausiu keliu: reikėjo 
kažką uždaryti, va ir uždarė 
muziejus. Mat dėl jų, kaip 
tikėtasi, niekam labai galvos 
neskaudės.

Kokia prasmė uždary-
ti muziejų lankytojams, kai 
jame tokios erdvės, kad gali-
ma išdalinti lankytojų srautus 
ne tik po vieną žmogų dešim-
tyje kvadratinių metrų, bet ir 
po vieną žmogų ekspozicijų 
salėje ir leisti juos taip, kad 
tie žmonės, lankydami eks-

pozicijas, taip ir nesusitiktų? 
„Gal kai kam atrodo, kad prie 
muziejų kasų eilės driekia-
si, o jose žmonės pečiais ir 
alkūnėmis stumdosi, kad tik 
galėtų akies krašteliu per kitų 
nugaras tuos eksponatus pa-
matyti“, – juokavo direktorė.

Netgi pačiais gerausiais lai-
kais, turistinio sezono įkarščiu 
prie muziejaus kasų eiės ne-
sidriekdavo. Masiniai rengi-
niai uždrausti. Orgainzuotos 
ekskursijos, kai vienu metu 
suplūsta po kelis autobusus 
lankytojų, taip pat seniai už-
draustos. Tai kokia prasmė da-
bar uždaryti muziejų?

„Mes turime visas prie-
mones skirstyti lankytojų 
srautus. Galime įleisti tik po 
kelis žmones, galime juos 
nukreipti taip, kad jie apeitų 
muziejaus ekpozicijų sales, 
nesutikdami kitų lankytojų. 
Priemonių turime daug. O 
ir žmonėms būtų gera proga 
kultūringai praleisti laisvalai-
kį“, – sakė pašnekovė.

Tai, kas lankytojams buvo 
kultūringas poilsis, muzieji-
ninkams – specialiosios lėšos. 

Jų dėka buvo galima papildy-
ti muziejaus biudžetą. Dabar 
tokios galimybės neliko.

Prioritetas – 
skaitmenizacija
Muziejininkai, pasak di-

rektorės, be darbo nesėdi. Jau 
senokai viena prioritetinių 
muziejaus darbo sričių buvo 
eksponatų skaitmeninimas, 
ekspozicijų kėlimas į virtua-
lią erdvę. Palyginti: Rokiškio 
krašto muziejaus fonduose 
yra per 100 tūkst. eksponatų. 
O kiek jų yra eksponuojami 
salėse ir kitose ekspozicijose. 
„Keli procentai... Maždaug 
7 procentai visų turimų eks-
ponatų“, – skaičiavo direk-
torė. Ir pridūrė, kad daugelis 
fonduose saugomų vertybių 
vertos to, kad jas pamatytų 
platus lankytojų ratas. O to 
rengiant fizines ekspozicijas 
pasiekti labai sunku. Kas kita 
virtualios ekspozicijos, kurių 
platybė, paregimo išmonė 
priklauso tik nuo muziejinin-
kų išmanymo ir darbštumo. 
Todėl jau keletą metų muzie-
jus kryptingai darbuojasi šio-

je srityje.
Kol buvo lankytojų srautai, 

skaitmeninimo darbus muzie-
jininkai turėjo derinti dar ir su 
darbu su klientais, edukacijų 
rengimu, pasakojimais, da-
lyvavimais parodose ir pana-
šiais dalykais. Dabar gi skai-
tmeninimui skiriama kur kas 
daugiau laiko ir pajėgumų.

Juntamas dėmesys
Virtualių kolekcijų, eks-

pozicijų kūrimo naudą pajus 
ne tik muziejininkai, bet ir 
istorikai, privatūs tyrinėtojai. 
To priežastis paprasta: ka-
rantinui sustabdžius įprastinį 
darbo ritmą, pagausėjo laiko, 
kurį galima skirti tyrimams, 
seniai pradėtiems ir atidėlio-
tiems projektams. O virtualus 
darbas teikia daug privalumų. 
Nebereikia aukoti tyrimams 
atostogų ar prašyti komandi-
ruočių, vykti į Rokiškį, ieško-
ti, kur gyventi keletą dienų ar 
net savaičių, kol bus renkama 
medžiaga. Virtualioje erdvėje 
tyrimai vykdomi nepakylant 
nuo krėslo namuose, patogiu 
laiku, tiek, kiek yra laiko re-

sursų ir noro darbuotis. 
Karantino metu Rokiškio 

krašto muziejininkams gero-
kai padaugėjo darbo su tyri-
nėtojais. Jie siunčia užklausas, 
prašo duomenų, parinkti nuo-
rodas, atsakyti į klausimus.

O ir patys muziejininkai 
turi galimybę ne tik dirbti su 
jau esamais eksponatais, pasa-
koti jau ištirtą rajono ir miesto 
istoriją, bet ir skirti laiko nau-
jiems detaliems jos tyrimams. 
„Taigi, darbo turime per akis“, 
– sakė direktorė.

Netgi parodas muziejinin-
kai įsigudrino kelti į virtualią 
erdvę. Taip buvo „suskai-
tmeninta“ Dariaus Baltakio 
fotografijomis iki lapkričio 
7-osios veikusi regiono tau-
todailės paroda, kurią sukū-
rė Lietuvos tautodailininkų 
sąjungos Panevėžio bendrija 
ir Rokiškio krašto muziejaus 
darbuotojai.

Feisbuke – 
įdomios istorijos 
ir prekyba originaliomis
 kaukėmis
Kad rokiškėnai nepamirš-

tų, kurioje miesto pusėje yra 
muziejus, jo darbuotojai ak-
tyviai dirba ir socialiniuose 
tinkluose. Kaip ir pirmojo 

karantino metu, reguliariai 
pasirodo pasakojimai apie 
įdomiausius miesto objektus, 
unikalius eksponatus. Taigi, 
su rajono istorija gali susi-
pažinti ir tie, kurie paprastai 
menkai ja tesidomi.

Puikus pavyzdys – pasako-
jimas apie Rokiškio stačiati-
kių cerkvės statybos ir likimo 
peripetijas, iliustruotas šio 
neišlikusio statinio senovinė-
mis nuotraukomis.

Be to, muziejininkai su-
galvojo dar vieną mielą ini-
ciatyvą: sukūrė originalias 
veido kaukes. Norintieji savo 
veidą gali pasidabinti Sofijos 
Tyzenhauzaitės lūpomis ar 
Mato Riomerio ūsais. Idėja 
patraukli ir originali. Tik, pa-
sak direktorės, dėl nuotolinio 
darbo specifikos, reikalau-
janti daug darbo ir pastangų. 
Antai juk būtų paprasta tokią 
kaukę įsigyti kasoje. „Pa-
klausimų, skambučių sulau-
kiame daug. Idėja patiko ir 
rokiškėnams, ir kitų miestų 
žmonėms. Tik va šiokie tokie 
sunkumai: reikia susirašinėti, 
laukti apmokėjimo, vėliau tą 
kaukę siųsti“, – pasakojo di-
rektorė N. Šniokienė.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Iš arčiau: kaip Pandėlio parapija tvarkosi su karantino iššūkiais
Lietuvos katalikų baž-

nyčia ir pirmojo karantino 
metu, ir dabar vis atsiduria 
vadinamųjų „heiterių“ (pik-
tybiškai nusiteikusių asme-
nų) kritikos taikiklyje. Mat 
sofos riteriams kažkodėl at-
rodo, kad bažnyčia gali tap-
ti covid-19 viruso platinimo 
šaltiniu. Lietuvos vyskupų 
konferencija karantino metu 
nenutraukė viešų pamaldų, 
tačiau joms keliami labai 
griežti reikalavimai. Kaip jų 
paisoma praktikoje, „Rokiš-
kio Sirena“ įsitikino Pandėlio 
bažnyčioje.

Kaip ir pirmojo karantino 
metu, „Rokiškio Sirena“ tal-
kina Katalikų bažnyčiai bei 
Rokiškio dekanato parapijoms. 
Kas sekmadienį laikračio Fa-
cebook paskyroje bus trans-
liuojamos šv. Mišios iš rajono 
šventovių tam, kad rizikos gru-
pėje esantys asmenys galėtų 

melstis bent nuotoliniu būdu. 
Taigi, pirmąjį karantino se-

kmadienį buvo transliuojamos 
šv. Mišios iš Rokiškio šv. apaš-
talo evangelisto Mato bažny-

čios, o lapkričio 15-ąją kunigo 
Alberto Kasperavičiaus buvo-
me pakviesti aplankyti Pandė-
lio parapiją. 

Pirmąjį karantino sekma-

dienį buvo šiokios tokios pai-
niavos: ne visi tikintieji žinojo, 
kad eiti į bažnyčią neuždraus-
ta. Todėl ir „Rokiškio Sirena“, 
ir dvasininkai sulaukė ne vieno 

klausimo, o ar galima apskritai 
eiti į bažnyčią? Todėl ir tikin-
čiųjų maldos namuose buvo 
kiek mažiau.

O štai antrąjį karantino sa-
vaitgalį buvo aiškiau dėl reika-
lavimų, todėl tikintieji gausiau 
pildė šventoves.

Karantino ženklai buvo ma-
tyti vos įėjus į maldos namus. 
Klauptuose rūpestingai sužy-
mėtos vietos, kuriose galima 
atsisėsti, ir užtverti tie klauptai, 
kuriuose sėdėti laikantis sau-
gaus atstumo nereikėtų.

Prieš šv. Mišias kunigas, 
kaip įprasta, klausė išpažin-
čių. Kaip ir dera, su kauke. 
Be to, išklausius vieno tikin-
čiojo išpažintį, prie klausy-
klos prieidavo patarnautoja 
ir specialiu skysčiu išdezinfe-
kuodavo tą klausyklos vietą, 
kurioje klūpi išpažintį atlie-
kantis žmogus.

Vos užgiedojus „Pulkim 

Kunigas Albertas Kasperavičius savo pamoksle akcentavo būtinybę puoselėti Dievo dovanas – talentus.

ant kelių“, tapo aišku, kad ir 
puikaus Pandėlio bažnyčios 
choro karantino metu tikintieji 
negirdės: giedojo viena vargo-
nininkė.

Kaip ir dera, šv. Mišių metu 
ir tikintieji, ir patarnautojai 
buvo su kaukėmis. O tai, kad 
dvasininkas šv. Mišių metu 
rankas plauna ne vandeniu, o 
dezinfektantu – sena dekanato 
bažnyčių praktika. Ir Komuni-
ja dalinama į rankas, laikantis 
saugaus atstumo. Taigi, tiki-
mybė, kad bažnyčioje „pasi-
gausite“ virusą, ne tokia, kokią 
ją įsivaizduoja joje nesilankan-
tys žmonės. 

O tie, kurie dėl įvairiau-
sių priežasčių bijo ar negali 
dalyvauti šv. Mišiose gyvai, 
kviečiami prie maldos jungtis 
sekmadieninių „Rokiškio Sire-
nos“ transliacijų dėka. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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BUITINĖ TECHNIKA

• Naują dušo kabiną. Kaina 180 
Eur. Tel. 8 693 66 230.  
Rokiškis
• Elektrinę virykle su elektrine 
orkaite ir griliumi.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Šeima ieško kas galėtų 
padovanoti baldų: dvigules lovas, 
geros būklės, dviejų durų spintas. 
Tel. 8 641 69 409. Kupiškis
• Didelį (185 cm) naudotą 
šaldytuvą Whirpool. Pandėlys. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 629 13 483. 
Rokiškis

DOVANOJA

• Atiduodami naudoti, nuo stogo 
nuimti šiferio lapai. Respublikos 
99a, Rokiškis. Tel. 8 625 50 689. 
Rokiškis
• Dovanoju sekciją Vilnius 5.  
Tel. 8 603 64 815. Rokiškis
• Mokančiam ar besimokančiam 
groti dovanočiau pianiną Belarus 
(juodos spalvos, pagamintas 
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

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Mergaitišką striukę žiemai. 
Spalva ruda. dydis 146. Kaina 25 
Eur. Tel. 8 628 79 685.  
Rokiškis
• 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

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Brahma veislės pelenų spalvos, 
5 mėnesių amžiaus gaidelį. 
Parduodamas tik veislei ir laikyti. 
Rokiškio rajone galiu atvežti į 
namus. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Rodailendo veislės, 5 mėnesių 
gaidelį. Jau gieda ir domisi 
vištelėmis. Parduodamas tik veislei 
ir laikyti. Rokiškio rajone galiu 
atvežti į namus. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• 6 mėnesių triušį patiną. Belgų 
mėlynasis. Tel. 8 604 61 511. 
Rokiškis
•  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

IEŠKO DARBO

• 38 metų vyras ieško darbo.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Moteris ieško pardavėjos darbo, 
gali būti ir nepilnas etatas.  
Tel. 8 620 31 551. Rokiškis
• 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

SIŪLO DARBĄ

• Ramundas GM, UAB reikalingas 
(-a) lentelių rūšiuotojas (-a). Darbo 
vieta - Dirbtuvių g. 13, Obeliai, 
Rokiškio r. Darbas pamaininis. 
Iš Rokiškio darbuotojai vežami 

įmonės transportu. Darbo 
užmokestis - nuo 607 Eur iki 1084 
Eur neatskaičius mokesčių.  
Tel. 8 612 26 202. Rokiškis
• Skubiai reikalingi produkcijos 
darbuotojai darbui Vokietijoje. 
Vaisių ir daržovių rūšiavimas, 
valymas, pakavimas. Keltuvų ir 
krautuvų valdymas. Atlyginimas 
10,45 Eur/val (bruto) + priedai. 
Kaina 1800 Eur. Tel. 8 629 97 089. 
Rokiškis
• Klaipėdos apskrityje esanti įmonė 
darbui po Lietuvą ieško vairuotojų 
(C, CE kat.). Reikalinga darbo 
patirtis. Suteikiamas gyvenamas 
plotas. Kaina 900 Eur.  
Tel. 8 670 39 778. Rokiškis
• Reikalingi meistrai namo skliautų 
apkalimui. 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. Daugiau 
informacijos 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

KITA

• Kdu malūną. Visą arba dalimis. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Metalinius laiptus su turėklais. 
Ilgis 4,45 m, plotis 0,75 m, pakopos 
plotis 0,18 m. Tel. 8 615 91 250. 
Rokiškis
• Žvyrą. Galiu atvežti nuo 1 iki 3 

tonų. Tel. 8 621 30 354.  
Rokiškis
• Ąžuolo atraižas. Atvežu po 2,5 
ar 5 metrus. Tel. 8 621 30 354. 
Rokiškis
• Naudodotą granulinį šildymo 
katilą Futura econo mini 21 kW, 
priklausantį Buderus (dabar jau 
Bosch) grupei. Katilas sukurtas 
deginti anglies granules, bet 
paskutinius kelis metus buvo 
deginamos 6 mm medžio granulės. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 672 70 769. 
Rokiškis
• Centrinio šildymo katilą (mašinų 
gamyklos). Galima apmūryti ir 
įmontuoti orkaitę. Ir gamyklinį 
šildymo katilą Kalvis.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Senovines roges (važį), kraičio 
skynią (kuparą), senovines spintas 
ir didelį senovinį veidrodį.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Girines, kubilus (usetkas) alui 
gaminti, senovinį indą taukams 
laikyti (poskelę). Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• 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
• Antikvarinį girninį malūną 
(didelio girninio malūno mažesnę 
kopiją). Sukamas plokščiu diržu. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Rusišką trifazį el. generatorių, 
be variklio. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Stiklinius indus vynui ar sultims 
ir stiklainius 0,5, 0,72, 1 ir 3 litrų. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Įvairius hidraulinius kėlimo 
cilindrus, el. variklius, skyvus.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Vienfazį įvadinį skydelį 
(vienfazis), skaitliukus, saugiklius, 
automatėlius. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• 3 t statinę ir įvairias talpas.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Pašarines bulves, 6 maišai. Kaina 
maišo 3,50 Eur. Tel. 8 698 86 362. 
Rokiškis
• Kviečiai 8 Eur/50 kg, miežiai 7 
Eur/50 kg. Miltai: kviečių 9 Eur/50 
kg, miežių 8 Eur/50 kg. Kazliškio 
sen. Tel. 8 615 46 365.  
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
• Naują medinį šulinio gaubtą.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Šviestuvą. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 674 54 495. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Stalinį kompiuterį Asus. 2 
branduolių, 3 GB RAM, Windows 
8,1 LT. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 693 82 442. Rokiškis
• 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 
naudojimui 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

MAISTO PRODUKTAI

• Medų. 1 kg/4 Eur.  
Tel. 8 629 65 277. Rokiškis
• Sertifikuotas, ekologiškai 
užaugintas valgomąsias bulves. 
Nemokamas ir greitas pristatymas 
visame Rokiškio mieste ir rajone. 
Tel. 8 684 14 283. Rokiškis
• Morkos 3,5 Eur., 14 Eur. 
Burokėliai 2,5 Eur., 10 Eur. Bulvės 
3 Eur., 12 Eur. Maišai 10 kg arba 
40 kg. Auginta be cheminių trąšų, 

Juodupės gimnazijai – 
naujas autobusiukas

Savivaldybėms lapkritį 
bus perduota dar 40 moky-
klinių autobusiukų, pranešė 
Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerija. Iš rajono moky-
klų nauju „Mercedes Benz“ 
autobusiuku džiaugsis Juo-
dupės gimnazija. Ji pateko 
į 18 mokyklų grupę, kurio-
je esančioms ugdymo įstai-
goms nauji autobusiukai 
skirti pakeisti pasenusius ir 
netinkamus toliau eksploa-
tuoti.

Pasak ministro Algirdo 
Monkevičiaus, autobusiukai, 
padedantys užtikrinti atokes-
nėse vietovėse gyvenančių 
moksleivių galimybes moky-
tis, aktualūs ir karantino metu.

„Nors šiuo metu daugelyje 
mokyklų pamokos vyksta per 
atstumą, autobusiukai reika-
lingi ten, kur ugdymas vyksta 
kontaktiniu būdu“, – praneši-
me spaudai teigė A. Monkevi-

čius. 
Mokykliniai autobusai 

yra skirti vežioti kaimuose ir 
miesteliuose toliau kaip trys 
kilometrai nuo mokyklos gy-
venančius moksleivius, kurie 
2018–2020 metais turėjo pa-
keisti mokyklą dėl jos reor-
ganizavimo, likvidavimo ar 
vidaus struktūros pertvarkos.

Šios transporto priemonės 
taip pat skirtos didelių ir labai 

didelių specialiųjų ugdymo-
si poreikių turinčių mokinių, 
kurie nepajėgia savarankiškai 
vaikščioti arba dėl turimų su-
trikimų yra nesaugūs kelyje, 
vežiojimui. 

Geltonieji autobusai skiria-
mi nuo 2000-ųjų, per šį laiko-
tarpį iš viso jau nupirkti 1196 
tokie autobusai.

„Rokiškio Sirena“ ir
BNS inform.

Rudolfo Lymano muzikos mokyklos
Choreografijos skyriaus mokiniai
šoko kartu su visa Europa

Rokiškio Rudolfo Lyma-
no muzikos mokyklos chore-
ografijos skyriaus mokiniai, 
LRT ir laidos „Tūkstantme-
čio vaikai“ kūrėjai jungėsi 
prie Europos transliuotojų 
sąjungos (angl. European 
Broadcasting Union, EBU) 
tarptautinės vaikų draugys-
tės iniciatyvos „Say Hi“ ir 

kartu su kitais visuomeni-
niais transliuotojais iš Eu-
ropos bei Japonijos kviečia 
vaikus būti draugiškais vieni 
kitiems, priimti kiekvieno iš-
skirtinumus ir visiems kartu 
atlikti bendrą dainą bei šokį, 
simbolizuojančius pakantu-
mo ir draugystės idėjas. Lie-
tuvoje šios kampanijos šūkis 

– MATAU TAVE.

Lapkričio 12 d. 15.45 val. 
LRT TELEVIZIJA transliavi 
visą Europą sujungsiantį šokį 
bei kvies prie jo prisijungti 
vaikų ugdymo įstaigas. 

Rudolfo Lymano
muzikos mokyklos

inform.

Daugiau nei 100 kelionių agentūrų 
patyrė 9,5 mln. eurų nuostolių

Daugiau nei 100 kelionių 
organizatorių per pastaruo-
sius metus patyrė 9,5 mln. 
eurų nuostolių, jų pajamos 
krito 58 proc. iki 153 mln. 
eurų, skelbia Vartotojų tei-
sių apsaugos tarnyba.

„Lietuvoje registruoti ke-
lionių organizatoriai išlieka 
mokūs ir Covid-19 sąlygotą 
ekonominę krizę bei skrydžių 
draudimą atlaiko“, – pranešė 
tarnyba.

Jos duomenimis, nuosavas 
112-kos išvykstamąsias kelio-

nes organizuojančių įmonių 
kapitalas mažėjo, tačiau jis 
tebėra pakankamas atlaikyti 
nuostolius ir šiuo metu siekia 
28 mln. eurų. Prieš metus jis 

buvo 36 mln. eurų. 
12 įmonių pasinaudojo ga-

limybe sustabdyti veiklą iki 
šešių mėnesių.

BNS inform.
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kitų preparatų, tačiau pereinamojo 
laikotarpio metu produkcijos 
afišuoti kaip ekologiškos negalime. 
Pristatau. Tel. 8 615 46 365. 
Rokiškis
• Du maišus didelių skanių 
ekologiškų bulvių.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Spanguoles, atvežu. 1 litras - 3 
Eur. Tel. 8 624 01 986.  
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Du Samsung Galaxy a40, pilnos 
komplektacijos, dar yra garantija. 
Dar yra Huawei planšetė. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 647 48 101. 
Rokiškis
• Samsung Galaxy s6 edge. 
Naudotas, netaisytas, yra dėkliukas 
ir naujas apsauginis stikliukas, 32 
GB . Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 620 38 158. Rokiškis
• Geros būklės mobilųjį 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

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Puikios būklės veikiančią 
armoniką Maruska 3, išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 602 87 040.  
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 2 kambarių butą Rokiškio centre, 
Respublikos g. Yra dalis baldų, 
buitinė technika, suremontuotas, su 
patogumais. Visos komunikacijos. 
Parduodamas tiesiogiai savininko. 
Papildomas tel.  +370 645 22667 . 

Tel. 8 673 44 225. Rokiškis
• 4,26 ha sklypą, besiribojantį su 
Rokiškio miesto riba. Parengtos 
išankstinės sąlygos saulės jėgainių 
parko įrengimui. Puiki investicija 
į ateitį. Sklypas - Velniakalnio 
kaime. Galimos derybos. Kaina 
39900 Eur. Tel. 8 625 13 670. 
Rokiškis
• 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, trečiasos 
aukštas. Bute lieka baldai 
(miegamasis 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 Pandėlio miestelyje su 
ūkiniais pastatais, garažu.18 a 
žemės. Arti parduotuvės, vaistinė. 
Kaina 7000 Eur. Tel. 8 646 90 708. 
Rokiškis

NUOMA

• Išsinuomočiau/pirkčiau žemės 
ūkio paskirties žemę Rokiškio 
rajone. Tel. 8 616 10 688.  
Rokiškis
• 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 negyvenamos 
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 gyvenamasis 
namelis, 55 kv.m. Visos 
komunikacijos: vandentiekis, 
kanalizacija, elektra, dušas. 
Plastikiniai langai, šarvo durys. Su 
baldais. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 699 61 320. Rokiškis

PASLAUGOS

• Vėjovartų tvarkymas.  
Tel. 8 605 26 260.  
Rokiškis
• 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

PERKA

• Pirksiu 4 kambarių butą Rokiškio 
mieste. Tel. 8 610 07 635. 
 Rokiškis
• Pirkčiau 2 kambarių butą 
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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 Klauskite daktaro
13:00 (Ne)emigrantai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena,
 Lietuva
15:45 Įdomiosios pamokos
16:40 Seselė Beti
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Pasaulio puodai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Gimę tą pačią dieną
22:30 Dviračio žinios
23:00 Rožės vardas

00:00 Alpių detektyvai
00:45 Klausimėlis.lt
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Pasaulio puodai
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Gimę tą pačią dieną
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 Prieš srovę 
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 Gero vakaro šou 
20:30 Moterys meluoja geriau 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Taksi 3
22:25 Vikinglotto 
22:30 Taksi 3
23:15 Jėga ir Kenoloto 
23:18 Taksi 3
23:55 Kaulai 
00:55 CSI kriminalistai 
01:50 Pasitikėjimas 
03:10 Mikė 
04:10 Kaulai 
05:10 CSI kriminalistai

05:05 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
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 VIDO VIDeO
21:00 Rimti reikalai 3 
21:30 Žinios
22:30 Operacija "Finalas"
00:55 Iliuzija 
01:50 Juodosios mišios
03:45 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 
14:55 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 Mirtinas ginklas 4
23:30 Prezidento patikėtinis
01:20 Okupuoti 
02:15 CSI. Majamis

05:30 Nauja diena
06:30 Alfa taškas
07:00 Laikykitės ten
08:00 „Netikėtas teisingumas“ 
09:00 Pagaliau savaitgalis
09:30 Mūsų gyvūnai
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 #NeSpaudai
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 #NeSpaudai
00:30 „Reali mistika“ 
01:30 „Paslaptys“ 
02:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:20 #NeSpaudai
04:00 Alfa taškas
04:25 Mūsų gyvūnai
04:45 „Reali mistika“ 
05:30 Nauja diena
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19 05:05 Ponių rojus 

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 Gimę tą pačią dieną
13:00 Pasaulio puodai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
15:45 Įdomiosios pamokos
16:40 Seselė Beti
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nematoma Lietuvos 
istorija
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Degantis 

pasaulis
00:00 Alpių detektyvai
00:45 Klausimėlis.lt
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Daiktų istorijos
03:00 Panorama 
03:30 Dienos tema 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Vakaras su Edita
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Ponių rojus

05:10 CSI kriminalistai 
06:25 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia 
06:55 Ančiukų istorijos 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Gero vakaro šou 
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 Farai 
20:30 Moterys meluoja geriau 
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Rembo 4
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Rembo 4
23:45 Kaulai 11/6s.
00:40 CSI kriminalistai 
01:40 Pasitikėjimas
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 Bučiuoju. Rūta
21:00 Rimti reikalai 3 
21:30 Žinios
22:30 Pagirios 3: velniai žino kur
00:35 Iliuzija 
01:30 Operacija "Finalas"
03:30 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
04:15 Alchemija. Švietimo 
amžius
04:45 RETROSPEKTYVA

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 
14:55 Kvapų detektyvas 
16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Rozenheimo policija 
18:30 Strėlė 
19:30 Privatus detektyvas 
Magnumas 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Baikeriai
23:15 Mirtinas ginklas 4
01:40 Okupuoti 
02:30 CSI. Majamis

05:30 Nauja diena
06:30 Alfa taškas
07:00 #NeSpaudai
08:00 „Netikėtas teisingumas“ 
09:00 Deutsche Welle: Keliautojo 
dienoraštis
09:30 Kaimo akademija
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 Oponentai
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 Oponentai
00:30 „Reali mistika“ 
01:30 „Paslaptys“ 
02:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:20 Oponentai
04:00 Alfa taškas
04:25 Kaimo akademija
04:45 „Reali mistika“ 
05:30 Nauja diena

PE
N

K
TA

D
IE

N
IS

 1
1.

20 05:05 Ponių rojus 
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 Stilius
13:00 Daiktų istorijos
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
15:45 Įdomiosios pamokos
16:40 Seselė Beti
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Vartotojų kontrolė
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema

21:30 Auksinis protas
22:55 Smurto slėnyje
00:40 10 tūkstančių šventųjų
02:25 Euromaxx
03:00 Panorama 
03:30 Dienos tema 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Beatos virtuvė
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 Farai 
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 Vajana
21:45 Skruzdėliukas ir Vapsva
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Skruzdėliukas ir Vapsva
00:10 Penkiasdešimt juodų 
atspalvių
02:00 Taksi 3
03:40 Vyriausiasis vadas
05:10 Mikė

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 Labdaros koncertas 
"Pasidalink"
23:00 Inferno
01:25 Urvas
03:00 Pagirios 3: velniai 
žino kur
04:35 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:00 Strėlė 
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:15 Kvapų detektyvas 
09:25 Pėdsakas 
10:25 Rozenheimo policija 
11:25 Privatus detektyvas 
Magnumas 
12:30 CSI. Majamis 
13:25 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Kvapų detektyvas 

16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Rozenheimo policija 
18:30 Strėlė 
19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Kruvinas deimantas
00:20 Baikeriai
02:25 Okupuoti 
03:10 CSI. Majamis

05:30 Nauja diena
06:30 Alfa taškas
07:00 Oponentai
08:00 „Netikėtas teisingumas“ 
09:00 Deutsche Welle: Greitis
09:30 Vantos lapas
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11:00 „Reali mistika“ 
12:00 TV parduotuvė
12:15 Tiek žinių
12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena
14:00 „Paslaptys“ 

15:00 „Reali mistika“
16:00 Reporteris
16:30 Mūsų gyvūnai
17:00 Laikykitės ten
17:40 Mokslo ritmu
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19:30 Nauja diena
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Paslaptys“ 
22:30 Reporteris
23:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
23:30 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:10 Mokslo ritmu
00:30 „Reali mistika“ 
01:30 „Paslaptys“ 
02:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:20 Laikykitės ten
03:50 Mokslo ritmu
04:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
04:25 Vantos lapas
04:45 „Reali mistika“

mūriniame name, Rokiškio mieste. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• 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

PREKĖS VAIKAMS

• Naujus Nike sportinius batukus. 
Dydis 35. Tik pasimatuoti, netiko 
dydis. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 672 29 449. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Miške, netoli geležinkelio stoties, 
rastas mygtukinis NOKIA telefonas 
su 2 SIM kortelėmis.  
Tel. 8 658 61 720. Rokiškis
• Pamestas telefonas LG. 
Radusiajam 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. 
Radusiajam atsilyginsiu.  
Tel. 8 612 13 656. 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

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

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• VW Passat 1999 m., 1,9 l, TDI, 
85 kW. TA iki 2021.08, užsiveda, 
traukia ir važiuoja gerai, yra kablys, 
kaina galutinė. Kaina 599 Eur.  
Tel. 8 629 45 627. Rokiškis
• Nissan x-trail. 2002 m., 2.2 l, 
84 kW.  TA dar pusantrų metų. 
Kaina 1150 Eur. Tel. 8 679 88 428. 
Rokiškis
• VW Passat. 1,9 l, TDI, 66 kW, 
universalas, 1994.09. TA iki 
2021.03.08, pilkas.  
Tel. 8 694 94 992. Rokiškis
• Mopedą 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
• Pitbike 110cc- 125cc. Pusiau 
automatas, variklis perrinktas, 

stūmoklis, cilindras, variklio 
grandinė, itempėjas. Naujas 
priekinis diskas. Rimtų defektų 
nėra, užvedamas tiek starteriu tiek 
kojele lengvai. Reikia plastikų ir 
galinių kaladėlių. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 643 27 691. Rokiškis
• Hyundai Sonata 2,0 l, 1999 m., 
benzinas - dujos, TA iki 2021.05.20 
. Kaina 530 Eur. Tel. 8 680 83 516. 
Kupiškis
• 2003 m. 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, ne itin geros 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. 
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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. Galima pirkti išsimokėtinai 
be banko paslaugų. Kaina 750 Eur. 
Tel. 8 677 67 391. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• 195/65, R15 padangas. 
Continental, 2019 m., M+S, kaip 
naujos. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• BMW E39 ratus su padangomis. 
225/55, R16, Falken firmos, 2018 
m., M+S. Kaina 220 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Kuro purkštuką. tinkantį Opel-
Movano, Vivaro, Renault-Espace, 
Laguna, Master, Megane, Scenic, 
Trafic, Nissan-Interstar, Primastar. 
Kodas 0445110021. Restauruotas. 
Naujas Bosch išpurškėjas. Atitinka 
visus parametrus. Analogai: 
0445110020, 0445110056. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 636 00 696.  
Rokiškis
• Opel, 16 colių ratus. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 698 04 622.  
Rokiškis
• Mitsubishi ratus. Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 698 04 622. Rokiškis
• VW Tiguan žiemines padangas. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 698 04 622. 
Rokiškis
• VW Tiguan žiemines padanagas. 
Kaina 65 Eur. Tel. 8 698 04 622. 
Rokiškis
• VW Sharan padangas su 
ratlankiais. R16, 195/60c . Kaina 
120 Eur. Tel. 8 699 84 023. 
Rokiškis
• 225/50, R17, m+s padangas, 
galima pirkti po 2 vnt. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 685 75 884.  
Rokiškis
• Lietus ratlankius su padangomis. 
Bmw originalas, R16, 60/235. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• 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
• Keturratį 110cc, dalimis 
(automatas). Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Dalimis Peugeot 306 2 l, HDI, 66 
kW, 2001 m., dyzelis.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• VW Golf plaukiojantį smagratį su 
sankaba. Naujas komplektas.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• GAZ-53, 51 padangas, dalis. 
GAZ63, ratus. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Rover 25 2l, 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
• Audi A4 originalius diskus. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 604 84 309.  
Rokiškis
• Ratlankius su padangomis 215/65 
R16 Pirelli m+s, 2016 m. R16 
5/114.3 Nissan Xtrail, Cachai, 
Toyota, Mazda, kas 114 tinka 
ir lengviesiems automobiliams. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• 215/65 R16 Pirelli M+S 
padangas, 2016 m . Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Naudotų padangų komplektą. 
R15, 205/70. Dygliuotos. Kaina 60 
Eur. Tel. 8 624 13 037.  
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 skardomis 
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. 
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
• 2002 m. 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

VAIZDO TECHNIKA

• Televizorių Samsung. Geros 
būklės, mažai naudotas. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 693 66 230.  
Rokiškis
• 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 vaizdo juostų peržiūrai. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Priekines traktoriaus T-40 
padangas. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 671 89 551.  
Rokiškis
• Kablį-keltuvą. Kaina 270 Eur. 
Tel. 8 623 20 906. Rokiškis
• Įvairias, mažas, vidutines ir 
dideles akėčias. Yra sukabintuvas. 
Taip pat virbalines akėčias 
(kukurūzines). Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Šiaudų, šieno rulonų 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

Daugėja prastovas skelbiančių įmonių
Lietuvoje įvedus visuo-

tinį karantiną, vis daugiau 
įmonių skelbia prastovas. 
Pusė išleistų į jas darbuoto-
jų dirba apgyvendinimo ir 
maitinimo įmonėse.

Valstybinės darbo inspek-
cijos (VDI) vadovo Jono Gri-
ciaus teigimu, bus kontroliuo-
jama, ar prastovos paskelbtos 

dėl objektyvių priežasčių, ar 
jų metu darbuotojai tikrai ne-
dirba, ar nepiktnaudžiaujama 
valstybės parama.

Anot jo, už pažeidimus 
darbdaviams bus taikoma 
administracinė atsakomybė, 
jie negalės pretenduoti į vals-
tybės pagalbą. 

VDI duomenimis, šiuo 
metu per 30 tūkst. darbuoto-

jų prastovas yra paskelbu-
sios 3,85 tūkst. įmonių – 2,5 
tūkst. daugiau nei antrojo ka-
rantino pradžioje. 1,08 tūkst. 
iš jų yra apgyvendinimo ir 
maitinimo, 630 – didmeni-
nės ir mažmeninės prakybos, 
280 – meno, pramogų ir po-
ilsio, 220 – apdirbamosios 
gamybos įmonės.

BNS inform.

Asvejos ežere rastų viduramžių kario radinių 
restauravimas gali trukti metus

Asvejos ežere rastų vidu-
ramžių kario radinių restau-
ravimas gali trukti metus, 
tačiau tikslesnis laikas pri-
klausys nuo kiekvieno radi-
nio būklės.

Apie tai BNS informavo 
Lietuvos nacionalinio muzie-
jaus, kuris priėmė radinius 
restauravimui, atstovas spau-
dai Arminas Šileikis.

„Radinių konservavimas 
ir restauravimas greičiausiai 
užtruks iki metų, kiek tiks-
liai – šiuo metu atsakyti sun-
ku, priklauso nuo konkrečios 
kiekvieno radinio būklės“, – 
BNS sakė jis.

Asvejos ežere kartu su vi-
duramžių kario palaikais rasti 
preliminariai XVI amžiaus 
radiniai: odiniai batai su pen-
tinais, odinio diržo dalys su 
vario lydinio skirstikliais ir 

sagtelėmis, pora peilių bei ge-
ležinis kardas.

Ateityje, anot A. Šileikio, 
muziejus radinius galėtų eks-
ponuoti.

Remiantis pirminėmis an-
tropologų išvadomis, kartu su 
radiniais aptikti greičiausiai 
jauno vyro palaikai, jo mirties 
priežasties osteologinė me-
džiaga neatskleidžia, tačiau 
tyrimai bus tęsiami.

Osteologinė medžiaga šiuo 
metu tiriama Vilniaus univer-
siteto Medicinos fakultete.

Viduramžių kario palaikus 
ir šalia buvusius radinius ap-
tiko archeologai, vadovaujami 
Klaipėdos universiteto arche-
ologės Elenos Pranckėnaitės.

Jos teigimu, tai – unikalus 
ir pirmas atvejis Lietuvoje, kai 
po vandeniu kaip pavienis at-
sitiktinis objektas, o ne palai-
dojimas aptinkami žmogaus 

palaikai su jam priklausan-
čiais asmeniniais daiktais.

Molėtų, Švenčionių ir Vil-
niaus rajonuose plytinčio 
Asvejos ežero dugnas povan-
deniniais archeologiniais tyri-
mų metodais su pertraukomis 
žvalgomas jau nuo 1998 metų.

Ten aptikti anksčiau čia 
stovėjusio tilto poliai, jo ho-
rizontalios konstrukcijos bei 
XVI-XVII amžiaus archeolo-
giniai radiniai: buityje naudo-
tų indų šukės, koklių, čerpių, 
plytų dalys, įvairios metalinės 
statybinės detalės.

Taip pat rasta buvusios 
perkėlos vieta ir įvairiais lai-
kotarpiais datuojamų medi-
nių luotų – nuo pat akmens 
amžiaus laikų Lietuvoje ir 
kaimyniniuose kraštuose 
plačiausiai naudotų vandens 
transporto priemonių.

BNS inform.

Eksportuotų prekių kainos per metus sumažėjo 
5,6 proc., importuotų – 6,4 proc.

Lietuvos eksportuotų prekių 
kainos rugsėjį, palyginti su 2019-
ųjų rugsėjo mėnesiu, sumažėjo 5,6 
proc., o importuotų prekių – 6,4 
procento.

Per mėnesį – rugsėjį, palyginti su 
rugpjūčio – eksportuotų prekių kai-
nos sumenko 1,7 proc., importuotų 

– 0,3 proc., pranešė Statistikos de-
partamentas. Per metus iš euro zonos 
importuotų prekių kainos sumažėjo 1 
proc., ne iš euro zonos – 11 proc., per 
mėnesį – atitinkamai 0,1 proc. ir 0,5 
procento. Iš eksportuotų prekių per 
mėnesį abiausiai – 20 proc. – atpi-
go variklinės transporto priemonės. 

Atliekos, atliekų surinkimo bei rafi-
nuoti naftos produktai atpigo po 9,9 
proc., kompiuteriai ir išorinė įranga 
– 8,5 proc., bet pabrango žuvys ir kiti 
žuvininkystės produktai – 14,1 proc., 
žemės ūkio daugiamečiai augalai – 
11,1 proc.

BNS inform.
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Lapkričio 17-oji, 
antradienis, 
47 savaitė

Iki Naujųjų liko 44 dienos
Tarptautinė studentų diena

Pasaulinė neišnešiotų naujagimių 
diena

Saulė teka 7.52 val., 
leidžiasi 16.14 val. 

Dienos ilgumas 8.22 val. 
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Benita, Erta, Everardas, Getautas, 
Getautė, Gilvilė, Klotilda, Kobutas, 

Kodravas, Kodravė, Koglandas, 
Koglandė, Nemira, Salė, Salomėja, 

Viktorija.
Rytoj: Giniotas, Giniotė, Ginvydas, 
Ginvydė, Otonas, Romanas, Vesta, 

Vestina.
Poryt:  AAudra, Audrė, Audrius, 

Audrys, Audronė, Audronis, 
Audronius, Audrūnas, Dainotas, 

Juntautas, Juntautė, Matilda, 
Rimgaudė.

Dienos citata
„Nėra nieko, ko nebūtų galima 

padaryti iš trečio karto“ 
(Kinų patarlė).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1800 m. JAV Kongresas 
pirmą kartą susirinko naujo-
joje šalies sostinėje Vašingto-
ne. Pirmuoju vėliau Baltaisiais 
rūmais pavadinto pastato 
gyventoju tapo prezidentas 
Džonas Adamsas.

1855 m. škotų keliautojas 
Deividas Livingstonas (David 
Livingstone) Afrikoje aptiko 
Viktorijos krioklius.

1869 m., po daugiau kaip 
10 metų trukusios statybos, 
Sueco kanalu pradėjo plau-
kioti laivai.

1993 m. iškilmingai pri-
saikdinti 11 JT karo nusikal-
timų buvusioje Jugoslavijoje 
tribunolo teisėjų - tai buvo 
pirmasis toks teismas po 
Niurnbergo ir Tokijo tribu-
nolų, kuriuose buvo teisiami 
Antrojo pasaulinio karo nusi-
kaltėliai.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1940 m. Berlyne Lietuvos 
diplomato Kazio Škirpos inici-
atyva įkurtas Lietuvių aktyvistų 
frontas.

1998 m. sudaryta komisija 
Vilniaus arkikatedros bazilikos 
požemių būklei ištirti.

Post scriptum
Savas šuo skaudžiau kanda.

LAISVALAIKIS Greita silkės užkandėlė su svogūnais
Ingredientai: 
•  180 gramų marinuotos sil-
kės
• pusė svogūno (baltojo arba 
rausvojo)
• 1 šakelė krapų (šviežių, 
smulkintų)
• 1 šaukštas majonezo (apy-
tikriai)
• pagal skonį druskos
• pagal skonį maltų juodųjų 
pipirų
Gaminimas:
Silkę, svogūną, krapus su-
smulkinkite, sudėkite į dube-
nį. Įdėkite majonezo, pagar-

dinkite druska ir pipirais, viską gerai išmaišykite. Dėkite į šaldytuvą, kad atšaltų bent 
20 minučių. Tiekiant ant lėkštės dėkite kulinarinį žiedą, sudėkite paruoštą užkandėlę, 
išlyginkite viršų ir nuimkite žiedą. Tiekite su be lukšto virtu kiaušiniu ir svieste apkep-
tomis bulvėmis su lupena arba su kitais mėgstamais priedais. Šią užkandėlę galima 
tiekti kaip užtepėlę ant duonos riekelės ar įdaryti tešlos krepšelius arba tiekti kaip 
mišrainę.

www.rokiskiosirena.lt
Egipte aptikta per 100 senovinių sarkofagų

Egiptas paskelbė radęs 
daugiau kaip 100 gerai iš-
silaikiusių, neišplėštų se-
novinių sarkofagų ir pažy-
mėjo, kad toks radinys yra 
didžiausias šiais metais.

Mediniai karstai, iškilmin-
gai pademonstruoti jų radi-
mo vietoje priklausė aukšto 
rango pareigūnams, palaido-
tiems Vėlyvosios valstybės 
laikotarpiu ir valdant Ptole-
majų dinastijai.

Sarkofagai buvo rasti tri-
jose laidojimo šachtose apie 
12 metrų gylyje, į pietus nuo 
Kairo esančiame dideliame 
Sakaros nekropolyje.

Atidarę vieną karstą arche-
ologai rado į drobulę suvy-
niotą mumiją, papuoštą ryš-
kių spalvų hieroglifais.

Sakaroje buvo laidojami 
senovinės Egipto sostinė-
se Memfio gyventojai. Da-
bar šis kapinynas paskelbtas 
UNESCO Pasaulio paveldo 
objektu.

Prieš kiek daugiau nei mė-
nesį archeologai toje vietovėje 
rado kitus 59 gerai išsilaikiu-
sius ir užantspauduotus me-
dinius karstus, kurių amžius 
– daugiau kaip 2 500 metų.

„Sakara dar neatskleidė 
visko, ką turi. Tai yra loby-
nas“, – per pristatymo cere-
moniją sakė senienų ir tu-
rizmo ministras Khaledas al 

Anany.
„Kasinėjimai tebevyks-

ta. Kai tik ištuštiname vieną 
sarkofagų laidojimo šachtą, 
randame kitos įėjimą“, – pa-
žymėjo jis.

Pasak ministro, taip pat 
buvo rasta daugiau kaip 40 
senovinių dievybių statulėlių 
ir laidojimo kaukių.

Radiniai bus paskirstyti 
keliems Egipto muziejams, 
įskaitant dar neatidarytą Di-
dįjį Egipto muziejų Gizos 
plynaukštėje.

Kh. al Anany sakė, kad 
pastaraisiais metais Sakaroje 
vykę kasinėjimai buvo labai 
turtingi radinių.

Ministras pridūrė, kad dar 
apie vieną atradimą didžiulia-
me nekropolyje bus paskelbta 
ateinančiomis savaitėmis.

Archeologai taip pat tikisi 
greitai rasti senovines medi-
nių karstų, kuriuose buvo lai-

dojamos mumijos, dirbtuves, 
sakė Aukščiausiosios senienų 
tarybos generalinis sekreto-
rius Mostafa Waziri.

Egiptas viliasi, kad ar-
cheologiniai atradimai pa-
gyvins turizmą. Šis sekto-
rius pastaruoju metu patyrė 
daug sukrėtimų – pradedant 
2011 metų Arabų pavasario 
sukilimu, baigiant dabarti-
ne koronaviruso pandemija. 
Egiptas šeštadienį paskelbė 
radęs daugiau kaip 100 gerai 
išsilaikiusių, neišplėštų seno-
vinių sarkofagų ir pažymėjo, 
kad toks radinys yra didžiau-
sias šiais metais.

Mediniai karstai, iškilmin-
gai pademonstruoti jų radi-
mo vietoje priklausė aukšto 
rango pareigūnams, palaido-
tiems Vėlyvosios valstybės 
laikotarpiu ir valdant Ptole-
majų dinastijai.
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Spalį dezinformacija skleista 
apie Lietuvos istoriją, energetiką

Spalį priešiška dezinformaci-
ja skleista apie Lietuvos užsienio 
politiką, energetiką, istoriją ir ne-
priklausomybę, pranešė Lietuvos 
kariuomenė.

Pasak Lietuvos informacinės er-
dvės stebėseną atliekančių Lietuvos 
kariuomenės Strateginės komunika-
cijos departamento analitikų, prieš 
Lietuvą ir jos žmones nukreiptos 
dezinformacijos ir priešiškos infor-
macijos daugėja.

„Vyraujančios tendencijos rodo, 
kad priešiška informacija buvo 
skleidžiama tikslingai, siekiant su-
kelti Lietuvos žmonių nepasitenki-
nimą, skatinti nusivylimo nuotaikas, 
klaidinti, skaldyti bei supriešinti vi-
suomenę“, – teigiama kariuomenės 
pranešime.

Analitikų teigimu, pagrindiniai 
praėjusį mėnesį skleistos dezin-
formacijos taikiniai buvo Lietuvos 
užsienio politika, energetinė ne-
priklausomybė, narystė NATO ir 
valstybės istorija. Taip pat buvo sie-
kiama paveikti ir kitus šalies raidai 
strategiškai reikšmingus objektus, 
tokius kaip Lietuvos narystė ES, 
vidaus politikos procesai, konstitu-
cinių pagrindų apsauga, valstybės 
socialinė politika.

„Spalio laikotarpiu viena labiau-
siai eskaluotų temų – dvišaliai Lie-
tuvos ir Baltarusijos santykiai. Pro-
pagandinių kanalų pagalba skleisti 
agresyvia retorika pasižymintys 
Baltarusijos aukščiausių pareigūnų 
pasisakymai Lietuvos atžvilgiu“, – 
rašoma pranešime.

Kariuomenės analitikai pastebi, 
jog naratyvai, kurie dar rugsėjį buvo 
aktualūs, pavyzdžiui, kad Lietuva 
patirs ekonominius nuostolius, pra-
radusi baltarusiškų ir rusiškų krovi-
nių tranzitą, nuo spalio nustumiami 
į antrą planą.

„Šis laikotarpis išsiskiria kal-
tinimų Vakarų valstybėms naraty-
vais, teigiančiais, jog neva prieš 
Baltarusiją yra vykdomas teroristi-
nis karas, provokacijas šioje šalyje 
organizuoja ir koordinuoja Lenkijos 
ir Baltijos valstybių specialiosios 
tarnybos, o JAV kartu su Lietuva 
bei kitomis valstybėmis (Lenkija) 
finansuoja perversmą Baltarusijoje 
ir destabilizuoja padėtį šioje šalyje“, 
– teigia jie. Priešiškoje žiniasklai-
doje Lietuvos–Baltarusijos santykių 
tema glaudžiai siejosi ir su Astra-
vo atominės elektrinės klausimais. 
Ši tema ypač aktyviai eskaluota 
prieš artėjantį elektrinės paleidimą 
lapkričio pradžioje. Reaguojant į 
Lietuvos daromus politinius žings-
nius, akcentuota, kad neva Lietuva 
yra JAV energetikos kompanijų in-
teresų įtakoje.

Pasak kariuomenės, tendencin-

gas šios klišės eskalavimas itin su-
aktyvėjo, JAV ir Lenkijai pasirašius 
sutartį dėl branduolinės energetikos 
programos.

Spekuliuota neva realia NATO 
grėsme Kolektyvinio saugumo 
sutarties organizacijos šalims, tei-
giant, kad Baltarusija neįtiko Aljan-
sui, o prasidėjus neramumams Bal-
tarusijoje, prie sąjunginės valstybės 
sienų buvo pradėtos NATO karinės 
pratybos. Skleista melaginga infor-
macija, kad JAV ir NATO atvirai 
bando įbauginti dabartinę Baltaru-
sijos vadovybę, o taip pat neva yra 
ženklų, kad karinė agresija prieš 
Rusiją gali prasidėti artimiausiu 
metu, nes NATO pajėgų dislokacija 
prie sienų akivaizdžiai didėja.

Eskaluotas Aljanso, Lietuvos ir 
Lenkijos „šalių- grobikių“ įvaiz-
dis, kurios kėsinasi į Baltarusijos 
teritorinį vientisumą. Baltarusijos 
valstybinė ir Kremliaus kontroliuo-
ja žiniasklaida toliau siekė menkinti 
Lietuvos ir kitų NATO šalių karių 
autoritetą, klijuodamos jiems „gir-
tuoklių“, „nusikaltėlių“, „prievar-
tautojų“ ir „gamtos niokotojų“ eti-
ketes. NATO pajėgumų stiprinimo 
Lietuvoje tema priešiškoje informa-
cinėje aplinkoje ypač suaktyvėjo į 
antrąją spalio pusę, kuomet viešai 
paskelbta apie NATO itin aukštos 
parengties greitojo reagavimo pra-
tybas „Nuostabusis šuolis 2020“ 
(Brilliant Jump 2020).

Spalį taip pat buvo toliau sklei-
džiami per pastaruosius kelius me-
tus priešiškoje žiniasklaidoje vy-
raujantys melagingi naratyvai, kad 
Lietuvos antisovietinio pasiprieši-
nimo dalyviai neva buvo naciai, jų 
kolaborantai, fašistai ir žudikai.

Atidengus antkapinį paminklą 
Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio 
ginkluotojų pajėgų vadui A. Rama-
nauskui-Vanagui, pradėta skleisti 
dar viena žinutė, kad Lietuvoje da-
bar statomi paminklai „žudikams“.

Rusijos viešojoje erdvėje taip 
pat neliko nepastebėtas ir Sausio 
13-osios bylos svarstymas Apeliaci-
niame teisme. Rusijos užsienio rei-
kalų ministerijos atstovė Marija Za-
charova apkaltino Lietuvą istorijos 
klastojimu, sąskaitų suvedinėjimu 
su Rusija, Europos žmogaus teisių 
konvencijos pažeidimu bei kenki-
mu Lietuvos, kaip ES narės įvaiz-
džiui.Kariuomenės atstovai pabrė-
žia, kad tendencingos informacijos 
eskalavimu toliau buvo kurstomas 
Rusijos gyventojų priešiškumas Va-
karams, o taip pat ir Baltijos vals-
tybėms. Spalio 12 dieną paskelbtos 
ruinformer.org Rusijos gyventojų 
apklausos duomenimis, net 40 proc. 
apklausos dalyvių įvardijo Baltijos 
šalis Rusijos priešu.
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Valstybės biudžetas šiemet negavo 959,1 mln. eurų planuotų pajamų
Valstybės ir savivaldybių 

biudžetų pajamos per šių 
metų dešimt mėnesių buvo 
959,1 mln. eurų, arba 10 proc. 
mažiau nei planuota. Palygin-
ti su 2019-ųjų sausiu-spaliu, 
pajamos buvo 226 mln. eurų 
(2,6 proc.) mažesnės.

Į valstybės biudžetą gauta 
6,985 mlrd. eurų pajamų – 2,9 

proc. (210,8 mln. eurų) mažiau 
nei praėjusių metų tą patį laiko-
tarpį ir 11,6 proc. (912,9 mln. 
eurų) mažiau nei planuota, pre-
liminarius duomenis pranešė 
Finansų ministerija.

Pajamų iš mokesčių į vals-
tybės biudžetą gauta 2,2 proc. 
(145,4 mln. eurų) mažiau nei 
pernai ir 10,8 proc. (787,3 mln. 

eurų) mažiau nei planuota.
Įmonės vis dar naudojosi ga-
limybe atidėti mokesčių mo-
kėjimus: nuo koronaviruso 
nukentėjusių įmonių neprie-
moka Valstybinei mokesčių 
inspekcijai ir Muitinei spalio 
29 dieną sudarė 774,6 mln. 
eurų.
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Netektis pasibeldė į jūsų artimųjų, draugų, kaimynų namus? Negalite 
jų aplankyti ir užjausti asmeniškai? Mes siūlome jums pagalbą – pareikškite 
užuojautą „Rokiškio Sirenos“ puslapiuose. Nuoširdaus palaikymo ir pagarbos 
žodžiai visam laikui liks laikraščio puslapiuose. Siūlome šia galimybe 
pasinaudoti veltui: tereikia ateiti į „Rokiškio Sirenos“ redakciją, jos reklamos 
priėmimo vietas ar atsiųsti užuojautos tekstą elektroniniu paštu.

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

AVINAS. Sa-
vaitės pradžioje 
tikėtinos pajamos. 
Verslui, pinigi-

niams reikalams tvarkyti ypač 
sėkmingi antradienis ir ketvir-
tadienis. Tačiau neatsipalai-
duokite, nes biudžete greitai 
pamatysite skyles. Ir nesigir-
kite savo sėkme aplinkiniams. 
Jei pageidausite, ši savaitė 
– puikus metas pradėti nau-
jus santykius ar karjerą. Jūsų 
iniciatyvos netruks materiali-
zuotis. Nesijaudinkite: sėkmė 
jūsų pusėje. Ketvirtadienį jūsų 
gyvenime pasirodys iš pažiū-
ros nemalonus žmogus, su 
kuriuo daugiau susitikti neno-
rėtumėte. O veltui. Būtent iš jo 
sulauksite reikiamos pagalbos. 
Meilės fronte jūsų mylimajam 
teks tenkintis trupiniais: visą 
laiką pasiglemš darbas.

JAUTIS. Jūs 
savo labui pa-
kreipsite bet kokią 
įvykių tėkmę. Ne-

skubėkite. Norėdami viską pa-
daryti gerai, atidžiai įsigilinki-
te į detales. Nepervertinkite 
pinigų reikšmės, bet ir tašky-
tis jais neverta. Ketvirtadienį 
būkite atidūs pildydami doku-
mentus. Jumyse kunkuliuoja 
jausmai ir emocijos. Svarbiau-
sias savaitės uždavinys bus 
tinkamai juos suvaldyti. San-
tūrumas, apgalvotas elgesys 
leis atskiratyti ne tik savo, bet 
ir primestų problemų. Tačiau 
santūrumas nereiškia uždaru-
mo. Leiskite savo talentams 
skleistis. Bendravimas su bi-
čiuliais ir kolegomis bus jūsų 
sėkmės laidas. Meilės fronte 
saugokite taiką ir ramybę. Ne 
laikas kurti audras stiklinėje ir 
aiškintis santykius. Norėdami 
pasiekti savo, vietoj konfliktų 
rinkitės meilę ir rūpestį, tai 
daug patikimesnis kelias.

DVYNIAI. Fi-
nansinė situacija 
po truputį taisosi. 
Tikėtina brangi 

mylimo žmogaus dovana. Jis 
nuoširdžiai nori jus pradžiu-
ginti, leiskite jam tai padaryti. 
Dabar jūsų laikas. Ši savaitė 
atskleis jūsų kūrybinį potenci-
alą, leis sukaupti jėgų ir ener-
gijos ateities tikslams siekti. 
Nepamirškite aplinkinių, jie 
jus kvies į susitikimus, pasi-
matymus. Galbūt sulauksite 
kvietimų į įvairios trukmės 
išvykas, kurios suteiks įvai-
riapusių įspūdžių. Be to, ir už-
dirbti iš to gali pavykti. Jausite 
mylimo žmogaus dėmesį, jis 
atkakliai sieks jūsų palanku-
mo, taigi jausitės mylimas ir 
geidžiamas.

VĖŽYS. Jūsų 
pastangas vado-
vybė įvertins arba 
darbo užmokes-

čio kėlimu, arba tam tikromis 
privilegijomis. Tik, galbūt, tą 
pajusite ne iš karto. Venkite 
konfliktų su artimaisiais, pa-
bandykite suprasti jų elgesio 

Astrologinė prognozė savaitei 
ir sprendimų motyvus. Kad 
ir ką jie darytų, tą daro dėl 
to, kad jaudinasi dėl jūsų ir 
trokšta gero. Savaitės pabai-
goje galite sulaukti viliojančio 
darbo pasiūlymo. Kad ir lai-
kinas, jis garantuotų nemen-
kas pajamas. Skirkite pakan-
kamai dėmesio savo šeimai, 
ypač vaikams ir tėvams, pa-
sirūpinkite jais. Sėkmė darbe 
užaugins sparnus, o tai neliks 
nepastebėta priešingos lyties 
asmenų. Bet prieš ryždamiesi 
romantiškam nuotykiui, gerai 
apgalvokite, ar verta rizikuoti 
stabiliais ir rimtais santykiais 
su šalia esančiu žmogumi. 
Rūpinkitės savijauta: skirki-
te laiko pasivaikščiojimams, 
saugokite gerą nuotaiką.

LIŪTAS. Ši 
savaitė bus per-
maininga, grius 
kruopščiai sudėlio-

ti planai, būkite tam pasiruo-
šę. Trečiadienį daug tarsitės, 
tačiau pokalbiai bus įtempti ir 
neatneš apčiuopiamos naudos. 
Šios savaitės bėdų priežastimi 
bus prastas planavimas ir pa-
siruošimas. Ir chaosas apims 
visas gyvenimo sferas: nuo 
darbo reikalų, iki išvykų su 
šeima. Jums vis kažko trūks. 
Jei ruošiatės kur nors važiuo-
ti, patikrinkite, ką susidėjote 
kelionėn, pagal sąrašą, pa-
geidautina, ir ne kartą. Be to, 
situacija nepalanki atviriems 
pokalbiams. Kai kas nors to 
norės, paprasčiausiai prikąs-
kite liežuvį. Chaoso sūkūryje 
jūsų namai bus tyli oazė. Sten-
kitės ten būti kuo ilgiau.

M E R G E L Ė . 
Finansinė situaci-
ja stabili. Tačiau 
nepamirškite, kad 

reiktų sąžiningai mokėti pa-
lūkanas bei mokesčius. Ke-
tvirtadienį nebandykite nei 
ginčais, nei derybomis spręsti 
darbo reikalų – susitarti vis 
tiek nepavyks. Pirmąją savai-
tės pusę skirkite darbo pro-
blemų sprendimui. Jūsų ge-
bėjimas suburti žmones, rasti 
jų bendrus interesus labai pra-
vers trečiadienį. Pagalvokite, 
kad jau laikas augti ir darbe, 
ir asmeniniuose santykiuose. 
Savaitgalį būsite artimųjų tai-
kytoju. 

S VA R S T Y -
KLĖS.  Draugų 
kompanijoje ra-
site galingą užta-

rėją. Neskolinkite draugams 
ir giminėms, nes sugadinsite 
santykius. Verta sumažinti 
darbo apsukas, nes dabartinės 
pastangos menkai atsispin-
dės galutiniame rezultate. Jei 
nepaisysite organizmo siun-
čiamų signalų išsimiegoti ir 
pailsėti, persitempsite, tapsite 
neproduktyvūs. Be to, seniai 
metas spręsti namų ir namiš-
kių rūpesčius. 

S K O R P I -
ONAS. Metas 
daugiau dėmesio 

ir laiko skirti asmeniniam 
gyvenimui. Antrojoje savai-
tės pusėje prisiminkite, kad 
egzistuoja ne tik darbo susi-
tikimai, bet ir pasimatymai. 
Nesikabinkite į praeitį, dabar 
palankus metas taisyti klaidas, 
prisipažinti meilę, susigrąžinti 
prarastą mylimą žmogų. Tre-
čiadienį pavyks vienu metu 
padaryti du priešingus daly-
kus: gerai pailsėti ir gerokai 
pasistūmėti darbo reikaluose. 
Meilės fronte – kūribiškumo 
ir įkvėpimo metas.

ŠAULYS. Sa-
vaitė bus sėkmin-
ga, jei tik nesėdė-
site sudėję rankų. 

Nebijokitės sunkumų, imki-
tės sudėtingiausių projektų, 
kuriuos ilgai atidėliojote. Iš-
laikykite dvasinę ramybę ir 
objektyvų požiūrį į supantį 
pasaulį. Nebandykite keisti 
artimųjų, atminkite: jie turi 
daugiau puikių savybių, nei 
trūkumų. Ketvirtadienį susi-
dursite su apgaulėmis ir nuos-
kaudomis. Meilės reikaluose 
nestovėkite kampe. Jei myli-
te, tai ir prisipažinkite. O va 
jei norėsite paauklėti mylimą 
žmogų, duoti jam neprašytų 
patarimų, jums gerokai klius.

O Ž I A R A -
GIS. Antradienį 
apsvarstykite, ar 
trokštami dalykai 

yra tokie vertingi, kad rizikuo-
tumėte savo finansiniu stabilu-
mu. Atminkite, kad savaitgalį 
gali tekti pasirūpinti šeimos 
gerove. Laukia daug susitiki-
mų, skambučių, derybų. Ben-
draudami su kolegomis neat-
sipalaiduokite, neišplepėkite 
paslapčių. Nenukrypkite nuo 
pagrindinių tikslų. Ketvirta-
dienį galite tikėtis kolegų pa-
ramos. Sekmadienį skirkite 
šeimai.

VA N D E N I S . 
Laiką ir lėšas in-
vestuokite protin-
gai: ne visos inves-

ticijos pasiteisins. Tyrinėkite 
rinką. Trečiadienį sėkmė ly-
dės verslo susitikimuose ir 
derybose. Penktadienį būkite 
atsargūs. Ypač saugokite pini-
ginę. Negaiškite laiko interne-
te, nesivelkite į diskusijas so-
cialiniuose tinkluose. Atsiras 
daug draugų, tačiau neverta 
jų prisileisti arti. Penktadienį 
galite priimti ne visai apgal-
votą sprendimą, tad įtarumas 
ir nepasitikėjimas bus visai 
naudingi.

ŽUVYS. Ne-
sivaikykite kelių 
tikslų iš karto. 
Paisykite saiko 

ir darbuose, ir malonumuose. 
Nekurkite ambicingų planų, 
geriau sąžiningai atlikite kas-
dienius darbus ir pareigas. 
Šeštadienį venkite konfliktų 
su giminaičiais, saugokite 
dvasios pusiausvyrą. Sužino-
site šokiruojančių žinių apie 
savo aistrų objektą.

PRO MEMORIA
Juodupės seniūnija:
MARIJONA NAVICKIENĖ  1932-07-26 - 2020-11-07

Skaudžią netekties valandą, į Amžinybę išėjus
 Salvijui Mikulėnui, nuoširdžiai užjaučiame 

jo šeimą ir artimuosius
Jėgos trikovės klubo

„Grizlis“ bendruomenė
Užuojautos „Rokiškio Sirena“ laikraštyje ir interneto 

svetainėje spausdinamos nemokamai. Tekstus galite siųsti: 
el. paštu reklama@rokiskiosirena.lt Facebook žinute arba 
skambinkite +37066676777

„Sūduvą“ nugalėjęs „Žalgiris“ tapo Lietuvos čempionu
Vilniaus „Žalgiris“ su-

sigrąžino Lietuvos čem-
pionų sostą. Praėjusio 
dešimtmečio viduryje A 
lygoje dominavęs sostinės 
klubas iškentė ketverių 
metų sausrą ir po pergalės 
3:0 lemiamose rungtynėse 
prieš Marijampolės „Sū-
duvą“ paveržė titulą iš Su-
valkijos komandos.

Pergalingus kirčius į „Sū-
duvos“ vartus atliko Hugo 
Videmontas, pasižymėjęs 
dusyk, ir Andrija Kaludžero-
vičius.

„Žalgiriui“ šiose rung-
tynėse buvo reikalinga tik 
pergalė – prieš paskutinį turą 
vilniečiai atsiliko nuo varžo-
vų 1 tašku.

Lietuvos čempionų titu-
lą „Žalgiris“ iškovojo pirmą 
kartą nuo 2016-ųjų. Pasta-
ruosius tris sezonus A lygą 
laimėjo „Sūduva“, o „Žalgi-
ris“ vis likdavo antras.

Skaičiuojant nuo Nepri-
klausomybės atkūrimo, vil-

niečiai čempionais tapo aštun-
tą kartą.

Kartu su A lygos auksu 
„Žalgiriui“ atiteko ir bilietas 
į kito sezono UEFA Čempio-
nų lygos atranką. „Sūduvai“ 
teks tenkintis žaidimu naujojo 
UEFA projekto Europos kon-
ferencijų lygos atrankinėmis 
varžybomis.

Sūduviai šį sezoną apskri-
tai liko be titulų pirmą kartą 
nuo 2016 metų. Savo ruožtu 
Aliaksejaus Bagos treniruoja-
mas „Žalgiris“ laimėjo ne tik 
A lygą, bet ir vasarį vykusias 
Supertaurės rungtynes.

Rungtynių ir sezono baig-
tį žalgiriečiai išsprendė labai 
greitai. Jau 12-ąją minutę bau-
dos aikštelėje po Aleksandro 
Živanovičiaus pakištos ko-
jos krito Saulius Mikoliūnas, 
o kapitono uždirbtą baudinį 
„panenkos“ stiliumi realizavo 
Hugo Videmontas.

Jau po keturių minučių 
skirtumas padvigubėjo – 17-
ąją minutę kilo sumaištis prie 
Ivano Kardumo ginamų var-

tų, o jos laimėtoju tapo An-
drija Kaludžerovičius – po 
žalgiriečio kojomis nukritęs 
kamuolys netrukus atsidūrė 
tinkle ir „Žalgirio“ persvara 
tapo jau 2:0.

Daug kalbų sukėlė epizo-
das sužaidus pusvalandį. Ka-
muolys krito į vartus, o Ma-
rijampolės žaidėjai jau kėlė 
rankas į viršų, tačiau nuaidėjo 
arbitro iš Latvijos švilpukas 
– jis įžvelgė Mihreto Topča-
gičiaus pražangą prieš Ivaną 
Tatomirovičių, nors ši tiek 
„Sūduvos“ žaidėjams, tiek 
keiksmažodžių nevengusiam 
Sauliui Širmeliui sukėlė labai 
daug abejonių.

Antrajame kėlinyje sve-
čiams iš Marijampolės intri-
gos atkurti nepavyko, o dar 
vieną įvartį beveik įpusėjus 
kėliniui pelnė tas pats H.Vi-
demontas, po sūduvių gyny-
bos klaidos atsidūręs vienas 
prieš varžovų vartų sargą ir 
auksinės progos vėjais nepa-
leidęs.

BNS inform.

Italijos policija išaiškino įtariamą Jono Pauliaus II relikvijos vagį
Italijos Spoleto miesto po-

licija pranešė radusi vyrą, 
kaip įtariama, iš bažnyčios 
pavogusį relikvijorių su po-
piežiaus Jono Pauliaus II 
krauju. 

Relikvijorius su 2005 me-
tais mirusio ir 2014 šventuo-
ju paskelbto pontifiko kraujo 
lašais iš centrinėje Italijoje 
esančio Spoleto katedros buvo 
pavogtas rugsėjį. 

Vietos policija naujienų 
agentūrai AFP pranešė, kad 

dėl vagystės pateikė kaltini-
mus 59 metų vyrui iš Toskanos, 
kuris policija yra žinomas, nes 
praeityje yra pavogęs kitų šven-
tųjų relikvijų. Vyras suimtas 
nebuvo. Įtariamą vagį išaiškin-
ti padėjo bažnyčioje ir miesto 
gatvėse esančios vaizdo ste-
bėjimo kameros. Policijai kol 
kas nepavyko nustatyti, kur yra 
pavogtoji relikvija. Per kratą 
vyro namuose nerasta jokių jos 
pėdsakų.  

Auksinį kryžių su velionio 
popiežiaus kraujo pripildy-

ta ampule Spoleto-Norčos 
arkivyskupijai 2016 metais 
perdavė lenkų kardinolas Sta-
nislawas Dziwiszas, buvęs 
ilgametis Jono Pauliaus II as-
meninis sekretorius.

Relikvijorius buvo ekspo-
nuojamas katedros nišoje už 
geležinių grotų, kurių signali-
zacija dienos metu įvykdytos 
vagystės metu nesuveikė.

Įtariamas vagis po to pa-
traukė į geležinkelio stotį ir 
dviem traukiniais grįžo namo.

BNS inform.
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ANEKDOTAI

kaip sunku prarasti žmoną!
– Žinau... Praktiškai 

neįmanoma.
***
Užrašas ant paminklo: 

„Janyte, nevaikščiok taip 
dažnai. Leisk man nors čia 
pailsėti“.

***
Kai moteris kalba apie tvirtą 

vyrišką petį, ji omenyje turi 
sprandą.

***
Geriausia dieta – šakute 

valgyti kefyrą.
***
Ponia Marija buvo 

praktiškai sveika. Kol jos 
gydytojas nesužinojo, jog ji – 
banko direktorė.

***
– Brangioji, ką tau 

padovanoti gimtadienio proga?
– Aš ne silkė, kad patalynės 

komplektą dovanotum!
***
Vyras nuo moters skiriasi 

tuo, kad jam ant kaklo tik 
kaklaraištis. O ant moters kaklo 
kabo karoliai, namai, vaikai, 
darbas, šuva ir... vyras su 
kaklairaiščiu.

***
Marytė pusdienį stebėjo 

elektriko darbą ir suprato, kad 
laidai skirstomi į dvi rūšis: 
„Lyg ir šitas“ ir „Kad tave kur“.

***
Tik nereikia manęs 

įkalbinėti, aš ir taip sutinku.
***
Skelbimas Palangos 

močiutės sodyboje: „Svečiai, 
turėkit sąžinės. Šiukšles meskit 
į kaimyno konteinerį“.

***
Nekvaršinkite man tos 

vietos, kurioje baigiasi kilnus 
nugaros pavadinimas.

***
Aš ne tik mokausi iš klaidų, 

aš dar ir pasikartoju išmoktus 
dalykus.

***

Mama senberniui Petrui:
– Kuo ilgiau tu atidedi 

žmonos paieškas, tuo 
įdomesnė jos praeitis.

***
Kalbasi du draugai:
– Ir, visgi, Petrai, 

šuo geriausias žmogaus 
draugas. Va vakar garaže 
netyčia uždariau žmoną ir 

Bobiką. Spėk, kuris manimi 
apsidžiaugė, o kuri aplojo?

***
Žmona bara vyrą:
– Petrai, aš nesuprantu, 

kas tau vietoj manęs nuotaiką 
sugadino?

***
Kalbasi du draugai:
– Jonai, kad tu žinotum, 

www.rokiskiosirena.lt

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Lapkričio 17 d. Naktį 4

Dieną 6
PR,  
4-9 m/s

Lapkričio 18 d. Naktį 5
Dieną 9

P,
5-10 m/s

Vietomis rūkas

Lapkričio 19 d. Naktį 7
Dieną 9

P, 
9-15 m/s

Vėjuota

Orų prognozė lapkričio 17-19 d.

Kai kurie vyrai kaip spintos: 
dideli, bet antresolės tuščios.

***
– Kas yra visuomenės 

nuomonė?
– Tai nuomonė tų, kurių 

jokiais būdais jos neklausia.
***
Vedęs vyras moko senbernį:
– Petrai, atmink, kad 

kiekviena moteris yra 
staigmena, bet ne kiekviena 
staigmena – dovana.

***
Kaip sakė tetulė Marytė, 

Dievas sukūrė moterį tam, kad 
vyras iš laimės nenusibaigtų.

***
Jonas su Maryte tris dienas 

suko galvą, ką pagaliau 
savaitgalį visai šeimai veikti 
kartu. Kol sūnelis Adauktas iš 
darželio neparsinešė žarnyno 
infekcijos. Visą savaitgalį vyko  
karas dėl sosto.

***
Kalbasi dvi močiutės.
– Kad tu žinotum, kokias 

puikias pėdkelnes žiemai 
nusipirkau. 490 denų!

– Agota, 490 denų – tai jau 
veltiniai.

***
Kad įrodytų, kas tikrasis 

buto šeimininkas, Petras tris 
valandas badė Rainiuko nosį į 
Registrų centro išrašą.

***
– Petrai, kaip tu žiūri į 

žmoną?
– Kaip į valdžią: truputį 

bijau, truputį myliu, ir truputį 
norisi kitos.

***

Marytė numetė 400 
kilokalorijų per dvi sekundes. 
Pyragėlis su kremu iš rankų 
iškrito.

***
Po to, kai dvi valandas 

Marytė vairavo automoblį, 
navigacija paklausė: „Na, ir 
kur mes dabar esame?“

***
Močiutė Agota moko 

anūkę:
– Atmink, Maryte, kad 

prikalti lentyną galima 
paprašyti ir kaimyno. Bet 
aprėkti už tai, kad ji kreivai 
prikalta, galima tik nuosavą 
vyrą.

***
Jei jūsų žmonos nuotaika 

pasibaisėtina, tai pasitraukite 
saugiu atstumu ir iš ten 
meskite į ją piniginę.

***
Moters, kuri turi vaikų, 

niekuo nebepagąsdinsi.
***
Netgi pati gražiausia 

moteris kartais abejoja 
savo grožiu. O štai plikas, 
apkūnus, kreivakojis bedarbis 
klaviatūros riteris šventai 
įsitikinęs, kad jis – lobis, kurio 
verta tik grožio karalienė.

***
Nepatyręs vyras 

padovanojo žmonai knygą 
„Kaip taupyti“. Dėl to jis 
metė rūkyti, prarado krepšinio 
abonementą ir suliesėjo 10 kg.

***
Niekas taip neerzina 

moters, kaip be darbo 
besiilsintis vyras.

l Namų kvapai 
l Mako satino patalynė

l Rankšluosčiai
l Žvakidės, kvapnūs vaško lapeliai

M. K. Čiurlionio 1-2, Rokiškis

BALDAI

• Fotelius atskirai, yra ir sofa. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Vieno aukšto lovą su erdve 
apačioje žaislams, žaidimams. 
Kaina 115 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Dvigulį fotelį-lovą. 115 cm, 

gulima dalis su šonais 160 cm. 
Kaina 125 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Dviejų aukštų lovą su čiužiniais. 
Kaina 93 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Dvigulę lovą. Lovas galima 
statyti atskirai, čiužinys 90 cm 
pločio. Kaina 168 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis

• Sofą-lovą su dėže patalynei, 
tvarkinga. Kaina 93 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• 80 cm pločio lovą su dėže 
apačioje. Kaina 78 Eur.  
Tel. 8 685 42 153.  
Rokiškis
• Puikios būklės, labai patogų odinį 
krėslą. Be defektų. Ištiesiamas 
pakojis, lankstomas atlošas, galima 

ir sėdėti ir beveik gulėti. Kaina 
derinama. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 624 01 021.  
Rokiškis
• Funkcinę slaugos lovą.  
Tel. 8 605 06 301. Rokiškis
• 6 kėdžių komplektą, nenaudotos. 
Vienos kėdės kaina 30 Eur.  
Tel. 8 650 74 129. Rokiškis
• Dviaukštę lovą 95x200 cm. Kaina 
75 Eur. Tel. 8 633 89 808.  
Rokiškis
• Penkių šakų šviestuvą. Kaina 12 
Eur. Tel. 8 648 41 007.  
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Senovinius radijo imtuvus. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis


