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Viena įspūdingiausių – Vytauto Jackūno prakartėlė. Ją skulptorius kūrė dvejus metus.                                                                    Linos Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

UAB „ROKIŠKIO 
AUTOBUSŲ PARKAS”

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

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

Autobusų nuomos paslaugos.
Išorinė reklama ant keleivinių transporto priemonių.

Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt

Artėja Stebuklų laikas. Kai atgimsta Gyvieji paveikslai...
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Rajone per parą po 27 
naujus covid-19 atvejus, 
tikrintojai džiaugiasi 
žmonių sąmoningumu

Belaukiant, kol bus leista muziejų lankyti,
prakartėlės šviečia jo languose

2 p.

3 p.

Rokiškyje – artėjančios
šventės ženklai

3 p.

Muziejuje viešėjo vandalai
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Rokiškėnai kviečiami 
aukoti kraujo

Suskaičiuota bebrų padaryta žala: 
teko atsisveikinti su 27 medžais
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Rajone per parą 
po 27 naujus covid-19
atvejus, tikrintojai džiaugiasi 
žmonių sąmoningumu

Nacionalinio visuome-
nės sveikatos centro Ro-
kiškio skyriaus vyriau-
sioji specialistė, laikinai 
vykdanti skyriaus vedėjo 
funkcijas, Daivutė Bulo-
vienė „Rokiškio Sirenai“ 
sakė, jog iki gruodžio 3-os-
ios ryto rajone buvo regis-
truoti 302 covid-19 atvejai 
(skaičiuojama nuo epide-
mijos pradžios kovo mėn.). 
Per parą užfiksuoti 27 nau-
ji atvejai. Toks pat užsikrė-
tusiųjų skaičius užfiksuotas 
ir gruodžio 1-ąją.

Šiuo metu nuo covid-19 
gydomi 205 rajono gyven-
tojai. 92 pasveiko. Nuo co-
vid-19 mirė vienas asmuo, 
nuo gretutinių ligų – ketu-
ri žmonės.

Pagausėjo infekcijos ži-
dinių (židiniais laikomos 
įmonės ir įstaigos, kuriose 
serga du ir daugiau asme-
nų). Taigi, židiniais laikoma 
rajono ligoninė, Rokiškio 
psichiatrijos ligoninė, rajo-
no Sodros skyrius, „Gimta-
sis Rokiškis“, darželis-mo-
kykla „Ąžuoliukas“, Juozo 
Tumo-Vaižganto gimnazijos 
Senieji rūmai ir Senamiesčio 
mokykla, Rokiškio pagrindi-
nė mokykla. 

Pašnekovė pasakojo, kad 
skyriaus funkcija – stebė-

ti, kaip laikomasi karantino 
reikalavimų. Skyriaus spe-
cialistai lankėsi daugelyje 
Rokiškio ir rajono miestelių 
prekybos, paslaugų tiekimo 
vietų. Kol kas, pasak D. Bu-
lovienės, rezultatai džiugina. 
Žmonės sąmoningi: pamatyti 
mieste vaikštančius be kau-
kių – retenybė. Žinoma, kad 
pasitaiko atvejų, kai kaukė 
pasmukusi, taip dažniausiai 
nutinka su namudinėmis siū-
tomis kaukėmis, tačiau pa-
reiškus pastabą, žmonės kaip 
mat ją pasitaiso.

Prekybos centruose ima-
masi išradingų veiksmų re-
guliuoti pirkėjų skaičių. An-
tai, viename miesto didesnių 
prekybos centrų pagal plotą 
galėtų vienu metu būti apie 
200 pirkėjų, tačiau salėje sto-
vi tik 160 vežimėlių. Jei jie 
pasibaigė, apsaugos darbuo-
tojai į salę nieko nebeįleidžia. 

Apie tai, kad nebūtų vien-
kartinių pirštinių, dezinfek-
cinio skysčio – nė kalbos 
nėra. Pagal reikalavimus yra 
netgi iškabinta, kiek žmonių 
gali vienu metu būti par-
duotuvėlėje, vaistinėje. „Tai 
labai drausmina žmones: 
pamatę, kad negalima eiti, 
jie ir nesiveržia“, – sakė D. 
Bulovienė.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Belaukiant, kol bus leista muziejų lankyti,
prakartėlės šviečia jo languose

Muziejuje viešėjo vandalai

Monikutė ir Karolytė 
panoro dėmesio. Tik štai 
vietą pelnyti jam pasirinko 
netinkamą: vandalės ap-
rašinėjo Rokiškio krašto 
muziejaus oficinos sieną. 
O kad vandalizmas neliktų 
nepastebėtas, dvikojės par-
šiukės išpaišė sieną dviejose 
vietose.

Rokiškio krašto muziejaus 
direktorės pavaduotoja Dalia 
Kiukienė, išvydusi primity-
viojo vandalizmo apraiškas 
už galvos griebėsi: siena iš-
terliota visiškai šviežiai. Mu-
ziejininkams ypač skaudu dėl 
to, kad terliotojos pasirinko 

labai matomą vietą: prie pat 
lange esponuojamos pra-
kartėlės.Vandalių kiaulystė 
sulaukė ir pasekėjų: čia pat 
kažkas aštriu daiktu išbraižė 
dar vieną užrašą.

Pašnekovė teigė, kad te-
pliotojai taip paprastai neiš-
sisuks: muziejaus teritorija 
filmuojama. 

D. Kiukienė kalbėjo apie 
tai, kad muziejus neretai nu-
kenčia nuo vandalų. Pastarieji 
pamėgę įsiamžinti ant klėties, 
kluono sienų. O muziejinin-
kams kainuoja daug vargo ir 
lėšų nuvalyti vandalų darbus.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Megztos, pieštos, meduoli-
nės, telpančios į degtuką – to-
kios konksursinės 17-osios 
prakartėlių parodai skirtos 
prakartėlės. Suvažiavusios iš 
tolimiausių šalies kampelių. 
Atrodtų, panašiai, bet taip skir-
tingai pasakojančios Jėzaus 
gimimo istoriją. O kol į krašto 
muziejų lankytojai dar nelei-
džiami, prakartėlėmis galima 
grožėtis jo pastatų languose. 
Muziejininkai tam investavo į 
specialų LED apšvietimą. Ži-
buriai įjungiami kasdien 16 
val., tad kiekvienas, atėjęs pa-
sivaikščioti po dvaro parką, 
gali pasigrožėti languose eks-
ponuojamomis įvairių autorių 
prakartėlėmis. Pati didžiausia 
muziejaus prakartėlė jau iške-
liavo į Nepriklausomybės aikš-
tę. Dar septyniolika kolekcijos 
eksponatų džiugins Marijam-
polės žmones. Atskiros kolek-
cijos prakartėlės skolinamos 
įvairiausioms šalies bažnyčioms 
– nuo Kamajų iki Vilniaus.

Didžiausia – 
judanti prakartėlė
Kvapą gniaužiančiu grožiu 

stebina tik šiomis dienomis į 
muziejų atkeliavusi Vytauto Jac-
kūno dvejus metus kurta prakar-
tėlė. Ji ypatinga daug kuo. Jei 
žiūrovas prisiartina, kūdikėlis 
Jėzus ima lopšelyje suptis, o an-
gelai – pleventi sparnais. Žino-
vus stebina egzotika – šalia jau 
įprastų jautuko, avelių, sarginio 
šuns prakartėlėje yra ir egzotiš-
kas gyvūnas – dramblys. Muzie-
jininkė Giedrė Spundzevičienė 
ragino tuo nesistebėti. Tarp V. 
Jackūno konsultantų kuriant šią 
prakartėlę buvo ir jo brolis dva-
sininkas, kuris įsigilino į pačių 
ankstyviausių prakartėlių siuže-
tus. Ir juose dramblio figūrėlė 
buvo įprasta.

Fantastiško grožio darbas, be 
abejo, bus vienas iš favoritų lai-

mėti 250 Eur pagrindinę konkur-
so premiją. Dėl pagrindinio prizo 
viso konkuruos 46 darbai ne tik 
iš Lietuvos, bet ir iš Latvijos. 

Iš kaimyninės šalies atkelia-
vo... megzta prakartėlė, taip pat 
keramikinė. Daugiausia prakar-
tėlių – medžio drožiniai. Juose 
išradingai išnaudoti medienos 
ypatumai. Taip pat yra veltų, 
keramikinių, pieštų prakartėlių. 
Netgi prakartėlė – meduolinis 
namelis.

Pati mažiausia, ant degtu-
ko sutupdyta Anelės Čirūnaitės 
prakartėlė. Kad būtų patogiau ją 

įžiūrėti, šalia padėta lupa. 

Didžiulis darbas
Rokiškio krašto muziejaus 

direktorės pavaduotoja Dalia 
Kiukienė neslepia: surengti kon-
kursinę parodą buvo didžiulis 
darbas. „Skelbimą parašyti ne-
pakanka. Reikia žmones skatinti, 
kviesti, prašyti joje dalyvauti“, – 
sakė pašnekovė.

Paroda labai demokratiška: 
joje tinka ir pripažintų meistrų, ir 
pradedančiųjų kūrėjų: mokslei-
vių, darželinukų darbeliai. 

Kadangi Rokiškio krašto mu-

ziejus kaupia unikalią prakartė-
lių kolekciją, ir šioje parodoje 
yra ją papildyti vertų darbų. To-
dėl muziejininkai kviečia mece-
natus, geros valios žmones pa-
dovanoti gražiausias prakartėles 
savajam miestui, ar bent įsigyti 
jas sau. Taip pat būtų smagu, jei 
geradariai paskatintų meistrus 
piniginiais ar daiktiniais prizais. 

Grožėtis – 
nuo gruodžio 10-osios
Rokiškėnai, jei nepasikeis 

karantino sąlygos, prakartėlė-
mis grožėtis galės nuo gruodžio 
10-osios. Nuo tada planuojama 
muziejus atverti šeimoms, pavie-
niams lankytojams. Muziejinin-
kai neslepia: vienu metu, išlai-
kydami reikalaujamus atstumus, 
galėtų sales lankyti daugiau nei 
100 žmonių, ir maršrutai būtų or-
ganizuojami taip, kad lankytojai 
nė nesusitiktų. 

O kol laukiama, kada muzie-
jus atvers duris, dalis kolekcijos 
prakartėlių puošia Krašto muzie-
jaus pastatų langus. Temstant jos 
apšviečiamos, taip kuriant jau-
kią, šiltą atmosferą vaikščiojan-
tiesiems muziejaus teritorijoje. 

Taigi, rokiškėnai kviečiami 
bent pro langus pasigrožėti pra-
kartėlėmis ir laukti, kada jas bus 
galima pamatyti iš arti.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Susisiekite su mumis telefonu +370 666 76777 el. paštu reklama@ro-
kiskiosirena.lt ir mes viską padarysime už Jus.

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

www.prenumeruok.lt.
Dirbame Jums ir informuojame apie svarbiausias naujienas Rokiškyje, Lie-

tuvoje ir pasaulyje.
Jas galite skaityti www.rokiskiosirena.lt bei Facebook profilyje.
Asmeninius skelbimus kviečiame talpinti www.rokiskiosirena.lt svetai-

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

Prenumeruokite laikraštį 
„Rokiškio Sirena“ 
neišeidami iš namų!

Artėja Stebuklų laikas. Kai atgimsta Gyvieji paveikslai...
Rokiškio Eglės įžiebimo 

vakarą, gruodžio 4 die-
ną, šalia Nepriklausomy-
bės aikštės paslaptingoje 
vietoje,  jaukiai įsikurs iš 
Rokiškio kilęs Vyriausia-
sis Lietuvos senelis Kalėda 
ir tiesioginės transliacijos 
metu sveikins visus mus su 
artėjančiomis šventėmis.

Eglutės įžiebimą lydės 
Gyvieji paveikslai, atgyjan-
tys tik šį vakarą ir įkurdinti 
skirtingose miesto vietose:

Du Gyvieji paveikslai 
įsikurs Nepriklausomybės 
aikštėje: Pirmasis šalia įspū-
dingosios Prakartėlės, kuri  
sukurta Rokiškio krašto mu-
ziejuje plenero metu: išpil-
dyta sena muziejininkų sva-
jonė –  sukurtas įspūdingo 
dydžio meno kūrinys. Pasak 
muziejininkų, ši prakartėlė 
ne tik papildys muziejuje 
sukauptą kolekciją, bet bū-
tent šią  dieną Prakartėlė bus 
išeksponuota pirmą kartą bū-

tent Nepriklausomybės aikš-
tėje. Rokiškio kultūros centro 
techniniai darbuotojai kartu su 
Eugenijumi  Deksniu ir daili-
ninku scenografu Sigitu Daš-
čioru pagamino eksponavimui 
skirtą dekoraciją,. Vėliau pra-
kartėlę bus galima eksponuoti 
viešose miesto erdvėse, baž-
nyčiose, kituose miestuose, 
reprezentuoti Lietuvos dailę 
kitose šalyse, mat ją sudaran-
čių figūrų dydis  siekia du me-
trus. Plenero metu iš ąžuolo 
prakartėlę kūrė Lietuvoje ge-
rai žinomi menininkai, pelnę 
įvairius tautodailės apdovano-
jimus, parodų laureatai ir pri-
zininkai: Saulius Lampickas, 
Adolfas Teresius, Rimantas 
Zinkevičius, Artūras Janickas, 
Gintaras Varnas, Eduardas Ti-
tas ir plenero kuratorius Kęs-
tutis Krasauskas.

Antrasis, pagrindinis Gy-
vasis paveikslas  šventinę 
nuotaiką kurs šalia įspūdin-
gosios Kalėdų eglės, ypatingą 
šilumą ir gerą nuotaiką skleis 

patiems mažiausiems.
Šalia Rokiškio krašto mu-

ziejaus vartų užburiančiu 
šventiškai puošniu polonezo 
ritmu sužavės trečiasis Gy-
vasis paveikslas, o dar vienas 
pilnas netikėtumų Gyvasis pa-
veikslas gera emocija suspin-
dės Savivaldybės aikštėje.

Visos šios šventinės vietos 
bus virtualiai aplankytos tie-
sioginės transliacijos metu, o 
jei vis dėlto nekantriausieji 
norės įspūdingą eglę ir Gy-
vuosius paveikslus apžiūrėti 
patys gyvai, organizatoriai 
pataria tai daryti pravažiuo-
jant automobiliu, tačiau nesi-
būriuojant renginių vietose.

Gyvųjų paveikslų idėją su 
didele meile sukūrė Rokiškio 
kultūros centras, režisierė 
Neringa Danienė.  Idėją iš-
pildė  meno kolektyvų va-
dovai ir darbuotojai, Bajorų 
Lėlių teatras ČIZ (režisierė 
Nijolė Čirūnienė) ir Sporti-
nių šokių šokėjų poros.

Rokiškio KC inform.

Kraujo komponentų po-
reikis išlieka aktualus ir 
karantinas NKC darbo ne-
sustabdo – kraujo kompo-
nentai ir toliau pristatomi 
gydymo įstaigoms. Kraujo 
nuolat reikia neatidėlioti-
niems ir gyvybiškai svar-
biems atvejams – žmonėms 
po nelaimingų atsitikimų, 
traumų, nudegimų, taip pat 
gimdymo metu, kraujo vėžiu 
ir kitomis sunkiomis ligomis 
sergantiems pacientams. 

„Karantino laikotarpiu la-
bai sunku sukaupti didesnį 
kiekį kraujo komponentų at-
sargų, artėjant šventiniam lai-

Rokiškėnai kviečiami aukoti kraujo
kotarpiui, tikėtina, tai taps dar 
sudėtingiau. Tad jeigu esate 
sveiki ir norite metus baigti 
pakilia nuotaika – labai lau-
kiame Jūsų kraujo donorystės 
akcijoje“ – rokiškėnus į kraujo 
donorystės akciją kviečia Na-
cionalinio kraujo centro Pane-
vėžio filialo donorų organiza-
torius Donatas Šniutė.

Kraujo donorystės akci-
ja Rokiškio kultūros centre 
(Respublikos g. 96) vyks 
gruodžio 8 d., antradienį, 
nuo 10 iki 17 val. Privaloma 
išankstinė kraujo donorų re-
gistracija telefonu: 8 655 43 
757.

Donorams bus skiriamas 

konkretus laikas, kada atvykti, 
siekiant išvengti buriavimosi 
kraujo donorystės patalpoje ar 
laukiamajame.

Aukoti kraujo net ir ka-
rantino metu yra sudarytos 
maksimaliai saugios sąlygos. 
NKC nėra gydymo įstaiga, 
tad sergančiųjų ten nesutiksi-
te – aukoti kraujo prašoma tik 
visiškai sveikų žmonių. Be to, 
yra atliekamas profilaktinis 
NKC darbuotojų tyrimas nuo 
COVID-19, centras taip pat 
laikosi rekomendacijų, kad 
būtų užtikrinta maksimaliai 
saugi aplinka tiek donorams, 
tiek darbuotojams.

NKC inform.

Rokiškyje – artėjančios šventės ženklai

Rokiškio Nepriklausomy-
bės aikštėje jau sumontuota 
prakartėlė. Ją spalį vykusio 
plenero metu sukūrė žinomi 
šalies medžio drožėjai. Visu 
grožiu naująją unikalią 
prakartėlę rokiškėnai pir-
mą kartą pamatys gruodžio 
4-ąją, kai bus įžiebta miesto 
eglutė.

Prakartėlė atgis šventinės 
tiesioginės transliacijos metu. 
Kaip sakė Kultūros centro 

direktorė Vaiva Baltrūnai-
tė-Kirstukienė, eglutės įžiebi-
mo metu bus daug sveikinimų, 
staigmenų, kurias pamatys 
tik tie, kurie stebės šventinę 
transliaciją. Visų šventės ak-
centų ji neišdavė – lai jie būna 
mieli, smagūs ir netikėti. 

Kurią valandą bus įžiebta 
miesto eglutė – rokiškėnai su-
žinos tik gruodžio 4-ąją, likus 
kelioms valandoms iki virtu-
alaus renginio. Taip daroma, 
nes siekiama užtikrinti žmonių 

saugumą: išvengti didesnio 
telkimosi aikštėje, būriavimo-
si. Rokiškėnai primygtinai ra-
ginami likti namuose ir šventę 
stebėti nuotoliniu būdu.

Gražiąja prakartėle bus 
galima gėrėtis Nepriklauso-
mybės aikštėje kone pusantro 
mėnesio. Mat planuojama, 
kad ji aikštę puoš netgi po 
Trijų karalių, minimų sausio 
6-ąją.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Suskaičiuota bebrų padaryta žala: teko 
atsisveikinti su 27 medžais

Rokiškio krašto muzie-
jus skaičiuoja, kad bebrų 
eibės kainavo daugiau nei 
800 eurų – tiek atsiėjo žvė-
relių pagraužtų medžių 
aplink dvaro tvenkinius 
nupjovimas ir sutvarky-
mas. Viso atsisveikinta su 
27 medžiais. 

Bebrų meniu buvo 
prašmatnus ir įvairus: jie 
lepinosi liepomis, uosiu, 
guoba, pora klevų, keletu 
žilvičių. 

Rokiškio krašto muzie-
jaus ūkio skyriaus vedėjas 
Valentinas Skeirys „Rokiš-
kio Sirenai“ pasakojo, kad, 

žinoma, galima pasidžiaugti, 
kad dvaro tvenkiniuose be-
brų bent jau kol kas neliko. 
Tačiau muziejininkai spėja, 
kad, kaip patarlė sako, šventa 
vieta tuščia nebus. Visai neto-
liese, Rokiškio ežere įsikūru-
sios gausios bebrų šeimynos. 
Ir kažin, ar bent viena iš jų 
artimiausiu metu nesusigun-
dys vėl apygvendinti dvaro 
tvenkinius.

O kol kas muziejininkai 
nekantriai laukė kiek tvirtes-
nio šaltuko, kad galėtų paša-
linti jau sugautų bebrų eibes. 
Anksčiau medžių pjovimo 
darbų pradėti nebuvo galima: 
pjovimui ir išvežimui skir-

ta technika, kol nepašalę, 
tiesiog išniokotų vėžomis 
dvaro tvenkinių aplinką. O 
dabar jau laikas palankus. 
Nusamdyta įmonė, kuri ir 
medžius nupjovė, ir juos iš-
veš, ir šakas sutvarkys. Be 
to, ne taip lengva tuos me-
džius nupjauti: nemažai jų 
išaugo ant tvenkinių šlaitų, 
todėl sudėtinga prie jų pri-
eiti. 

Pavasarį bus svarstoma, 
kaip atkurti bebrų suniokotą 
dvaro tvenkinių aplinką: ar 
bus sodinami, ir jei bus so-
dinami, tai kokie medžiai. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

qNaujienos 
qSkelbimai

qVideo 
ir fotogalerijos
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Rajono savivaldybėje komunikacija jau nebebus saviveiklos sritimi – 
steigiamas ją koordinuosiantis skyrius

Ir išorinė, ir vidinė ko-
munikacija jau seniai tapo 
neatsiejama bet kokios įmo-
nės ar įstaigos veiklos dali-
mi. Rajono savivaldybėje 
įsteigtas naujas – Komuni-
kacijos ir kultūros – skyrius 
rūpinsis daugybe sričių: 
nuo informacijos, pateikia-
mos vaizdo ekranuose, iki 
Rokiškio reprezentavimo 
Lietuvoje ir už jos ribų.

Nebus papildomų etatų
Rajono savivaldybės 

administracijos direktorius 
Andrius Burnickas teigė, kad 
Rokiškio savivaldybė – vie-
na iš nedaugelio, kurioje dar 
nėra tokio skyriaus. Pašne-
kovas neslepia: karantinas, 
su juo susiję ekonomikos 
iššūkiai kelia ir savivaldos 
efektyvumo klausimus: kaip 
išnaudoti esamus resursus, 
sustyguoti ir koordinuoti 
vykstančius procesus taip, 
kad būtų pasiekta maksimali 
nauda. To informacijos sklai-
dos srityje tikimasi iš naujojo 
skyriaus.

Rajono meras Ramūnas 
Godeliauskas tikisi, kad nau-
jojo skyriaus atsiradimas duos 
postūmį didinant Rokiškio ži-
nomumą ir patrauklumą.

Komunikacijos ir kultūros 
skyrius steigiamas panaudo-
jant jau esamus savivaldybės 
išteklius. Į jį pereis Švietimo, 
kultūros ir sporto skyriaus 
kultūros specialistai. Todėl 
pakis ir pastarojo skyriaus pa-
vadinimas: jis bus Švietimo 
ir sporto. Į Komunikacijos ir 
kultūros skyrių taip pat bus 
perkelti ir informacinių tech-
nologijų specialistai. Viso 
jame dirbs penki darbuotojai: 
du informacinių technologi-
jų, du – kultūros, o skyriaus 
vedėjo pareigoms užimti bus 
skelbiamas konkursas.

Šio skyriaus paskirtis – 
dalyvauti formuojant bei 
įgyvendinant rajono savi-
valdybės kultūros ir turizmo 
politiką, informuoti visuome-
nę apie savivaldybės veiklą, 
įtraukti ją į sprendimų priė-
mimą, formuoti savivaldybės 
įvaizdį, ją tinkamai reprezen-
tuoti Lietuvoje ir užsienyje, 
vystyti savivaldybės tarptau-
tinius ryšius, ir dar daug kitų 
funkcijų, įskaitant ir kultūros 
bei turizmo viešąjį adminis-
travimą, prižiūrėti savivaldy-

bės kultūros įstaigas.

Komunikacijoje 
trūko koordinuotos 
veiklos
Tuo, kaip Rokiškio rajo-

nas, jo savivaldybė pristato-
ma Lietuvoje ir pasaulyje, iki 
šiol rūpinosi nemažai specia-
listų. Iš tiesų gi trūko vienin-
gos krypties, veiksmų koor-
dinavimo. O kai kiekvienas 
savivaldybės skyrius, speci-
alistas rajoną reprezentavo, 
kaip sakoma, pagal savo pa-
ties skonį ir išsilavinimą, tai 
ir eklektikos nebuvo išveng-
ta. Pirmieji savivaldybės ban-
dymai tvarkyti ir sisteminti 
komunikacijos procesą buvo 
prieš keletą metų. Tuomet 
buvo įsteigta viešųjų ryšių 
specialisto pareigybė, bet ji 
dėl plačios veiklos ir nedide-
lio atlyginimo buvo nepatrau-
kli. Dabar gi imtasi detalaus 
problemos sprendimo. Ir čia 
rokiškėnai nėra pirmeiviai 
– panašūs skyriai jau kele-
tą metų veikia kitose šalies 
savivaldybėse, pavyzdžiui, 
Anykščių. Taigi ir pasisemti 
patirties yra iš ko.

Kodėl jungiamos komuni-
kacijos ir kultūros sritys? Dėl 
kelių priežasčių. Pirmiausai, 
tai ir iki tol Švietimo, kultū-
ros ir sporto skyriaus speci-
alistai, kuruojantys kultūrą, 
atliko dalį komunikacijos 
specialistų darbo. Jie ir sve-
čių delegacijų vizitus padėjo 
rengti, ir svečius sutikti, ir 
miestą reprezentuojančius 
renginius talkino organizuoti.

Kaip sakė naujojo skyriaus 
vyriausioji specialistė Irena 
Matelienė, tradicija kultū-

ros ir švietimo sritis jungti 
buvo susiklosčiusi tradiciš-
kai. Buvo ir tarpusavio ryšių, 
antai kultūros specialistai do-
mėjosi neformalaus švietimo 
įstaigų veikla, ir pan. Tačiau 
komunikacija yra kur kas 
platesnė sąvoka. Ir kultūrai ji 
dar artimesnė. „Pati savaime 
kultūra yra komunikacija. Juk 
kiekvienam kultūros žmogui 
reikia scenos ir garsiakalbio“, 
– juokavo specialistė. Iš tiesų 
gi komunikacija ir kultūra ne-
įmanomos be viena kitos, ir 
viena kitą papildančios. Ko-
munikacija, kaip žinios per-
nešimo iš siuntėjo gavėjui, 
procesas yra įtakojamas dau-
gybės veiksnių: mentaliteto, 
bendrosios kultūros, tradicjų 
ir kitų niuansų. Tai, kas mums 
įprasta, gražu ir priimtina, 
kitos kultūros žmogui gali 
būti keista, nesuprantama. 
„Komunikacija – tai vartai į 
visuomenę“, – kalbėjo I. Ma-
telienė. Ji atvira: klaidos šioje 
srityje labai matomos ir labai 
skaudžios. „Kaip sakoma, žo-
dis, veiksmas – ne žvirblis, 
paleidęs, pražiopsojęs nei už 
sparnų, nei už uodegos nebe-
pagausi“, – akcentavo ji.

Vidinė ir išorinė 
komunikacija
Vienas esminių naujojo 

skyriaus uždavinių – išorinė 
ir vidinė komunikacija. Nors 
komunikacija dažniausiai 
suprantama kaip pranešimai 
žiniasklaidai, žinutės sociali-
niuose tinkluose, iš tiesų tai 
daug platesnė sąvoka. Tą ak-
centavo ir rajono savivaldy-
bės administracijos direkto-
rius A. Burnickas. Jo teigimu, 

neužtenka tik tiesiog „rapor-
tuoti“ visuomenei, ką savi-
valdybė yra atlikusi, veikia, 
ar planuoja. Reikia kryptin-
gos, kokybiškos, įtraukiančio 
turinio informacijos sklaidos.

Skyrius koordinuos ir in-
formacijos „vaikščiojimą“ 
tarp savivaldybės skyrių, sa-
vivaldybei pavaldžių įstaigų. 
Tai ir profesionali pagalba 
specialistams, kaip geriau-
siai, tinkamiausiai pateikti 
žinias visuomenei apie vyk-
domus projektus, idėjas, su-
manymus. „Negalima spręsti 
apie visuomenės reakciją į 
vienokį ar kitokį darbą tik 
pagal komentarus sociali-
niuose tinkluose, ar retokas 
gyventojų apklausas. Turime 
ir efektyviai pristatyti darbus 
bei planus, ir užtikrinti grįž-
tamąjį ryšį iš visuomenės“, – 
sakė A. Burnickas. Jis akcen-
tavo, kad koordinacija būtina 
ir tarp savivaldybei pavaldžių 
įstaigų. „Rengiant, svarstant 
projektus matoma, kiek daug 
laiko ir žmogiškųjų resursų 
išeikvojama daryti tai, ką ki-
tos įstaigos daro geriau, efek-
tyviau. Tikslas – pasiekti, kad 
bendrus darbus įstaigos dary-
tų ne skyrium, o sutelkę savo 
jėgas“, – komentavo adminis-
tracijos direktorius.

Tai ir rajono savivaldybės 
komunikacijos kanalų – nuo 
švieslentės iki svetainės, pa-
skyrų socialiniuose tinkluose 
vystymas taip, kad jie būtų 
efektyvūs, teiktų naudą rajo-
no gyventojams.

Svarbu ir tai, kaip aktualūs 
klausimai pateikiami visuo-
menei, ar ji tik formaliai, ar 
iš tiesų įsitraukia į siūlomas 

diskusijas. Ar tokios diskusi-
jos pasiekia tikslines grupes, 
ar užtikrinamas grįžtamasis 
ryšys. Visa tai ir bus naujojo 
skyriaus darbai.

Skyrius koordinuos ir 
svarbios informacijos inves-
tuotojams, grįžtantiems emi-
grantams ir kitoms tikslinėms 
grupėms pateikimą.

Palaikys ryšius
Nors šiandieninė komuni-

kacija dažniausiai supranta-
ma kaip komunikacija elek-
troninėje erdvėje, skyrius 
dėmesio skirs ir kitiems ne 
mažiau svarbiems dalykams.

Štai Rokiškis bičiuliaujasi 
su daugybe užsienio miestų. 
I. Matelienė neslėpė: dauge-
lyje išvykų mūsų meno, kul-
tūros žmonės yra sublizgėję. 
Bet ar visuomet geras įspū-
dis, beprasidedanti partne-
rystė, bičiulystė išugdoma į 
abipusiai naudingus draugiš-
kus santykius? Galbūt juose 
galima ieškoti ir platesnių, 
ne tik kultūros, ar verslo gali-
mybių. Galbūt tokie santykiai 
yra pirmasis atvertas langas 
užsienio investicijoms mūsų 
rajone. Tačiau, kad geri no-
rai virstų konkrečiais darbais, 
reikalingas kryptingas, nuo-
seklus darbas.

Štai dabar netgi svečių 
delegacijų priėmimas – įvai-
rių specialistų darbas. Nors 
stengiamasi nuoširdžiai, 
svarbu, kad tokia veikla būtų 
koordinuojama, būtų vienose 
rankose: nuo stalo kortelių 
gamybos, iki reprezentacinių 
dovanų. Ir tos dovanos taip 
pat turi būti vieningo stiliaus, 
teminės, reprezentuojančios 
mūsų rajoną, jo žmonių kūry-
biškumą ir gebėjimus.

Rajono meras R. Gode-
liauskas ne kartą akcenta-
vo, kad svarbu ir ryšiai su 
kraštiečiais, gyvenančiais 
didmiesčiuose, užsienyje. 
Nors populiaru sakyti, kad 
emigrantai laukiami, tačiau 
jų grįžimui reikia padaryti 
daug namų darbų: pasirūpinti 
aiškia, vieninga, jų interesus 
atitinkančia informavimo sis-
tema, megzti ryšius su užsie-
nio lietuvių organizacijomis, 
kraštiečių diaspora.

Kaip „parduoti“ 
Rokiškį?
Viena svarbiausių sri-

čių, kuriose proveržis labai 
laukiamas – žinoma, verslo 
skatinimas, užsienio inves-
ticijos. Rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus 
pavaduotojas Valerijus Ran-
cevas kalbėjo apie tai, kad 
dėl investicijų, dėl idėjų kon-
kuruoja ne tik atskiros šalys, 
bet ir mūsų šalies miestai. 
Prekės ženklo rinkodara da-
bar jau būdinga ne tik įmo-
nėms, bet taikoma ir mies-
tams, net valstybėms. Todėl 
reikia kurti matomą, atpažįs-
tamą Rokiškio, kaip patrau-
klaus miesto, ženklą. Jį de-
ramai įvairiausiais kanalais 
pristatyti užsienio ir vietos 
investuotojams. Taip pat vie-
ningas, aiškiai suprantamas 
ir identifikuojamas Rokiškio 
vardas leis vystyti stipriąsias 
jo ekonominės, kultūrinės 
veiklos puses. Tokias kaip te-
atrų festivalis, turtinga archi-
tektūra ir paveldas, krašto-
vaizdžio turtai. Tereikia visa 
tai jungti į vientisą strategiją 
ir reklamuoti ne kiekvienai 
įstaigai skyrium, pagal turi-
mas galimybes ir išteklius, o 
bendrai, viena kitą papildant, 
taikant į tikslines auditori-
jas. Kitaip sakant, aštrioje 
ir įtemptoje konkurencijo-
je bandyti šalies ir užsienio 
visuomenėms bandyti kuo 
efektyviau „parduoti“ Ro-
kiškį: vystyti jo, kaip prekės 
ženklo, idėją, kurti jo vertę, 
didinti atpažįstamumą.

Komunikacijos kanalai, 
pasak V. Rancevo, skirti ne 
tik skleisti žinią apie Rokiškį, 
bet ir jo žmonėms palengvin-
ti prieigą prie kitų miestų, 
kitų šalių teikiamų galimy-
bių. Pavyzdžiui, ar rajono 
verslininkams nebūtų įdomi 
galimybė dalyvauti mokymų, 
seminarų platformose? Ar jie 
patys turi laiko ieškoti tokių 
mokymų? O koordinuojant 
veiksmus, mezgant ryšius su 
kitų miestų savivaldybėmis, 
įstaigomis, galima pasiekti, 
kad, pavyzdžiui, rajono savi-
valdybės tinklalapis taptų ne 
tik nuveiktų darbų ataskaitų 
talpinimo priemone, bet ir 
platforma, kurioje būtų aibė 
įvairiapusės vertingos infor-
macijos.

Ir tokių informacijos ka-
nalų, kuriuos galės išnaudoti 
naujasis skyrius – gausybė.

Užs. 1205

BALDAI

• Puikios būklės kėdę su ratukais. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 623 05 235. 

Rokiškis
• Baldų komplektą. 8 dalių, 
pagamintas Lietuvoje, Minijos 
baldų gamykloje, viena spinta 
kampinė. Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 687 91 742.  
Rokiškis
• Baldus verandai, lauko terasai, 
sodo nameliui. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 682 11 040. Rokiškis
• Dviaukštę lovą su čiužiniais. 
Kaina 93 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Miegamą kampą. Kaina 280 Eur. 

Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Miegamą fotelį. Gulima dalis 
- 100 cm, su šonais - 140 cm. 
Kaina 115 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Plačią sofą - lovą su dėže 
patalynei. Kaina 115 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Fotelius po 42 Eur. Sofą - lovą 
115 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Kilimą. Kaina 18 Eur. 
 Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Dvigulę lovą. 140 cm pločio 

čiužinys. Kaina 168 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Staliuką, kuri galima padidinti, 38 
Eur. Kampą - 380 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Nedidelį, miegamą kampą su dėže 
patalynei. Kaina 210 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Naudotą, uosinį valgomojo 
komplektą. Puikios būklės. Ištiestas 
200/90 cm, neištiestas 160/90 cm. 
Kaina 360 Eur. Tel. 8 650 28 445. 
Rokiškis
• Naudotą staliuką, puikios būklės. 

Kaina 35 Eur. Tel. 8 650 28 445. 
Rokiškis
• Geros būklės kavos staliuką su 
minimaliu defektu. Kaina derinama. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 605 98 819. 
Rokiškis
• Naują dvigulę lovą, 140×190. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 644 79 611. 
Rokiškis
• Parduoda minkštą kampą, yra 
miegama dalis ir patalynės dėžė 
(kampas nuotraukoje išskleistas). 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 699 53 981. 
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Naudotą, geros būklės šildymo 
katilą Dakon 32. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 622 37 821. Rokiškis
• Naudotą dujinę viryklę su 
elektrine orkaite Hanza. Veikianti. 
Tel. 8 687 16 052. Rokiškis
• Tarkavimo mašiną. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Kavos aparatą Krups. Visi priedai, 
instrukcija. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 610 44 293. Rokiškis
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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvar-
kymo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 34 straipsnio 15 dalimi Valstybinė 
energetikos reguliavimo taryba 2020 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. O3E-1249 nu-
statė UAB Rokiškio vandenys” naujas geriamojo vandens tiekimo,  nuotekų tvarkymo 
bei paviršinių nuotekų tvarkymo bazines kainas trejų metų laikotarpiui, kurios įsiga-
lioja nuo 2021 m. sausio 1 d. Naujomis kainomis bus atsiskaitoma už sausio mėnesį 
suvartotą geriamąjį vandenį, nuotekų tvarkymą ir paviršinių nuotekų tvarkymą.

1. Daugiabučių namų gyventojams, perkantiems geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute

Mato 
vnt.

Kaina
be PVM

Kaina
su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo  kaina iš to skaičiaus: Eur/m³ 1.80 2.18
geriamojo vandens tiekimo Eur/m³ 0.75 0.91
nuotekų tvarkymo Eur/m³ 1.05 1.27

3 Abonentams. Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, 
įrengimo ir eksploatavimo mokestis

Mato vnt. Kaina
be PVM

Vidutinis Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, 
įrengimo ir eksploatavimo mokestis apskaitos prietaisui per 
mėnesį, diferencijuojant jį pagal apskaitos prietaisų diametrus:

Eur/ 
apskaitos 
priet. mėn.

2.53

Ø 15 mm 2.28
Ø 20 mm 2.32
Ø 25 mm 2.69
Ø 32 mm 2.69
Ø 40 mm 2.71
Ø 50 mm 6.13
Ø 80 mm 5.58
Ø 100 mm 5.40
Ø 150 mm 6.47
Ø 250 mm 33.06

1. Daugiabučių namų gyventojams, perkantiems 
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
paslaugas bute

Mato vnt. Kaina
be PVM

Kaina
su PVM

Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, 
įrengimo ir eksploatavimo mokestis

Eur/butui 
per   mėn.

1.17 1.42

2. Individualių namų gyventojams, perkantiems 
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
paslaugas įvaduose

Mato vnt. Kaina
be PVM

Kaina
su PVM

Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, 
įrengimo ir eksploatavimo mokestis

Eur/butui 
per   mėn.

0.82 0.99

3. Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina 
abonentams,perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo 
paslaugas

Mato vnt. Kaina be PVM
Eur/m³ 0.04

1. Abonentams,perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei  perkantiems 
geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams

Mato 
vnt.

Kaina
be PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina iš to skaičiaus: Eur/m³ 1.84
geriamojo vandens tiekimo Eur/m³ 0.84
nuotekų tvarkymo Eur/m³ 1.00

2. Abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir 
tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį , skirtą karštam 
vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai 
paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade

Mato 
vnt.

Kaina
be PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina iš to skaičiaus: Eur/m³ 1.73
geriamojo vandens tiekimo Eur/m³ 0.73
nuotekų tvarkymo Eur/m³ 1.00

4. Mokesčiai už padidintą ir specifinę taršą Mato vnt. Kainabe PVM
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės 
(350mg/l) taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą

Eur/m³ 0.018

Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės 
(350mg/l) taršos skendinčių medžiagų koncentracijos 
padidėjimą

Eur/m³ 0.011

Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės 
(50mg/l) taršos bendrojo azoto koncentracijos padidėjimą

Eur/m³ 0.002

2. Individualių namų gyventojams, perkantiems geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas įvaduose

Mato 
vnt.

Kaina
be PVM

Kaina
su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo  kaina iš to skaičiaus: Eur/m³ 1.76 2.13
geriamojo vandens tiekimo Eur/m³ 0.74 0.90
nuotekų tvarkymo Eur/m³ 1.02 1.23

Nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigalioja naujos geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir paviršinių nuotekų tvarkymo 
bei geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros paslaugų kainos

Gyventojams

Gyventojams

Įmonėms

Įmonėms

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straips-
nio 30 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos geriamojo van-
dens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 12 punktu,  Vals-
tybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimu 
Nr. O3E-91 „Dėl Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo 
ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ ir  at-
sižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Rokiškio vandenys“ 2020 m. 
lapkričio 9 d. raštą Nr. 77 „Dėl UAB „Rokiškio vandenys“ geriamojo vandens 
tiekimo apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokes-
čio nustatymo“, Rokiškio rajono savivaldybės taryba 2020m. lapkričio 27 d. 
sprendimu Nr. TS- 297 nustatė geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigiji-
mo, įrengimo ir eksploatavimo bazines kainas trejų metų laikotarpiui, kurios 
įsigalioja nuo 2021 m. sausio 1 d. 

Daugiau informacijos:
 www.rokvandenys.lt 

 • Iš Rokiškio rajono individualių namų valdų gyventojų šios atliekos bus 
renkamos pagal mišrių atliekų išvežimo iš individualių konteinerių grafiką, 
išskyrus gyventojus kuriems komunalinės atliekos renkamos gruodžio 25 dieną, 
jiems didelių gabaritų atliekos bus renkamos sausio 22 d.
•  Iš Rokiškio miesto individualių ir daugiabučių namų valdų gyventojų – Rokiškio 
miesto teritorija (prie bendro naudojimo konteinerių) - gruodžio 18 d.
• Iš Juodupės individualių ir daugiabučių namų gyventojų - Taikos g. 15A, 
Juodupė (prie bendro naudojimo konteinerių) gruodžio 7 d.  
Atliekos pradedamos rinkti 7 val.
 Išsamesnė informacija teikiama telefonu 71181.

 AB „Rokiškio komunalininkas“  direktorius
 Informuojame, kad asmenys, atsikratantys atliekomis nepaisydami 

Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų, baudžiami administracine tvarka.

AB „Rokiškio komunalininkas“ gruodžio mėnesį iš Rokiškio miesto ir rajono 
gyventojų apvažiavimo būdu nemokamai rinks didelių gabaritų, buities 
pavojingų, buityje susidarančių elektros ir elektroninės įrangos, tekstilės  
atliekas bei lengvųjų automobilių 5 vnt. padangas.

Užs. 1204

Rokiškio rajono savivaldybės 
administracija skelbia atranką į 
Turto valdymo ir ūkio skyriaus 
vyriausiojo specialisto (koeficientas 
– 7,10 karjeros valstybės tarnautojas) 
pareigoms užimti. 

Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savivaldybės 
interneto svetainėje adresu http://www.rokiskis.lt.

Užs.1206

• Parduoda tik 2 mėn. naudotą 
skalbimo mašiną Beko. Kaina 160 
Eur. Tel. 8 699 53 981.  
Rokiškis
• Orkaitę su visais priedais. 
Lengvai galima pernešti, nesunki, 
funkcijos-laikmatis, temperatūra, 
ir kuri pusė šildo . Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 655 12 035. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanojamos statybinės 

medienos atliekos malkoms.  
Tel. 8 683 72 277. Rokiškis
• Dovanoju žurnalus Stilius.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Vyrišką, žieminę striukę. Kaina 
33 Eur. Tel. 8 625 81 278.  
Rokiškis
• Šventines sukneles.  
Tel. 8 621 52 675. Rokiškis
• Striukę. S dydis, 10 Eur.  

Tel. 8 621 52 675. Rokiškis
• Patraukliomis kainomis, vilnos/
pusvilnės audinius ir verpalus. 
Produkcijos įsigyti galima 
Juodupėje, iš anksto susitarus 
telefonu. Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 682 45 001. Rokiškis
• Labai šiltą, švelnų ir minkštą 
megztinuką berniukui. Dydis - 92. 
Kaina 4 Eur. Tel. 8 615 16 534. 
Rokiškis
• Batukus berniukui. Tinka į 

darželį. Dydis - 23. Kaina 4 Eur. 
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Naują, nenešiotą, šiltą kepurytę 
berniukui. Dydis 92 - 98. Kaina 4 
Eur. Tel. 8 615 16 534.  
Rokiškis
• Šiltą striukytę berniukui. Tinka 
žiemai. Kakliukas status, užsisega 
užtrauktuku ir papildomai dar 
lipdukais užsiklijuoja. Dydis 92 - 
98. Kaina 5 Eur. Tel. 8 615 16 534. 
Rokiškis
• Įvairius vaikiškus rūbelius 
mergaitėms nuo 1 iki 3 metų. 
Maišas 10 Eur, galima rinktis 
atskirai. Tel. 8 606 20 232. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Automagnetolą Kenwood KDC-
PSW9531 (su delfinais). Yra 
distancinis pultelis, Viskas veikia. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 687 27 117. 
Rokiškis

• Sony muzikinį centrą. Groja 
gerai, diskai veikia, tik kasetės ir 
pultas neveikia, yra Aux jungtis. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 693 04 817. 
Zarasai

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Gražius, jaunus, jau giedančius 
gaidžius ( pavasariniai). Galima 
rinktis iš 5. Kaina 5 Eur. "Tel. 8 
625 50 844. Rokiškis
• Triušius (5 mėn.) ir jų skerdieną. 
1kg - 6 Eur. Tel. 8 692 45 152. 
Rokiškis
• Pieninių veislių buliuką. Kaina 
120 Eur. Tel. 8 623 39 487. 
Rokiškis

• Veršingą, žalą telyčią. Veršiuosis 
gruodžio 25 d. Tel. 8 676 43 327. 
Rokiškis
• Žalmargę telyčią. 17 mėn. Motina 
džersių veislės.. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 620 50 914. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau  darbo. Galiu prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmogų arba 
slaugyti ligonį. Tel. 8 626 90 489. 
Rokiškis
• 42 metų moteris ieško darbo.  
Tel. 8 607 91 925. Rokiškis
• Ieškau darbo puse etato.  
Tel. 8 663 75 131. Rokiškis
• 34 metų vyras ieško bet kokio 
darbo. Turiu  B kategorijos 
vairuotojo pažymėjimą. Esu dirbęs 
autokrautuvo vairuotoju.  
Tel. 8 658 50 477. Rokiškis
• Ieškau traktorininko darbo, turiu 
Tr1, Tr2, taip pat autokrautuvo 
vairuotojo pažymėjimą, be to, 
galiu dirbti šaltkalviu ar statybose. 
Amžius 50 m. Tel. 8 693 53 475. 
Rokiškis
• Ieškau darbo Rokiškje ar aplinkui. 
Gali būti laikinas darbas. Jei turite 
kokios nors informacijos apie 
siūlomus darbus, būčiau labai 
dėkingas jeigu paskambintumėte. 
Tel. 8 646 51 495. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Įmonė Klaipėdos apskrityje 
ieško ekskavatoriaus mašinisto. 



6 psl.

Nepriklausomas rajono laikraštis

 2020-12-04

Reikalinga darbo patirtis. 
Suteikiamas gyvenamas plotas. 
Kaina 1000 Eur. Tel. 8 670 39 788. 
Rokiškis
• Siūlomas darbas miškavežio 
vairuotojui. Darbas 
manipuliatoriumi. Vilkiko-
miškavežio vairuotojui, šaltkalviui-
remontininkui, darbas susijęs su 
vilkikų remontu, darbininkui dirbti 
malkų pjovimo-skaldymo aparatu. 
Tel. 8 687 33 067. Rokiškis
• Reikalingi darbuotojai, 
pagalbiniai darbuotojai statybose. 
Lauko ir vidaus darbams.  
Tel. 8 655 99 044. Rokiškis
• Skubiai reikalingi ūkio 
darbuotojai, karvėms melžti ir 
kitiems darbams Airijoje, Maote 
mieste. Reikalingas verslo 
liudijimas arba individualios 
veiklos pažymėjimas. Reikalinga 1 

m. patirtis, anglų k. Atlyginimas - 
9,5-10 Eur/val (neto). Kaina 1500 
Eur. Tel. 8 611 45 080.  
Rokiškis
• Skubiai reikalingi ūkio 
darbuotojai grybams rinkti, darbui 
Švedijoje, Landskrona mieste. 
Reikalinga 1 m. patirtis, anglų k. 
Atlyginimas - 9,5 Eur/val (neto). 
Atlyginimas mokamas kas mėnesį. 
Kaina 1700 Eur. Tel. 8 611 45 080. 
Rokiškis
• Skubiai reikalingi du plataus 
profilio statybininkai darbui 
Švedijoje, Hedemora mieste. 
Dirbantiems su verslo liudijimu 
arba individualios veiklos 
pažymėjimu. Reikalinga 3 m. 
patirtis, anglų k. Atlyginimas - 13 
Eur/val (neto). Kaina 2600 Eur.  
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
• Skubiai reikalingi metalinių 
detalių paruošėjai - dažytojai 
darbui Švedijoje, Stocholm mieste. 
Darbas su verslo liudijimu arba 
individualios veiklos pažymėjimu. 
Reikalinga 5 m. patirtis, anglų 
k. Atlyginimas - 13-15 Eur/val. 
(neto). Kaina 2600 Eur.  
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
• Reikalinga moteris slaugyti 
ir kartu gyventi su senyvo 
amžiaus močiute darbo dienomis, 
savaitgaliai laisvi. Anykščių raj. 
Svėdasų sen. +37061298820.  
Tel. 8 629 43 856. Anykščiai

PASLAUGOS

• Atliekame minkštų baldų, kilimų, 
kėdžių, čiužinių ekologinį/cheminį valymą karštais garais. Atvykstame 

į Jūsų namus Jums patogiu laiku. 
Važiuojame ir į rajono miestelius ar 
kaimus. Tel. 8 625 20 002.  

Rokiškis
• Atlieku vidaus apdailos darbus. 
Tel. 8 614 21 827. Rokiškis
• Statome pirtis, pavėsines pagal 
užsakovų pageidavimus.  
Tel. 8 624 65 221. Rokiškis
•  Esame didelę patirtį sukaupę 
šildymo, vėdinimo ir oro 
kondicionavimo  specialistai. Savo 
klientams siūlome ne tik įrenginius, 
bet ir sprendimus, kurie palengvins 
gyvenimą bei leis pajusti tobulą 
komfortą. Tel. 8 605 68 654. 
Rokiškis

PERKA

• Perku automobilį Niva.  
Tel. 8 687 18 365. Rokiškis
• Domina senas prižiūrėtas 

automobilis ar motociklas.  
Tel. 8 603 09 633. Rokiškis
• Perka naujas arba naudotas 
molines senovines plytas. 
Reikalinga 500 vnt.  
Tel. 8 624 62 178. Rokiškis

KITA

• Kviečiai 8 Eur/50 kg, miežiai 7 
Eur/50 kg. Miltai kviečių 9 Eur/50 
kg, miežių 8 Eur/50 kg. Kazliškio 
sen. Kaina 8 Eur. Tel. 8 615 46 365. 
Rokiškis
• Parduotuvines svarstykles iki 500 
kg. Tel. 8 640 92 444.  
Rokiškis
• Bidonus. Skambinti nuo 17.00 
val. Tel. 8 640 92 444.  
Rokiškis
• Kokybiškus šieno ritinius. Iš 
pastogės. Pakraunu.  
Tel. 8 615 29 342. Rokiškis
• Diskinį pjūklą (zeimerį). Kaina 
100 Eur. Tel. 8 687 16 357. 
Rokiškis
• Įvairius daiktus.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Trifazį diskinį pjūklą (zeimerį). 
Tel. 8 682 22 606. Rokiškis
• Kombinezoną su kailiu šuniukui. 
Ilgis nuo kaklo iki uodegos - 55 cm, 
krūtinė sulenkus - 34 cm. Kaina 18 



7 psl.

Nepriklausomas rajono laikraštis

 2020-12-04

Laisvės g.13

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

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

Eur. Tel. 8 673 32 345. Rokiškis
• Led girliandos lauko ir vidaus 
papuošimui. Vytauto g. 3, Rokiškis. 
Tel. 8 645 56 365. Rokiškis
• Traktoriaus, motobloko magnetą. 
Kaina 11 Eur. Tel. 8 681 55 002. 
Rokiškis
• Elektrodus Esab. Skambinti arba 
rašyti SMS. Yra visokių storių - 
dydžių. Nuo 1,5 mm . Kaina 1 Eur. 
Tel. 8 606 73 678. Rokiškis
• Fotoatelje įsikūrusi 
Nepriklausomybės a. 13 kviečia 
papuošti puodelį norima nuotrauka. 
Tel. 8 647 18 005. Rokiškis
• Solfedžio knygą. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 637 04 291. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Telefonus. Abu kaip nauji. Nokia 
(15 Eur) ir Samsung (12 Eur). 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 605 33 586. 
Rokiškis
• Labai geros būklės telefoną 
Samsung S8. Naudotas dvejus 
metus, pilna komplektacija, 
originalus dėklas. Kaina derinama. 
Kaina 170 Eur. Tel. 8 676 08 776. 
Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
Samsung S8 + su pilna 
komplektacija. Ausinės naujos, 
kroviklis, papildoma atminties 
kortelė, spartus kroviklis, 
apsauginis stiklas. Priedu dėkliuku, 
brangiu stikliuku. Retos spalvos: 
orchidey green. Kaina 235 Eur.  
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• Nokia 6210. Veikia gerai, 
išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 607 91 925. 
Rokiškis
• Samsung A10. Naudotas 2 
savaites, praktiškai naujas, vienas 
įbrėžimams ant ekrano, naudoti 
netrukdo. Kaina galutinė. Kaina 
200 Eur. Tel. 8 624 82 632. 
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• 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, 
kitų preparatų, tačiau pereinamojo 
laikotarpio produkcijos afišuoti 
kaip ekologiškos negalime. 
Pristatau. Kaina 12 Eur.  

Tel. 8 615 46 365. Rokiškis
• Ekologišką medų. 4 Eur/kg. 
Kaina 4 Eur. Tel. 8 611 34 820. 
Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Elektrinius vargonėlius. Kaina 55 
Eur. Tel. 8 637 04 291.  
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Puikioje vietoje esantį, tvarkingą, 
3 kambarių butą Kauno g. 27, 

Rokiškis. Butas pirmajame aukšte, 
daugiabutis statytas 1995 m. Šalia: 
ežeras, mokykla, dvaras. Puikus 
pasirinkimas jaunai šeimai. Kaina 
45000 Eur. Tel. 8 674 02 581. 
Rokiškis
• Garažą prie turgaus.  
Tel. 8 672 34 058. Rokiškis
• Pusantrinį erdvų, 40 kv.m. butą. 
Rokiškyje, Vilties gatvėje. Trečiasis 
aukštas, mūrinis namas. Lieka dalis 
baldų. Pigus išlaikymas. Kaina 
17700 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• Garažą prie autobusų stoties. 
Pakeistas stogas, po visu garažu 
rūsys (būna sausas). Kaina su rimtu 
pirkėju derinama. Kaina 3900 Eur. 
Tel. 8 606 90 921. Rokiškis
• 2 kambarių butą Aukštaičių 
g. 5 aukštas. Neseniai atliktas 
kapitalinis remontas, pakeisti 
vamzdynai, elektra ir apšiltintas. 
48 kv.m. Langai į šiaurę ir į pietus. 
Ramūs, draugiški kaimynai. Geras 
susisiekimas. Butas parduodamas 
su baldais. Kaina 36000 Eur.  
Tel. 8 603 51 552. Rokiškis
• Įvairių dydžių namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos. Graži 
vieta, geras susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė. Tel. 8 657 75 999. 
Rokiškis
• Du galinius garažus Pagojos 
kvartale. Puiki vieta veiklai. Stogai 
sutvarkyti, signalizacija, krosnelė, 
statinė, sutvarkyti įvažiavimai, 
siena negriauta. Galiu ir nuomoti. 
Kaina 5900 Eur. Tel. 8 606 12 490. 
Rokiškis
• Dviejų kambarių butą Bajoruose. 
Šildymas kietuoju kuru, centrinis, 
butas tvarkingas, stiklintas ir 
apšiltintas didelis balkonas, šarvo 
durys, plastikiniai langai, taip 
pat yra 2 garažai, ūkinis pastatas, 
malkinė, žemės sklypai. Kaina 
25999 Eur. Tel. 8 647 62 688. 

Rokiškis
• 80 a žemės sklypą šalia Rokiškio. 
49 balų našumas. Yra namelis, 
tinkamas gyventi žiemą. Yra ūkinių 
pastatų, garažas. Galimas keitimas 
į paprastą sodą su nameliu ir 6 a 
žemės sklypu. Kainos sutartinės. 
Tel. 863587361. Tel. 8 641 98 532. 
Rokiškis

NUOMA

• Dirbanti, tvarkinga šeima 
išsinuomotų butą, namą, arba namo 
dalį Rokiškyje. Tel. 8 623 70 529. 
Rokiškis
• Išsinuomočiau 2 kambarių butą 
mikrorajone, ilgesniam laikui, 
būtu gerai su baldais, tiktų ir be jų. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 680 29 333. 
Rokiškis
• Ieškomos garažas ar angaras 
Rokiškio rajone nuomai, 20 km 
spinduliu. Reikalinga, kad vartai 
būtų nuo 3,60 ilgio, apie 12 m. 
Geriausia būtų su aikštele. Nuomos 
kaina iki 150 Eur. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 608 30 483.  
Rokiškis
• Išnuomojamas 2 kambarių butas 
Panevėžio g.. Tel. 8 610 47 021. 
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas turi padovanoti geros 
būklės, dvigulę lovą ar sofą-lovą 
išskleidžiamą, gali būti ir kampas, 
bei geros būklės spintą.  
Tel. 8 646 51 495. Rokiškis
• Prašau padovanoti šaldytuvą.  
Tel. 8 607 91 925. Rokiškis
• Prašau padovanoti laminatą.  
Tel. 8 602 21 055. Rokiškis
• Prašau padovanoti dujinę viryklę. 
Tel. 8 602 21 055. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Dėliones Castorland Puzzle 500 
elementų - 5 Eur, 200 - 3 Eur, 120 
- 2.50 Eur. Perkant visas - 17 Eur. 
Dvi naudotos, kitos naujos.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Supamą šuniuką su ratukais. 
Kaina 13 Eur. Tel. 8 620 21 782. 
Rokiškis
• Staliuką su kėdute mergaitei. 
Kaina 13 Eur. Tel. 8 620 21 782. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Profesionalų pjūklą Husqwarna. 
3.6 kW. Kupiškis. Kaina 350 Eur. 
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis
• Pjūklą Jonser. 4 metus neužvestas, 
išdžiūvęs karbiuratorius. Visa kita 
gerai. Įpilus benzino į cilindrą 
užsiveda ir dirba puikiai. Galinis 
skaičius nusitrynęs, pirmi modelio 
skaičiai 53. Kaina negalutinė. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 675 88 304. 
Kupiškis
• Pjūklą Husqwarna 560xp. 3.6 kW, 
dirba labai tvarkingai. Kupiškis. 
Kaina 350 Eur. Tel. 8 675 88 304. 
Kupiškis
• Naujus, motoblokų ratus. Kaina 
22 Eur. Tel. 8 625 04 387.  
Rokiškis
• Naujus pjūklus.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Naują biliardo (pulo) stalą su 
inventoriumi. 7 pėdų. Pristatymas 
nemokamas. Kaina 320 Eur.  
Tel. 8 678 02 232. Vilnius
•  Veiksmingą ir atpalaiduojančią 
refleksologinio masažo priemonę 
kojoms Elektro flex. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 686 37 924. Rokiškis
• Visiškai naujas, JVC, balaides 
ausines. Kaina 80 Eur. Tel. 8 606 
32 738. Rokiškis
• Sporto ir laisvalaikio prekes. 

Tiek motociklininkams, tiek 
dviratininkams ir kitus aksesuarus 
(šalmus, akinius ir k.t.).  
Tel. 8 686 37 924. Rokiškis
• Mažai naudotą treniruoklį - 
dviratį. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 628 96 975. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Elektrinį vandens cirkuliacinį 
siurblį IBO OH125-40/180 
(naudotas tik vieną žiemą). Kaina 
17 Eur. Tel. 8 610 49 507.  
Rokiškis
• Diskinį pjūklą (zeimeriuką). 
Veikiantis, 45 Eur.  
Tel. 8 619 52 150. Rokiškis
• Skersavimo stakles, veikiančios, 
35 Eur. Tel. 8 619 52 150.  
Rokiškis
• Naudotą drelę. Puikiai veikianti 
tik nereguliuojamos apsukos, 25 
Eur. Tel. 8 619 52 150.  
Rokiškis
• Du naudotus suktukus. 
Veikiantys, baterijos geros. Kaina 
už abu 45 Eur. Tel. 8 619 52 150. 
Rokiškis
• Statybinę medieną. Ilgis - 6 m, 
plotis - 5 cm, aukštis - 15 cm. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 663 86 615. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Guminę dvivietę valtį. Keliamoji 
galia 300 kg. Tel. 8 623 23 875. 
Rokiškis
• Siat Alhambra. Tvarkinga, 
neseniai praeita TA. Trūkumai 
nuotraukose. Kaina 750 Eur.  
Tel. 8 623 61 509. Rokiškis
• Pegueot 807. Važiuojantis. TA dar 
ilgam. Yra smulkių trūkumų, bet jie 
važiuoti netrukdo. Kaina derinama. 
Kaina 1250 Eur. Tel. 8 621 77 346. 
Rokiškis
• VW Polo. 2001 m., dyzelis. Visą 
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Ieškokite  prekybos centruose!

ŠE
ŠT

A
D

IE
N

IS
 1

2.
05

06:00 Himnas
06:02 Daiktų istorijos
06:55 Išpažinimai
07:25 Šrekenštaino pilis 
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
11:00 Veranda
11:25 Kylantis potvynis
12:15 Odos paslaptys
13:10 Pumų trikampyje
14:00 Frenki Dreik 
paslaptys
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Žinios
18:00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės
18:30 Vakaras su Edita
19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Šok su žvaigžde
23:10 Ponas Bynas 
00:40 Gladiatorius

03:10 Piniginės reikalai
03:40 Frenki Dreik paslaptys
05:05 Ponių rojus

06:30 Galingasis 6 
07:00 Vėžliukai nindzės 
07:30 Supermergaitės
08:00 Galingasis 6 
08:30 Virtuvės istorijos 
09:00 Gardu Gardu 
10:00 Tėvų darželis 
10:30 Būk sveikas! 
11:00 Penkių žvaigždučių 
būstas 
11:30 Žmogus, gepardas,
 gamta 
12:20 Kenoloto 
12:22 Žmogus, gepardas, 
gamta
12:30 Normas, lokys 
iš Šiaurės: raktai
 į karalystę
14:10 Keistas penktadienis
16:10 Vienas namuose
17:20 Kenoloto 

17:22 Vienas namuose
18:30 TV3 žinios 
19:30 galvOK 
19:35 Eurojackpot 
19:40 galvOK
21:30 Gaujų karai. 
Smaugliai 
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Gaujų karai. 
Smaugliai 
22:40 Žalioji knyga
01:15 Rembo. Pirmasis kraujas 
03:10 Vedybų planuotoja
05:10 Gyvenimo išdaigos

06:55 Stivenas Visata 
07:10 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas 
07:40 Ogis ir tarakonai 
08:00 Padūkėlių lenktynės 
08:30 Tomo ir Džerio pasakos
09:00 Šaunusis Skūbis-Dū 
09:30 Saugokis meškinų 
10:00 Sėkmės tandemas
10:30 Tomas ir Džeris 

svečiuose pas Ozo šalies 
burtininką
11:35 Žaidimų kūrėjas
13:50 Melagių melagis
15:30 Pelės medžioklė 
17:25 XXI amžiaus laida
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:20 Dakaras 2021
19:30 Dora ir dingęs aukso miestas 
21:35 Šeimynėlė
00:00 Kaimynai 2
01:50 Nusikaltėlis

06:30 Kvailiai šėlsta 
07:00 Pričiupom! 
07:30 Snaiperis
08:30 Kvailiai šėlsta
09:00 Sveikatos kodas
10:05 Lietuvos Hipokratas
10:35 Laukinė karalystė
11:40 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai 
12:40 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai

13:50 Pragaro virtuvė
14:50 Vanity Fair.
 Visiškai slaptai
15:50 Nusikaltimų tyrėjai 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Neptūnas - Lietkabelis. T
iesioginė transliacija
19:30 Akloji zona
20:30 Snaiperis
21:30 Bornas. Absoliutus 
pranašumas 
23:45 Šmėklos
01:55 Snaiperis. Tobulas
šūvis

07.00 Skonio reikalas
07.20 „Vyrų šešėlyje“
08.00 Kitoks pokalbis 
su Edvardu Žičkumi
09.00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
09.30 Krepšinio pasaulyje 
10.00 Vantos lapas
10.30 Deutsche Welle: 
Keliautojo dienoraštis

11.00 Gyvenimas
12.00 „Netikėtas teisingumas“ 
14.00 „Vieno nusikaltimo
 istorija“ 
15.55 Dideli maži ekranai
16.00 Žinios
16.30 Lietuvos miestai
17.30 Vantos lapas
18.00 Žinios
18.30 Pagaliau savaitgalis
19.00 Lietuvos kūrėjai
20.00 Žinios
20.30 #NeSpaudai
21.30 Oponentai
22.30 Žinios
23.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
00.00 „Netikėtas teisingumas“ 
02.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03.35 Gyvenimas
04.20 Laikykitės ten.
 Pokalbiai
05.00 Lietuvos kūrėjai
05.40 Vantos lapas
06.00 Šauliai. Tėvynės 
labui
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08 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 Vartotojų kontrolė
13:00 Zachor. Atsimink
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 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija
22:30 Dviračio žinios

23:00 Užverbuotas 2
23:45 Alpių detektyvai
00:30 Šventadienio mintys
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 (Ne)emigrantai
03:00 Panorama 
03:30 Dienos tema
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė ekspedicija
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Ponių rojus

06:20 Bakuganas.
 Kovos planeta
06:50 Ilgo plauko istorija
07:25 Galingasis 6
07:55 Karštai su tv3.lt
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Sužeisti paukščiai
12:00 Gražuolė Lialia
12:20 Kenoloto
12:22 Gražuolė 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 Prieš srovę
20:30 Moterys meluoja geriau
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Ties riba
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Ties riba
00:10 Kaulai
01:10 CSI kriminalistai
02:05 Kobra 11

06:15 Svaragini. Amžina 
draugystė
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Kalnietis
11:00 Tūkstantis ir viena naktis
12:45 Būrėja 

13:20 Turtuolė varguolė
14:20 Širdele mano
15:30 Juodvarnis
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Dakaras 2021
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios 
22:30 Vagių irštva
01:15 Antrininkas
02:25 Snaiperis 
04:25 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:00 Strėlė
07:00 Mano virtuvė geriausia
08:15 Kvapų detektyvas
09:25 Pėdsakas
10:20 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 Išminuotojų būrys 
23:45 Ištroškę greičio 
02:10 Fortitudas
03:00 CSI. Majamis

05.30 Nauja diena
06.30 Alfa taškas
07.00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
08.00 „Netikėtas teisingumas“ 
09.00 Lietuvos miestai
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“
11.00 „Reali mistika“ 
12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių

12.30 Alfa taškas
13.00 Nauja diena
14.00 „Dvaro rūmai” 
15.00 „Reali mistika“
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 Laikykitės ten. Pokalbiai
17.40 Mokslo ritmu
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Dvaro rūmai” 
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 Laikykitės ten. Pokalbiai
00.10 Mokslo ritmu
00.30 „Reali mistika“ 
01.30 „Dvaro rūmai” 
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03.20 Laikykitės ten. Pokalbiai
03.50 Mokslo ritmu
04.00 Alfa taškas
04.25 Pagaliau savaitgalis
04.45 „Reali mistika“
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07

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:00 Alpių detektyvai
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė
13:00 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
13:30 Piniginės reikalai
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 Zachor. Atsimink
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios

23:00 Komanda
24:00 Alpių detektyvai
00:45 Klausimėlis.lt
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Zachor. Atsimink
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema
04:00 LRT radijo žinios
04:05 LRT forumas
05:00 Ponių rojus

06:25 Bakuganas. Kovos planeta
06:55 Ilgo plauko istorija
07:25 Galingasis 6
07:55 Svajonių sodai
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Sužeisti paukščiai
12:00 Gražuolė Lialia
12:20 Kenoloto
12:22 Gražuolė Lialia
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai

16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Karštai su tv3.lt
20:30 Moterys meluoja geriau
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Paliktieji
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Paliktieji
00:20 Kaulai
01:20 CSI kriminalistai
02:20 Kobra 11
03:25 Ką mes veikiame šešėliuose
03:55 Kaulai
04:55 Visi mes žmonės
05:40 Gyvenimo išdaigos

06:15 Svaragini. Amžina draugystė
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Kalnietis
11:00 Tūkstantis ir viena naktis
12:45 Būrėja 

13:20 Turtuolė varguolė 
14:20 Širdele mano
15:30 Juodvarnis
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Dakaras 2021
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios 
22:28 Telefoninė loterija 1634
22:30 Snaiperis
01:00 Antrininkas
02:05 Dvynys 
03:50 Volkeris, Teksaso reindžeris

06:00 Strėlė
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:15 Kvapų detektyvas
09:25 Pėdsakas
10:20 Rozenheimo policija
11:25 Vanity Fair. Visiškai slaptai 
12:30 CSI. Majamis
13:30 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 Ištroškę greičio
23:35 Akloji zona
01:30 Legendų biuras
02:30 Okupuoti
03:15 CSI. Majamis

05.30 Krepšinio pasaulyje
06.00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
06.30 Vantos lapas
07.00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
08.00 „24/7“
09.00 Mūsų gyvūnai
09.30 Partizanų keliais
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 

11.00 „Reali mistika“
12.00 TV parduotuvė
12.15 Mokslo ritmu
12.30 Kaimo akademija
13.00 Nauja diena
14.00 „Dvaro rūmai” 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 Laikykitės ten 
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Dvaro rūmai”
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 Laikykitės ten
00.30 „Reali mistika“ 
01.30 „Dvaro rūmai” 
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03.20 Laikykitės ten 
04.00 Alfa taškas
04.25 Partizanų keliais
04.45 „Reali mistika“
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6 06:00 Himnas
06:02 Nacionalinė 
ekspedicija
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis
08:00 Gyventi kaime gera
08:30 Ryto suktinis

su Zita Kelmickaite
09:00 Brolių Grimų 
pasakos. Batuotas katinas
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Gamina vaikai
12:00 Lietuvos mokyklų 
žaidynės
12:30 Maistas: tiesa ar 
pramanas? 
12:55 Tolimųjų Rytų 
gamtos kontrastai
13:50 Mis Marpl. Rugiai 
kišenėje

15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Bloga mergaitė
17:00 Piniginės reikalai
17:30 Žinios
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“
21:30 Langas į valdžią
22:00 Kita tylos pusė
23:50 Laisvės kaina
01:25 Euromaxx
02:00 Ponas Bynas
03:30 Mis Marpl. Rugiai kišenėje
05:05 Ponių rojus

05:10 Gyvenimo išdaigos 
07:00 Vėžliukai nindzės 
07:30 Supermergaitės 
08:00 Galingasis 6 
08:30 Svajonių ūkis 
09:00 Sveikata.lt 
09:30 La Maistas 

08:00 Padūkėlių lenktynės 
08:30 Tomo ir Džerio pasakos 
08:55 Kung Fu triušis.
 Ugnies valdovas
10:50 Polis
12:40 Užkandinė ant ratų
14:55 Indiana Džounsas 
ir lemties šventykla
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:20 Dakaras 2021
19:30 Kaukės. SUPERFINALAS
22:00  Dvynys
00:15  Plėšrūnai
02:00 Šeimynėlė

06:00 Pričiupom! 
06:30 Lietuvos galiūnų 
čempionato finalas
07:30 Snaiperis
08:30 Tauro ragas
09:00 STIHL Savickas Classic 
2020
10:05 Kvailiai šėlsta 
10:35 Laukinė karalystė

11:40 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai 
12:40 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai 
13:50 Pragaro virtuvė
14:50 Vanity Fair. Visiškai slaptai 
15:50 Nusikaltimų tyrėjai 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Žalgiris - Rytas. Tiesioginė 
transliacija
19:30 Akloji zona
20:30 Snaiperis
21:30 Dakaras 2021
22:00 Legendų biuras
23:10 Okupuoti
00:10 Bornas. Absoliutus 
pranašumas
02:15 Šmėklos

07.00 Lietuvos miestai
08.00 Vantos lapas
08.30 Kaimo akademija
09.00 Pagaliau savaitgalis
09.30 Mokslo ritmu
10.00 Krepšinio pasaulyje

10.30 Deutsche Welle: Greitis
11.00 Partizanų keliais
11.30 Mūsų gyvūnai
12.00 „Netikėtas teisingumas“ 
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“
15.55 Dideli maži ekranai
16.00 Žinios
16.30 „24/7“
17.30 Nauja diena
18.00 Žinios
18.30 Mūsų gyvūnai
19.00 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
20.00 Žinios
20.30 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
21.30 „24/7“
22.30 Žinios
23.00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00.00 „Netikėtas teisingumas“ 
02.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
03.35 Partizanų keliais
03.55 Mūsų gyvūnai
04.20 Laikykitės ten. Pokalbiai
05.00 Kaimo akademija
05.20 Mažos Mūsų Pergalės

10:00 Pasaulis pagal moteris 
11:00 Svajonių sodai
12:00 Žalioji byla
12:20 Kenoloto
12:22 Žalioji byla 
12:30 Grufas
13:00 Užkerėtoji
15:05 Planas tėčiui
17:20 Kenoloto 
17:22 Planas tėčiui
17:25 Bravo! 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Klo(u)nai 
22:00 Žudiko asmens 
sargybinis
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Žudiko asmens 
sargybinis
00:25 Deadpool 
02:35 Žalioji knyga

06:45 Stivenas Visata
07:10 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas 
07:40 Ogis ir tarakonai 



9 psl.  2020-12-04

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

arba dalimis. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 608 04 003. Rokiškis
• Audi A4 B5. 1997 m., 
universalas, 1,9 l, 81 kW, TA, 
tvarkinga. Kaina 950 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Audi 80 B3 1991 m., 1,9 l, 
dyzelinas, TA, tvarkinga. Kaina 420 
Eur. Tel. 8 675 47 620.  
Rokiškis
• Audi 80 B2 1986 m., benzinas-
dujos, TA, tvarkinga. Kaina 460 
Eur. Tel. 8 675 47 620.  
Rokiškis
• VW Polo. 2001 m., dyzelis. Visą 
arba dalimis. Kaina 100 Eur.  
 
Tel. 8 608 04 003. Rokiškis
• Geros būklės Toyta Corolla Verso 
2006 m., variklis 2,2 l, 100 kW, 
spalva pilka. Tel. 8 682 97 387. 
Rokiškis
• Opel Zafira. Iš Prancūzijos, 
kėbulas be rūdžių, 2008 m., 1.9 l, 
88 kW, tvarkingas.  
Tel. 8 699 19 182. Rokiškis
• VW Golf. 2002 m., iš Vokietijos, 
1.9 l, 96 kW, 6 bėgių dėžė, 
kėbulas lygus, gražus. Du raktai, 
serviso knyga. Juoda oda, didelis 
kompiuteris. Tel. 8 699 19 182. 
Rokiškis
• VW Golf. 1998.12 mėn. Iš 
Vokietijos, vieno savininko, lygus, 
gražus, hečbekas. 1.9 l, 81 kW. 
Rida tikra, 140 tūkst. Du raktai, 
serviso knyga. Tel. 8 699 19 182. 
Rokiškis
• Citroen c4. 1.4 l., benzinas, 2005 
m., mechaninė pavarų dėžė, 66 kW. 
Tvarkingas automobilis su nauja 
TA. Kaina 950 Eur.  
Tel. 8 600 65 951. Kupiškis
• Bmw 525. Dyzelis, 2003 m., TA 
iki 2022.10. Exclusive modelis. 
juodos lubos, oda. Gražus salonas. 
Lietuvoje jau 2 metai. Naujos 
padangos, yra ir vasarinės. Pakeisti 
tepalai, filtrai, aušinimo skystis. 
Nauji Bosch valytuvai, nauji 
stabdžių diskai, kaladėlės. Kaina 
2200 Eur. Tel. 8 607 37 618. 
Rokiškis
• Renault Scenic. 2001 m., 1.9 l, 
TDI, 74 kW. TA galiojanti, mašina 
nesurūdijusi. Kaina 470 Eur.  
Tel. 8 623 02 342. Rokiškis
• VW Golf. 1992 m., dyzelis, TA 
iki 2022 m. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 616 08 877. Visaginas
• Peugeot 307. 2004 m., 1,6 l, 
benzinas, 80 kW, TA dvejiems 
metams. Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 612 80 825. Rokiškis
• 2004 m. Chraisler Vojeger. 2.4 l, 
benzinas-dujos, 4 cilindrų gerasis 
variklis, naujos dujos, kėbulas be 
rūdžių, salonas idealiai tvarkingas, 
važiuoklė be jokių garsų. dugnas 
išpurkštas antikorozine danga. lieti 
ratai. Kaina 2550 Eur.  
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis
• 2009 m., Opel Corsa. 1,2 
l, benzinas, pakeisti tepalai, 
paskirstymo grandinės ir 
įtempėjai, atlikta TA, Lietuvoje 
neeksploatuota, geros būklės. 

+37061516302. Kaina 2500 Eur. 
Tel. 8 686 25 255. Rokiškis
• Lada 7. Be dokumentų. Kaina 650 
Eur. Tel. 8 647 32 700.  
Kupiškis
• VW Passat. 2000 m., 1,9 l, TDI, 
66 kW, universalas. Iš Belgijos, 
geros būklės, nesurūdijęs. Kaina 
1450 Eur. Tel. 8 692 66 350. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• R16, 5/112, Volkswagen, 
originalius ratlankius. Naujesnių 
modelių. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
•  BMW R16 ratų gaubtus, 4 vnt. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• Universalias padangas 185/65 
R14 4 vnt. Renault Espace 
priekinio rato didįjį guolį. Toyota 
Corolla generatorių.  
Tel. 8 623 23 875. Rokiškis
• Padangas. 205/55, R16, 
Continental, Yokohama, M+S. Yra 
ir vasarinių, naujų. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• Padangas. 195/65, R15, 
Yokohama, M+S, 7 mm. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 658 12 062.  
Rokiškis
• Padangas. 195/65, R15, Michelin, 
7 mm, M+S . Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• R13, R14, R15 ratus su 
padangomis, ratlankius.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• VW Golf 3 universalo kablį. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• MOSKVIČ 412 mažai naudotą 
variklį. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• VW Golf 3 1997m. universalą 
dalimis. Tel. 8 675 47 620.  
Rokiškis
• Audi 80 B4 dalimis. Sedanas, 
benzinas. Tel. 8 608 04 003. 
Rokiškis
• R16 ratlankius. 5/112. Kaina 130 
Eur. Tel. 8 658 12 062.  
Rokiškis
• Zil 130 greičių dėžę.  
Tel. 8 616 35 640. Rokiškis
• Ratus MB Sprinter. R15C, 
225/70. Kaina 140 Eur. Tel. 8 699 
84 023. Rokiškis

• Skardas. R14, 4/100, kaip naujos. 
Kaina 5 Eur. Tel. 8 658 12 062. 
Rokiškis
• R15, Bmw skardas. Kaina 5 Eur. 
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• Skardas. 5/100, R15. Tinka VW 
Golf, Audi A3. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• R16 skardas. 5/112, stiprintos, 
kaip naujos, be rūdžių. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 658 12 062.  
Rokiškis
• Originalias Bmw skardas. R13. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• BMW, R17 ratlankius. Tamsiai 
pilki, tinka visiems modeliams, 8J 
IS34. Kaina be padangų. Kaina 180 
Eur. Tel. 8 658 12 062.  
Rokiškis
• Padangas. 235/65, R16 C, M+S, 
2018 m., 6 mm. Kaina už visas. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 658 12 062. 
Rokiškis
• VW Passat B6 multi vairą. Yra 
naudojimos žymių. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 605 22 105. Rokiškis
• VW Golf 3 dalimis. Universalas, 
1,9 l, TDI, 66 kW. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 616 31 345. Rokiškis
• Gaz-53 ratus. 4 vnt. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 693 93 557. Rokiškis
• VW Passat B5 dalimis. 81kW. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 682 58 004. 
Rokiškis
• 2004 m., Ford Transit dalimis. 
Žemas, trumpas, visos durys, geros 
būklės. Tel. 8 612 48 499.  
Kupiškis
• R18 lietus ratus. 5x112. Tinka 
Mercedes-benz, Audi, VW. Su 
vasarinėmis padangomis.  
Tel. 8 646 91 360. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• 140 cm įstrižainės televizorių 
LG 55UH605V su galiojančiu 
draudimu iki 2022-04-16. Pirktas 
naujas prieš 3 metus, yra visi 
čekiai, mokėta 644 Eur. Viskas 
puikiai veikia, tikrai nėra užslėptų 
bėdų, šiuo metu naudojamas. 
4k raiška, wifi, smart funkcija. 
Kaina 370 Eur. Tel. 8 674 22 216. 
Rokiškis
• DVD grotuvą Digital. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 605 25 460.  
Rokiškis
• Palydovinę anteną (lėkštę su 
priedais). Kaina sutartinė.  
Tel. 8 656 84 157. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Priekabos kablį traktoriui T-40. 
Tel. 8 616 35 640. Zarasai
• Žolės smulkintuvą. Pagamintas 
Italijoje, 1.5 pločio, rotorinis, 
plaktukinis, išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 625 17 722. Kupiškis
• 2 nenaudotus lingių lapus.  
Tel. 8 616 35 640. Rokiškis
• Ratus. Naujos padangos 370Eur. 
.Vienas ratas 90Eur, Ratlankiai 
R28, 95Eur/vnt. R28 vidinė 
kamera, nauja 20 Eur.  
Tel. 8 620 55 819. Rokiškis
• Traktorių MTZ 50 . Tik 
skambučiai. Kaina 2000 Eur.  
Tel. 8 610 79 195.  
Rokiškis

Ieškokite 
prekybos 
centruose!

Pigiausių maisto produktų 
krepšelis pinga toliau

Pigiausių maisto produktų 
vidutinio krepšelio kaina Lie-
tuvos parduotuvėse lapkritį 
septintą mėnesį iš eilės mažėjo, 
rodo kainas stebinčio portalo 
pricer.lt analizė.

Palyginti su spaliu, lapkritį pi-
giausių maisto produktų krepšelis 
atpigo 0,17 euro (0,3 proc.), pa-
lyginti su pernai lapkričiu – 0,67 
euro (1,2 proc.).

Tinklu su pigiausiu krepšeliu 
lapkritį toliau lieka „Maxima“, 
kainą sumažinusi 1,45 euro. Į 
antrą vietą pakilo „Lidl“, kur pi-
giausių prekių krepšelis per mė-
nesį atpigo 0,43 euro, į trečią vietą 
šoktelėjo „E-Rimi“, sumažinusi 
kainą 2,21 euro. Anot pricer.lt, tai 
yra aukščiausia vieta, į kurią buvo 
pakilusi internetinė parduotuvę.

Į ketvirtą vietą nukrito 0,78 

euro kainą padidinusi „Rimi“, pi-
giausių prekių krepšelis „Norfo-
je“, kuri atsidūrė penktoje vietoje, 
pabrango 0,11 euro. Šeštoje vieto-
je liko „Iki“, paskutinėje – „Bar-
bora“. Šiuose tinkluose pigiausias 
krepšelis atitinkamai brango 0,14 
ir 1,86 euro.

Populiarių ir gerai žinomų pro-
duktų vidutinio krepšelio kainų 
lapkričio analizė rodo, kad, paly-
ginti su spaliu, kainos mažėjo 0,78 
euro (1,9 proc.), o palyginti su 
pernai spaliu – padidėjo 0,86 euro 
(2,2 proc.).

Iš pricer.lt stebimų 52 prekių 
kainų brango 25 prekės, pigo 27, 
brangimo lyderiai praėjusį mėnesį 
buvo arbata, obuoliai ir saulėgrąžų 
aliejus. Iš viso reikšmingai – 10 
proc. ir daugiau – brango septy-
nios prekės iš 52 stebimų
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Gruodžio 4-oji, 
penktadienis, 

49 savaitė
Iki Naujųjų liko 27 dienos

Saulė teka 8.22 val., 
leidžiasi 15.55 val. 

Dienos ilgumas 7.33 val. 
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Airė, Barbė, Barbora, Barė, Bušė, 
Liutaurė, Liutauras, Nadruvė, 

Nadruvis, Osmundas, Vainota, 
Vainotas, Vainotė.

Rytoj:  Eimilas, Eimilė, Eimina, 
Eiminė, Eiminta, Eimintas,, Eimintė, 

Geisvinė, Grata, Gratas, Sabas, 
Svaigaudas.

Poryt: Bilmantas, Bilmantė, 
Bilminas, Bilminė, Bylenė, 

Bylenis, Koleta, Miglė, Mikalojus, 
Mikas, Mikita, Norvydė.

Dienos citata
„Žmogaus charakterį 

geriausiai parodo jo elgesys 
lemiamą minutę“ 

(S. Cveigas).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

963 m. šventosios Romos 
imperijos imperatorius Otonas 
už negarbingą elgesį ir ginkluoto 
sukilimo rengimą iš pareigų at-
leido popiežių Joną XII. Naujuoju 
popiežiumi tapo Leonas VIII.

1154 m. Nikolas Brekspyras 
tapo pirmuoju ir vieninteliu an-
glu, kuris buvo išrinktas popie-
žiumi - Hadrijonu IV.

1829 m. Didžioji Britanija 
Indijoje panaikino vadinamąją 
„sati“ tradiciją, pagal kurią per 
mirusio vyro laidotuves suside-
gindavo našlė.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1522 m. Lietuvos Ponų Taryba 
dvejų metukų Žygimantą Augustą pa-
skelbė sosto įpėdiniu po tėvo - Lenki-
jos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kuni-
gaikščio Žygimanto Senojo - mirties.

1905 m. Vilniuje prasidėjo Jono 
Basanavičiaus sušauktas Lietuvių 
suvažiavimas, vadinamas Didžiuoju 
Vilniaus Seimu. Jis priėmė „Atsišau-
kimą į lietuvių tautą“, kuriame buvo 
paskelbta tautos teisė atkurti Lietuvos 
valstybingumą.

1925 m. Kaune, Valstybės teatre, 
įvyko pirmoji profesionalaus Lietuvos 
baleto premjera - Leo Delibo „Kopeli-
ja“, kurią pastatė choreografas Piotras 
Petrovas.

Post scriptum
Prie pilno visi draugai, 
prie tuščio – nė vienas.

Sotus pyragas su vištiena
Ingredientai:
• 500 g sluoksniuotos tešlos
• 200 g virtos vištienos
• vienas brokolis
• 100 g fermentinio sūrio
• viena morka
• vienas svogūnas
• pusė saldžios raudonosios pa-
prikos
• vienas saliero stiebas
• mažoji cukinija ar nedidelis ga-
balas moliūgo
• pundelis žalumynų
• kiaušinio baltymas
• 30 ml 35 proc. grietinėlės
• 20 g sviesto
• sauja sezamo sėklų
• du žiupsneliai juodųjų pipirų
• du žiupsneliai lauro lapų

Gaminimas:
Susmulkintas daržoves trumpai apkepti ant sviesto. Tuomet sudėti smulkintą vištieną, 
suberti prieskonius, žalumynus, supilti grietinėlę ir vis pamaišant partoškinti kelias minu-
tes, kad daržovės būtų dar trupučiuką žalokos, nesukritę. Įjungti orkaitę, kad įkaistų iki 
180 laipsnių. Į skardą tiesti kepimo popierių, jį galima patepti aliejumi plonai. Skardoje 
formuoti ovalo formos krokodilo kūną. Iš abiejų ovalo pusių žirklėmis kas 1 cm padaryti 
maždaug 4 cm. gylio įkirpimus. Tas vietas, kur bus krokodilo nosis ir uodega galima palikti 
ir nekarpytas, įkirpsime vėliau. Išilgai krokodilo kūno sudėti atvėsintą ir nusunktą įdarą, 
ant jo suberti tarkuotą sūrį. Imti po vieną tešlos juostelę ir lenkti ant įdaro tai iš vienos, tai 
iš kitos pusės. Uždėti dvi ,,akis”, sukočioti trumpą tešlos juostelę ir uždėti prie akių – kakta. 
Ją taip pat galima žirklėmis įkirpti keliose vietose – supykęs atrodys. Toliau pagaminti ir 
prilipdyti kojas, sukarpyti ,,nagus”, padaryti ilgą juostą iš tešlos ir uždėti ant nugaros, ją 
kas 1 cm įkirpti – ketera. Dar ,,žvynus'' šonuose pagaminau - fantazijai nėra ribų, ypač, 
jei padėtų darbuotis vaikai. Aptepti krokodilą kiaušinio baltymu, apiberti sezamais. Kepti 
apie 20-25 min. 

LAISVALAIKIUI

Darbo užmokesčio atotrūkis 
tarp regionų per ketvirtį sumažėjo

Vidutinis mėnesinis bruto 
darbo užmokestis šalies ūky-
je šių metų trečiąjį ketvirtį 
Vilniaus regione buvo 1603,4 
euro ir per ketvirtį padidėjo 3 
procentais. Vidurio ir vakarų 
Lietuvos regione bruto darbo 
užmokestis buvo 1339,3 euro 
ir per ketvirtį išaugo 5,2 pro-
cento.

Bruto darbo užmokesčio ato-
trūkis tarp šių regionų per tre-
čiąjį ketvirtį sumažėjo 19 eurų 
ir sudarė 264 eurus, pranešė 
Statistikos departamentas.

Vidutinis mėnesinis bruto 
darbo užmokestis šalies ūkyje 
per ketvirtį padidėjo visose aps-
krityse nuo 3 proc. Vilniaus iki 

6,9 proc. Alytaus.
Didžiausią – 1603,4 euro 

– bruto darbo užmokestį gavo 
Vilniaus apskrities įmonių, įs-
taigų ir organizacijų darbuoto-
jai. Mažiausiai – 1180,5 euro 
– uždirbo Tauragės apskrities 
darbuotojai.

Vidutinis mėnesinis neto 
darbo užmokestis per ketvirtį 
išaugo visose apskrityse (nuo 
3,3 iki 7,1 proc.).

Statistikų teigimu, darbo už-
mokesčio padidėjimui trečiąjį 
ketvirtį įtakos turėjo sustabdy-
tos veiklos dėl koronaviruso in-
fekcijos atnaujinimas, didesnis 
darbo dienų skaičius, sezoniniai 
svyravimai ir kitos priežastys.
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Vyriausybė: subsidijos įmonėms 
sieks 25 proc. pernai sumokėto GPM

Vyriausybė iš esmės prita-
rė naujoms subsidijoms nuo 
karantino apribojimų nuken-
tėjusiam verslui. Jos siektų 
iki 25 proc. pernai sumokėto 
gyventojų pajamų mokesčio 
(GPM), tam būtų skirta apie 
150 mln. eurų.

Kadenciją baigiantis eko-
nomikos ir inovacijų ministras 
Rimantas Sinkevičius pranešė, 
kad subsidijas pirmiausia gaus 
labai mažos ir mažos įmonės, o 
vidutinės įmonės jas gautų kiek 
vėliau. 

Į valstybės paramą galės pre-
tenduoti mažos ir vidutinės įmo-
nės, kurių apyvarta kovo-spalio 
mėnesiais, palyginti su tuo pat 
laikotarpiu pernai, sumažėjo 
daugiau nei 30 proc. Apyvartos 
nuosmukį įrodytų Valstybinei 
mokesčių inspekcijai (VMI) 
pateikta PVM deklaracija, o jei 
įmonė nėra PVM mokėtoja – 
paraiškoje deklaruoti duomenys. 

Jei įmonės pernai kovą-spalį 
pajamų negavo, jos gaus para-
mą, jei bus įtrauktos į apribotų 
veiklų sąrašą. Ši sąlyga negalios, 
jei įmonė buvo sustabdžiusi vei-
klą.

„Naujai įsteigtoms įmonėms, 
kurios vykdė veiklą ir mokėjo 

gyventojų pajamų mokestį, ta-
čiau tas mokestis nebuvo didelis 
ir tos įmonės, kurios sumokėjo 
iki 2000 eurų, jos turėtų gauti ne 
mažiau kaip 500 eurų subsidijos 
dydį“, – pasitarime komentavo 
R. Sinkevičius. 

Šių subsidijų negautų dau-
giau nei 250 darbuotojų turin-
čios įmonės. Pasak kadenciją 
baigiančio finansų ministro Vi-
liaus Šapokos, joms buvo įkur-
tas Verslo paramos fondas.

Be to, Ekonomikos ir inova-
cijų ministerija paramos siūlo 
neteikti žemės ūkio, žuvininkys-
tės ir akvakultūros smulkioms ir 
vidutinėms įmonėms. 

„Su Finansų ministerija buvo 
aptarta ir preliminariai su minis-
tru sutarta, kad visa subsidijos 
suma būtų apie 150 mln. eurų. 
Tikslią sumą šiandien paskai-
čiuoti yra pakankamai sudėtin-
ga“, – kalbėjo R. Sinkevičius. 

Planuojama, kad pagal nau-
jas priemones subsidijos verslui 
bus pradėtos mokėti kitų metų 
pradžioje.

Pavasarį pagal panašią sche-
mą subsidijos buvo mokamos 
tik itin mažoms įmonėms – jos 
siekė 50 proc. pernai sumokėto 
GPM.
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Tarp 50 didžiausių įmonių Baltijos šalyse – 30 iš Lietuvos
Naujausiame didžiausių Balti-

jos šalių įmonių reitinge yra 30 Lie-
tuvos bendrovių, tuo metu Latvijos 
ir Estijos įmonių – po dešimt, rodo 
apžvalga. Anot jos, pernai lietuviš-
kos įmonės pasižymėjo keletą kar-
tų spartesniu augimu ir didesniu 
pelningumu. 

Pernai sudarytame reitinge buvo 
29 Lietuvos, 13 Latvijos ir septy-
nios Estijos įmonės, skelbia reitingą 
sudariusi rizikos valdymo bendrovė 
„Coface“.

„Coface Baltics“ vadovo Man-
tvydo Štareikos teigimu, prieš pan-
demiją didžiausios teigiamos įtakos  
Baltijos šalių ūkiams padarė investi-
cijos į ekonomikos skaitmenizavimą 
ir informacinių paslaugų plėtrą – tai 
sušvelnino Covid-19 poveikį.

„Visose Baltijos šalyse buvo pas-
tebima palanki situacija darbo rinko-
je, mažėjo mokesčiai. Finansavimas 
iš Europos Sąjungos fondų skatino 
investicijas ir tik metų pabaigoje pa-

sijuto užsienio prekybos mažėjimas“, 
– pranešime sakė jis.

Vertinant kiekvienos šalies di-
džiausių įmonių bendrą reitingą, 
aukščiausią įvertinimą (A2) tradiciš-
kai pelnė Estija, o Lietuvai ir Latvijai 
buvo skirtas A3 įvertis.

Įmonių sąrašo pirmoje vietoje – 
„Vilniaus prekyba“ (pernai buvo an-
tra), toliau rikiuojasi „Orlen Lietuva“ 
(pernai – pirma), „Maxima grupė“ 
(trečia). Penktoje vietoje yra „Maxi-
ma LT“, septintoje – „ME Investici-
ja“, aštuntoje – „Sanitex“, devintoje 
– „Ignitis grupė“.

Latvijoje į pirmąjį dešimtuką pa-
teko „Uralkali Trading“ (ketvirtoje 
vietoje) ir „Elko grupa“ (šeštoje), o iš 
Estijos – „Eesti Energia“ (dešimtoje).

„Coface“ vertinimu, Lietuvos 
įmonių skaičius didėjo dėl beveik 
keturis kartus spartesnio augimo. Lie-
tuvos įmonių vidutinis augimas siekė 
21 proc., Estijos – 5,3 proc., o Latvi-
jos – traukėsi 0,5 procento. 

2019 metais visos 50 įmonių už-

dirbo 48,2 mlrd. eurų, iš kurių 66,8 
proc. teko Lietuvos, 18,5 proc. – La-
tvijos bei 14,7 proc. – Estijos įmo-
nėms. Jos uždirbo 1,7 mlrd. eurų 
pelno, iš jo 75,4 proc. – Lietuvos, 
13,8 proc. – Latvijos ir 10,8 proc. – 
Estijos įmonių pelnas.

Trys bendrovės iš Lietuvos už-
dirbo didžiausią pelną – „Thermo 
Fisher Scientific Baltics“ (246,6 
mln. eurų), „Vilniaus prekyba“ 
(203,8 mln. eurų)  ir „Maxima gru-
pė“ (129,1 mln. eurų).

Lietuvos bendrovių uždirbto pel-
no ir apyvartos santykis sudarė 3,9 
proc. (pernai – 2,9 proc.), o anksčiau 
pagal šį rodiklį pirmavusių Estijos 
įmonių vidutinis pelningumas suma-
žėjo iki 2,5 proc. (4,3 proc.). Latvi-
jos įmonių rodiklis siekia 2,6 proc. 
(2,5 proc.). 

„Coface“ ištyrė 2019 metų finan-
sinius rezultatus įmonių, kurių meti-
nės pajamos siekia 300 mln. eurų ir 
daugiau.
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

Vyriausybė uždraudė būriuotis 
daugiau nei dviem žmonėms, laikinąją prekybą

Vyriausybė uždraudė bū-
riuotis daugiau nei dviem 
žmonėms, išskyrus šeimos 
narius, laikinąją prekybą, 
siūloma atsisakyti akcijų ir 
nuolaidų.

„Kadangi situacija ir toliau 
išlieka sudėtinga, nors turime 
stabilius skaičius, nebeaugan-
čius, nustatomus per parą, bet 
jie išlieka labai dideli, tai su-
kelia ir didžiulį krūvį sveikatos 
sektoriui, todėl atsižvelgdami į 
situaciją siūlome koreguoti Vy-
riausybės nutarimą dėl karanti-
no“, – sakė siūlymus pristatęs 
sveikatos apsaugos ministras 
Aurelijus Veryga.

Sveikatos apsaugos ministe-
rijos (SAM) siūlymu Vyriausybė 
uždraudė būriuotis didesnėms 
nei dviejų asmenų grupėms – 
šiuo metu galima burtis ne di-
desnėmis nei penkių asmenų 
grupėmis. Ne daugiau dviejų 
asmenų, laikantis ir kitų būtinų 

sąlygų, galės dalyvauti ir nefor-
maliojo ugdymo užsiėmimuose. 
Šių sąlygų reikės laikytis ir tei-
kiant apgyvendinimo paslaugas, 
organizuojant religines apeigas. 

Taip pat uždrausta prekiauti 
parduotuvėse, prekybos cen-
truose bei paslaugų teikimo vie-
tose įrengtose laikinose preky-
bos vietose, t.y. kai tai daroma 
ne fiziškai atskirtose parduo-
tuvėse, bet bendrose prekybos 
centrų patalpose, praėjimuose. 
Ribojimai nebus taikomi preky-
bai maisto produktais, pirotech-
nikos priemonėmis ir prekybi-
nėms salelėms.

Patvirtinta rekomendacija 
parduotuvėse, prekybos cen-
truose, turgavietėse ir kitose 
viešose prekybos vietose bei 
paslaugų teikimo vietose ne-
vykdyti išpardavimų, nuolai-
dų valandų, degustacijų ir kitų 
priemonių, kurios didina pirkė-
jų ir lankytojų srautus nustatytu 
laiku konkrečioje vietoje. Tai 

negaliotų internetinei prekybai.
Antrasis karantinas dėl spar-

taus koronaviruso plitimo Lie-
tuvoje įvestas lapkričio 7-ąją 
trims savaitėms, tačiau nege-
rėjant situacijai jis pratęstas iki 
gruodžio vidurio.

Karantino metu draudžia-
ma būriuotis, viešose vietose 
būtina dėvėti kaukes, neveikia 
kavinės, barai, restoranai ir 
kitos pasilinksminimo vietos, 
sveikatinimo, poilsio paslaugas 
teikiančios įstaigos. Galioja ir 
ribojimai, susiję su sveikatos 
priežiūra, prekybos vietomis, 
ugdymo įstaigomis, viešuoju 
transportu ir kitomis sritimis.

Vyriausybė nuo gruodžio 
10-osios leido nedidelėms žmo-
nių grupėms atverti muziejus, 
galerijas, vykdyti ekskursijas, 
tačiau neatmetė, kad sprendi-
mas gali būti pakeistas.

Pakeitimai įsigalioja nuo nu-
tarimo paskelbimo.
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Svarbiausia pandemijos pamoka – taupymas, rodo apklausa
Kaip vieną svarbiausių pan-

demijos pamokų daugiau negu 
trečdalis (36 proc.) Lietuvos gy-
ventojų įvardija didesnį porei-
kį taupyti, tačiau netaupančių 
ir neketinančių to daryti dalis 
ir toliau išlieka panaši, kaip ir 
anksčiau – 30 proc., rodo nau-
jausia apklausa.

SEB banko atlikto gyventojų 
finansinio saugumo tyrimo duo-
menimis, pandemija labiau taupyti 
paskatino tuos, kurie ir taip turėjo 

šį įprotį. „Panašu, kad gyventojai 
supranta taupymą, finansinės pa-
galvės nenumatytiems atvejams 
svarbą“, – spaudos konferencijoje 
sakė SEB valdybos narė ir SEB 
Baltijos šalių tarnybos mažmeni-
nė bankininkystės vadovė Sonata 
Gutauskaitė-Bubnelienė.

Anot jos, tikėtina, kad nepla-
nuojantys nieko keisti nepatyrė 
didelės pandemijos įtakos.  

Anot apklausos, tarp kitų pan-
demijos pamokų gyventojai var-
dija planus ieškoti papildomo ar 

keisti  darbą (15 proc.), norą turėti 
mažiau finansinių įsipareigojimų 
(13 proc.), išvykti gyventi iš Lietu-
vos (4 proc.) ir mokytis, kelti kva-
lifikaciją (3 proc.). Nieko nekeisti 
žada palyginti didelė gyventojų 
dalis – 36 procentai.

Reprezentatyvią apklausą SEB 
užsakymu atliko rinkos ir visuo-
menės nuomonės tyrimų bendrovė

„Baltijos tyrimai“ spalio 13–23 
dienomis. Iš viso apklausta 1 tūkst. 
gyventojų, vyresnių negu 18 metų.
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Valstybės kontrolė: keliams skirtos lėšos ne visada naudojamos tinkamai
Lietuvos kelių infrastruk-

tūrai skirtų investicijų pa-
naudojimui trūksta efekty-
vumo, ne visada kelio darbai 
planuojami remiantis pakan-
kamais duomenimis, supla-
nuotų darbų pakeitimai ne 
visada pagrįsti, o darbų koky-
bės kontrolės priežiūra nepa-
kankamai užtikrina, kad kelio 
darbai bus atlikti kokybiškai, 
teigia kelių infrastruktūros 
valdymo auditą atlikusi Vals-
tybės kontrolė.

„Audito rezultatai rodo, kad 
planuojama šalies kelių plėtra ne 
visada dera su esančia situacija. 
Pernai net 60 proc. valstybinės 
reikšmės asfaltuotų kelių buvo 
blogos arba labai blogos būklės. 
Šių pagrindinių Lietuvos ke-
lių intensyvumas siekė apie 12 
tūkst. automobilių per parą. Tuo 
metu žvyrkeliams, kuriais per 
parą vidutiniškai pravažiuoja 
apie 500 automobilių, asfaltuo-
ti panaudota net 39 proc. visų 
keliams remontuoti numatytų 
lėšų“, – pranešime sakė Valsty-
bės kontrolės Ekonomikos au-
dito departamento vyriausiasis 
patarėjas Mindaugas Milčiūnas.

„Taip pat nustatyta 16 proc. 
atvejų, kai darbai buvo atlikti ir 
tuose valstybinės reikšmės ke-
lių ruožuose, kurių būklė buvo 
gera, 10 proc. atvejų, kai darbai 
atlikti ten, kur būklė net nebuvo 
vertinta“, – pridūrė jis.

Trūkumų nustatyta ir verti-
nant savivaldybių valdomus ke-
lius. Pasak auditorių, audituotos 
savivaldybės neturi pakankamų 
duomenų, kad galėtų efektyviai 

planuoti darbus, kelių ilgio duo-
menys ne visada tikslūs, pusė 
audituotų savivaldybių nebuvo 
nustačiusios kriterijų, pagal ku-
riuos sudaromos prioritetinės dar-
bų eilės. Be to, nustatyta atvejų, 
kai lėšos buvo skirtos asfaltuoti 
ir tokioms gatvėms, kuriomis 
naudojasi vos 1 ar 9 namų ūkių 
gyventojai.

Lietuvos automobilių kelių di-
rekcija  2016–2019 metais darbus 
valstybinės reikšmės keliuose ne 
visada atliko taip, kaip planuota: 
8 proc. kelio darbų vėluota pradė-
ti laiku, 66 proc. kelių ir 73 proc. 
žvyrkelių asfaltavimo darbų ne-
pradėti, 272 mln. eurų (31 proc. 
šiems keliams remontuoti panau-
dotų Kelių priežiūros ir plėtros 
programos lėšų) panaudota ir to-
kiems darbams, kurių nė nebuvo 
prioritetinėse eilėse.

Savivaldybėms priklausan-
čiuose keliuose taip pat nustatyta 
trūkumų – visos audituotos savi-
valdybės sudarytų prioritetinių 
eilių laikėsi tik iš dalies, ne visi 
kelio darbai buvo atlikti numaty-
tais terminais.

 Šiemet tendencijos liko pana-
šios – nustatyta 13 proc. atvejų, 
kai darbai buvo atlikti ar supla-
nuoti atlikti tuose ruožuose, ku-
rių būklė gera. Dar 5,7 mln. eurų 
panaudota tokiems žvyrkeliams 
asfaltuoti, kurių prioritetinėse ei-
lėse nebuvo.

Audito metu nustatyta, kad 
Kelių direkcija ne visada tinka-
mai vykdo darbų kokybės kontro-
lės priežiūrą valstybinės reikšmės 
kelių objektuose, nes priimdama 
atliktus darbus nešališkai neįsiti-
kina, ar atlikti darbai ir jų kokybė 

atitinka teisės aktų reikalavi-
mus. Kelių direkcija nesikreipė 
į rangovą dėl 5 proc. statinių, 
kuriems galiojo garantinis termi-
nas, defektų pašalinimo.

Pirmą kartą Lietuvoje atlik-
tas ir vietinės reikšmės kelių 
kokybės tyrimas parodė, kad iš 
aštuoniuose keliuose tirtų 16-os 
tyrimų vietų 14-oje (87 proc.) 
jų nustatyta neatitikimų. Atlikto 
tyrimo duomenys bus perduoti 
Kelių direkcijai ir savivaldy-
bėms, kur klausimai dėl nustaty-
tų defektų pašalinimo bus spren-
džiami su rangovais.

Nepaisant nustatytų trūku-
mų, auditoriai pastebi ir teigia-
mų pokyčių. 2018 metais atlikti 
valstybinės reikšmės kelių ko-
kybės tyrimai, pernai įvertinta 
visų valstybinės reikšmės kelių 
būklė, 2020 metais prioritetinės 
darbų eilės sudaromos visiems 
kelio objektams, 28 proc. (4 iš 
14) audituotų savivaldybių jau 
atliko daugiau kaip pusės joms 
priklausančių kelių kadastrinius 
matavimus.

Kelių tinklą Lietuvoje su-
daro 85,5 tūkst. kilometrų, 
jiems tiesti ir prižiūrėti kasmet 
panaudojama apie 620 mln. 
eurų. Keliai skirstomi į vals-
tybinės (magistraliniai, krašto, 
rajoniniai) ir vietinės (viešieji, 
vidaus) reikšmės. Valstybinės 
reikšmės kelius valdo Kelių 
direkcija, vietinės reikšmės vie-
šieji keliai ir gatvės nuosavybės 
teise priklauso savivaldybėms, 
o vidaus keliai – valstybei, savi-
valdybėms, kitiems juridiniams 
ir fiziniams asmenims.

BNS inform.

 2020-ieji buvo vieni šilčiausių metų per stebėjimų istoriją
Šie metai gali būti tarp trejų 

šilčiausių metų per visą stebėjimų 
istoriją ir net pagerinti 2016 metų 
rekordą, trečiadienį skelbia Jungti-
nės Tautos.

Šešeri pastarieji metai buvo šil-
čiausi per visą stebėjimų istoriją nuo 
1850-ųjų, sakoma JT Pasaulio mete-
orologijos organizacijos (PMO) nega-
lutinėje 2020 metų Pasaulio klimato 
būklės ataskaitoje.

„Deja, 2020-ieji buvo dar vieni 
ypatingi metai mūsų klimatui“, – nu-
rodė PMO vadovas Petteri Taalasas.

2015 metų Paryžiaus susitarime 
dėl klimato kaitos raginama užtikrin-
ti, jog pasaulio klimatas atšiltų ne 
daugiau kaip 2 Celsijaus laipsniais, 
palyginus su laikotarpiu prieš pramo-
nės revoliuciją (1850–1900 metais), 
tačiau šalys sieks ne didesnio nei 
1,5 laipsnio atšilimo. „Vidutinė 2020 
metų temperatūra pasaulyje turėtų 1,2 
Celsijaus laipsnio viršyti ikipramoni-
nio laikotarpio temperatūras“, – sakė 
P. Talasas.

„Egzistuoja maždaug 20 proc. ti-
kimybė, kad iki 2024 metų ji laikinai 
viršys 1,5 Celsijaus laipsnio“ limitą, 
nurodė jis. Pasak PMO, 2020-ieji gali 
būti antri kada nors registruoti šilčiau-
si metai Žemėje, tačiau karščiausiųjų 
trejetuke atsidūrusių metų vidutinių 
temperatūrų skirtumai yra tokie maži, 
kad gavus visų šių metų mėnesių 
duomenis 2020-ieji gali tapti pačiais 
šilčiausiais.

Pastarieji šešeri metai nuo 2015-
ųjų gali būti „šešeri šilčiausi regis-
truoti metai“, sakoma ataskaitoje.

Pastarųjų penkerių ir net pastarųjų 
dešimties metų vidutinės oro tempe-
ratūros „taip pat yra šilčiausios regis-
truotos“, priduriama dokumente. 

2020 metais buvo registruoti nauji 

temperatūrų rekordai sausumoje, jū-
roje ir ypač Arktyje, sakė P. Taalasas.

„Miškų gaisrai siaubė didelius 
plotus Australijoje, Sibire, JAV Va-
karų pakrantėje ir Pietų Amerikoje,  
jų sukelti dūmų kamuoliai gaubė 
planetą, – kalbėjo PMO vadovas. – 
Dėl potvynių kai kuriose Afrikos ir 
pietryčių Azijos dalyse namus turėjo 
palikti daugybė gyventojų, milijonai 
susidūrė su apsirūpinimo maistu sun-
kumais.“

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekiai atmosferoje – pagrindinis kli-
mato kaitos veiksnys – pernai viršijo 
rekordus ir toliau augo 2020 metais, 
nepaisant dėl COVID-19 pandemijos 
įvestų suvaržymų.

Tikimasi, kad dėl koronaviruso 
krizės poveikio į atmosferą išmeta-
mo anglies dvideginio kiekiai turėtų 
sumažėti nuo 4,2 iki 7,5 procento.  
Tačiau CO2 atmosferoje išsilaiko am-
žius, todėl toks pandemijos poveikis 
bus nežymus.

Rekordiškai šilti metai paprastai 
sutampa su El Ninjo reiškiniu Ra-
miajame vandenyne, kaip tai buvo 
2016 metais. Tačiau šiemet El Ninjo 
atvirkštinio reiškinio La Nina, kurį 
apibūdina neįprastai žema vandenyno 
paviršiaus temperatūra Ramiojo van-
denyno atogrąžų dalies centriniame ir 
rytiniame regionuose, nepakako tem-
peratūroms atvėsinti, todėl kyla klau-
simas, kokie būtų buvę 2020-ieji be 
jo. Pasak PMO, daugiau nei 80 proc. 
vandenynų vandenų 2020 metais bent 
kartą patyrė jūrinių karščių bangą.

„Jūros vandens lygis kilo per visą 
skaičiavimą, bet neseniai vandens ly-
gis ėmė kilti greičiau iš dalies dėl pa-
greitėjusios ledyninės dangos tirpimo 
Grenlandijoje ir Antarktidoje“, – sa-
koma pranešime.

Šiemet virš Atlanto vandenyno 

susiformavo net 30 audrų, kurioms 
buvo suteikti vardai. Dėl tokio jų kie-
kio buvo išnaudotas visas abėcėlinis 
šių metų audrų vardų katalogas ir an-
trą kartą per registravimų istoriją teko 
pereiti prie audrų vadinimo graikų 
abėcėlės raidėmis.

Iš viso šiemet užregistruota 13 
uraganų ir šeši stiprūs uraganai, kurių 
nešamo pastovaus vėjo greitis siekė 
mažiausiai 178 km per valandą.

Žemyninę Jungtinių Valstijų dalį 
pasiekė 12 audrų. Ankstesnis devynių 
audrų rekordas JAV buvo registruotas 
1916 metais. 

2020 metai buvo ypač šilti di-
džiojoje Rusijos dalyje, ypač Sibire. 
Visoje Rusijoje oro temperatūra nuo 
sausio iki rugpjūčio mėnesio buvo vi-
dutiniškai 3,7 Celsijaus laipsnio aukš-
tesnė už vidutinę ir 1,5 laipsnio viršijo 
ankstesnį 2007 metų rekordą. 

Didžiausia karščio banga šiau-
rės Sibirą pasiekė vasaros pradžioje, 
birželio 20 dieną oro temperatūrai 
Verchojanske pakilus iki 38 Celsijaus 
laipsnių ir pasiekus didžiausią kada 
nors į šiaurę už poliarinio rato regis-
truotą žymą. Tuo metu Kuboje karš-
čiausia diena buvo registruota balan-
džio 12-ąją, kai temperatūra pakilo iki 
39,7 laipsnio, Taibėjuje – liepos 24-
ąją, kai taip pat sušilo iki 39,7 laips-
nio, o Jeruzalėje – rugsėjo 4 dieną, 
termometro stulpeliui pakilus iki 42,7 
laipsnio. Japonijos Hamamacu mieste 
rugpjūčio 17 dieną buvo pakartotas 
anksčiau registruotas 41,1 Celsijaus 
laipsnio oro temperatūros rekordas.

Preliminarioje ataskaitoje apie 
2020 metų Pasaulio klimato būklę 
remtasi nuo sausio iki spalio surink-
tais meteorologiniais duomenimis.
Galutinė 2020 metų ataskaita bus 
skelbiama 2021 metų kovą.
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Vyriausybė siūlo didinti baudas už karo tarnybos vengimą
Kadenciją baigiantis Minis-

trų kabinetas siūlo didinti bau-
das už neatvykimą į karo tarny-
bą ir privalomos karo tarnybos 
vengimą.

Vyriausybė trečiadienį pritarė 
Teisingumo ministerijos pateik-
toms Administracinių nusižengi-
mų kodekso pataisoms, kuriose be 
kitų patikslinimų numatyta nusta-
tyti, jog neatvykus į karo tarnybą  
be pateisinamos priežasties iki 2 
parų bauda siektų nuo 420 iki 900 
eurų. Šiuo metu galioja 140-300 
eurų bauda. Tuo metu už nustatytų 
karo prievolininkų pareigų nevyk-
dymą būtų galima skirti baudą nuo 
90 iki 180 eurų (dabar 30-60 eurų), 
o esant pakartotiniam pažeidimui 
– nuo 180 iki 420 eurų (dabar 60-
140 eurų).

Šią atsakomybę siūloma griež-
tinti, kadangi, Krašto apsaugos 

ministerijos vertinimu, dabartiniai 
galiojantys baudų dydžiai, numatyti 
kodekse, „neatlieka atgrasomosios 
prevencinės funkcijos dėl išaugusio 
gyvenimo lygio šalyje“.

„Faktiniais duomenimis vidu-
tinis 2017–2019 metais paskirtos 
baudos dydis yra tik apie 24 eurus“, 
– nurodoma aiškinamajame rašte.

Seimui teikiami ir kiti pakeiti-
mai. Pavyzdžiui, siūloma sudaryti 
teisines prielaidas Kalėjimų depar-
tamento pareigūnams pradėti admi-
nistracinių nusižengimų tyrimą, kai 
pataisos įstaigose nustatomi Taba-
ko kontrolės įstatymo pažeidimai. 
Siekiama įtvirtinti ir administracinę 
atsakomybė už patekimą ar ban-
dymą patekti į saugomą objektą su 
nacionaliniam saugumui užtikrinti 
svarbiais energetikos įrenginiais ir 
turtu. Už tai galėtų būti skiriama 30-
70 eurų baudos (pakartotinai – nuo 
50 iki 250 eurų). Pagal pataisas, už 

energetikos objektų ir įrenginių ap-
saugos taisyklių pažeidimus būtų 
galima skirti įspėjimą arba baudą 
asmenims nuo 70 iki 150 eurų (da-
bar – 14-30 eurų) ir baudą juridinių 
asmenų vadovams nuo 300 iki 600 
eurų (dabar 60 – 140 eurų). Maksi-
mali bauda už pakartotinius pažei-
dimus asmenims galėtų siekti 600 
eurų, juridinių asmenų vadovams 
– 2400 eurų. Iki 1450 eurų siūloma 
sumažinti maksimalią baudą už 
neteisingų juridinio asmens finan-
sinių ataskaitų pateikimą, leidžiant 
už tai surašyti ir administracinį nu-
rodymą skiriant pusei minimalios 
baudos.Taip pat siekiama įtvirtinti, 
kad apie sprendimą nutraukti admi-
nistracinio nusižengimo teiseną 
būtų informuojamas ir asmuo, pra-
nešęs apie galimą nusižengimą, jei, 
pranešėjo nuomone, jam padaryta 
žala. Jis galėtų ir skųsti sprendimą.
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ANEKDOTAI
– Žiūrėk, šito dėdės pirštinės 

be pirštų. Visai kaip mūsų tėtės 
kojinės.

***
– Atleiskite, kaip greičiau 

patekti į policiją?
– Paprasta. Meskit akmenį 

į štai tą vitriną. Nė penkios 
minutės nepraeis, o jūs jau 
atsidursite nuovadoje.

***
Kalbasi studentai 

bendrabutyje:
– Kaip tai nesąžiningai išeina. 

Mes ištisas naktimis mokomės, o 
mūsų profesorius dabar knarkia.

– Jis tokią teisę užsitarnavo. 
Jis visą semestrą paskaitas lankė.

***
Kadangi karantino metu 

susibūrimai galimi tik 
laidotuvėms, ūkininkai Petraičiai 
gruodžio 25-ąją planuoja žąsies 
laidotuves.

***
Pilotas staigiai nuramino 

įsisiautėjusį neblaivų keleivį. 
Tiesiog užsidėjo parašiutą ir 
patraukė per saloną galinių durų 
link.

***
Japonijoje streso nuėmimo 

priemone tarnauja bokso kriaušė 
viršininko veidu. O pas mus 
tokia priemonė – viršininko 
automobilis.

***
Kas nespėjote vesti – pats 

laikas. Dar galite surengti 
vestuves be svečių.

***
Žvejoja naujasis rusas: 

meškerė auksinė, ritė auksinė, 
valas ir tas auksinis. Pagauna 
jis auksinę žuvelę, mažą kaip 
visada.

– Kam man ji, jei ant kaklo 
grandinė ir ta sunkesnė.

Ir paleidžia. Žuvelė išnėrusi 
ir sako:

Šiandien atsikėliau 
ankstėliau, kad pavėluočiau 
neskubėdamas.

***
Ligoninės priėmimo 

skyriuje gydytojas klausinėja 
sužaloto žmogaus:

– Tai jūs eismo įvykio metu 
nukentėjote?

– Taip.
– Tai ką, balandėli, labai 

greitai lakstote?
– Atvirkščiai, daktare. Aš, 

pasirodo, pėsčiųjų perėja ėjau 
nepakankamai greitai.

***
Inžinieriaus technologo 

iššūkis: ar konstruoti pagal 
brėžinius, ar kad veiktų.

***

– Tau gėda turėtų būti dėl 
savęs. Aš prie stalo sakau, kad 
žmonai nešu.

***
Jaunamartė skambina mamai:
– Mama, ką tu darai su 

pietumis, kurie tėčiui nepatinka?
– Palieku juos vakarienei.
***
Programuotojas pasakoja 

draugui:
– Vakar žiūrėjau į naktinį 

dangų. Dieve, kiek ten 
perdegusių pikselių.

***
Vyras sprendžia kryžiažodį ir 

klausia žmonos:
– Koks neegzituojantis 

paukštis iš aštuonių raidžių?
– Mūsų kanarėlė. Kol tu 

sprendei tą kvailą kryžiažodį, ją 
pagavo kaimynų katė.

***
Į gimdymo namus atėjo 

gimdyvės vyras. Kiek pavėlavo. 
Jį pasitinka švytintis gydytojas:

– Jūs galite šokti iš laimės. 
Jums gimė trynukai!

– Kokia prasmė šokti iš pirmo 
aukšto?

***
Knygelė „Ko negalima 

daryti per pirmą pasimatymą“. 
Skiriama kaliniams ir jų 
giminaičiams.

***
Naujasis rusas aiškinasi 

mokykloje. Mokytoja:
– Jūsų sūnus visą pamoką 

šaudė timpa.
– Atleiskite. Jis vėl tikriausiai 

pametė koltą, kurį padovanojau.
***
Išgėręs orų pranešėjas 

savaitės orų prognozę perskaitė 
vienu žodžiu.

***
Mažylis stebi dviračių 

lenktynes ir susižavėjęs sako 
mamai:

– O kur norai?
Naujasis rusas:
– Sakyk ir plauk 

nenervinus...
***
Pastorius skaito pamokslą. 

Prie jo prieina vienas iš 
klausytojų ir sako:

– Tėve, gretimoje salėje 
vyrai žaidžia pokerį!

– Gerai, sūnau mano, tuoj 
baigsiu skaityti ir prisijungsiu.

***
– Brangioji, ar žinai, kodėl 

man žiema patinka kur kas 
labiau negu vasara?

– Iš kur man žinoti?
– Nes žiemą aš didelis ir 

šiltas gerasis meškis, o vasarą – 
riebus ir prakaituotas kuilys.

***
Traukinyje kontrolierius 

sako keleiviui:
– Jūs pirkote bilietą į 

paprastą traukinį, o čia - 
greitasis.

Keleivis:
– Man tas pats, bet jeigu 

jums reikia, paprašykite 
mašinisto,kad važiuotų lėčiau...

***
Išvažiavo kartą kunigas į 

Kanadą atostogauti. Parapija jo 
laukė po savaitės, o jis jau po 
dviejų dienų grįžo. Tikintieji ir 
klausia jo:

- Na, klebonėli, kodėl taip 
greit grįžai?

– Na suprantat, nuskridau 
aš į tą Kanadą, o ten jų vėliava 
iškelta. Aš į ją pasižiūrėjau ir 
nusprendžiau daugiau nebebūt 
tokioje gėdingoje šalyje.

– O kodėl gėdingoje? - 
klausia draugai.

– O jūs pamąstykit. Kas 
turėjo būti tokio gėdingo 
nupiešta ant Kanados vėliavos, 
kad tai reikėjo pridengti klevo 
lapu?

– Padavėjau, man sultinio.
– Tikro ar dirbtinio?
– Ir kuo jie skiriasi?
– Dirbtinį mes verdame iš 

sultinio kubelio.
– O tikrą?
– Iš dviejų sultinio kubelių.
***
Žmogus sau ramiausiai eina 

gatve. Staiga pasigirsta laibas 
balselis:

– Šok nuo šaligatvio! Staiga!
Žmogus paklauso, ir pro ausis 

nuo stogo prašvilpia plyta. Jis 
pasimetęs klausia:

– O kas tu toks?
– Tavo angelas sargas.
– Aišku. Aš norėčiau 

paklausti, kur tu buvai, kai aš 
vedžiau?

***
Žmona skaito žinias internete 

ir sako vyrui:
– Tu tik įsivaizduok, britų 

mokslininkai išrado prietaisą, 
kuris žmogaus gyvenimą 
pailgina iki 150 metų.

– Būčiau viengungis, būtinai 
tuo pasinaudočiau.

***
Užmaršumas – mano 

antrasis... kažkas tai.
***
Suvalkietis su žmona 

išsiruošė į diplomatinį priėmimą. 
Žmona bara:

– Petrai, nu ar taip galima? 
Man jau gėda dėl tavęs. Tu 
gi penktą kartą eini prie stalo 
užkandžių.

l Namų kvapai 
l Mako satino patalynė

l Rankšluosčiai
l Žvakidės, kvapnūs vaško lapeliai

M. K. Čiurlionio 1-2, Rokiškis

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Gruodžio 4 d. Naktį 0

Dieną 5
PR, 
6-12 m/s

Gruodžio 5 d. Naktį 5
Dieną 7

PR,
6-12 m/s

Gruodžio 6 d. Naktį 5
Dieną 6

PR, 
6-12 m/s

Gruodžio 7 d. Naktį -1
Dieną 2

PR,
6-12 m/s

Orų prognozė gruodžio 4-7 d.

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Gerai veikiantį, nešiojamą 
kompiuterį Acer. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 623 05 235. Rokiškis

• Monitorius LG, 21 ir 19 colių 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis

• Spausdintuvo kasetes. Naujos. 
Kaina 6 Eur. Tel. 8 681 55 002. 
Rokiškis


