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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Sausio 29-oji, 
antradienis, 

5 savaitė
Iki metų pabaigos liko 

336 dienos.
Saulė teka 8.18 val., 
leidžiasi 16.46 val. 

Dienos ilgumas 8.28 val. 
Mėnulis – delčia.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

 Aivaras, Gilda, Gildas, 
Girkantas, Nygailas, Nygailė, 

Nykanta, Nykantas, Žiba, 
Žibuolė, Žibutė, Valerijonas.

Rytoj: Banga, Bangas, 
Bangius, Bangys, Banguolė, 

Banguolis, Ipolitas, 
Milgauda, Milgaudas, 

Milgaudė, Milius.
Poryt: Budvilas, Budvilė, 

Budvyda, Budvydas, Judra, 
Judrė, Skirma, Skirmantas, 

Skirmantė, Skirmis.

Dienos citata
„Visiems pakanka stiprybės 

išgyventi kitų žmonių 
nelaimes“ 

(F. De Larošfuko).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1886 m. vokiečių inžinie-
rius Karlas Bencas užpatenta-
vo pirmąjį sėkmingą benzinu 
varomą automobilį.

1896 m. JAV gydytojas 
Emilis Grubė pirmasis radiacija 
pradėjo gydyti krūties vėžį.

1916 m. Hetfylde, Hertfor-
dšyro grafystėje, išbandyti 
pirmieji Didžiosios Britanijos 
tankai.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1429 m. nutrūko Lucko derybos 
tarp Vytauto, Jogailos bei 

Zigmanto I. Lietuvos, Lenkijos ir 
Vengrijos vadovai nesutarė dėl 

Vytauto karūnavimo.

Post 
scriptum

Be drąsos vyras –  
kaip be kartumo pipiras.

2 p.

2 p.
Dėkoja

Mielos, dėmesingos, savo darbą puikiai išma-
nančios moterys: Elvyra Čypienė, Diana Krav-
čenkienė, Rima Paliūnienė, Rima Švedarauskienė, 
Gailutė Valeikienė ir vienintelis vyras Juozas Kar-
ka - AB „Rokiškio sūris“ profilaktoriumo kolekty-
vas, kuriam esu dėkingas. Džiugu, kad puikios re-
abilitacijos specialistės ir specialistai yra čia pat, 
Rokiškyje. 

Ričardas Jovarauskas 

Tarybos posėdyje linksniuota 
Danguolė Kondratenkienė, 
klausimai apsvarstyti per pusvalandį

2 p.

Vagių grobis – padangos, 
dviratis ir... marinuoti 
agurkai
Rokiškio Rotary klubas 
žiūrovams dovanoja 
spektaklį!

Juodupė tapo rajono žiemos pramogų sostine

Susitikimo tarp Juodupės ir Rokiškio „Fenikso“ (balta apranga) akimirka.                                                N. Kraliko nuotr.

4 p.
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Tarybos posėdyje linksniuota Danguolė Kondratenkienė, 
klausimai apsvarstyti per pusvalandį

Sausio 25 dieną sušauktas rajo-
no tarybos posėdis nr. TP-1. Nors 
posėdžiai visuomet pradedami 10 
valandą, dėl kilusio šurmulio viena 
minutė nuo posėdžio pradžios Ro-
kiškio rajono vicemerui Stanislo-
vui Dambrauskui teko raminti di-
džiulę į posėdį susirinkusią žmonių 
minią. Rajono tarybos posėdžio 
metu patvirtinti visi darbotvarkėje 
numatyti klausimai, tačiau posėdis 
prasidėjo visai ne nuo to. Dėmesys 
krypo į svečius – Rokiškio pirmi-
nio asmens sveikatos centro kolek-
tyvo narius.

Sugrąžinti negalima atleisti. 
Kur dėsime kablelį?
Posėdis prasidėjo nuo sąmyšį ra-

jone sukėlusio įvykio – Pirminės 
asmens sveikatos priežiūros centro 
direktorės Danguolės Kondratenkie-
nės atleidimo. Prie mikrofono žengė 
gydytoja Irena Saikalienė. Ji kreipėsi 
į rajono merą ir tarybą su prašymu 
leisti poliklinikos kolektyvui ramiai 
dirbti. „Du vakarus po darbo renka-
mės į susirinkimus susitikimui su 
jumis. Ačiū tiems tarybos nariams, 
kurie norėjo mus išklausyti. Tačiau, 
deja, mus išgirdo ne visi. Todėl mes 
ir vėl čia,“ – sakė I. Saikalienė. Mo-
teris pasakojo visą D. Kondraten-
kienės istoriją poliklinikos vadovo 
kėdėje – nuo pat jos paskyrimo į mi-
nėtąjį postą iki pat jos atleidimo, kurį 
I. Saikalienė įvardijo „lyg perkūną 
iš giedro dangaus“: „Meras pasirašė 
darbo sutartį, pradėjome dirbti. Po 
pusmečio sužinojome – vadovė dar-
bui netinkama. Atleisti“.

Irena Saikalienė nuoširdžiausiais 
žodžiais atsiliepė apie D. Kondra-
tenkienę viso kolektyvo vardu. „Per 
pusmetį mūsų vadovė sugebėjo su-
telkti mūsų kolektyvą, kuris iš pra-
džių buvo ganėtinai skeptiškas. Dar 
kartą prašome mero atšaukti potvar-
kį, kol jis teisiškai neįsigaliojo. Ne-
norime eiti teismų kelių,“ – kreipėsi 
gydytoja pridurdama, kad kolektyvo 

prašymas turi stebėtojų tarybos ir di-
džiosios dalies tarybos narių palaiky-
mą. „Prašome dar kartą mus išgirsti. 
Norime kuo greičiau grįžti į savo 
darbo vietas, o ne užsiimti politikavi-
mais,“ – kalbą užbaigė I. Saikalienė 
lydima į posėdį susirinkusių PASPC 
darbuotojų plojimais.

Pasisakiusiai gydytojai talkino ir 
viena kolektyvo narė – žengusi prie 
mikrofono pastaroji vėl gi kreipėsi 
į tarybą dė susidariusios situacijos 
ir prašė sustabdyti mero žingsnius 
prieš D. Kondratenkienę. Darbuotoja 
pridūrė, jog juos labai įžeidė ir soci-
aliniame tinke Facebook pasirodęs 
viešas mero kreipimasis, kuris buvo 
atspausdintas ir išdalintas tarybos na-
riams dar neprasidėjus posėdžiui.

D. Kondratenkienę palaikė ir ste-
bėtojų tarybos atstovė, kuri teigė, jog 
D. Kondratenkienė dirbo stabiliai, 
jos darbo metu gerėjo ir įstaigos fi-
nansiniai rodikliai, buvo pakeistos 
garažų durys, prie vaikų skyriaus 
įrengtas pandusas, pagerėjo paslau-
gų prieinamumas, įgyvendinta ga-
limybė susimokėti už suteiktas pas-
laugas banko kortelėmis, o bendras 
programos vykdymas pagerėjo net 
tris kartus. „Vadovaudamiesi mums 
suteikta teise ir siekdami stabilumo 
siūlome potvarkį naikinti. Reikia 
įvertinti visas aplinkybes bei pase-
kmes. Manome, kad atleidimas nėra 
adekvati bausmė bei toks sprendimas 
yra žalingas rajono gyventojams bei 
kolektyvui,“ – sakė stebėtojų tarybos 
atstovė.

PASPC kolektyvą palaikė ir ta-
rybos narė Laima Keraitienė. „Teko 
būti dvejuose susitikimuose su ko-
lektyvu. Matau, koks stiprus jų no-
ras. Mes, rajono tarybos nariai, gavo-
me PASPC darbuotojų kreipimąsi su 
prašymu leisti įstaigai ir kolektyvui 
ramiai dirbti ir stabdyti įstaigą žu-
dančius veiksnius – mes esame atsa-
kingi už įstaigos veiklą ir darbo efek-
tyvumą. Įstaigai vadovavęs žmogus 
yra ne tik norintis, bet ir sugebantis 

organizuoti efektyvų kolektyvo dar-
bą. Siūlome atmesti asmenines ambi-
cijas ir atšaukti atleidimą,“ – kalbėjo 
L. Keraitienė rodydama raštą, kurį 
pasirašė tokiai nuomonei pritarę ta-
rybos nariai. Norintiesiems pasirašy-
ti buvo leista ir paties posėdžio metu.

Iš kurio rakurso žiūrima?
Kitokią nuomonę apie susiklos-

čiusią situaciją išdėstė tarybos narys 
Andrius Burnickas. Jis teigė, kad ne-
supranta „viso šito rakurso iš kurio 
mes žiūrim į šį klausimą“. A. Bur-
nickas teigė, jog visų pirmą reikėtų 
remtis teisiniais dalykais ir spręsti, 
ar jau kelias savaites linksniujama 
D. Kondratenkienė apskritai galė-
jo dalyvauti konkurse, o laimėjus – 
sėsti į vadovo kėdę. „Mes vertiname 
ne tai, ar geras darbuotojas, ar gerai 
vadovauja. Aš nesiimu to spręsti, bet 
įstatymai galioja nepriklausomai nuo 
to, ar esi geras žmogus, ar ne. Vis-
kam turi būti teisinis paaiškinimas ar 
ji gali užimti šias pareigas ar ne,“ – 
kalbėjo A. Burnickas.

Šiuo klausimu savo nuomonę iš-
sakė ir kiti tarybos nariai. Gintaras 
Girštautas teigė, jog D. Kondraten-
kienės atleidimas yra „politinis su-
sidorojimas, kurį, galbūt, inspiruoja 
(mero,- aut. past.) sąrašo nariai“. 
„Taip neturėtų būti. Meras buvo 
perspėtas etikos komisijos, o po mė-
nesio pasirašė raštą skirti Danguolę 
Kondratenkienę (į PASPC direkto-
riaus postą,- aut. past.), o paskui pa-
sirašė raštą ją atleisti. Taip neturėtų 
būti,“ – kalbėjo G. Girštautas.

Tarybos narys Algis Čepulis mė-
gino raminti susirinkusius PASPC 
kolektyvo narius teigdamas, jog 
reiktų kiek nurimti ir pažiūrėti „vi-
sas ištakas“. „Žmogus (D. Kondra-
tenkienė,- aut. past.) serga, negali 
dalyvauti susitikimuose. Vastybinės 
etikos komisijos išvados yra tokios, 
kokios yra. Aš jūsų prašau – maištas 
kelia maištą. Grįžkim į darbą, tary-
ba – nebepolitikuokim,“ – sakė A. 

Čepulis, kurio pasisakymas sulaukė 
G. Girštauto klausimo, ar tik jis pats 
nekelia merui spaudimo, tačiau A. 
Čepulis paprašė klausimus pateikti 
raštu. A. Čepulis sulaukė ir Stasio 
Meliūno komentarų, kad šis yra „iš-
vien su meru“. S. Meliūnas kalbėjo, 
kad jam „labai skauda“, jog medikai 
vietoj to, kad rūpintųsi mūsų artimų-
jų sveikata turi „atstovauti ir patari-
nėti, kreiptis ir prašyti tarybos narių, 
kuriuos ir taip delegavo į tarybos na-
rius, atstovauti jų interesams“.

Konkursas vyko teisėtai
Beveik valandą trukusiems pasi-

sakymams atsakė juridinis skyrius, 
kuris papasakojo, kaip vyksta kon-
kursas. “Juridinis skyrius viską or-
ganizavo vadovaujantis teisės aktais. 
Asmenys, dalyvaujantys konkurse, 
pildo pretendento anketą. Vienas iš 
anketos klausimų būtent buvo “Ar 
įstatymai draudžia arba Jums atima 
teisę užimti šią pareigybę?”. Preten-
dentui į šį ir kitus klausimus atsakius 
neigiamai jam išsiunčiamas kvieti-
mas dalyvauti konkurse,” – sakė ju-
ridinio skyriaus atstovė.

Po valandos – 
darbotvarkės klausimai
Tarybos posėdį vedusiam vice-

merui padėkojus visiems pasisakiu-
siems  10:53 valandą buvo pereita 
prie darbotvarkėje numatytų klau-
simų. Jie buvo priimti konvejeriu – 
mažiau nei per pusvalandį.

Visiems klausimams buvo pri-
tarta, nei vienas klausimas didesnių 
diskusijų nesukėlė. Diskutuoti pra-
dėta tik ties paskutiniu numatytu 
klausimu, kuriuo buvo sprendžiama, 
ar Algimantui Stanislovui Kliaugai 
turi būti suteiktas Rokiškio krašto 
garbės piliečio vardas. Tarybos na-
riui Virginijui Lukošiūnui paprašius, 
Arūnas Augutis trumpai pristatė A. 
S. Kliaugos nuveiktus darbus. Krašto 
muziejaus pateiktas klausimas buvo 
priimtas pritarus visiems posėdyje 
dalyvavusiems tarybos nariams.

Ne pabaiga…
Priėmus paskutinį švietimo, kultū-

ros ir sporto skyriaus vedėjo Aurimo 
Laužadžio pristatytą klausimą, prie 
jo prisijungė Dijana Meškauskienė. 
Ji priminė, jog artėja rajono vadovų 
vertinimas, kurį atlikti turės tarybos 
nariai. “Tai didelis ir sunkus darbas. 
Vadovų mūsų rajone yra daugiau nei 
20, todėl tam skirsime daug laiko,“ 
– kalbėjo D. Meškauskienė pridur-
dama, kad teks įvertinti visų vadovų 
ataskaitas. Surengus pokalbius su va-
dovais, tikriausiai, bus priimti spren-
dimai kaip vertinamos visos ataskai-
tos, o posėdžio metu vertinimai bus 
priimti arba atmesti visų tarybos na-
rių sprendimu.

Sulaukta ir Panemunėlio geležin-
kelio stoties gyventojų atstovų pasi-
sakymų. Apie 8 klausimą („Dėl Ro-
kiškio rajono savivaldybės 2019 m. 
valstybės lėšomis finansuojamų me-
lioracijos darbų programos patvirti-
nimo“) pasisakė Vitalija Stalionienė 
į posėdį atvykusi su dukra. Pranešė-
jos teigė, jog informacija apie darbus 
vykdomus jų gyvenvietėje yra sle-
piama nuo gyventojų, tačiau jos atli-
ko tyrimą naudadomosios prieinama 
ir gauta informacija. Tai sukėlė ne-
didelį sąmyšį tarybos narių gretose, 
tačiau V. Stalionienė suskubo raminti 
sujudusius narius: „Labai prašau pa-
klausyti, nes nuostolius gali tekti at-
lyginti Rokiškio rajono savivaldybės 
administracijai. Vyrai – dar ne pie-
tūs“. Deja, klausytojų dėmesys buvo 
prikaustytas neilgam – tarybos nariai 
moterų atliktą tyrimą apie rinktuvų 
įrengimą jų gyvenvietėje įvardijo 
kaip interpretacijas. Po penkiolikos 
minučių monologo pranešėjoms 
buvo pasiūlyta surasti alternatyvų ir 
sugrįžti suformulavus pasiūlymus, 
turėti apie darbus suprantančių atsa-
kingų asmenų sprendimus.

Posėdis baigtas 11:36 val. Posė-
dyje dėl pateisinamos priežasties ne-
dalyvavo 7 tarybos nariai.

Monika MEILUTĖ

Mažosioms šokėjoms – prizinės vietos
Sausio 19 d. Rokiškio kul-

tūros centro pramoginių šokių 
kolektyvas dalyvavo Lietuvos 
pramoginių šokių asociacijos 
pramoginių šokių reitingo var-
žybose „Žiemos harmonija“  
Vilniuje.

Nors dalyvių varžybose buvo 
labai daug, mažosios Rokiškio 
šokėjėlės pasirodė itin stipriai ir 
solidžiai: buvo apdovanotos I-III 
vietų medaliais ir padėkomis.

Rokiškio Kultūros centro ben-
druomenė ir pramoginių šokių ko-
lektyvo vadovė Aušra Skruodienė 
taria nuoširdų ačiū Rusnei Dau-
gėlaitei, Urtei Kalnietytei, Elai 
Baravikovai, Vivianai Antonovai, 
Emelijai Skruodytei, Urtei Pum-
putytei, Rimedai Stonutei, Ugnei 
Seibutytei bei mergaičių mamoms 
už palaikymą ir aktyvų bendra-
barbiavimą.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Vagių grobis – padangos, dviratis 
ir... marinuoti agurkai

Sausio 26 d. 11.14 val. vyras (gim. 1997 m.), gyv. Rokiškyje, pra-
nešė, kad tądien 11.50 val. Rokiškyje, Taikos g., pastebėjo, jog atra-
kinus durų pakabinamą spyną, įsibrauta į rūsį, iš rūsio pavogti keturi 
lengvojo lydinio ratlankiai su vasarinėmis padangomis, moteriškas 
dviratis bei keturi 0,7 l talpos stiklainiai su marinuotais agurkais. 
Nuostolis – 215 eurų.

Panevėžio apskrities VPK inform.

Savaitgalį ugniagesiams darbo netrūko
Sausio 26 d. 20:16 val.  gautas 

pranešimas, kad Sėlynės g., Sėly-
nės k., Rokiškio k. sen., iš namo 
rūsio eina daug dūmų. Atvykus 
nurodytu adresu, degė suodžiai 
kamine, pavojaus nebuvo, suo-
džiai užgesinti panaudojus du 
miltelinius gesintuvus.

Tą pačią dieną 22:16 val gau-
tas pranešimas, kad Kęstučio g., 
Rokiškio m., kažkas smilksta prie 
krosnies. Atvykus nurodytu adre-
su, pirmajame aukšte nuo kros-
nies buvo įkaitusi rąstinė siena, 

kuri smilko. Panaudotas grandini-
nis pjūklas sienai išpjauti. Išpjauta 
1 kv. m sienos.

Sausio 27 d. 22:29 val. gautas 
pranešimas, kad Motiejiškio g., 
Jurkupių k., Panemunėlio sen., 
dega pirtis. Atvykus nurodytu 
adresu, pirtis degė atvira liepsna. 
Gaisro metu pirtis sudegė visiškai.

Panevėžio apskrities 
priešgaisrinės gelbėjimo 

valdybos
Rokiškio priešgaisrinės 

gelbėjimo tarnybos inform.
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Patyčios Rokiškio mokyklose: kovojama nuolat, atvejų – mažėja
Patyčios – skaudi mokyklų re-

alybė, su kuria kovoti itin sunku. 
Kaip teigia Rokiškio rajono švie-
timo įstaigų atstovai, su patyčio-
mis reikia kovoti visais įmanomais 
būdais pasitelkiant tiek grupinius, 
tiek individualius būdus.

Patyčių atvejų mažėja
Kaip teigė Rokiškio Juozo Tu-

mo-Vaižganto gimnazijos direkto-
riaus pavaduotoja ugdymui Nijolė 
Zabarskienė, „Romuvos“ padalinio 
bendruomenė su patyčiomis kovo-
ja ne tik įsijungdama į prevencinius 
projektus, bet ir pasitelkdama kito-
kią pagalbą mokiniams. „Svarbu su 
patyčiomis kovoti visais įmanomais 
būdais, tiek mokykloje, tiek kito-
se aplinkose. Kitaip šios problemos 
neišpręsime,“ – komentavo N. Za-
barskienė.

Pavaduotoja teigė, kad tiek „Ro-
muvos“, tiek senųjų rūmų padali-
niuose su patyčiomis kovojama ne 
tik prisijungiant į respublikinius 
projektus, bet ir pasitelkiant indi-
vidualią patirtį. „Kasmet vykdome 
anonimines apklausas apie patyčias. 
Gaila, bet teigti, kad jų visiškai nėra 
negalime, tačiau pastebime, kad lai-
kui bėgant patyčių tikrai mažėja – tai 
nuteikia tikrai pozityviai. Taipogi 
sulaukiame ir gerų atsiliepimų, kad 
mūsų mokykloje tvyro labai gera 
atmosfera,“ – sakė pavaduotoja ug-
dymui. N. Zabarskienė pridūrė, kad 
šiais mokslo metais buvo svarstomi 
ir pirmus metus mokykloje besimo-
kančių mokinių adaptacijos klausi-
mai – jų buvo klausiama kaip naujoje 
mokykloje jie jaučiasi, ką patiria.

Svarbu reaguoti iškart
N. Zabarskienės teigimu, labai 

svarbu į pastebėtas patyčias reaguoti 
iškart – tik taip jos gali būti sustabdy-
tos, tačiau labai svarbu su patyčiomis 
kovoti ne tik mokinių, bet ir moky-
tojų tarpe, namų aplinkoje, elektro-
ninėje erdvėje. „Patyčias stabdyti 
reikia pačiame gyvenime. Kova su 
patyčiomis turi būti mūsų gyvenimo 
kasdienybė,“ – sakė N. Zabarskienė.

„Patyčių problema mums tikrai 
pažįstama, todėl kovai su patyčiomis 

naudojame visas įmanomas priemo-
nes, tačiau daugiausia naudos atne-
ša individualus darbas su patyčias 
patiriančiais mokiniais,“ – sakė N. 
Zabarskienė. Gimnazijoje kovai su 
patyčiomis pasitelkiama klasės va-
landėlės sistema, individualūs po-
kalbiai su mokyklos psichologe. Su 
patyčių prevencija aktyviai dirba ir 
mokyklos socialiniai pedagogai.

Vidurkio nepasiekia
Juozo Tūbelio progimnazijoje su 

patyčiomis kovojama nuolat. „Ne-
galime teigti, kad mūsų mokykloje 
patyčios neegzistuoja. Tačiau džiu-
gu, kad statistiškai nesame viršiję 
šalies patyčių atvejų vidurkio. Šiuo 
metu nuo šalies vidurkio atsiliekame 
dviem procentais, o didelių patyčių 
atvejų net nesame turėję,“ – komen-
tavo D. Petrauskienė pridurdama, 
kad su kiekvienu patyčių atveju dir-
ba didelė mokyklos bendruomenės 
komanda.

Kreiptis į artimą 
bendruomenės narį
Rokiškio rajono gimnazijose tai-

pogi aktyviai kovojama su patyčio-
mis. Obelių gimnazijos socialinė pe-
dagogė Neringa Pajadienė teigė, kad 
patyčių prevencijos programą moky-
kla vykdo nuo 2013 metų. „Laiko-
mės programos taisyklių ir kasmet 
atliekame tyrimus. Tam naudojamos 
anoniminės anketos, kurias mokiniai 
atlieka elektroniniu būdu prisijung-
dami su kiekvienam individualiai su-

generuotu kodu,” – sakė N. Pajadienė. 
Pedagogė pridūrė, kad tyrimo vyk-
dymą kuruoja instruktorius, o vėliau 
susistemintą informaciją pristato visai 
mokyklos bendruomenei.

Taipogi Obelių gimnazijoje nau-
dojama sistema, jog budinčiam mo-
kytojui pastebėjus patyčių atvejus, 
apie juos pranešama klasių auklėto-
joms, kurios bendradarbiauja su spe-
cialistais ir atvažiuojančia psichologe. 
„Apie patyčias praneša patys vaikai. 
Jie mokomi kreiptis į bet kurį jiems 
artimą gimnazijos bendruomenės 
narį – auklėtoją, mokytoją, specialis-
tą. Tuomet aiškinamės situaciją, kal-
bamės su tėvais, jei reikia – skiriame 
pokalbius su psichologu,“ – sakė N. 
Pajadienė.

Mokosi pasitikėti, 
pažeidimus fiksuoja raštu
Kaip teigė Juodupės gimnazijos 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
Audronė Rekertienė, mokykla jau 
ketverius metus vykdo programas 
„Paauglystės kryžkelės“ ir „Raktai 
į sėkmę“, kurios padeda tvarkytis su 
patyčių problemomis. A. Rekertienė 
pridūrė, jog programos vykdomos 
vyresniems mokiniams, tačiau labai 
svarbu panašiomis temomis šviesti ir 
pradinukus. Deja, kol kas specialistų 
mokymai nerengiami, todėl ir pro-
gramos pradinukams gimnazijoje dar 
nėra.

„Per savaitę visose klasėse vykdo-
ma klasės valandėlė. Tai labai geras 
būdas pažinti vaikus, atsiskleisti pa-

tiems mokiniams ir papasakoti su 
kokiomis problemomis jie susidu-
ria. Šių pamokėlių metu vaikai mo-
komi spręsti problemas, pasitikėti 
vienas kitu. Kalbant konkrečiai 
apie patyčias, mes esame pasidarę 
smurto ir patyčių tvarkos aprašą – 
stebime ir fiksuojame visus patyčių 
atvejus raštu. Tą darome antrus me-
tus, ankščiau raštu (patyčių atvejų) 
nefiksuodavome,“ – kalbėjo A. Re-
kertienė.

Juodupės gimnazijos pavaduo-
toja ugdymui pridūrė, kad patyčių 
yra visur, todėl užtikrinti, kad jų vi-
siškai nebūtų – beveik neįmanoma. 
„Pasitaiko nemažai atvejų, kuomet 
vaikas sulaukęs vienos replikos iš-
kart pasisako mums. Paaiškėjus, 
kad patyčios ir užgauliojimai karto-
jasi – kviečiamės tėvus, su kuriais 
bendrauja auklėtojos,“ – kalbėjo A. 
Rekertienė. Moteris pridūrė, kad 
mokykloje yra atvykstantis psicho-
logas, su kuriuo bendrauja patyčias 
patiriantys vaikai.

Už gerą elgesį – 
apdovanojimai
Prie kovos su patyčiomis Juozo 

Tūbelio progimnazijos direkto-
riaus pavaduotoja ugdymui D. Pe-
trauskienė priskyrė ir jau progim-
nazijos tradicija tampantį renginį 
„Sėkmės žingsneliai“. „Projekto 
metu mokiniai už gerą elgesį renka 
„obuoliukus“, o mokslo metų pa-
baigoje geriausiu rezultatus pelnę 
mokiniai ir mokytojai būna apdo-

vanojami. Toks būdas tikrai veikia ir 
įtakoja vaikus siekti ne tik geresnių 
mokymosi, bet ir elgesio rezultatų,“ 
– kalbėjo pavaduotoja.

Kaip veiksmingą patyčių preven-
cijos būdą D. Petrauskienė įvardijo ir 
mokyklinių uniformų įvedimą. „La-
bai džiaugiuosi, kad mokykla žengė 
šį žingsnį. Taip išvengiame patyčių 
dėl vaikų apsirengimo. Niekas ne-
bekalba, kurio vaiko drabužėlis iš 
turgaus, kurio iš dėvėtų drabužių 
parduotuvės, nes visi rengiasi vieno-
dai,“ – džiugiai kalbėjo pavaduotoja.

Informuoja tėvus
Juozo Tūbelio progimnazijoje, pa-

našiai kaip ir miesto gimnazijoje, su 
patyčiomis kovojama ir individualiai, 
ir pokalbių su tėvais metu. „Visuo-
met reaguojame į bet kokį patyčių 
reiškinį. Informuojame tėvus, su jais 
šnekamės. Be to skatiname vaikus 
laikytis elementarių elgesio taisyklių. 
Negaliu sakyti, kad taip išvengiame 
visų patyčių, tačiau jos pasireiškia ti-
krai ne taip jau dažnai, - pasakojo D. 
Petrauskienė, - Mokyklos socialinė 
darbuotoja, psichologė bei kiti ben-
druomenės nariai mokiniams aiškina, 
kad jie nėra patyčių objektas, todėl 
niekas tyčiotis ir juoktis iš mokinio 
negali, o pranešimas apie patyčias 
nėra pasiskundimas. Tai tiesiog savęs 
gynimas“. Pavaduotoja pridūrė, kad 
pagrindinė patyčių forma yra ignora-
vimas ir apkalbėjimas – gandai eina iš 
lūpų į lūpas taip skatindami vis dides-
nes patyčias.

Žiūri atsakingai
Visų gimnazijų atstovės džiaugė-

si, kad į patyčių prevenciją vaikai 
žiūri labai atsakingai: mokiniai ne tik 
pasisako patiriantys patyčias, bet at-
sakingus asmenis informuoja ir apie 
patyčias patiriančius draugus. Tiek 
N. Zabarskienė, tiek D. Petrauskienė 
teigė, jog svarbu su patyčiomis ko-
voti visais įmanomais būdais ir nie-
kada nelikti abejingais pasireiškus 
bet kokiai patyčių forma.

„Vaikai mokosi gyventi. Tačiau 
svarbu, kad gyventi mokytųsi be pa-
tyčių,“ – sakė D. Petrauskienė.

Monika MEILUTĖ

Rokiškio Rotary klubas žiūrovams dovanoja spektaklį!
Vasario 9 dieną 

17val. J. Krisiūno re-
žisuotą spektaklį 
„Kapinių klubas“ visi 
norintys galės žiūrėti 
nemokamai. Nemo-
kamą spektaklį žiūro-
vams dovanoja Rokiš-
kio Rotary klubas.

Prieš spektaklį kul-
tūros centro kavinėje 
visi žiūrovai galės pa-
sivaišinti nemokama 
arbata.

Asociacija „Rokiš-
kio teatras" ir Ro-
kiškio Rotary klubas 
maloniai laukia visų, 
norinčių pamatyti pui-
kų spektaklį.

Įtariant prekyba poveikiu 
sulaikytas Anykščių rajono 
meras Kęstutis Tubis

Tiriant prekybos poveikiu 
bylą Specialiųjų tyrimų tarnyba 
(STT) pirmadienį pranešė sulai-
kiusi Anykščių rajono savivaldy-
bės merą Kęstutį Tubį (anyksciai.
lt nuotr.). Panevėžio valdybos pa-
reigūnai atlieka ikiteisminį tyri-
mą dėl prekybos poveikiu Anykš-
čių rajono savivaldybėje.

Šį ikiteisminį tyrimą organi-
zuoja ir kontroliuoja Panevėžio 
apygardos prokuratūros Organi-
zuotų nusikaltimų ir korupcijos 
tyrimo skyriaus prokuroras, pra-
neša STT.

BNS ir Delfi.lt inform.
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Juodupė tapo rajono žiemos pramogų sostine
Savaitgalį juodupėnus ir mies-

telio svečius džiugino tradicinė 
Žiemos šventė. Kaip ir dera ledo 
ritulio tradicijomis garsėjančiam 
miesteliui, šios sporto šakos ak-
centų buvo daugiausia. Šventės 
„vinimi“ tapo draugiškos rung-
tynės tarp šeimininkų ir Rokiškio 
„Fenikso“ komandos. 

Poledinė žūklė 
buvo neitin sėkminga
Pirmoji Žiemos šventės rungtis 

– poledinės žūklės varžybos. Juo-
dupės tvenkinyje savo žvejybos 
įgūdžius pademonstruoti ir sėkmę 
išbandyti panoro negausus būrelis 
žvejų. Deja, varžytuvės jiems tapo 
nemenku iššūkiu, mat žuvys katego-
riškai atsisakė kibti. Ir, kaip juokavo 
varžytuvių dalyviai, netgi nugalėto-
jo laimikis buvo greičiau simboli-
nis, priskirtinas kategorijai „katino 
džiaugsmas“.

Antroji rungtis – 3x3 ledo ritulio 
varžytuvės. Jose galėjo dalyvauti 
visi norintieji, susibūrę į nedidelę 
komandą. Tokių komandų užsire-
gistravo trys. Įdomu, kad pačiūžas 
iš sandėliuko išsitraukė ne tik vaiki-
nai, bet ir merginos. 

Daug smagių emocijų sukėlė ir 
figūrinio vairavimo rungtis. 

Žiūrovai šaltą dieną žiemos pra-
mogomis džiaugėsi nerizikuodami 
susirgti: juos šildė šauliška košė ir 
arbata. O tiems, kurie išdrįso varžy-
tis įdomiose ir išradingose rungtyse, 
atiteko apdovanojimai.

Ledo ritulio šventė
Paklausti juodupėną, ar šis moka 

čiuožti pačiūžomis, yra maždaug 
tas pats, kaip kurio kito miestelio 
gyventoją paklausti, ar šis moka... 
vaikščioti. Mat Juodupėje šios 
sporto šakos tradicijos jau bebai-
gia skaičiuoti šeštąją dešimtį. Čia 
ledo ritulio patirties tikriausiai turi 
visi vyrai: nuo jaunimėlio iki žila-
galvių senelių. Būtent jų grupelė 
prieš rungtynes šelmiškai erzino 
bičiulį, buvusį ilgametį „Nemuno“ 
komandos vartininką, ar šis ir šian-
dien stosiąs į vartus ginti miestelio 
garbės. Žilagalviai vyrai prisiminė 
tuos laikus, kai norėdami išeiti į 
aikštelę, karpė senus čiužinius ir iš 
jų konstravo  žaidimui reikalingas 
apsaugas. 

Čia pat ir paaugliai. Vienas vai-
kinukas į rungtynes netgi atsinešė 
savąją lazdą. Šalia jaunimėlio – ma-
mos su vežimėliais. Akivaizdu, kad 
taip prie mėgiamo žaidimo pratina 
jaunąją kartą. O ir šaunios Juodu-
pės močiutės, pulkeliais apspitusios 
areną, visai nenusiteikę ramiai sto-
vėti: po įvarčio jos pasirengę, kaip 
ir dauguma sirgalių, trinktelti į aikš-
telės bortą, rangindamos savuosius 
žaidėjus.

Tiesa, žiūrovų gretos šįkart kiek 
retesnės, nei paprastai būna Juodu-
pėje per ledo ritulio rungtynes. Mat 
susidubliavo dvejos varžybos: ledo 
ritulio Juodupėje ir autokroso Bajo-
rų trasoje. Ten taip pat būta Juodu-
pės ledo ritulio akcentų – iš tų var-
žybų pastebėtas riedantis garsusis 
geltonas „moskvičiukas“ su Juodu-
pės ledo ritulio klubo simbolika.

Pasidabinę savo spalvomis
Kaip juokauja juodupėnai, šiame 

miestelyje sirgti ne už Juodupės ko-
mandą būtų šiek tiek rizikinga. Mat 
sirgalių minioje dominuoja gelto-
nai-juoda Juodupės klubo atributi-
ka: kepuraitės, šalikėliai, striukės. 
Sirgaliams tai puiki proga iš spintos 
ištraukti kruopščiai saugomas puoš-
menas. 

Nors Juodupės sirgalių gretos ke-
lis kartus didesnės nei palaikančiųjų 
Rokiškį, tačiau pastarųjų į „tikrąjį 
tikėjimą“ niekas kumščiais atvers-
ti neketina. Atvirkščiai, žiūrovai 
labai draugiški. Netgi pralaimint 
Juodupės komandai, vienas senyvas 
buvęs ledo ritulio žaidėjas, šypso-
damasis sakė: „Koks skirtumas tas 
rezultatas. Svarbu šventė, svarbu 

galimybė pasidžiaugti žaidimu“. Ir 
netgi aršesnis žaidėjų susidūrimas 
aikštelėje palydimas plojimais, pri-
simenant seną patarlę „ledo ritulys 
be peštynių yra dailusis čiuožimas“. 

Permainingos rungtynės
O aikštėje komandos džiugino 

įdomiu žaidimu. Štai pirmajame 
kėlinyje akivaizdžiai dominavo šei-
mininkai. Įpusėjus pirmajam kėli-
niui – greita kontrataka ir ritulys jau 
spurda rokiškėnų vartų tinkle. Ne-
trukus, po gražios kombinacijos, ir 
antrasis įvartis. O štai antrasis kėli-
nys jau visiškai kitoks: savo persva-
rą aikštelėje rokiškėnai įtvirtino tri-
mis įvarčiais ir persvėrė rezultatą. 
Ketvirtojo kėlinio pradžia irgi nieko 
gero nežadėjo: ritulys vėl atsidūrė 
juodupėnų vartuose. O rungtynių 
laikas nenumaldomai tiksi. Ir štai 
besibaigiant trečiajam kėliniui už 
pražangas net du rokiškėnai atsidū-
rė ant baudos suolelio. Kiekybinę 

Nors ritulys juodupėnų vartuose, tačiau 5 s. po laiko.                                                                                                          N. Kraliko nuotr.
Juodupės sportinio gyvenimo siela – Antanas Gricius.

N. Kraliko nuotr.

Nors rungtynės – draugiškos, tačiau sportinės kovos netrūko.                         N. Kraliko nuotr.

Ledo ritulio rungtynėse netrūko įdomių akimirkų.                                                N. Kraliko nuotr.

Juodupės moterų aprangos kodas – geltona-juoda.                                            N. Kraliko nuotr.

Poledinės žūklės varžytuvių apdovanojimų akimirka. Seniūnas Valdas Adomonis (dešinėje) 
įteikė taures jų prizininkams.                                                                          Vytauto Kraliko nuotr.

Juodupė laimėjo! Nesumeluotos Alfonso Ka-
raliūno emocijos.                    N. Kraliko nuotr.

persvarą juodupėnai išnaudojo ir 
sumažino skirtumą iki minimalaus. 
Netrukus į aikštelę iščiuožė vienas 
nubaustųjų ir kiekybinė juodupėnų 
persvara tapo nebe tokia akivaizdi. 
Tačiau ir jos pakako įmušti išlygi-
namąjį įvartį. Teisėjas vis dažniau 
žvilgčiojo į laikrodį, laukdamas, 
kol pasibaigs paskutinės rungtynių 
sekundės. O rokiškėnai nesnaudė 
– surengė ataką ir juodupėnams do-
vanojo įvartį tiesiai „į drabužinę“. 
Ir juodupėnai žaidėjai, ir sirgaliai 
viltingai žvelgė į arbitrą, energingai 
mojuojantį rankomis: įvartis neį-
skaitytas, nes įmuštas jau rungty-
nėms pasibaigus. „Įvartis pelnytas 
penkios sekundės po rungtynių pa-
baigos“, – arbitro verdiktą paaiškino 
rungtynių komentatorius.

O po susitikimo lyg vyšnaitė ant 
torto ledo ritulio baudinių – bulitų 
serija. Čia savo meistriškumą de-
monstravo ir vartininkai, ir aikštės 
žaidėjai. Minimalia persvara bulitų 
seriją laimėjo juodupėnai.

Ledas traukia
Nors  Žiemos šventė baigėsi, ta-

čiau žiemos pramogos džiugina juo-
dupėnus. Ypatingas miestelio pasidi-
džiavimas – ledo aikštelė, rūpestingai 
prižiūrima ledo ritulio entuziastų. Ji 
iki pat atlydžio džiugins miestelio 
žmones: čia smagiai praleisti laisva-
laikį skuba ne tik ledo ritulio mėgėjai, 
bet ir šeimos, jaunimas: juk čiuožti 
juodupėnai išmoksta maždaug tuo pat 
metu, kaip ir vaikščioti.

„Rokiškio Sirenos“ inform.
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Lietuvoje atkuriama ypač vertinga pelkė: čia atsivers tikras lobynas
Senuosiuose svetimšalių raštuose 

randama pasakojimų apie Lietuvą 
– mįslingą ir baugų miškų bei pelkių 
kraštą. O ir mūsų tautosakoje pelkė 
neretai minima kaip vieta, kur tikra 
pekla veisiasi. Tačiau retas žino, ko-
kią svarbią ekologinę funkciją atlieka 
pelkės.

Kaip teigia gamtosaugos eksper-
tai, vien miškai neišgelbės planetos, 
o iš visų sausumos ekosistemų pelkės 
yra pati efektyviausia organinės an-
glies saugykla. Todėl Europos Sąjun-
ga inicijuoja ir remia projektus, ku-
riais siekiama atkurti nusausintas ir 
degraduojančias pelkes ir tokiu būdu 
mažinti klimato kaitos efektą suke-
liančių dujų emisijas. Nemaža dalis 
pelkių patenka į VĮ Valstybinių miš-
kų urėdijos valdomą miško žemę. O 
kartu ir jose eksploatuoti durpynai. 
Praėjusių metų gruodžio pabaigoje 
Valstybinių miškų urėdija paskel-
bė apie ketinimus atkurti Rokiškio 
rajone esančią Sacharos pelkę. Tai 
Lietuvos gamtos fondo kartu su par-
tneriais vykdoma iniciatyva, kuria 
siekiama pagerinti Sacharos pelkės 
ekologinę būklę bei sumažinti šiltna-
mio efektą sukeliančių dujų emisijų 
iš nusausintų ir apleistų pelkės plotų.

Kur slypi 
natūralių pelkių nauda gamtai, 
o tuo pačiu – ir žmonijai?
Pasak Valstybinių miškų urėdijos 

Kraštotvarkos skyriaus vadovės Viliū-
nės Naureckaitės, pelkių svarbą gamto-
sauginiu atžvilgiu geriausiai parodo tai, 
kad didžiausios Lietuvos pelkės saugo-
mos kaip rezervatai. Daugelis augalų, 
augančių pelkėse, neaptinkami jokiose 
kitose ekosistemose. O svarbiausias 
aukštapelkės augalas – kiminai – irda-
mas tampa durpių, kurių vaidmuo itin 
reikšmingas klimato kaitai, pagrindu.

Kaip teigia gamtosaugos ekspertai, 
iš visų sausumos ekosistemų pelkės 
yra pati efektyviausia organinės anglies 
saugykla. Mat vandens prisotintos dur-
pės bedeguonėje aplinkoje nesiskaido, 
tad anglis tūkstantmečiams saugiai „už-
rakinama“ durpių kloduose. Nusausin-
tos pelkės tampa nuolat veikiančiu ak-
tyviu šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
– anglies dvideginio, azoto oksidų ir 
metano – šaltiniu. Nusausinus pelkes, į 
durpes patenka daugiau deguonies, o tai 
sukelia durpių klodo aeraciją, suaktyvė-
jusią mikroorganizmų veiklą ir irimą.

Pasak Lietuvos gamtos fondo gam-
tosaugos specialistės Jūratės Sendžikai-
tės, degraduojant durpynams ne tik ne-
bevyksta durpėdaros procesai ir nustoja 
akumuliuotis anglies dvideginis, bet ir 
durpei skaidantis arba ją deginant per 
tūkstančius metų sukaupta anglis vėl 
anglies dvideginio pavidalu išmetama į 
atmosferą.

Nusausintuose durpynuose dėl są-
veikos su oru mikroorganizmai durpės 
klodą skaido po 1–7 centimetrus per 
metus ir vidutiniškai iš hektaro viduti-
nėse platumose per metus į atmosferą 
išsiskiria iki 20 (tropikuose – iki 40) 
tonų anglies dvideginio. Metiniai pa-
sauliniai anglies dvideginio išmetimai 
dėl pelkių sausinimo, eksploatavimo ir 
gaisrų gali siekti 10 procentų visų su 
iškastinio kuro naudojimu susijusių iš-
metimų.

Vien miškai neišgelbės
Naujausiais vertinimais, Lietuvoje 

durpiniai dirvožemiai dengia apie 10 
procentų šalies ploto, tačiau net apie 
70 procentai jų yra nusausinti. Pagrin-
dinė pelkių nykimo priežastis – žmo-
gaus ūkinė veikla. Šiuo metu natūra-
lios pelkės tesudaro vos 2,7 procento 
šalies ploto, tai yra 176 273 hektarų 
saugomų teritorijų statusą turinčių 
pelkių, tačiau ir jų būklė susijusi su 
gretimose teritorijose įrengtų sausini-
mo sistemų veikla, didėjančia tarša ir 
klimato kaitos poveikiu.

„Vien miškai neišgelbės planetos, 
kaip kad klaidingai manoma, tam 
reiktų pusę žemės apsodinti mišku, 
tai neįmanoma. O pelkės geba kaupti 
didžiulius kiekius biomasės, jose yra 
beveik pusė visos sausumos bioma-
sės, kurioje „užrakinta“ anglis“, t. y. 
net ir užimdamos mažą sausumos plo-
tą, jos yra sukaupusios beveik tokį pat 
kiekį anglies, kiek kitose sausumos 
ekosistemose”, – sako Lietuvos gam-
tos fondo projektų vadovas Nerijus 
Zableckis.

Pasak jo, Lietuva turi didžiulį dujų 
sumažinimo potencialą, jei objekty-
viai ir toliaregiškai įvertins esamą si-
tuaciją ir pelkių atkūrimo galimybes.

„Dabar gi trys ketvirtadaliai šalies 
durpynų yra nusausinti ir naudoja-
mi įvairioms reikmėms: žemės ūky-
je, miškininkystėje, durpių gavybos 
pramonėje. Toks naudojimas ūkiš-
kai neracionalus: miškai pelkiniuose 
dirvožemiuose nenašūs, žemės ūkio 
naudmenos dėl nepalaikomų meli-
oracinių sistemų yra užmirkusios ir 
neduoda gero derliaus. Geriau tokias 
vietas „sugrąžinti“ pelkėms, o ne ko-
voti prieš gamtą“, – įsitikinęs N. Za-
bleckis.

Pasak jo, taip pat svarbu stabdyti 
sausinimo sukeltą pelkių degradaciją 
ir specialiomis gamtotvarkos priemo-
nėmis pagerinti durpių kaupimosi są-
lygas pažeistose pelkėse.

Pelkių atkūrimas – būtina sąlyga 
siekiant atstatyti pelkių ekologines 
funkcijas (o, pasak pašnekovo, žvel-
giant plačiau – ir žmonijai teikiamas 
„paslaugas“).

Pelkė dešimtmečiams 
paversta durpynu
Gamtosaugos ekspertų vertinimu, 

Rokiškio rajone ketinama atkurti Sa-
charos pelkė, tikėtina, taps puikiu 
gerosios praktikos pavyzdžiu bei pri-
pažinimu, kad pelkės gali pasitarnauti 
mažinant klimato kaitą.

Dar praėjusio šimtmečio ketvirtojo 
dešimtmečio pabaigoje Panemunė-

lio miške plytintį pelkinį kompleksą 
buvo numatyta skirti durpių pramonei. 
Anuomet pradėti durpyno įrengimo 
darbai – įrengtas pelkę sausinančių 
griovių tinklas, dalyje pelkės paša-
linta augalinė danga. Iškastos durpės 
buvo skirtos kurui ir kraikui. Sacharos 
durpynas veikė iki 1981 metų. Taigi, 
praėjo jau beveik 40 metų, kai stipriai 
apsausinta ir sužalota pelkė palikta li-
kimo valiai.

Pasak Lietuvos gamtos fondo gam-
tosaugos specialisto Žydrūno Sinke-
vičiaus, paprastai gamta pamažu pati 
užsigydo savo žaizdas. „Apleistos 
ariamos žemės per keletą metų gali 
virsti vešliomis pievomis (jei žmo-
gus jas šienauja ar gano) arba antrinės 
kilmės miško jaunuolynu (jei žmogus 
visai nevykdo ūkinės veiklos), o jau 
po kelių dešimtmečių buvusio dirvo-
no vietoje oš miškas. Deja, kiek kitaip 
klostosi eksploatuotų ir paliktų durpy-
nų likimas. Nusausintai aukštapelkei 
vėl tapti gyvybinga pelkine ekosiste-
ma trukdo nuolatinis vandens stygis, 
durpių skaidymasis (mineralizacija) ir 
durpių klodo nykimas“, – sako gam-
tosaugos specialistas.

Tokioje nuolat sausoje ir stipriai 
susiskaldžiusioje durpėje labai sun-
ku įsikurti kiminams, saulašarėms, 
gailiams, vaivorams, bereiniams, 
saidroms bei kitiems užmirkusiuo-
se, rūgščiuose ir mineralinių mais-
to medžiagų stokojančiuose durpi-
niuose dirvožemiuose tarpstantiems 
aukštapelkių augalams. Gana dažnai 
aukščiausiuose, o dėl to ir pačiuose 
sausiausiuose apleistų durpynų plo-
tuose dėl nuolatinės dirvožemio saus-
ros (durpių perdžiūvimo ir perkaitimo 
vasaros karščių metu) augalinė danga 
taip ir nesusiformuoja – net praėjus 
keliems dešimtmečiams – tad vėjas 
čia pusto durpių dulkes tarsi vis dar 
veikiančiame durpyne.

Be to, kaip pažymi Ž. Sinkevičius, 
Sacharos durpyne durpės kastos įvai-
riais metodais, o ir skirtingos durpyno 
dalys išeksploatuotos gana nevieno-
dai. Tad ir augalija apleistame durpy-
ne atsikuria skirtingai.

Sacharos pelkė šiandien
Sacharos pelkė įtraukta į Vieto-

vių, atitinkančių buveinių apsaugai 
svarbių teritorijų atrankos kriterijus, 
sąrašą, skirtą pateikti Europos Komi-
sijai, patvirtintą Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro, siekiant išsaugoti 3 
tipų Europos Bendrijos svarbos natū-
ralias buveines: degradavusias aukš-

tapelkes, tarpines pelkes ir liūnus, 
pelkinius miškus.

Degradavusių aukštapelkių buvei-
nės užima beveik pusę Sacharos pel-
kės ploto. Paprastai tokios buveinės 
susiformuoja apsausintose aukštapel-
kėse, kuriose stipriai pažeistas hidro-
loginis režimas. Čia augalinėje dan-
goje dažniausiai vyrauja jauni beržai 
ir krūmokšniai (šiliniai viržiai, bru-
knės, mėlynės), aptinkamos miškams 
būdingos samanos ir kerpės. Auga ir 
kiminai, tačiau jie nesudaro ištisinės 
dangos.

Tarpinių pelkių ir liūnų buvei-
nės fragmentų aptinkama centrinėje 
Sacharos pelkės dalyje bei reljefo 
pažemėjimuose vakariniame jos pa-
kraštyje, kuriame užsikišus sausinimo 
grioviams pastaraisiais dešimtmečiais 
pradėjo kauptis vandens perteklius. 
Aklinuose durpių kasimo „loviuose“ 
iš aplinkinių aukštesnių (t. y. mažiau 
nukastų) vietų atitekantis paviršinis 
lietaus vanduo įsotino drėgme dur-
pę, todėl joje vėl pradėjo kurtis tar-
pinėms pelkėms būdinga augalija. 
Šiose klampiose ir liuliuojančiose 
buveinėse vyrauja mažųjų ir vidutinio 
aukščio viksvų bendrijos su kiminais 
arba žaliosiomis samanomis. Gausiai 
auga įvairūs žoliniai augalai: viksvos, 
kupstiniai švyliai, spanguolės, saula-
šarės, krūmokšnių ardą sudaro pelki-
niai gailiai ir durpyniniai bereiniai, o 
samanų dangoje vyrauja kiminai.

Pasak Ž. Sinkevičiaus, Sacharos 
pelkėje išlikusi veikianti sausinamųjų 
ir surenkamųjų griovių sistema neuž-
tikrina palankaus hidrologinio režimo.

O štai pelkinių miškų buveinės 
susitelkusios centrinėje ir vakarinėje 
Sacharos pelkės dalyse. Medžių arde 
vyrauja paprastoji pušis, krūmokšnių 
– vaivoras. Šie pelkinių miškų plo-
tai pasižymi ištisine samanų danga, 
kurioje vyrauja Magelano ir rudasis 
kiminai. Kita išsiskirianti savybė – 
aplink medžių kamienus susidarantys 
neaukšti kauburiai. Buveinės būklė 
bloga dėl veikiančios melioracinės 
sistemos ir reljefo pažaidų.

Kaip atkurti pelkę
Pasiteiravus, kaip planuojama at-

kurti pelkės ekosistemą, turint gal-
voje, kad savu laiku čia buvo iškasta 
labai daug durpių, Valstybinių miškų 
urėdijos atstovė V. Naureckaitė sako, 
jog baigus naudoti durpyną, dalis jų 
visada lieka, todėl svarbu tinkamai 
atlikti „namų darbus“. Planuojama 
Sacharos pelkėje atkurti hidrologinį 
režimą ne mažesniame nei 82 hektarų 
plote iš 88.

Daugiausia lėšų, darbo ir laiko yra 
investuojama į tvenkimo darbus, t. y. 
į pelkę sausinančių griovių tvenkimo 
projekto rengimą ir įgyvendinimą. 
Numatoma įrengti apie 200 įvairios 
konstrukcijos (durpines, plastikinių 
spraustasienių, mišraus tipo) užtūrų ir 
artimiausiais metais atlikti jų priežiūrą.

Taip pat planuojama atlikti miško 
kirtimo darbus, o dalį medienos pa-
naudoti esamų griovių užpildymui, 
taip atkuriant tolygų vietovės reljefą. 
Be to, mediena suteikia puikų subs-
tratą įsikurti kiminams bei pagreitina 
atsikūrimo procesą.

Tiesa, kaip pažymi Lietuvos gam-
tos fondo gamtosaugos ekspertai, su-
medėjusios augalijos šalinimas nėra 

pagrindinė priemonė, galinti pagerinti 
pelkės būklę. Aukštapelkės buveinių 
atsikūrimas ir jau esamų buveinių 
būklės pagerinimas tiesiogiai susijęs 
su hidrologinio režimo – pelkėdarai 
palankaus vandens lygio – atkūrimo 
sėkme.

„Įgyvendinus Sacharos pelkės 
gamtotvarkos plane numatytas gam-
totvarkos priemones ir atsikūrus pel-
kėdarai palankų hidrologinį režimą, 
per artimiausius 30 metų atsikurs 
durpes formuojanti augalinė danga. 
Ilgainiui (per keletą dešimčių metų) 
degradavusios aukštapelkės gali 
transformuotis į Europos bendrijos 
svarbos pelkinių miškų ar net aktyvių 
aukštapelkių buveines“, – teigia gam-
tosaugos specialistas Ž. Sinkevičius.

Atkuriami ir kiti 
apleisti durpynai
Lietuvoje kaip ir kitose kaimyninė-

se šalyse dauguma pelkių buvo sau-
sintos.

„Baltijos šalyse gan didelį procentą 
sudaro apleisti durpynai, eksploatuoti 
kolūkių „klestėjimo“ metais. Žlugus 
tarybinei santvarkai tokie plotai taip 
ir liko be priežiūros, tačiau sausini-
mo sistemos iki šiol veikia, durpė to-
kiuose durpynuose toliau degraduoja, 
teršia klimatą. Pavyzdžiui, Lietuvoje 
tokie apleisti durpynai sudaro apie 20 
000 hektarų, kai naudojami durpynai 
sudaro tik 7000 hektarų“, – pasakoja 
Lietuvos gamtos fondo projekto va-
dovas N. Zableckis.

Be Sacharos pelkės, atkūrimas 
vykdomas ir dar 4 apleistuose šalies 
durpynuose, kurių situacija panaši: 
Pūsčios durpyne (Zarasų raj.), Amal-
vos pelkėje Žuvinto biosferos rezer-
vate, Plinkšių durpyne Plinkšių miško 
biosferos poligone (Mažeikių raj.) 
(pastarajame net išduotas leidimas 
kasti, nors durpynas yra saugomoje 
teritorijoje) ir Aukštumalos durpyne 
(Šilutės raj.), kur pabaigto eksploa-
tuoti durpyno vietoje šiuolaikiškais 
metodais atkuriama pelkė.

Kiek pelkių atkūrimas 
kainuos Lietuvai ir Europai
„Sacharos pelkės atkūrimas kai-

nuos iki 150 tūkst. eurų, įskaitant 
priežiūrą, t. y. tolimesnį atžalų kirti-
mą, 10 metų laikotarpiu. Tačiau duo-
dama grąža bus didesnė: vien anglies 
dvideginio „sutaupymas“ kasmet bus 
apie 1000 tonų anglies dvideginio 
ekvivalento. Pagal Apyvartinių taršos 
leidimų sistemoje taikomą įkainį, ku-
ris šių metų sausio 8 dieną buvo 24 
eurų už anglies dvideginio ekvivalen-
to toną, per dešimt metų gausime 240 
tūkst. eurų. O kur dar saugomos rū-
šys, buveinės, sumažinta gaisrų rizika 
ir kitos ekosistemų paslaugos, todėl 
neabejotinai tai yra gera investicija į 
gamtą“, – sako Lietuvos gamtos fon-
do aplinkosaugos specialistas Leonas 
Jarašius.

Kolegai pritaria ir J. Sendžikaitė: 
„Mūsų norai pagerinti pelkių būklę 
Lietuvoje nėra užgaida, tai tikrai in-
vesticija į ateitį, nors rezultatų gali 
tekti laukti ilgiau nei mums norėtųsi. 
Ir mes tikrai esame pelkėms skolingi. 
Žinoma – ir ne tik joms“.

Neringa MIKĖNAITĖ
www.GRYNAS.lt

Delfi.lt
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BUITINĖ TECHNIKA

• Šaldytuvą Snaigė.  
Tel. 8 627 68 940. Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną CAIKA 
134. Kaina 135 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Šaldytuvą Snaigė.  
Tel. 8 626 79 566. Rokiškis
• Blenderį, smulkintuvą, kokteilinę. 
1,7 l talpos, stiklinis, 600 W galia. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 648 35 808. 
Rokiškis
• Šaldytuvą Snaigė. Aukštis 150 
cm, labai geros būklės.  
Kaina 20 Eur. Tel. 8 677 58 136. 
Rokiškis
• Naudotą, veikiančią Ardo 
skalbimo mašiną. Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 610 05 917. Rokiškis
• Naują elektrinį židinį su 
nuotolinio valdymo funkcija.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Automatinę skalbimo mašiną 
Electrolux, talpa 7 kg. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 605 25 460.  
Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną Podolsk 
su spintele. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 674 32 521. Rokiškis
• Veikiančią siuvimo mašiną.  
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis

DOVANOJA

• 2 mėn. šuniukus nulėpausius 
bavarų mišrūniukus. Nukirminti. 
Tel. 8 687 85 075. Rokiškis
• Dovanoju sofą. Pasiimti patiems. 
Tel. 8 621 93 258. Rokiškis
• Dovanoju jauną, gražų, didelį 
kiemsargį. Tel. 8 685 54 178. 
Rokiškis
• Dovanojame 4 mėn. vokiečių 
aviganius. Galime privežti.  
Tel. 8 641 06 130. Vilnius
• Dovanoju BEKO šaldytuvą.  
Galiu atvežti. Tel. 8 647 98 633. 
Šakiai
• Tvirtą, 3 durų spintą, senesnio 
modelio. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Juodus odinius moteriškus 
sportinius batelius iš Vokietijos. 
Lenktu padu, 40 dydis.  
Kaina 37 Eur. Tel. 8 621 86 262. 
Rokiškis
• Baltous odinius moteriškus 
sportinius batelius iš Vokietijos.  
38 dydis. Kaina 32 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Žalią naują žieminę striukę su 
gobtuvu. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Juodą naują ilgą moterišką 
žieminę striukę su gobtuvu. 
 Kaina 65 Eur. Tel. 8 621 86 262. 
Rokiškis
• Pigiai moteriškus drabužius. 
Kaina 5 Eur. Tel. 8 678 05 029. 
Rokiškis
• Moteriškus drabužius.  
Kaina 5 Eur. Tel. 8 678 05 029. 
Rokiškis
• Naujus, natūralaus karakulio 
kailio, juodus kailinius.  
Tel. 8 613 81 243. Rokiškis
• Pašiltintus odinius batus.  
Kaina 18 Eur. Tel. 8 611 52 763. 
Rokiškis
• Kuprinę berniukui. Geros 
kokybės, yra pakietinta nugarėlė 
stuburui. Kaina 18 Eur.  
Tel. 8 611 52 763. Rokiškis
• Naujus, su etiketėmis, L dydžio 
kailinius. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 678 05 029. Rokiškis
• Dvi pižamas berniukui 74 
ir 80 dydžio. Nešiotos, bet 
nesuplyšusios. Kaina 1 Eur.  
Tel. 8 699 40 040. Rokiškis
• 92 dydžio šiltą striukę berniukui. 
Nešiojo žiemą, buvo patogu turėti, 
kai nesinorėjo dėvėti kombinezono. 
Buvo pirkta nenauja, todėl 
pasitrynusios rankovės. Rankovės 
labai patogios. Turi atšvaitus tiek 
priekyje, tiek nugaroje. Labai 
patogus gobtuvas. Kaina 8 Eur.  
Tel. 8 699 40 040. Rokiškis
• Raudoną proginę suknelę, 34-36 
dydžio. Suknelės ilgis nuo kaklo 
iki pat tiulio galo 87 cm, krūtinės 

apimtis ~75 cm, liemens apimtis 
~65c m. Tampri medžiaga. XS,  
34 dydis. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 695 25 276. Rokiškis
• Naujus paauksuotų papuošalų 
komplektus. Įeina: žiedas, 
grandinėlė, pakabukas, auskarai. 
Nejuoduoja, galima maudytis, 
miegoti su jais. Nesukelia alergijos. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 678 05 029. 
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Veršingas telyčias. Veršiuosis 
kovo mėn. Kaina 520 Eur.  
Tel. 8 618 34 957. Rokiškis
• Veršingą telyčią.  
Tel. 8 678 75 889. Rokiškis
• Namelį kačiukui. Kaina 11 Eur. 
Tel. 8 611 52 763. Rokiškis
• 2,5 mėn. mopsiuką. Paskiepytas, 
nukirmintas. Jei kyla daugiau 
klausimų, skambinkite nurodytu 
telefonu. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 679 48 133. Rokiškis
• Mėsinius paršelius.  
Tel. 8 603 55 526. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo Rokiškio raj. Galiu 
dirbti ūkyje, miške ir t.t.  
Tel. 8 611 60 121. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu pjauti malkas 
savo benzininiu pjūklu, karpyti 
gyvatvores. Tel. 8 670 68 834. 
Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Gali 
prižiūrėti senukus Rokiškyje ar 
Juodupėje. Tel. 8 674 92 741. 
Rokiškis
• 28 metų tvarkingas vyras ieško 
darbo su gyvenama vieta. Darbo 
miške nesiūlyti. Turiu įvairios 
darbo patirties. Esu negeriantis. 
Nevairuoju. Greit mokausi. Tinka 
ir kiti rajonai. Tel. 8 629 83 901. 
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalinga matematikos 
mokytoja, galinti papildomai 
pamokyti ketvirtoką matematikos. 
Kaina pagal susitarimą.  
Tel. 8 674 44 147. Rokiškis
• UAB Duguva reikalingi pynimo 
staklių operatorė (-ius), darbas gali 
būti pamaininis. Tel. 8 607 95 307. 
Rokiškis
• UAB Ramundas GM siūlo 
darbą skiedrovežio vairuotojui. 
Reikalinga CE kategorija, būtina 
turėti vairuotojo kortelę ir profesinę 
kvalifikaciją patvirtinantį EU95 
kodą. Darbas Obeliuose, Rokiškio 
r. Tel. 8 612 26 202.  
Rokiškis
• Skubiai reikalingi vyrai dirbti 
mėsos pusfabrikačių pakavimo 
fabrike Vokietijoje. Atlyginimas 
nuo 9,50 Eur/val. Apgyvendinimas 
suteikiamas. Gyvensite 
dviviečiuose kambariuose. 
Išvykimas skubus.  
Tel. 8 678 51 101. Rokiškis
• Siūlomas darbas miškavežio 
vairuotojui. Privalumas mokėjimas 
dirbti manipuliatoriumi.  
Tel. 8 687 33 067. Rokiškis
• Ieškomas vyresnio amžiaus 
žmogus gyventi ir dirbti ūkyje 
su gyvuliais, prižiūrėti sodybą. 
Reikalavimas - mokėti vairuoti 
traktorių. Domina tik rimti žmonės, 
Rokiškio raj. Tel. 8 643 12 971. 
Rokiškis
• Pagalba reikalinga 87 metų 
senuoliui. Senukas sunkiai vaikšto 
(su roliatoriumi). Reikia padėti 
kūno higienos srityje, apsirengti, 
nusirengti, maudytis. Slaugos 
tarnyba atvyksta apmauti ir numauti 
kompresines kojines. Maisto 
gaminti nereikia. Tel. 8 694 16 123. 

Visaginas
• UAB Daivida ieško vairuotojo 
- vadybininko. Darbo pobūdis: 
produkcijos išvežiojimas po 
Lietuvą, mikroautobuso vairavimas, 
prekių pakrovimas ir iškrovimas. 
Tel. 8 686 94 750. Rokiškis
• Ieškomi darbuotojai Vokietijoje, 
vairuotojų pozicijoje su C, C1 arba 
CE kategorijomis. Apgyvendinimas 
suteikiamas, nuomos kaina 250 
Eur/mėn. Detalesnė informacija 
telefonu. Tel. 8 678 51 101. 
Rokiškis
• Reikalingas šaltkalvis (-ė) 
gamybinės įrangos priežiūrai ir 
remontui. Būtina mokėti virinti. 
Visos soc. garantijos. Darbo vieta 
Panemunėlio gel. st., Rokiškio 
raj. Bandomuoju laikotarpiu 650 
Eur atskaičius mokesčius, po 
bandomojo - 700 Eur.  
Tel. 8 612 26 202. Rokiškis

KITA

• Ramundas GM parduoda malkas 
apipjautomis kaladėlėmis iš beržo, 
juodalksnio. Plotis 15-32 cm, 
ilgis 16-25 cm. Nereikia skaldyti, 
lengva sandėliuoti. Be žievės, 
puvinio. 27 Eur/1 kv. m. Obelių k. 
Už papildomą mokestį pristatome į 
pirkėjo sandėlius.  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• Galingą, trifazį suvirinimo 
aparatą 300 A. Virina viela ir su 
elektrodu, taip pat be angliarūgštės. 
10 m elektros kabelis, 3,5 m 
virinimo rankovė. Galimas keitimas 
į motociklą ar automobilį. Gali 
būti su mano priemoka iki 250 Eur. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 605 01 656. 
Kupiškis
• Sauskelnes Tena Slip Maxi Large 
(100-150 cm). Didelis dydis ir 
didžiausias sugeriamumas. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 616 13 735.  
Rokiškis
• Suvirinimo aparatą, pagamintą 
Vingio gamykloje. Virina iki 4 
elekt. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Naujas signalizacijas. Tinka 
garažams. Kaina 15 Eur. 
Elektrošokus apsaugai, kaina 40 
Eur. Tel. 8 678 66 028.  
Rokiškis
• Naujus prietaisus nuo kurmių ir 
kurklių po 18 Eur. Naujus prietaisus 
žiurkėms, pelėms, tarakonams 
naikinti po 12 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Parduodu naujus klausos aparatus, 
pagamintus Čekijoje. Kaina – 50 
Eur. Kraujospūdžio matuoklius, 
kaina – 30 Eur, siunčiu.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius. 50 vnt. 
Kaina 0,7 Eur/vnt.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Naujus čekiškus antiradaro 
detektorius po 40 Eur, alkotesterius 
po 25 Eur. Siunčiu.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus čekiškus elektrinius 
prietaisus nuo žiurkių, pelių, 
tarakonų. Siunčiu. Kaina 12 Eur. 
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus įvairius klausos aparatus 
nuo 40 Eur. Siunčiu.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• 5-6 kW elektros variklį. Kaina 
110 Eur. Tel. 8 698 55 357. 
Rokiškis
• Storasienį metalinį vamzdį. Storis 
8 mm, skersmuo 630 mm.  
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• Aukšto slėgio plovyklą Karcher. 
Geros būklės. Kaina 750 Eur.  
Tel. 8 656 50 795. Rokiškis
• Rusiškus atvirukus.  
Tel. 8 681 58 849. Rokiškis
• Norvegišką labai geros būklės 
krosnelę-židinį Jotul. Kaina 225 
Eur. Tel. 8 686 97 344.  
Rokiškis
• Geros būklės metalinę krosnį. 
Tinka garažams. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 605 95 039. Rokiškis
• Šieną rulonais iš pastogės.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Metalinį seifą. Kaina 135 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Įvairius medinius padėklus.  
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis

• Buitinius dujų balionus.  
Kaina 15 Eur. Tel. 8 675 13 781. 
Kupiškis
• Metalines statines nuo alvyvos po 
200 l. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• Lapuočių malkas kaladėlėmis. 
Tel. 8 629 19 468. Rokiškis
• Naują oro kompresorių Stanlei, 
50 l. Kaina 99 Eur.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Naują elektroninę cigaretę 
su dėžute ir viskuo, kas įeina į 
komplektą. Sidabrinės spalvos. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 678 05 029. 
Rokiškis
• Orinį šautuvą. Būklė gera.  
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Pjūklus ir ašį. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Pigiai naujas faneruotas duris. 
Vienos su stiklais, kitos aklinos. 
Spalva – tamsiai ruda. Dėl kainos 
galima tartis. Tel. 8 682 31 259. 
Rokiškis
• Naujus vandens maišytuvus. 
Mažesnio kaina 25 Eur, didesnio 35 
Eur. Tel. 8 627 77 127.  
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Veikiantį nešiojamąjį kompiuterį 
Fujitsu Siemens. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 622 46 706. Rokiškis
• LED monitorių Acer, 19 colių 
įsitrižainės. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Mažai naudotą, geros būklės 
nešiojamąjį kompiuterį ASUS. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 638 38 740. 
Rokiškis
• Ekrano įstrižainė 15,6 colių, 
LED. Procesorius I3 2.4 ghz 3MB 
cache. Operatyvinė atmintis RAM 
4GB. Kietasis diskas HDD 500GB. 
Integruota vaizdo plokštė Intel 
HD Graphics 3000. CD-ROM, 
DVD-RW. Baterija laiko gerai. 
Kompiuterio būklė 9/10.  
Kaina 120 Eur. Tel. 8 647 87 668. 
Rokiškis
• Stalinį kompiuterį su 
monitoriumi. Amd Athlon 64 
3500+. RAM 2GB. Kietasis diskas 
250GB. Vaizdo plokštė 256MB. 
Windows 7. Monitorius – skystųjų 
kristalų, 17 colių. Kaina 55 Eur. 
Tel. 8 675 00 301. Rokiškis
• Geros būklės nešiojamąjį 
kompiuterį. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 647 87 668. Rokiškis
• Gerai veikiantį nešiojamąjį 
kompiuterį Lenovo T61. Nauja 
baterija. Tel. 8 683 06 559. 
Rokiškis
• Veikiantį nešiojamąjį kompiuterį 
Dell D630. Viskas veikia.  
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Allview firmos planšetę. Kaina 
derinama. Mažai naudota, su dėklu. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 648 70 031. 
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Ekologinis ūkis, ekologiškas 
bulves. Atvežame.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Ekologišką medų.  
Tel. 8 687 27 076. Rokiškis
• Medų. 15 kg kibirą už 1,5 Eur/kg. 
Kibiriukais po 1 kg už 2 Eur/kg. 
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Ekologišką medų, galiu atvežti. 
Kaina 4 Eur. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• Įvairių veislių valgomąsias 
bulves. Galiu atvežti.  
Tel. 8 601 26 960. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Radijo stoteles po 3 Eur. 
Pakraunamus elementus su 
krovikliu po 5 Eur.  
Tel. 8 601 79 088. Rokiškis
• Sony M5 aqua. Telefonas idealios 
būklės, visada buvo nešiojamas 
dėkle ir buvo uždėtas apsauginis 
stiklas. Tad būklė 10/10. Telefonas 
pilnos komplektacijos: pakrovėjas, 
ausinės ir dėžutė. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 625 41 061. Rokiškis
• Puikiai veikiantį, labai 
geros būklės telefoną CAT 
S60 su termokamera. Dėžutė, 

spartusis įkroviklis, ekranas su 
apsaugine plėvele, yra papildomų 
programėlių. Galiu pridėti 
hermetinių dėkliukų.  
Kaina 240 Eur. Tel. 8 686 57 118. 
Rokiškis
• Mobilųjį telefoną Huawei 
ALE-L21. Įskilęs stikliukas, 
naudotis netrukdo. Kaina 28 Eur. 
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Geros būklės, vieno asmens 
naudotą Nokia 301. Visiškai 
sukomplektuotas, nenaudotos 
naujos ausinės, visos knygelės, 
dėžutė. Baterija laiko ilgai.  
Kaina 25 Eur. Tel. 8 604 01 912. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Sodybą Juodupės sen. su senos 
statybos rąstiniu namu, mūriniu 
ūkiniu pastatu, 60 a sklypu ir jame 
esančiu 15 a tvenkiniu. Labai graži 
ir rami vieta. Kaina 11000 Eur.  
Tel. 8 605 81 899. Rokiškis
• Skubiai, Saulėtekio bendrijoje, 
7 a sodą su mūriniu, 30 kv. m 
nameliu. Yra židinys, rūsys. 30 
kv. m mūrinis ūkinis pastatas. Yra 
krosnis, šulinys, trifazis. Kaina 
4500 Eur. Tel. 8 687 97 970. 
Rokiškis
• Keičiu 2 kambarių butą 5 aukšte, 
Jaunystės g. 7, mūriniame name į 1 
kambario butą 1 arba 2 aukšte.  
Tel. 8 623 94 654. Rokiškis
• 4,28 ha žemės ūkio paskirties 
sklypą Stramilių k. Geras 
privažiavimas, 46 balų našumo 
žemė. Tel. 8 611 43 511.  
Rokiškis
• Sodybą 16 km nuo Rokiškio, 
netoli pagrindinio kelio Rokiškis-
Panevėžys. Yra 3,68 ha žemės, 36 
a namų valdos, ūkinis pastatas, 
sodas, klėtis, medinė pirtis, šulinys, 
netoliese tvenkinys ir upė  
Šetekšna. Rami, graži vieta.  
Kaina 16000 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Sodybą nuostabioje vietoje su 1 
ha žemės, Rokiškio raj., Kriaunų 
sen., Miciūnų k. Tel. 8 606 25 534. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą 2 aukšte, 
Aukštaičių g. Rami vieta, geras 
išplanavimas. Reikalingas 
remontas. Tel. 8 611 20 442. 
Rokiškis
• Administracines, suremontuotas 
patalpas J.Gruodžio g., antrajame 
aukšte, 48 kv. m. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 699 46 862. Rokiškis
• Namą Juodupėje, Darbininkų g. 
Yra ūkinis pastatas, pirtis, geras 
rūsys, garažas su duobe, duobėje 
yra keltukas. Trifazė elektros 
instaliacija. Už kelio tvenkinys. 
Geri kaimynai, netoli miškas.  
Tel. 8 686 20 472. Rokiškis
• Pusę namo. Netoli miesto centras, 
bažnyčia, strategiškai patogi vieta. 
2 a žemės, yra vanduo.  
Tel. 8 623 01 338. Rokiškis
• Tvarkingą, šiltas ir jaukų 
2 kambarių butą Taikos g., 
renovuotame name (su baldais). 
4 aukštas, renovacijos paskola 
išmokėta. Šarvo durys, rakinama 
laiptinė. Kaina 19000 Eur.  
Tel. 8 676 47 739. Rokiškis
• Šviesų, jaukų 4 kambarių butą 

renovuotame name, Rokiškio raj., 
Juodupėje. Butas visiškai įrengtas. 
Parduodamas su dalinais baldais. 
Yra rusys. Tualetas sujungtas su 
vonia. Svetainė sujungta su virtuve. 
80 kv. m. Pirmas aušktas iš keturių. 
Kaina 25000 Eur.  
Tel. 8 678 55 817. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą Degsnių 
k. Du ūkiniai pastatai, garažas, 
pirtis, tvenkinys, erdvus kiemas. 
Draugiški kaimynai. Papildomas 
tel. nr. +3670 61418577.  
Kaina 30000 Eur.  
Tel. 8 699 12 576. Rokiškis
• Ekonomišką 2 kambarių butą 
renuovuotame name, Taikos g., 
pirmajame aukšte. 50 kv. m. Butui 
reikia remonto. Už renovaciją 
sumokėta. Kaina 21200 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Suremontuotą 2 kambarių butą 
Panevėžio gatvėje.  
Tel. 8 634 88 847. Rokiškis
• 3 kambarių butą Panevėžio g., 
pirmame aukšte. Tinka komercijai, 
yra įėjimas iš gatvės pusės.  
Tel. 8 600 26 451. Rokiškis
• 2 kambarių butą Taikos g. 5. 
5 aukštas, butas suremontuotas, 
virtuvė su montuojamais baldais, 
naujas vonios ir tualeto remontas. 
Domina keitimas. Kaina derinama 
vietoje. Kaina 17000 Eur.  
Tel. 8 618 82 446. Rokiškis
• Mūrinį sodo namelį Uljanavos 
k. 6 a sklypas, naujas šulinys. 
Namelio plotas apie 40 kv. m. 
Kaina 6500 Eur. Tel. 8 628 84 162. 
Rokiškis
• Sodybą nusikelti. Namas rąstinis, 
6 mx15 m, stogas dengtas čerpėmis. 
Papiškių k., Rokiškio raj.  
Tel. 8 629 19 468. Rokiškis
• 12 ha žemės skypą Ziboliuose. 
Skambinti po 16 val.  
Tel. 8 687 42 440. Rokiškis
• Mūrinį namą Rokiškio mieste. 
Tel. 8 620 71 468. Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties sklypą 
Kamajų apylinkėse. Apie 15 ha 
sklypas su sodyba. Sodybą galima 
pirkti atskirai. Tel. 8 620 71 468. 
Rokiškis
• 19 a, 21 a, 24 a, 39 a, 42 a namų 
valdos sklypus už miškų urėdijos, 
prieš kolektyvinius sodus. Sklypai 
atidalinti, atlikti geodeziniai 
matavimai, įvesta elektra, 
servitutinis kelias.  
Tel. 8 657 75 999. Rokiškis
• Namą su sklypu Respublikos g. 
Galima gyventi iš karto. Du kitus 
tvarkingus sklypus, tinkančius 
naujo namo statybai ir komercinei 
veiklai. Sklypų plotas 14,32 a, 
teritorija aptverta, su visomis 
komunikacijomis. Kaina 20000 Eur. 
Tel. 8 655 31 429. Rokiškis
• Žemės skypą sodybai prie Sartų 
ežero. Plotas 60,9 a, projektuojamo 
namo plotas 113,2 kv. m. Sklypas 
vos už 500 m nuo Sartų ežero. 
Su parengtais namo projektais ir 
išduotu statybos leidimu.  
Kaina 6500 Eur. Tel. 8 655 31 429. 
Rokiškis
• 3 kambarių namą Dariaus ir 
Girėno g., tinkantį gyventi iš karto. 
Poilsiui įrengta pirtis. 65 kv. m, 
sklypas 6,15 a, teritorija aptverta. 
Elektra trifazė, vanduo šulinio 
su hidroforu (galima prisijungti 
miesto), kanalizacija miesto.  
Kaina 39000 Eur.  
Tel. 8 655 31 429. Rokiškis
• Pelningai dirbančią ir skolų 
neturinčią įmonę, su patvirtintu 
Europos Sąjungos lėšomis 
finansuojamu projektu. Kaina 
180000 Eur. Tel. 8 677 19 819. 
Rokiškis

NUOMA

• Ieškomas 2 kambarių butas, su 
baldais, nuomai, atvykstančioms 
gydytojoms apsigyventi. 
 Tel. 8 612 68 180. Rokiškis
• Labai skubiai ieškau buto nuomai. 
Vieta, buto būklė, kambarių 
skaičius ir aukštas nėra svarbu, 
svarbiausia, kad buto lokacija butų 
Rokiškio miesto ribose. Kaina už 
buto nuomą nesvarbi, mokėsiu 
daugiausiai iš visų miestelėnų.  
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2019 m. vasario 06 d. 11 val. Rokiškio m., Sau-
lėtekio g.13 numatomi žemės sklypo Kad.Nr. 
7375/0004:8 kadastriniai matavimai. Gretimo be-
siribojančio žemės sklypo Kad.Nr. 7375/0004:10 
savininkai kviečiami atvykti į žemės sklypo ženkli-
nimą.

Matavimus vykdys: UAB „Geo optimus“, 
Perkūno g.5A, Rokiškis, tel.: +370 685 77037

Tel. 8 685 71 833. Rokiškis
• Ieškau 1 kambario buto nuomai. 
Gali būti bendrabučio tipo.  
Tel. 8 622 24 288. Rokiškis
• Išnuomojamos kirpyklos patalpos 
(dviejų kirpėjų darbo vietos) su 
visa reikiama kirpyklos įranga.  
Tel. 8 612 94 783. Rokiškis
• Šeima skubiai ieško 2 kambarių 
buto nuomai. Tel. 8 629 60 025. 
Rokiškis
• Tvarkinga, dirbanti šeima ieško 
1,5-2 kambarių buto nuomai,  
ilgam laikui. Tel. 8 623 20 459. 
Rokiškis
• Ieškau garažo Rokiškyje arba 
Kavoliškyje nuomai.  
Tel. 8 675 57 885. Rokiškis
• Tvarkingas, negeriantis asmuo 
išsinuomotų namą, namo dalį 
ar butą Bajoruose. Gali būti už 
priežiūrą, galiu remontuoti.  
Galima ir sms. Tel. 8 629 83 901. 
Rokiškis
• Ieškau garažo. Reikia, kad durų 
aukštis būtų ne mažesnis nei 2,5 m. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 606 02 944. 
Rokiškis
• Šeima išsinuomotų namą, namo 
dalį ir pan. Rokiškyje.  
Tel. 8 670 94 076. Rokiškis
• Išsinuomosiu namo dalį 
Rokiškyje. Esu tvarkingas, 
dirbantis, galiu remontuoti.  
Tel. 8 629 83 901. Rokiškis
• Ieškau 1 kambario buto ar namo 
dalies nuomai. Tel. 8 623 71 021. 
Rokiškis
• Tvarkingas, dirbantis jaunuolis 

ieško buto trumpam laikotarpui 
(2-3 mėnesiams). Reikia, kad būtų 
spinta, dušas, skalbimo mašina, 
šaldytuvas, jei įmanoma - lova. 
Nuomos kaina sutartinė.  
Tel. 8 670 58 332. Rokiškis

PASLAUGOS

• Teikiu įvairias pavežėjimo 
paslaugas visą parą. Kaina 

sutartinė. Tel. 8 606 07 769. 
Rokiškis

• Atlieku automomobilių kėbulų 
remontą. Juodupė.  
Tel. 8 656 50 795. Rokiškis
• Remontuoju automobilių 
važiuokles bei atlieku kitus 
smulkius automobilių remonto 
darbus už žemesnę kainą. Išrašau 
saskaitas faktūras.  
Tel. 8 692 11 327. Rokiškis
• Malkų ruošos ir aplinkos 
tvarkymo paslaugos. Nedideliais 
kiekiais pjaunu medžius privačiame 
miške - ištraukiu, skersuoju, 
skaldau, transportuoju. Taip 
pat formuoju gyvatvores, geniu 
vaismedžius, tvarkau aplinką -  
kasu sniegą. Tel. 8 605 26 260. 
Rokiškis

PERKA

• Perku antikvariatą, sendaikčius, 
militaristiką, senus dokumentus, 

nuotraukas, apdovanojimus, 
pinigus. Tel. 8 610 21 765. Rokiškis
• Perku butą, namą ar namo dalį 
išsimokėtinai. Tel. 8 621 85 790. 
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Vaikiškas pačiūžas. Avėtos kelis 
kartus. Reguliuojamo dydžio nuo 
30 iki 33. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 615 43 395. Rokiškis
• Gražų lavinamąjį kilimėlį su 
penkiais pakabinamais žaisliukais, 
trimis skirtingomis melodijomis. 
Yra čežančių ir cypsinčių detalių. 
Trūkumas - pablukęs. Kaina 5 Eur. 
Tel. 8 613 53 235. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Jonsered grandininį pjūklą, 3 
kW, iš Švedijos. Dingęs tepimas, 
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06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, 
Lietuva
09:15 Senis 
10:20 Štutgarto kriminalinė 
policija 4 
11:10 Aukštuomenės 
daktaras
12:00 Nacionalinė paieškų 
tarnyba 
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Seserys 
17:30 Žinios. 
18:00 „Kas ir kodėl?“
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gyvenimas 
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Mano mama gamina 
geriau! 

22:30 Dviračio žinios
23:00 Paskutinė karalystė 2 
24:00 LRT radijo žinios
00:10 Štutgarto kriminalinė 
policija 4 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Stilius 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 „Kas ir kodėl?“ 
03:30 Dviračio žinios 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė ekspedicija 
„Dniepru per Ukrainą“ 
05:00 Seserys 

05:05 Rouzvudas 
06:10 Televitrina 
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
06:55 Simpsonai 
07:55 Prieš srovę 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Meilės žiedai 

12:00 Svotai. 
13:00 Pažadėtoji 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Gero vakaro šou 
20:30 Moterys meluoja 
geriau 
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Įsibrovimas 
23:50 Kaulai 
00:50 Mikė 2 
01:40 Rouzvudas 
02:30 Ekstrasensai tiria 
03:55 Kaulai 
04:45 Mikė
05:10 Rouzvudas 

06:05 "Mano gyvenimo šviesa" 
07:35 "Tomas ir Džeris"  
08:00 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" 
09:05 "Monikai reikia meilės" 

09:40 "Namai, kur širdis" 
10:25 KK2
10:55 Nuo... Iki... 
11:25 "Paveldėtoja 2" 
12:00 "Mano likimas" 
13:00 "Gyvenimo daina" 
14:00 "Aukštakulnių kerštas" 
15:00 "Dvi širdys" 
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:30 KK2
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bus užsikišusi šlangutė. Užsiveda 
ir veikia gerai, kompresija gera. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 684 20 231. 
Kupiškis
• Stihl 210 iš Švedijos. Užsiveda ir 
veikia gerai. Kaina derinama. 
Kaina 95 Eur. Tel. 8 684 20 231. 
Kupiškis
• Stihl 170-180 grandininį pjūklą. 
Užsiveda ir dirba gerai. Jei 
nesidėrėsite, tokį pat padovanosiu 
dalims. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 605 01 656. Kupiškis
• Stihl 029 Professional, 2,9 kW, 
grandininį pjūklą. Mažai naudotas, 
be jokių defektų ar nubrozdinimų. 
Įsitikinsite pamatę. Kaina galutinė. 
Kaina 170 Eur. Tel. 8 605 01 656. 
Kupiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO-
PREKĖS

• Naujus žvejybos tinklus.  
Kaina 40 Eur. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis
• Tik vieną kartą naudotą švedišką 
retro stiliaus kelioninį lagaminą 
- firma Release, ekskliuzyvinis 
modelis. Aukščiausios kokybės 
ruda, tikra oda, užsegimas 
užtrauktuku ir diržu. Keturi ratukai 
apačioje ir papildomas diržas 

transportavimui. Kaina 77 Eur.  
Tel. 8 685 06 891. Rokiškis
• Kalnų slidžių batus Salamon. 41 
dydis. Snieglentės batus, 42 dydis. 
Vaikiškas pačiūžas nuo 27 iki 37 
dydžio. Tel. 8 682 38 705.  
Rokiškis
• Naują pavėsinę 3 m x3 m. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 675 13 781. 
Kupiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Medžio apdirbimo stakles ir 
diskinius pjūklus.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Galingą Makita BHP 454 suktuką 
su kalimo funkcija. Komplekte nėra 
kroviklio, akumuliatorių.  
Kaina 59 Eur. Tel. 8 612 26 521. 
Rokiškis
• Naujas išilginio pjovimo stakles. 
Kaina 99 Eur. Tel. 8 625 04 387. 
Rokiškis
• Naują kreizą malkoms pjauti, 
2200W. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 610 77 145. Rokiškis
• Naujas daniškas Falke medžio 
pjovimo stakles. 1800 W, 5500 
aps./min. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 610 77 145. Rokiškis
• Naują Falke perforatorių. Danija, 

1250 W. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 610 77 145. Rokiškis
• Naują Falke perforatorių. Danija, 
1500 W. Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 610 77 145. Rokiškis
• Įvairius daniškus Falke įrankius. 
Tel. 8 670 27 742. Rokiškis
• Nedaug naudotą, tvarkingą, 
itališką suvirinimo aparatą 
Europa 175. Maitinimas iš 220 V 
vienfazio arba 400 V trifazio tinklo, 
suvirinimo srovė reguliuojama, 50-
175A. Sveria apie 20 kg.  
Kaina 85 Eur. Tel. 8 674 22 216. 
Rokiškis
• Milwaukee akumuliatorinius 
suktukus. Tel. 8 625 04 387. 
Rokiškis
• Vidaus ir lauko dailylentes.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Įvairaus pjovimo statybinę 
medieną. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• VW Passat 2004 m., 2,8 l, 
benzinas/dujos, nauja TA, 1250 
Eur; Opel Zafira 2006 m., 1,9 l, 
CDTI, 88 kW, 6 bėgių, 7 sėdynės, 
naujos padangos tvarkingas 
automobilis, 2000 Eur; Mitsubishi 

Pajero (ilgas) 1996 m., 2,8 l, TD, 
90 kW, TA iki 2020.02, 1350 Eur. 
Kaina 1250 Eur. Tel. 8 606 10 519. 
Rokiškis
• 2000 m. Mercedes Benz A-170 
1,7 l, dyzelis, 66 kW, geros būklės, 
yra TA. Kaina 1050 Eur.  
Tel. 8 698 02 561. Rokiškis
• VW Passat. Tvarkingas, gerai 
važiuoja. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 610 12 318. Rokiškis
• Citroen C-Elysee. 2016 m., 
sedanas, benzinas, mechaninė 
pavarų dėžė. Rida 70 000 km. 
Pirktas naujas Lietuvoje. TA 
dvejiems metams, tepalai ir filtrai 
pakeisti 2018.12. Automobilis kaip 
naujas. Kaina 6500 Eur.  
Tel. 8 605 20 911. Kupiškis
• Mazda 5. 2005 m., 2 l, dyzelis. 
Automobilis tvarkingas - sėdi ir 
važiuoji. TA iki 2021 m. Kaina 
2700 Eur. Tel. 8 613 95 318. 
Rokiškis

• Volvo S80 2,5 l, TDI, 103 kW. 
Automatinė pavarų dėžė, veikia 
sklandžiai, variklis užsiveda ir 
dirba gerai, kėbulas tvarkingas, 
gausi komplektacija, multimedija, 
naujos padangos, TA iki 
2020.06.17. Kaina 1370 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• VW Sharan 2003 m., 1,9 l, 96 
kW, dyzelis, TA iki 2021.02. 
Kaina 2500 Eur. Tel. 8 610 47 785. 
Rokiškis
• VW Passat 1995 m., 1,9 l, 66 kW. 
Kaina 550 Eur. Tel. 8 610 12 318. 
Rokiškis
• Geros būklės VW Passat 1995 
m. Neseniai atlikta TA. Su rimtu 
pirkėju kaina derinama.  
Kaina 720 Eur. Tel. 8 655 22 301. 
Rokiškis
• Audi 80 1991 m., benzinas, 
1,6 l, TA iki 2020.04. Lieti ratai, 
žieminės geros padangos. Kaina 
350 Eur. Tel. 8 601 62 206. 
Rokiškis
• VW Golf 3 1996 m., 81 kW. 
Sankabos gedimas. Kaina 400 Eur. 
Tel. 8 687 23 089. Rokiškis
• Citroen Xsara Picasso 2003 m., 
85 kW, benzinas, TA iki 2020 m. 
Kaina 550 Eur. Tel. 8 686 98 391. 
Rokiškis

• Sidabrinės spalvos Audi 80 B4 
universalą. Variklis 1,9 l, TDI, 66 
kW. Tiek variklis, tiek pavarų dėžė 
dirba gerai. Yra rūdžių. Yra TA iki 
2019.04. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 613 21 715. Rokiškis
• 1993 m. Audi 80 B4 universalą, 
sidabrinės spalvos. Variklis 1,9 l, 
TDI, 66 kW. Važiuoklė tvarkinga, 
variklis, greičių dėžė dirba gražiai. 
Minusai: įšilus pulsuoja kuro 
siurblys, rūdys ant sparnų, sugedęs 
bagažinės mechanizmas.  
Kaina 300 Eur. Tel. 8 613 21 715. 
Rokiškis
• Mazda 626 2 l, 74 kW, dyzelinas. 
Užsiveda, važiuoja, naudojama 
kiekvieną dieną. TA iki 2019.07. 
Kaina derinama, domina keitimas. 
Kaina 600 Eur. Tel. 8 621 40 386. 
Kupiškis
• Ford Mondeo. Yra TA.  
Kaina 200 Eur. Tel. 8 652 50 478. 
Kupiškis
• Citroen C-Elysee. 2016 m., 
benzinas, mechaninė pavarų dėžė. 
Kaip naujas, rida 70 000 km. 
Pirktas naujas, yra serviso knygelė, 
2 komplektai ratų. TA dvejiems 
metams. Tepalai, filtrai pakeisti 
oficialioje atstovybėje prieš mėnesį. 
Kaina 6500 Eur. Tel. 8 605 20 911. 
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Kupiškis
• Opel Vectra universalą. Domina 
keitimas . Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 647 90 501. Kupiškis
• Opel Zafira 2001 m., dyzelis, 2 l, 
74 kW, TA iki 2020.07.  
Kaina 1250 Eur. Tel. 8 615 74 947. 
Rokiškis
• Ford Focus 1,8 l, TDI.  
Kaina 350 Eur. Tel. 8 622 46 706. 
Rokiškis
• 2003 m. Opel Zafira, 2 l, dyzelis, 
TA. Kaina 1450 Eur.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• VW Passat B5 1999 m., 81 kW, 
dyzelis, TA iki 2021 m.  
Tel. 8 670 37 379. Rokiškis
• Puikų šeimyninį automobilį 
Toyota Avensis. Prieš 5 m. 
parvarytas iš Švedijos, važinėjo 
moteris. Techniškai tvarkingas, 
turi šiokių tokių defektų. 
Nemažai privalumų. Kaina 500 
Eur, nenuleisiu, bet kaina tikrai 
derinama. 2 l, 108 kW, benzinas, 
2004 m. Kaina 2300 Eur.  
Tel. 8 609 44 322. Rokiškis
• VW Passat B5 1999 m., 81 kW, 
TA iki 2021. Tel. 8 670 37 379. 
Rokiškis
• 2004 m. Opel Zafira. 2,2 l, 92 kW, 
dyzelis, TA iki 2021.01.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Renault Espace 3. Dyzelinas, 
2,2 l, 83 kW, TA iki 2019.06. 
Kaina 700 Eur. Tel. 8 647 47 306. 
Rokiškis
• Mercedes Benz A160. Benzinas, 
TA iki 2019.03. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 647 47 306. Rokiškis
• Renault Espace 3 1999 m., 
dyzelinas, 2,2 l, 83 kW. TA iki 
2019.06. Tel. 8 647 47 306. 
Rokiškis
• VW Passat 1,9 l, TDI, 66 kW, 
sedaną. TA iki 2020.02.  
Kaina 1100 Eur. Tel. 8 622 41 485. 
Rokiškis
• VW Passat B5. 1,9 l, TDI, 66 kW. 
TA iki 2020.02. Kaina 1100 Eur. 
Tel. 8 622 41 485. Rokiškis
• Tvarkingą VW Passat automobilį. 
2000 m., 1,9 l, 85 kW. TA iki 
2019.07. Daugiau informacijos 
telefonu. Kaina 1150 Eur.  
Tel. 8 625 59 922. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• VW Passat B4 1995 m., 1,9 l, 
TDI, 66 kW, dalimis.  
Tel. 8 671 51 396. Rokiškis
• VW Passat B5, B3, VW Golf 2, 
VW Transporter, Opel, Mercedes, 
Renault Master, VW Sharan ir kitus 
automobilius dalimis.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• VW Golf 4 1999 m., 1.9 l, 
dyzelis, 81 kW, 2 durų.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Opel Astra 1999 m., ecotec 
variklis, 2 l, universalas.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• VW Passat B5 kuro siurblį 1,9 l., 
66 kW. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 676 16 842. Rokiškis
• R18 Volvo ratus. Kaina 160 Eur. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Dalimis 2005 m. Ford Fiesta 1,4 
l, TDI. 1999 m. Renault Laguna 
universalą, 1,9 l, TDI.  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• Padangas 250/55 R16 M+S, 
205/60 R16 M+S, 215/55 R16 
M+S, džipui 235/70 R15 M+S, 
275/60 R15, 255/60 R15.  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• Seat R15 dangtelius. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 685 75 884.  
Rokiškis
• Gerą variklį, Audi A4 1,8 l. 
Starterį, dinamą, duris, sankabą, 
vairo kolonėlę, kablį.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Turbinas 1999 m. Opel Vectra 60 
kW. 1998 m. Volvo V40 1,9 l. 1996 
m. Audi A4 1,9 l, 81 kW. 1995 m. 
Audi B4 1,9 l, 66 kW.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Lietus ratus R15 4x100 su 
vasarinėmis padangomis. Padangų 
likutis apie 5 mm. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 625 41 061. Rokiškis
• Naują Ford Galaxy vairo traukės 
antgalį. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 622 46 706. Rokiškis
• Opel R15 originalius ratų 

gaubtus. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 622 46 706. Rokiškis
• Ford Galaxy rekaro sėdynes. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 622 46 706. 
Rokiškis
• Žiemines padangas R15 185/65, 
5x112 su VW Passat B5 diskais. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 622 46 706. 
Rokiškis
• Opel Astra 2000 m., DTI, 74 kW, 
dalimis. Tel. 8 651 12 780.  
Rokiškis
• BMW R16 ratlankius už 60 Eur. 
Padangas R15 4 vnt., protektoriaus 
gylis 7 mm, už 80 Eur.  
Tel. 8 612 67 305. Zarasai
• Ford Sierra priekinius ir galinius 
žibintus, greičių dėžę.  
Tel. 8 687 27 076. Rokiškis
• Ford Scorpio priekinius ir 
galinius žibintus, dureles. Sedanas. 
Tel. 8 687 27 076. Rokiškis
• Peugeot 605 2,1 l, TD, sedaną 
dalimis. Tel. 8 687 27 076.  
Rokiškis
• Gražius R16 Borbet lietus ratus 
4x108. Tinka Ford Focus bei Audi 
automobiliams. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 605 31 514. Rokiškis
• Lietus ratlankius R16, R17, R18, 
5x112. Tinka Audi A4, A6. Ir lietus 
orgininalius BMW R16 ratlankius. 
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• R17 VW ratlankius 5/112. 
Kaina 130 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Peugeot Partner galinį dangtį.  
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• Geros būklės VW Golf 2 
raudonos spalvos galinį dangtį su 
stiklu. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• Renault automobilį visą arba 
dalimis. Yra TA. Tel. 8 608 76 889. 
Rokiškis
• R17 VW ratlankius 5/112. 
Kaina 130 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• VW Golf 3 žibintus. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 675 05 247.  
Rokiškis
• Lietus ratlankius R15 ir gaubus 
ant skardinių R15 ratlankių.  
Tel. 8 610 70 183. Kupiškis
• VW Passat B5 dalimis.  
Tel. 8 655 11 416. Rokiškis
• 1999 m. Seat Ibiza 1,9 l, SDI. 
2000 m. VW Golf 1,9 l, TDI, 66 
kW. 2000 m. Opel Astra 2 l, DTI, 
74 kW. 2002 m. Mercedes Benz 
S klasės 320, automatinė pavarų 
dėžė, benzinas/dujos, 3,2l. Yra ir 
kitokiu markių automobilių dalių. 
Jei neatsiliepsiu, perskambinsiu.  
Tel. 8 642 79 495. Rokiškis
• 2000 m. Opel Vectra 2 l, 74 kW, 
dalimis. Tel. 8 655 08 291.  
Rokiškis
• Renault Espace 3. Be variklio. 
Dalimis. Tel. 8 647 47 306. 
Rokiškis
• VW Passat B4 dalimis. 
Bamperiai, kablys, dujų balionas 
su TA, durys, liukai, ABS, el. langų 
pakėlėjai ir t.t. Tel. 8 623 24 274. 
Rokiškis
• Geros būklės žiemines dygliuotas 
padangas 205/55 R16, 4 vnt. 
Likutis 6 mm. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• 2003 m. Opel Zafira 2 l, DTI, 74 
kW, dalimis. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• Naudotas padangas.  
Kaina 10 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Audi A4 B5 dalis. Sedanas, 
benzinas. Atsakau į sms.  
Tel. 8 647 88 088. Rokiškis
• Gerą kuro siurblį 1,9 l, TDI, 66 
kW. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 688 77 844. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Naujus vaizdo registratorius. 
Siunčiu. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Televizorių Šilelis su 
skaitmeniniu imtuvu. Kaina 85 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Televizoriaus skaitmeninius 
imtuvus Grundig. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Gerai veikiantį televizoriu Beko. 
Yra pultas. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 622 46 706. Rokiškis

• Gerai veikiantį televizorių Vido. 
Galima derėtis. Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 689 65 516. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• MTZ-50 dureles, MTZ-80 
mažosios kabinos kairiąsias bei 
didžiosios kabinos kairiąsias 
dureles, kitas MTZ dalis. Yra ir 
MTZ kuro bakų. Tel. 8 622 69 546. 
Rokiškis
• Arklinę šienapjovę. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 675 13 781.  
Kupiškis
• MTZ su buldozeriu, starterinis, 
kaina 1350 Eur. T-25 (pupsą), 
važiuojantis, be registracijos, 
kaina 999 Eur. Tel. 8 641 57 036. 
Kupiškis
• MTZ-82 dalimis: variklį, tiltus, 
kabiną ir kt. Tel. 8 641 57 036. 
Kupiškis
• Traktorių MTZ-82. Eksportinis, 
geros techninės būklės. Visą arba 
dalimis. Kaina 5500 Eur.  
Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• MTZ puskačius, 2 vnt. MTZ 
dangčius, 2 vnt. MTZ-50 kabiną 
dalimis, dureles, stiklus, grindeles, 
kuro baką. Tel. 8 622 69 546. 
Rokiškis

Pernai aptikta beveik penktadaliu mažiau suklastotų eurų banknotų
Europos Centrinio Ban-

ko (ECB) duomenimis, 
2018-aisiais aptikta 563 
tūkst. suklastotų eurų ban-
knotų – 18,9 proc. mažiau 
nei 2017 metais.

Per antrąjį praėjusių metų 
pusmetį aptiktų klastočių 
skaičius buvo 13,0 proc. ma-
žesnis nei per ankstesnį lai-
kotarpį ir 27,8 proc. kukles-
nis nei per tą ankstesnių metų 
laikotarpį – 262 tūkstančiai.

96,7 proc. pernai lie-
pos-gruodžio mėnesiais su-
klastotų eurų kupiūrų aptikta 
euro zonoje, 2,2 proc. – kito-
se Europos Sąjungos narėse, 
1,1 proc. – kitur pasaulyje.

Dažniausiai padirbinėjami 
50 eurų nominalo banknotai 
– jie sudarė 61,8 proc. visų 
klastočių skaičiaus. Po jų 
eina 20 eurų nominalo (22,7 
proc.) ir 100 eurų nominalo 
(9,0 proc.) kupiūros. Ma-
žiausiai pinigų padirbinė-
tojus domina 10 eurų (2,6 
proc.), 5 eurų (1,6 proc.), 
500 eurų (1,4 proc.), 200 
eurų (0,9 proc.) nominalo 
banknotai.

ECB pranešime pažymi-
ma, jog tikimybė gauti pa-
dirbtą euro banknotą yra la-
bai maža, nes jų tebėra labai 
nedaug, palyginti su apyvar-
toje cirkuliuojančių tikrųjų 
eurų kupiūrų skaičiumi, ku-

ris nuosekliai didėja sparčiau 
negu auga bendrasis vidaus 
produktas.

Iš euro zonos narių ma-
žiausiai eurų klastočių, jas 
skaičiuojant vienam šalies 
gyventojui, aptinkama trijo-
se Baltijos valstybėse, Suo-
mijoje, Slovakijoje, Kipre.

Per praėjusius metus apy-
vartoje esančių eurų ban-
knotų padaugėjo 4,0 proc., o 
jų bendra vertė padidėjo 3,7 
procento. Šių metų pradžioje 
apyvartoje buvo daugiau kaip 
22 mlrd. Europos bendros va-
liutos banknotų, kurie kartu 
verti apytikriai 1,2 trln. eurų.

Pernai rugsėjį ECB prista-
tė naujuosius 100 ir 200 eurų 

nominalo banknotus, pasižy-
minčius naujoviškomis, di-
desnį saugumą užtikrinančio-
mis apsaugos priemonėmis. 
Apyvartoje jie pasirodys šių 
metų gegužės 28 dieną.

100 ir 200 eurų nomina-
lai bus paskutiniai antrosios, 
„Europa“ pavadintos seri-
jos banknotai: 2013 metais 
į apyvartą išleisti 5 eurų, po 
metų – 10 eurų, 2015 metais 
– 20 eurų, 2017 metais – 50 
eurų atnaujinti banknotai.

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

Kremlius neigia siuntęs karius Venesulos prezidentui saugoti
Rusijos prezidento at-

stovas Dmitrijus Peskovas 
paneigė tarptautinės žinias-
klaidos pranešimus, jog 
Rusija nusiuntė į Venesuelą 
savo karius vietos ir užsienio 
spaudimą patiriančiam šios 
šalies prezidentui Nicolui 
Maduro saugoti.

„Žinoma, kad ne. Baimės 
akys didelės“, – atsakydamas 
į tokį klausimą televizijos 
„Rossija 1“ laidai „Moskva. 
Kreml. Putin“ („Maskva. 
Kremlius. Putinas“) pareiškė 
D. Peskovas.

Jo žodžiais, padėtį šioje 
Lotynų Amerikos valstybėje 
aštrina tiesioginis Vašingtono 
kišimasis.

„Padėtis Venesueloje ke-
lia susirūpinimą, tačiau dar 
labiau neramina tai, kad visa 
tai vyksta tiesioginio JAV ki-
šimosi sąlygomis“, – sakė Ru-
sijos prezidento atstovas.

Venesueloje jau ketverius 
metus tęsiantis giliai ekono-
mikos krizei, privertusiai mili-
jonus venesueliečių pabėgti iš 
šalies arba gyventi pusbadžiu, 
laikinuoju prezidentu pasi-
skelbęs opozicijos lyderis Ju-

anas Guaido mėgina nuversti 
N. Maduro, anksčiau šį mėne-
sį prisaikdintą antrai kadenci-
jai po prieštaringai vertinamų 
rinkimų.

N. Maduro perrinkimą 
gruodį ginčija opozicija ir 
kritikuoja tarptautinė ben-
druomenė, bet prezidentą iki 
šiol remia Venesuelos kariuo-
menė.

JAV ir didžiosios Lotynų 
Amerikos valstybės šios sa-
vaitės viduryje pripažino J. 
Guaido laikinuoju Venesuelos 
vadovu, o Europos Sąjunga 
paragino Karakasą surengti 

laisvus rinkimus demokratijai 
atkurti.

Šeštadienį Ispanija, Pran-
cūzija ir Vokietija pateikė 
spaudžiamam N. Maduro ul-
timatumą ir perspėjo, kad pri-
pažins J. Guaido šalies prezi-
dentu, jei per aštuonias dienas 
Venesueloje nebus paskelbti 
pirmalaikių rinkimai. N. Ma-
duro šį ultimatumą atmetė.

Sekmadienį Izraelis ofi-
cialiai pripažino Venesuelos 
Nacionalinio Susirinkimo 
lyderį J. Guaido šios šalies 
prezidentu.
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Suomijoje užfiksuota žemiausia
šios žiemos temperatūra Europoje

 Žiemos Suomijoje daž-
nai būna šaltos, bet šį se-
kmadienį šalies Laplandi-
jos regione buvo užfiksuota 
žemiausia šios žiemos tem-
peratūra Europoje – minus 
38,7 laipsnio, sekmadienį 
pranešė meteorologai.

Ari-Juhani Punkka iš Suo-
mijos meteorologijos insti-
tuto šalies visuomeniniam 

transliuotojui YLE sakė, kad 
Suomijoje ir Europos šiaurės 
rytuose šiuo metu laikosi šal-
čiausios žemyne arktinės oro 
masės.

Žemiausia šios žiemos 
temperatūra Europoje neskai-
tant Rusijos anksti sekmadie-
nį buvo užfiksuota Sodan-
kiulėje, 250 km į šiaurę nuo 
poliaračio.
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Pranešėjo statuso siekė septyni, 
gavo – keturi asmenys

Pagal šiemet įsigalioju-
sią tvarką septyni asmenys 
siekė papildomas garantijas 
suteikiančio pranešėjo sta-
tuso, jis suteiktas keturiems 
žmonėms.

„Iš viso (dėl pranešėjo sta-
tuso – BNS) kreipėsi septyni. 
Statusas suteiktas keturiems 
asmenims, o trims – ne“, – 
BNS sakė Generalinės proku-
ratūros atstovė spaudai Elena 
Martinonienė.

Teisėsauga neatskleidžia 
pranešėjais siekusių tapti as-
menų tapatybių, tačiau pir-
moji pranešėjo statusą gavusi 
kalėjimų sistemos pareigūnė 
Rasa Kazėnienė apie tai pa-
skelbė pati.

Pernai kibernetinio saugu-
mo spragas e. sveikatos sis-
temoje paviešinęs analitikas 
Darius Povilaitis sako keti-
nantis prašyti teisėsaugos pri-
pažinti jį pranešėju.

„Šiuo metu su teisininkais 
svarstome, ar kreiptis“, – BNS 
sakė D. Povilaitis.

Taip jis siektų, kad būtų 
nutraukta baudžiamoji byla 
dėl viešai paskleistos infor-
macijos, jog pasinaudojant e. 
sveikatos sistemos trūkumais 
galima prieiti prie kitų žmonių 
asmens duomenų.

Seimas 2017 metais priėmė 
Pranešėjų apsaugos įstaty-
mą, skirtą apsaugoti asmenis, 
pranešusius apie korupciją ar 

kitokius pažeidimus valstybės 
įstaigose. Šių metų sausį įsta-
tymas pradėjo galioti.

Pranešėjus draudžiama 
atleisti iš darbo, pažeminti 
pareigose, sumažinti atlygini-
mą, taip pat bauginti, prieka-
biauti ar grasinti susidoroti.

Be to, sistema numato ga-
limybę pranešėjui likti anoni-
mišku ir gauti už pranešimą 
pinigų, taip pat kompensaciją 
už patirtą žalą.

Pranešėjų apsaugos šali-
ninkai sako, kad tai skatins 
gyventojus būti aktyviais ir 
neabejingais viešojo intere-
so pažeidimams, o įsigaliojęs 
įstatymas gali mažinti korup-
ciją ir šešėlį.

Kritikai teigia, kad pra-
nešėjai susiduria su didele 
rizika – vadovai gali manyti, 
kad pranešėjai yra nediskre-
tiški ir jiems negalima patikėti 
jautrios informacijos, o pasi-
skelbę viešai pranešėjai gali 
pakenkti savo asmeniniam 
gyvenimui.
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Lietuva laukia 
tūkstantojo 
elektromobilio

Augančią Europos elek-
tromobilių rinką 2019 m. 
stimuliuos nauji ilgai lauk-
ti modeliai, o Lietuva laukia 
tūkstantojo elektromobilio.

Valstybės įmonės „Regitra“ 
duomenimis, 2017 metais Lietu-
voje buvo 621 lengvieji elektro-
mobiliai – 10 kartų daugiau negu 
2014 metais, o 2018 –ųjų pabai-
goje – jau 969 elektromobiliai. 
Palyginti su 2017 –aisiais, pernai 
Lietuvoje buvo užregistruota 36 
proc. daugiau elektromobilių. 

Baltijos šalyse atliekamos 
apklausos patvirtina, kad elek-
triniai ir hibridiniai automobiliai 
Lietuvoje turi kur kas daugiau 
gerbėjų negu Latvijoje ir Esti-
joje.

BNS inform.
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Pilietybės referendumo kampanijai – 230 tūkst. eurų
Vyriausybė gegužę pla-

nuojamo referendumo dėl 
dvigubos pilietybės kampa-
nijai žada išleisti apie 230 
tūkst. eurų.

„Vyriausybės kanceliari-
ja valstybės biudžeto lėšomis 
(planuojama apie 230 tūkst. 
eurų) įpareigota informuoti vi-
suomenę apie referendumo dėl 
pilietybės išsaugojimo tikslus, 
esmę, svarbą ir pasekmes“, – 
rašoma kanceliarijos BNS pa-
teiktame atsakyme.

Seimas prieš kelias savaites 
pavedė Vyriausybei skelbti in-
formaciją apie šį referendumą.

Ministrų kabinetas šią sa-
vaitę nusprendė, kad pinigai 
tam bus paimti iš Vyriausiosios 
rinkimų komisijos asignavimų.

Vyriausybė nurodė, kad 

planuoja sudaryti darbo grupę 
Seimo pavedimui įgyvendinti 
ir užtikrinti veiklos koordi-
nacijai. Planuojama parengti 
tarpžinybinį komunikacijos 
planą, viešinimo projektus, 
suformuoti tarpinstitucinį ko-
ordinatorių tinklą.Anot kan-
celiarijos, tam bus vykdomi 
viešieji pirkimai ir naudojami 
institucijų esami ištekliai.

Seimas spalį priėmė spren-
dimą skelbti referendumą dėl 
dvigubos pilietybės išplėti-
mo, keičiant Konstitucijos 12 
straipsnį, tačiau jo galiojimas 
sustabdytas, kol nutarimą 
įvertins Konstitucinis Teismas 
(KT). 

Teismas turėtų pasisakyti, 
ar galima referendumo balsa-
vimą rengti su dviejų savaičių 
pertrauka – Seimo sprendimu 

referendumas vyktų kitų metų 
gegužės 12 dieną ir gegužės 26 
dieną su numatomu prezidento 
rinkimų pirmuoju ir antruoju 
turu.

Piliečiams privalomajame 
referendume būtų teikiama 
balsuoti dėl tokio Konstituci-
jos pakeitimo teksto: „Lietuvos 
Respublikos pilietybė įgyjama 
gimstant ir kitais konstituci-
nio įstatymo nustatytais pa-
grindais. Lietuvos Respubli-
kos pilietis pagal kilmę, įgijęs 
konstitucinio įstatymo nusta-
tytus Lietuvos Respublikos 
pasirinktos europinės ir tran-
satlantinės integracijos kriteri-
jus atitinkančios valstybės pi-
lietybę, Lietuvos Respublikos 
pilietybės nepraranda. Kitais 
atvejais Lietuvos Respublikos 
pilietis negali būti kartu ir ki-

tos valstybės pilietis, išskyrus 
konstitucinio įstatymo nustaty-
tas išimtis. Pilietybės įgijimo ir 
netekimo tvarką nustato kons-
titucinis įstatymas.“

Valstybių europinės ir tran-
satlantinės integracijos kriteri-
jai būtų nustatyti konstitucinia-
me Pilietybės įstatyme.

Šiuo metu Konstitucija nu-
mato, kad išskyrus įstatymo 
numatytus atskirus atvejus, 
niekas negali būti kartu Lietu-
vos ir kitos valstybės pilietis. 
Dvigubos pilietybės instituto 
išplėtimo siekia užsienio lie-
tuviai, tačiau jie nuogąstauja, 
kad referendumas gali neįvykti 
dėl mažo aktyvumo.

Referendumu priimti Kons-
titucijos pakeitimai įsigaliotų 
2020 metų sausio 1 dieną.
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Didžiausią paramą kultūrai 
tarp regionų užsitikrino Šiaulių, 
Panevėžio apskritys

Šiųmetiniams regionų 
kultūriniams projektams 
skirta 2 mln. 36 tūkst. eurų –  
daugiau nei penktadalis šios 
sumos atiteko Šiaulių aps-
krities kultūros įstaigoms.

Paramą praėjusią savai-
tę regionams skyrė kultūros 
ministras Mindaugas Kviet-
kauskas, atsižvelgdamas į 
pirmąkart pateiktas regioninių 
kultūros tarybų rekomendaci-
jas. Daugiausia – 424,8 tūkst. 
eurų. skirta Šiaulių apskrities 
kultūros projektams. Tarp 
didžiausią paramą gavusių –
Šiaulių „Aušros“ muziejus, 
šiemet ketinantis rengti XVI 
tarptautinį Chaimo Frenkelio 
vilos vasaros festivalį, jam 
skirti beveik 48 tūkst. eurų. 
Viešoji įstaita „Meno festi-
valis“ užsitikrino 29,5 tūkst. 
eurų paramą akcijai „Šiaulių 
kultūros naktys“.

Viena didžiausių sumų – 
per 31,5 tūkst. eurų – skirta 
Trakų meno mokyklai, ren-
giančiai muzikos festivalį 

„Trakų fanfarinė savaitė“, 
28,5 tūkst. eurų gavo ir Šakių 
kultūros centras, planuojantis 
cirko festivalį „Cirko menas 
keturiose stichijose“. Zarasų 
rajono savivaldybės kultūros 
centras gavo per 25,5 tūkst. 
eurų Rytų Aukštaitijos dai-
nų šventei „Dainų dainelė“, 
skirtai kompozitoriaus Juozo 
Naujalio 150-osioms gimimo 
metinėms.

Panevėžio apskrities pro-
jektams skirta 339 tūkst. eurų, 
Utenos apskrities – beveik 
215 tūkst. eurų,  Vilniaus aps-
krities – per 210 tūkst. eurų. 

Mažiausia parama iš di-
džiųjų miestų skirta Alytaus 
(104 tūkst. eurų), Kauno (134 
tūkst. eurų) apskritims.Mari-
jampolės apskritis gavo be-
veik 200 tūkst. eurų paramą, 
Klaipėdos – 174 tūkst. eurų, 
Tauragės – 92 tūkst. eurų, Tel-
šių – 143,5 tūkst. eurų.

Parama skiriama siekiant 
tolygios kultūrinės raidos re-
gionuose.
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Kongo DR Ebolos karštligės protrūkio aukų skaičius auga
Ebolos karštligės protrū-

kis Kongo Demokratinės 
Respublikos rytuose jau 
nusinešė 443 gyvybes, pra-
nešė sveikatos apsaugos pa-
reigūnai, darbą pradedant 
naujajam šalies prezidentui 
Felixui Tshisekedi. 

Per pastarąsias 10 dienų 
užregistruota dar 40 mirties 
atvejų, o augantis aukų skai-
čius dar labiau išryškina kovos 
su šia epidemija sunkumus ne-
santaikos draskomoje rytinėje 
šalies dalyje. Ebolos protrūkis 
yra tik viena iš daugybės pro-
blemų, kurias teks spręsti nau-
jajam šalies vadovui.

F. Tshisekedi inauguracija 
įvyko ketvirtadienį, po ilgai 

atidėliotų ir daug ginčų sukė-
lusių rinkimų. Naujasis lyderis 
perėmė šalies vairą iš 18 metų 
vadovavusio Josepho Kabilos; 
tai yra pirmasis taikus valdžios 
perėmimas per šalies istoriją. 

Savo inaugracijos kalboje F. 
Tshisekedi žadėjo naują pagar-
bos žmogaus teisėms epochą. 
Jam taip pat teks išsikerojusio 
skurdo, korupcijos ir sukarintų 
grupuočių kovų rytuose pro-
blemas.

Paskelbtame pranešime 
sveikatos ministerija atkreipė 
dėmesį į plintantį Ebolos pro-
trūkį.

„Nuo epidemijos pradžios 
užregistruota 715 (užsikrėti-
mo) atvejų, iš jų 666 patvirtinti 
ir 49 įtariami. Turime iš viso 

443 registruotus mirties atve-
jus“ Šiaurės Kivu ir Itūrio pro-
vincijose, sakoma pranešime.

Tai jau dešimtas Ebolos 
karštligės protrūkis Kongo 
DR, buvusiame Zaire, nuo 
1976 metų, kai pirmą kartą 
buvo aptiktas šis virusas, pava-
dintas valstybės šiaurėje tekan-
čios upės vardu.

Ebolos karštinė yra sunki 
infekcinė liga, galinti sparčiai 
plisti per nedidelius kūno skys-
čių kiekius. Ji sukelia vidinį 
kraujavimą ir dažnai yra mir-
tina.

Apie naujausią protrūkį 
buvo paskelbta rugpjūčio 1 
dieną Benio regione. Užkra-
tas iš šio didžiulio prekybinio 
Šiaurės Kivu miesto netrukus 

išplito į Itūrio provinciją. 
Kaip pranešė ministerija, 

248  Ebolos virusu užsikrė-
tę žmonės pasveiko, dabar 
stebimi „236 įtartini atvejai“ 
– vienu mažiau, palyginus su 
sausio 15 dienos skaičiais.

Benio regionas ir kai ku-
rios Itūrio provincijos da-
lys nuolat sulaukia vietos 
ginkluotų grupuočių atakų. 
Kartais į šias dalis įsiveržia 
Jungtinių demokratinių pajė-
gų (ADF) kovotojai iš kaimy-
ninės Ugandos.

Gruodžio 30 dieną vykę 
Kongo DR prezidento rinki-
muose Benyje buvo atšaukti 
dėl Ebolos protrūkio ir nera-
mumų regione.
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Suomijos URM į sukčių sąskaitą 
pervedė 400 tūkst. eurų

Suomijos policija ieško 
sukčių, dėl kurių užsienio 
reikalų ministerija į priva-
taus asmens banko sąskaitą 
pervedė maždaug 400 tūkst. 
eurų, ketintų skirti pagalbai 
užsienyje.  

Detektyvai pradėjo tyrimą 
dėl sukčiavimo ir pinigų plovi-
mo paaiškėjus, kad 2018 metų 
vasarį sumokėtos lėšos, kurios 
turėjo būti skirtos paremti tei-
sinės pagalbos sistemų plėtrą 
Kazachstane, taip ir nepasiekė 
projekto vykdytojų, policija 
sakė Suomijos naujienų agen-
tūrai STT.    

„Galiu patvirtinti įtarimą dėl 
apgaulingų mokėjimų“, – nau-
jienų agentūrai AFP sakė užsie-
nio reikalų ministerijos atstovė 
spaudai. 

„Kalbama ne apie netinkamą 
programos lėšų panaudojimą, 
bet apie išorinį, profesionaliai 
veikiantį nusikalstamą tinklą“, 
– rašoma ministerijos išplatin-
tame pranešime.  

Tyrėjai mano, kad nusikaltė-
liams pavyko perimti elektroni-
nį susirašinėjimą tarp Suomijos 

užsienio reikalų ministerijos ir 
projekto partnerės – JT vysty-
mo programos (UNDP). 

„Kažkam pavyko įsiterpti 
(tarp Suomijos ir UNDP), ap-
simesti Jungtinių Tautų orga-
nizacija ir nukreipti pinigus į 
neteisingą sąskaitą“, – naujienų 
agentūrai STT sakė Suomijos 
nacionalinio tyrimų biuro vy-
riausiasis inspektorius Antti 
Perala. 

„Vėliau paaiškėjo, kad tai 
privataus asmens sąskaita“, – 
pridūrė jis.

Paaiškėjus klastai Suomijos 
pareigūnams pavyko atgauti 
dalį pinigų, bet ne visą sumą, 
sakė A. Perala. 

Policija nustatė tris įtaria-
muosius, kaltinamus pinigų 
plovimu – pavogtų lėšų per-
siuntimu, tačiau vis dar aiškina-
si, kas organizavo šią aferą. 

Pernai užsienio pagalbai 
Suomija skyrė 899 mln. eurų – 
ši suma sudaro 0,38 proc. šalies 
bendrųjų nacionalinių pajamų. 

2015 metais šalis dėl griežto 
taupymo 40 proc. apkarpė pa-
galbos biudžetą.
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Informaciniai karai kelia pavojų civilizacijai, sako ekspertų organizacija
Informaciniai karai didina to-

kias reikšmingas pasaulines grės-
mes kaip klimato kaita ir bran-
duolinis karas, tuo keldami pavojų 
civilizacijos ateičiai, ketvirtadienį 
sakė JAV ekspertai, simboliniam 
Pasaulio pabaigos laikrodžiui (Do-
omsday Clock, nuotr.) rodant dvi 
minutes iki vidurnakčio.

Šio laikrodžio rodomas laikas sim-
bolizuoja civilizacijos nykimą.

Manipuliavimas faktais, netikros 
naujienos ir informacijos perteklius, 
pasaulinis atšilimas ir žaidimas su 
branduoliniu karu yra veiksniai, dėl 
kurių žmonija dabar yra itin arti pla-
netos sunaikinimo, nurodo ne pelno 
organizacija „Bulletin of the Atomic 
Scientists“.

Žmonijai dabar iškilusios dvi eg-
zistencinės grėsmės, kurių kiekvieną 
reikia nedelsiant spręsti, pažymi orga-
nizacija.

„Šias dideles grėsmes – branduo-
linius ginklus ir klimato kaitą – per 
šiuos praėjusius metus padidino di-
desnis informacinio karo naudojimas 
siekiant pakenkti demokratijai visame 
pasaulyje“, – pabrėžiama pranešime. 
Tai, sakoma jame, didino šias ir kitas 
grėsmes, ir sukėlė „nepaprastą pavo-
jų“ civilizacijos ateičiai.

Saugumo, branduolinių tech-
nologijų, aplinkos ir mokslo srityse 
dirbančių tarptautinių ekspertų gru-
pės prižiūrimo vadinamojo Pasaulio 
pabaigos laikrodžio rodyklės liko to-
kioje pačioje padėtyje kaip pernai, bet 

to „nereikėtų vertinti kaip stabilumo 
ženklo“, sakė organizacijos vadovė 
Rachel Bronson. „Padėtis kelia tokį 
patį susirūpinimą kaip ir pavojin-
giausi Šaltojo karo laikai“, – sakė R. 
Bronson spaudos konferencijoje Va-
šingtone. Dabartinę padėtį ji pavadino 
„Naująja anomalija“.

„Padidėjęs informacijos greitis... 
sudarė sąlygas tarpti informaciniam 
karui ir netikroms naujienoms, – sakė 
ji. – Tai generuoja įniršį ir poliariza-
ciją visame pasaulyje – tokiu metu, 
kai mums reikia ramybės ir vienybės 
didžiausioms pasaulio problemoms 
spręsti.“

„Naujoji anomalija“ – tai padėtis 
su „neprognozuojamu ir kintančiu 
rusenančių konfliktų kraštovaizdžiu,.. 
didinančiu didelio konflikto tikimy-
bę“, – sakė R. Bronson.

Čikagos universiteto astronomijos 
ir astrofizikos profesorius Robertas 
Rosneris „Naująją anomaliją“ apibū-
dino kaip „nerimą keliančią tikrovę, 
kai reikalai negerėja“.

„Tai, kad Pasaulio pabaigos lai-

krodžio rodyklės nepajudėjo, išties 
yra blogos naujienos“, – sakė jis.

Pasaulio pabaigos laikrodis buvo 
sukurtas 1947 metais. Nuo tada jo 
rodomas laikas buvo pakeistas 20 
kartų. Dvi minutes iki vidurnakčio jis 
taip pat rodė 1953 ir 2018 metais, o 
1991-aisiais rodė 17 minučių iki vi-
durnakčio.

Pernai jo rodyklės buvo pasuktos 
pirmyn nuo pustrečios minutės iki 
vidurnakčio. Dvi minutės iki vidur-
nakčio reiškia didžiausią, koks tik yra 
buvęs, priartėjimą prie apokalipsės. 
Šiemet šis laikas buvo paliktas pir-
miausia dėl susirūpinimo branduoli-
nio karo su Šiaurės Korėja tikimybe 
ir JAV prezidento Donaldo Trumpo 
„nenuspėjamumo“.

Per vienus pastaruosius metus 
„retorika“ tarp Šiaurės Korėjos ir JAV 
„sušvelnėjo, bet išlieka itin pavojin-
ga“, sakė R. Bronson.

Tuo metu santykiai tarp JAV ir 
Rusijos „išlieka nepriimtinai įtemp-
ti“. Kalbant apie aplinką, tarša anglies 
dvideginiu „po stabilaus periodo vėl 

pradėjo didėti“, pažymėjo R. Bron-
son.

Šiaurės Korėjos klausimu buvęs 
JAV gynybos sekretorius Williamas 
Perry sakė, kad naujausios derybos 
tarp Vašingtono ir Pchenjano galbūt 
niekaip nepadėjo atitraukti Šiaurės 
Korėjos nuo jos branduolinės progra-
mos.

„Kita vertus – ir tai svarbu – jos 
sustabdė įžeidimus ir grasinimus tarp 
abiejų... šalių, todėl sumažino tikimy-
bę įsivelti į karą su Šiaurės Korėja“, 
– sakė W. Perry.

„Bulletin of the Atomic Scien-
tists“ vykdomasis pirmininkas ir bu-
vęs Kalifornijos gubernatorius Jerry 
Brownas sakė, kad pasaulio lyderiai 
nepakankamai stengiasi mažinti bran-
duolinių ginklų grėsmę.„Politikų ir 
jų konsultantų aklumas ir kvailumas 
tikrai šokiruoja branduolinės katas-
trofos ir pavojaus akivaizdoje, – pa-
žymėjo J. Brownas. – Esame beveik 
kaip „Titaniko“ keleiviai, nematantys 
priešakyje ledkalnio ir besimėgau-
jantys elegantiškais pietumis bei mu-
zika.“ J. Brownas taip pat atkreipė 
dėmesį į žurnalistus, pranešinėjančius 
apie kiekvieną JAV prezidento žodį 
socialinėje žiniasklaidoje.

„Žurnalistai, taip, jums patinka 
Trumpo žinutės tviteryje. Jums patin-
ka dienos naujienos. Jums patinka pa-
antraštės, sulaukiančios spustelėjimų, 
bet paskutinis spustelėjimas galėtų 
būti branduolinė nelaimė ar klaida, ir 
dėl to visi turime rūpintis“, – sakė jis.
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Egipto archeologai Nilo deltoje 
aptiko senovinių kapų

Egipto valdžia pranešė, kad 
archeologai Nilo deltoje aptiko 
Antrojo tarpuvaldžio laikotarpio 
(1782–1570 metai pr. Kr.) kapų.

Anot Senienų ministerijos, 
mokslininkai taip pat rado 20 
Ikidinastinio laikotarpio laidoji-
mo vietų Kom al Cholgano ar-
cheologinėje vietovėje, esančioje 
maždaug už 140 km į šiaurę nuo 

Kairo. Pasak Senienų apsaugos 
aukščiausiosios tarybos genera-
linio sekretoriaus Mostafos Wa-
ziri, kapuose rasta senovinių gy-
vūnų palaikų, akmeninių įrankių 
ir keramikos dirbinių fragmentų 
su piešiniais.Ministerija pranešė, 
kad liekanos nėra gerai išsilaikiu-
sios.
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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 atminimąAVINAS. Lau-

kia įtempta savai-
tė. Svarbiausių 
darbų ir atsakin-

giausių užduočių imkitės pir-
moje savaitės pusėje, tai bus 
daug sėkmingesnis, lengves-
nis periodas. Pirmadienį bei 
antradienį reikės pasirūpinti 
finansiniais reikalais, spręsti 
bendro biudžeto klausimus. 
Tinka investuoti, puikiai nu-
spėsite ateities perspektyvas. 
Savaitės vidurys palankus 
tolimesnėms kelionėms, sa-
višvietai. Susidursite su žmo-
nėmis, padėsiančiais plėsti 
akiratį, – būkite atviri naujo-
vėms, įsiklausykite į likimo 
siunčiamus ženklus. Daugiau-
sia streso ir nesusipratimų lau-
kia savaitės pabaigoje. Galimi 
stiprūs konfliktai darbo aplin-
koje. Didelė traumų tikimybė.

JAUTIS. Neti-
kėtumai nepajėgs 
išmušti jūsų iš vė-
žių. Savaitės pra-

džioje itin palanku puoselėti 
romantiškus santykius, skirti 
pasimatymus, prisipažinti 
jausmuose. Tikėtini sėkmingi 
sandoriai, puikiai nusiseku-
sios derybos. Savaitės vidu-
ryje staiga keisis aplinkybės, 
ne viskas seksis taip, kaip 
tikėjotės. Palanku tvarkyti 
piniginius reikalus, kreiptis 
finansinės paramos, spręsti 
klausimus, susijusius su mo-
kesčiais. Savaitės pabaigoje 
būsite itin emocionalūs. Stai-
ga ir netikėtai gali įsiplieksti 
stiprūs jausmai, ypač kelionių 
metu.

D V Y N I A I . 
Laukia svarbūs su-
sitarimai, rimti po-
kalbiai su valdžia. 

Pirmosiomis savaitės dieno-
mis vyks pasiruošimo darbai, 
netrūks rūpesčių bei smulkių 
nesusipratimų. Kamuos įky-
rus nerimas, kils keistos bai-
mės. Produktyviausias ir akty-
viausias bus savaitės vidurys. 
Bus paliesti klausimai, susiję 
su jūsų karjera, – galimi pa-
aukštinimai pareigose ar kiti 
įvertinimai. Visas periodas pa-
lankus komandiruotėms, daly-
kiniams susitikimas planuoti, 
reikšmingų sutarčių tvirtini-
mui. Savaitės pabaigoje seksis 
viskas, ko besiimtumėte.

VĖŽYS. Jau-
site stiprų palai-
kymą, lengvai pa-
vyks įgyvendinti 

savo sumanymus. Palanku im-
tis kūrybinės veiklos, demons-
truoti turimus talentus. Puikus 
laikas savianalizei, dvasiniam 
tobulėjimui. Savaitės pradžio-
je aplinkybės vers rizikuoti. 
Savaitės viduryje nepersitem-
pkite, daugiau ilsėkitės, gali 
varginti smulkūs sveikatos 
sutrikimai. O štai savaitės pa-
baigoje norėsis šilumos, nuo-
širdaus ryšio. Tikėtinos pažin-
tys su užsieniečiais. Savaitgalį 

Astrologinė prognozė savaitei
reikia pasisaugoti, ypač išaugs 
traumų ir konfliktų tikimybė.

LIŪTAS. Ge-
bėsite suderinti 
savo įsipareigoji-
mus ir pramogas. 

Savaitės pradžia bus sudėtin-
gesnė. Gali kamuoti pesimis-
tinės mintys, būsite įtarūs, kri-
tiški. Savaitės viduryje laukia 
daug džiugaus bendravimo, 
smagių pažinčių. Reikės tvar-
kyti svarbius dokumentus, 
tartis, tarpininkauti. Tikėtini 
pelningi sandoriai, pavyks sė-
kmingai parduoti. Tai itin tin-
kamas metas įvairiems semi-
narams, mokymams, lengvai 
pasisavinsite naują informa-
ciją. Daug džiaugsmo suteiks 
vaikai bei jų pasiekimai. Sa-
vaitės pabaigoje netrūks bui-
tinių rūpesčių, tačiau optimiz-
mas neapleis visą savaitgalį.

M E R G E L Ė . 
Venkite finansinių 
rizikų, ypač sa-
vaitės pabaigoje. 

Neverta daug tikėtis iš kitų, 
reikia kliautis savo jėgomis, 
dažniau rodyti iniciatyvą. 
Produktyviausias bus savai-
tės vidurys. Daugiau dėmesio 
pareikalaus buitis, šeimos na-
riams prireiks jūsų pagalbos. 
Galimi svarbūs susitarimai, 
rimti pokalbiai su vadovais, 
kitais autoritetais. Seksis kū-
rybingiems žmonėms – drą-
siai demonstruokite turimus 
talentus, pristatykite savo dar-
bus. Savaitės pabaigoje aplin-
kybės klostysis jums palankia 
linkme, bet reikės įdėti nema-
žai pastangų norint išnaudoti 
dosnias galimybes. Negalima 
pasiduoti impulsams.

S VA R S T Y -
KLĖS. Skinsite 
laurus profesinėje 
veikloje, džiaugsi-

tės laimingu asmeniniu gyve-
nimu. Pirmosiomis savaitės 
dienomis lydės finansinė sė-
kmė. Nepraleiskite palankių 
progų! Tinkamas laikas kelti 
klausimą dėl didesnio atlygio, 
geresnių sąlygų. Atsiras gali-
mybių papildomai užsidirbti. 
Savaitės vidurys bus judriau-
sias, tikėtinos komandiruotės, 
daug dalykinio bendravimo. 
Tinka dalyvauti seminaruose, 
daryti prezentacijas ar kitaip 
reklamuoti savo veiklą. Tai 
puikus laikas kelionėms – lau-
kia daugybė nepamirštamų 
įspūdžių. Savaitės pabaiga bus 
kupina malonių staigmenų, 
galimos teigiamos permainos 
meilės fronte.

S K O R P I O -
NAS. Nelengvas 
metas. Apsišar-
vuokite kantrybe, 

jos tikrai prireiks. Visas peri-
odas įtemptas ir potencialiai 
pavojingas. Venkite bet kokių 
rizikų, avantiūrų bei konflik-
tinių situacijų, ypač savaitės 
pabaigoje. Lengvai pritrauk-
site negatyvius dalykus, gali-

te stipriai nukentėti nuo kitų 
agresijos. Didesnė traumų 
tikimybė – negalima skubėti, 
elgtis impulsyviai. Savaitės 
viduryje galite patirti nemažų 
finansinių nuostolių. Pats pa-
vojingiausia ir nemaloniausia 
– savaitės pabaiga. Leiskite jį 
kuo ramiau, venkite neaiškių 
kompanijų. Palankus laikas 
remontams, griovimo, rekons-
trukcijos darbams atlikti.

ŠAULYS. Skir-
kite daugiau laiko 
a p m ą s t y m a m s , 
strategijos kūrimui. 

Bus nepaprastai stipri nuojau-
ta. Atsargiau vertinkite gautus 
pasiūlymus. Savaitės viduryje 
imkitės sudėtingiausių darbų 
ir atsakingiausių užduočių! 
Tinkamas metas pasirūpin-
ti išvaizda, atnaujinti įvaizdį. 
Dėmesio skirkite asmeniniam 
tobulėjimui, savišvietai. 

OŽIARAGIS. 
Pirmoji savaitės 
pusė – produkty-
viausia. Lengvai 

realizuosis sumanymai ir pla-
nai, tačiau svarbu aktyviai 
veikti, rodyti iniciatyvą. Ypač 
seksis vystyti tarptautinius 
santykius, palanku derėtis, 
plėstis į užsienio rinkas. Sa-
vaitės vidurys bus miglotas, 
teks veikti slapta, neatsklei-
džiant savo motyvų. Trečia-
dienį gali būti pasirašytos 
svarbios sutartys, viešai įver-
tinti jūsų nuopelnai – tai reikš-
minga diena. 

VA N D E N I S .
Viskas tekės įpras-
ta vaga. Skirkite 
daugiau laiko po-

ilsiui, apmąstymams, strate-
giškam planavimui. Savaitės 
viduryje laikas veikti, rodyti 
iniciatyvą. Tikėtina finansi-
nė sėkmė, įvairūs laimėjimai. 
Palanku keliauti, vykti į daly-
kines komandiruotes. Savaitės 
pabaigoje nusimato perspek-
tyvios romantinio pobūdžio 
pažintys. Įsimylėjimas gali 
trenkti kaip žaibas iš giedro 
dangaus, bus sunku suvaldyti 
įsisiautėjusius jausmus.

ŽUVYS. Iki 
k e t v i r t a d i e n i o 
lydės sėkmė. Pa-
lankiai reikalai 

klostysis profesinėje srityje. 
Pavyks išspręsti nesusipra-
timus, užmegzti perspekty-
vius kontaktus, susitarti su 
reikiamais žmonėmis. Savai-
tės pradžioje norėsis leistis 
į gilesnius apmąstymus, ir 
tą daryti verta, nes aplankys 
svarbios įžvalgos. Savaitės 
vidurys – labai darbingas ir 
aktyvus. Aplinkybės vers 
greitai suktis, reikės gebėti 
prisitaikyti, ilgai nelaukiant 
priimti reikšmingus spren-
dimus. Palanku vystyti tarp-
tautinius santykius, leistis į 
komandiruotes. Savaitės pa-
baigoje tikėtini didesni nesu-
sipratimai dėl pinigų.



12 psl. 2019-01-29

ANEKDOTAI
***

Petriukas klausia: 
– Mama, ar Ramusis vande-

nynas visada ramus? 
– Ar negali paklausti ko nors 

protingesnio, – nepatenkinta 
burba mama. 

– Galiu. Tada pasakyk, nuo 
ko numirė Negyvoji jūra?

***
Mokytoja:
– Vaikai, iš kur atsiranda 

debesys?
– Iš blogo oro, – choru atsa-

ko vaikai.
***

Mokytojas klausia:– Kiek 
gyventojų Kinijoje? 

Petriukas mikčioja:
– Taip… ė… hm…
– Paskubėk, – ragina moky-

tojas. – Kuo ilgiau neatsakysi, 
tuo daugiau jų bus.

***
– Kodėl gandrai rudenį 

išskrenda į Afriką?
Petriukas:
– Nes afrikiečiai irgi nori 

turėti vaikų.
***

Iš Petriuko geografijos 
kontrolinio: „Italijoje yra daug 
architektūrinių iškasenų“.

***
Gyveno kartą tolimoje 

saloje  švyturio prižiūrėto-
jas.  Ir štai vieną naktį siaučia 
baisi audra: žaibuoja, bangos 
milžiniškos… O tarp tų bangų 
– mažytis laivelis, o laivelyje – 
laiškininkas. Keikiasi baisiau-
siai, vis persižegnodamas, kad 

nenuskęstų. Priplaukia vargais 
negalais iki to švyturio, išlipa 
visas permirkęs, sušalęs, 
leisgyvis. Rankose – laiškas 
švyturio prižiūrėtojui. Po ilgo 
beldimosi šis nusileidžia, 
atidaro duris. Paštininkas jau 
nebegali:

– Ožy tu nelaimingas, gy-
vena čia visokie idiotai pasau-
lio krašte, vos galo negavau tą 
laišką nešdamas.

Švyturio prižiūrėtojas:
– Viską pasakei?
– Viską, ožy tu nelaimin-

gas…
– Tai va, jei dar nasrų 

neužčiaupsi, tai aš laikraštį 
užsiprenumeruosiu…

***
Temsta. Į barą ateina žalių 

velniukų vorelė. Barmenas 
jiems ir sako:

– Jūs šiandien labai anksty-
vi. Mūsų Petras dar neatėjo.

***
Vyrukas rašo pareiškimą 

policijai:
– Vagys gatvėje iš manęs 

atėmė piniginę, laikrodį, žiedą.
Policininkai stebisi:
– Betgi, pone, jūs Lietuvos 

bokso čempionas.
– Laimei, vis dar – medalio 

jie nerado.
***

– Petriuk, iš kur šita nauja 
mašinėlė?

– Mes su Jonuku pasikei-
tėm.

– Ir ką tu davei Jonukui?
– Į akį.

Orų prognozė sausio 29-31 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos

Sausio 29 d. Naktį -3
Dieną +1

PR, 
3-8 m/s

Protarpiais krituliai, 
plikledis. Galima 
lijundra.

Sausio 30 d. Naktį -5
Dieną -1

P, 
2-7 m/s

Plikledis.

Sausio 31 d. Naktį  -5
Dieną +1

R,
3-8 m/s

Dieną numatomi 
krituliai, plikledis.

Labai bijau viskio su kola. 
Nes po viskio su kola jau 
nieko nebijau.

***
Egipto rykliai daug matė. 

Bet mūsų kaimynų riksmų 
„Ei, žiūrėk, defliunas“ bijo 
iki šiol.

***
Kai man skauda pilvą, įsi-

vaizduoju, kad jame drugeliai 

PRAŠO PADOVANOTI

susipešė.
***

Petriukas ir Marytė moky-
kloje valgo kopūstų mišrainę. 
Petriukas:

– Mes kaip du ožiukai žolytę 
ėdam.

Marytė:
– Ožys čia vienas. O aš – 

zuikytė.
***

Niekas taip nepritraukia 
dėmesio, kaip policininko frazė: 
„Prašom eiti savo keliais, čia 
nieko įdomaus nėra“.

***
Vakaras Petraičių šeimoje:
– Mielasis, o aš – be kelnai-

čių!
Petraitis, nepakeldamas akių 

nuo kryžiažodžio:
– Gerai jau gerai, rytoj avan-

sas. Nupirksiu.
***

Naujalietuvis ūkininkų 
turgelyje:

– Čia kas per daiktas?
– Obuoliai.
– Man du kilogramus, ir 

kiekvieną suvyniokit atskirai. O 
šičia kas?

– Vyšnios, pone.
– Gerai, du kilogramus ir 

kiekvieną suvyniokit atskirai. O 
šičia kas?

– Ekologiški grikiai, pone. 
Tik mes jų neparduodam.

***
– Petriuk, iš kur tu išmokai 

šitą baisų žodį?
– Iš Kalėdų senelio. Kai 

jis naktį užkliuvo už mano 
dviratuko.

***
Ateina vilkas į laikraščio 

redakciją ir sako:
– Norėčiau įdėti skelbimą: 

„Parduodu tris namukus ir 
kiaulieną.“

***
Vasaros vidury į auskarų vė-

rimo saloną užeina moksleivė 
ir sako vienam iš meistrų:

– Dėde, sausio 14-ąją jūs 
įvėrėte man auskarą į bambą. 
Tai va, jūs man kažkokį per 
sunkų žiedą įvėrėte...

Meistras:
– Tuoj pažiūrėsim.
Pakelia marškinėlius ir 

šaukia:
– Antanai, ačiū Dievui, 

pagaliau atsirado tavo garažo 
raktai!

PRAMOGŲ KAMPELIS

Neturint raštiško UAB Rokiškio Sirena sutikimo, bet kokią laikraščio „Rokiškio Sirena” informaciją kopijuoti ir platinti griežtai draudžiama

Leidžiamas antradieniais ir
penktadieniais
Tiražas 667 egz.
Redakcija už skelbimų, reklamos 
ir užsakomųjų straipsnių turinį 
neatsako

Leidėjas - UAB „Rokiškio Sirena”
Spausdina - UAB „AL grupė”

Skelbimai priimami:
www.rokiskiosirena.lt
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Nepriklausomybės a. 12, Rokiškis
Tel. 8 666 76777
reklama@rokiskiosirena.lt

DIREKTORIUS
Simonas Tuska
info@rokiskiosirena.lt
ŽURNALISTĖ
Monika Meilutė
Tel. 8 633 11 311
monika@rokiskiosirena.lt

DIZAINERĖ-MAKETUOTOJA
Lina Dūdaitė-Kralikienė
Tel. 8 672 36 089 
lina@rokiskiosirena.lt

REKLAMOS SKYRIUS
Justina Kesylytė
Tel. 8 666 76 777
reklama@rokiskiosirena.lt
BUHALTERĖ
Ramutė Buckuvienė
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AUGALAI

• Kompozicijas su gyvais 
kaktusiukais. Kainos 15-18 Eur. 
Tel. 8 678 05 029. Rokiškis

BALDAI

• Šviesios spalvos viengulę lovą ir 
darbo stalą. Lovos matmenys: ilgis 
2 m, plotis 1,14 m. Lova daryta 

pagal užsakymą, tvirta. Yra didelė 
dėžė patalynei. Pridedamas Dormeo 
čiužinys. Kaina 70 Eur. Stalas 
didelis, kampinis, 50 Eur.  
Tel. 8 612 75 477. Rokiškis
• Nebrangiai stalą. Tinka naudoti 
virtuvėje, pirtyje ar dirbtuvėse. 
Stipri viršutinė stalo plokštė. 

Aukštis 0,7 m, plotis 0,5 m, ilgis 
1,45 m. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 600 13 201. Rokiškis
• Eko odos ir gobeleno kampą. 
Yra du pufai, dėžė patalynei, 
miegama funkcija. Matmenys 290 
cmx100 cmx800 cm. Miegamos 
dalies matmenys 140 cmx200 cm. 

Kaina 470 Eur. Tel. 8 628 18 371. 
Rokiškis
• Rašomąjį stalą. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• Dviaukštę lovą. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 671 51 396. Rokiškis
• Labai geros būklės televizoriaus 
staliuką. Kaina 15 Eur.  

Tel. 8 626 90 489.  
Rokiškis
• Kampą su miegama dalimi ir 
išskleidžiamą fotelį.  
Tel. 8 627 68 940. Rokiškis
• Naudotą geros būklės sofą-lovą. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 682 33 581. 
Rokiškis

• Ieškau nepasiturinčiai 
daugiavaikei šeimai spintos, 
komodos, lovos ir kitų baldų. 
Šeima gyvena skurdžiai, reikalinga 
visapusiška pagalba.  
Tel. 8 646 24 760.  
Rokiškis
• Prašau padovanoti mikrobangų 
krosnelę. Tel. 8 646 31 140. 
Rokiškis


