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Penkiolikos veiklos metų jubiliejų švenčiantis 
Rokiškio futbolo klubas: nuo garbingos istorijos, nūdienos 
pergalių iki dvejonių dėl provincijos futbolo perspektyvų

Rokiškio futbolo klubo prezidentas Erikas Gaigalas su Panevėžio apskrities futbolo federacijos 8x8 B diviziono nugalėtojų taure ir diplomu.
Rokiškio futbolo klubo nuotr.

4-5 p.

Reklama ant ledo aikštelės bortų: 
kai kuri – rokiškėnams neaktuali, 
bet bortus pagyvina

5 p.

Karantinas: kaip planuoja išgyventi tie, 
kurių veikla draudžiama?

3 p.
Rokiškietiškasis baudžiauninko mentalitetas: 
kol batu į pasturgalį negaus, tol ir „nedaeis“

Covid-19  Rokiškyje – 
pasireiškė „Vėlinių efektas“

2 p.
„Rokiškio Sirenos“ pašnekovai: Ieva Kilienė, Laura Viduolytė-Pupelienė, Nijolė Šniokienė, Vitalijus Jocys ir Tadas Stakėnas neslėpė: dar juntamos praėjusio 
karantino pasekmės, o jau prasidėjo naujas.                                                                                                                                                        „Rokiškio Sirenos“ nuotr.

2 p. Rajono savivaldybės administracijos direktorius Andrius Burnickas 
paneigė mieste sklandančias „sąmokslo teorijas“ apie galimus masinius 
covid-19 atvejus „Rokiškio sūryje“ – jų pirmadienį iki pietš, oficialiais 
duomenimis, buvo trys bei galimai nepatvirtintas dar vienas atvejis.

 „Rokiškio Sirenos“ nuotr.
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PRO MEMORIA
In memoriam daktarui Antanui Judickui,
Rokiškio psichiatrinės ligoninės fundatoriui

Nuo kūdikystės Antanas augo Anykščių r. Storių kaime, 1955 m. baigė Anykščių Jono Biliū-
no vidurinę mokyklą. 1955–1957 m. mokėsi Utenos medicinos mokykloje, ją baigė su pagyri-
mu. 1957–1963 m. studijavo Kauno medicinos institute, įgijo gydytojo neurologo išsilavinimą.

 Nuo 1963 m. iki šiol A. Judickas gyveno ir dirbo Rokiškyje.
 1963–1975 m. jis dirbo Rokiškio rajono centrinėje ligoninėje gydytoju neorologu.
 1972–1975 m. A. Judickas organizavo naujos respublikinės psichiatrijos ligoninės statybą, 

įrengė ir komplektavo medicinos aparatūrą. Kai nauja ligoninė buvo įrengta, 1975–1978 m. jis 
buvo pirmasis Rokiškio psichiatrijos ligoninės vyriausiasis gydytojas. Jis bendradarbiavo su 
Panevėžio krašto gydytojais psichiatrais, teikė psichiatrinę bei narkologinę pagalbą.

 1978–1996 m. jis vėl dirbo Rokiškio rajono savivaldybės ligoninėje gydytoju neurologu.
A. Judickas 1991 m. padėjo kurti Rokiškio psichiatrijos ligoninėje specialaus režimo skyrių 

ligoniams, padariusiems visuomenei pavojingą veiką ir pripažintiems nepakaltinamais, įveik-
damas vietos politikų ir ligoninės darbuotojų kolektyvo pasipriešinimą. Jis rūpinosi apsaugos 
režimais, darbuotojų ir visuomenės saugumu, galimybėmis taikyti gydymo procedūras.

 1996–2005 m. A. Judickas vėl dirbo Rokiškio psichiatrijos ligoninės vyriausiuoju gydytoju, 
2005–2009 m. buvo šios ligoninės gydytojas neurologas, kol išėjo į pensiją.

 Kai jaunas būdamas dirbau Rokiškio psichiatrinėje sanitaru, jis buvo mano direktorius. Tai 
skvarbi senosios lietuviškos inteligentijos asmenybė. Mums buvo didžiulė garbė pažinoti šį 
žmogų.

 Antanas Vagonis

Karantinas: kaip planuoja išgyventi tie, 
kurių veikla draudžiama?

Nuo šeštadienio gyve-
name kitaip: be vizitų mu-
ziejuose, be renginių viešo-
siose erdvėse, be baseino 
malonumų, be pasisėdė-
jimų kavinukėse. O kaip 
išgyventi tiems, kuriems 
rokiškėnų pramogos buvo 
kasdienis darbas?

Muziejuje smarkiai 
sumažėję lankytojų 
srautai
Rokiškio krašto muziejaus 

direktorė Nijolė Šniokienė 
likus kelioms dienoms iki ka-
rantino paskelbimo  kalbėjo 
apie tai, kad Rokiškio krašto 
muziejuje lankytojų srautai, 
lyginant su pernykščiu spalio 
mėnesiu, sumenkę daugiau 
nei per pusę. Dauguma lan-
kytojų – pavieniai asmenys, 
šeimos, faktiškai nebeliko 
jokių organizuotų ekskursijų 
grupių. Didelis klausimas ir 
dėl prieškalėdinio laikotarpio 
pramogų. Ar jos apskritai bus 
leidžiamos? O jei ir bus lei-
džiamos, tai kaip jas reiks or-
ganizuoti, kokioms grupėms. 
Taigi, klausimų yra daug, o 
atsakymų – maža.

Rengs 
aukšto meistriškumo 
sportininkus
Savo darbą pertvarko 

Kūno kultūros ir sporto cen-
tras. Pereiti prie nuotolinio 
ugdymo čia faktiškai neįma-
noma: juk neišmokysi vaiko 
plaukti ar šaudyti nuotoliniu 
būdu. Pasak direktoriaus 
Tado Stakėno, leidžiama 
sportininkus ugdyti mažomis 
grupelėmis: 5 vaikai ir trene-
ris. Taigi, dabar rokiškėnai 
jaunieji sportininkai pasijus 
esą aukšto meistriškumo atle-
tais: tokiomis nedidelėmis 
grupėmis ugdomi būtent jie. 
Taigi, treneriai dabar skirs-
to savo 12-13 vaikų grupes 
į mažesnes. Tačiau vėl kyla 
problema: kaip organizuoti 
treniruočių procesą: juk vien 
paskaičiavus matematiškai, 
akivaizdu, kad vietoj vie-
no užsiėmimo treneriui tam 
pačiam rezultatui pasiekti 
reikės rengti tris atskirus. 
„Didinti treneriams darbo 
valandų skaičių kelis kartus 
tikrai negalime. Taigi, jei 
karantinas užsitęs, kils daug 
įvairių klausimų“, – sakė T. 
Stakėnas.

Sportininkų ugdymo kaš-
tai bus milžiški. Štai baseine, 

kur treniravosi dvi plaukikų 
grupės vienu metu, dabar bus 
leista plaukti tik 5 vaikams 
visame dideliame baseine. 

Kūno kultūros ir sporto 
centro direktorius neslėpė, 
kad esamos išlygos, nors ir 
labai sudėtingomis sąlygo-
mis, visgi leis palaikyti vaikų 
užimtumą, sveikatingumą. 

Tiesa, tai, ką pavyko iš-
mokti jauniesiems sportinin-
kams, pamatysime dar ne-
greit: sportinių varžybų bent 
artimiausias tris savaites ne-
planuojama.

Dar neatsigavo
 nuo praėjusio karantino
Vos prieš gerus metus pra-

dėjęs veiklą Rokiškio STE-
AM centras centras BŪSIU 
taip pat skaudžiai pajus ka-
rantino pasekmes. Direkto-
rė Ieva Kilienė atvirai sakė, 
kad centras dar neatsigavo po 
karantino pavasarį, kai įpras-
tinis ugdymo procesas buvo 
sustabdytas. Karantinas bai-
gėsi vasaros pradžioje, o tuo 
pačiu prasidėjo ir moksleivių 
atostogos. 

„Jau rugsėjį pajutome, 
kad esame ne būtinybė, kaip 
darželis ar mokykla, o pra-
moga“, – realistiškai situa-
ciją įvertino pašnekovė. Ji 
paaiškino, kad netgi atšaukus 
karantiną, daugeliui šeimų 
teks taupyti ir viena iš pir-
mųjų nebūtinų (nors ir labai 
mėgiamų, pageidaujamų) iš-
laidų eilučių bus būtent vaikų 
lavinimas. 

Visgi nuleisti rankų cen-
tras neketina: kolektyvas į 
prastovas eiti nežada. Dalis 
veiklų bus stabdomos, dalis 
perkeltos į virtualią erdvę ir 
užsiėmimai vyks nuotoliniu 
būdu. Tokius užsiėmimus ža-
dama organizuoti ne tik vai-
kams, bet ir jų tėvams, rengti 
specialius užsiėmimus moky-
tojams, klasių auklėtojams.

Baseinas nepriims
komercinių lankytojų
Spyna gresia ir rokiškėnų 

pamėgtai baseino pramogai. 
Kol buvo šiltesni orai, mies-
telėnai neskubėjo į jį. Bet 
prasidėjus spalio darganoms, 
vandens pramogos tapo itin 
paklausios. Tačiau ir įprasti-
nes paslaugas, ir numatytus 
renginius teko atšaukti.

Baseino direktorius Vitali-
jus Jocys atvirai kalbėjo: me-
tai baseinui labai sudėtingi. 

Mat dėl karantinų jis veikė tik 
pora mėnesių: kovo viduryje 
buvo uždarytas, o karantinas 
baigėsi prasidėjus vasarai. 

Vasarą rokiškėnai mieliau 
leido prie atvirų vandens 
telkinių. O didesnių klientų 
srautų sulaukta tik rudeniop. 
Tačiau per patį veiklos piką – 
naujas karantinas. 

„Galiu pasakyti tik tiek: 
komercinių klientų baseinas 
kol kas nepriims“, – apie ar-
timiausias veiklos perspekty-
vas kalbėjo V. Jocys.

Ar dienos pietūs – 
pasiteisinsianti idėja?
Griežtai apribota ir kavi-

nių veikla. Jos negali priim-
ti klientų ir gali tik gaminti 
patiekalus išsinešti. Tačiau 
ar tai bus panacėja? Nereikia 
pamiršti ir to, kad išvežio-
jamųjų maitinimo paslaugų 
poreikis gerokai sumenko: 
neberengiamos konferenci-
jos, įmonių vakarai, smarkiai 
apribotas žmonių skaičius 
laidotuvėse, vestuvėse ir ki-
tuose šeimos renginiuose. O 
ir nemažai įmonių, įstaigų 
įvedė bent dalinį nuotolinį 
darbą. Taigi, potencialių kli-
entų taip pat sumažėjo.

Kavinė „Pupelė“ praėjusio 
karantino metu nedirbo. Šį-
syk, pasak savininkės Lauros 
Viduolytės-Pupelienės, visų 
darbuotojų į prastovas išleisti 
dar neketinama. Kavinė ban-
dys gaminti dienos pietus ir 
žiūrės, ar tai pasiteisins. Pi-
etus bus galima užsisakyti 
11-14 val. Tačiau pašnekovė 
neslėpė, kad tai yra tik ban-
dymas: jei klientų bus per 
mažai, kavinė gali ir laikinai 
nedirbti.

Pašnekovė neslėpė: vasa-
ra ir ruduo buvo darbingas, 
perspektyvus metas: kavinėje 
noriai lankėsi ir rokiškėnai, 
ir miestą lankę svečiai. Buvo 
juntamas šeimų turizmo pa-
gyvėjimas.

Menka paslaptis, kad ne-
mažai vilčių teikė ir prieška-
lėdinis laikotarpis. Tačiau ar 
jis šiemet bus, klausimas lie-
ka atviras.

„Jei kalėdinį laikotarpį 
sutiksime karantino režimu, 
turbūt reiks kviesti rokiš-
kėnus užsisakyti patiekalus 
Kūčioms, Kalėdoms išsineši-
mui“, – svarstė L. Viduolytė– 
Pupelienė.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ 

Covid-19  Rokiškyje – pasireiškė „Vėlinių efektas“
Rajone savaitgalį buvo 

nustatyti 17 covid-19 su-
sirgimo atvejų. Viso rajo-
ne yra 33 sergantieji šia 
liga. Pasak rajono savi-
valdybės administracijos 
direktoriaus Andriaus 
Burnicko, akivaizdžiai 
pajutome pirmuosius 
„Vėlinių efekto“ požy-
mius: intensyviai lankius 
artimųjų kapus, bendra-
vus su giminaičiais, dabar 
jau juntamas tokių kelio-
nių efektas. Kadangi nuo 
ilgojo Vėlinių savaitgalio 
praėjo viso labo savaitė, 
tad tikėtina, kad šiomis 
dienomis atvejų skaičius 
dar augs. Pašnekovas 
paneigė rajone sklandan-
čias „sąmokslo teorijas“: 
nė vienoje įmonėje ar 
įstaigoje nėra didesnio 
ligos židinio. Mat mies-
te pasklido gandai, kad 
„Rokiškio sūryje“ yra ne-
mažai ligos atvejų. „Pra-
ėjusią savaitę „Rokiškio 
sūryje“ buvo nustatyti 
trys covid-19 atvejai, tiek 
jų ir liko. Neoficialiais 
duomenimis, gali būti 
dar vienas atvejis“, – pir-
madienį, lapkričio 9-ąją, 
per pietus komentavo A. 
Burnickas.

Pirmadienį iki pietų 
buvo fiksuota 33 covid-19 
atvejai Rokiškio rajone. 
Per savaitgalį nustatyta 
17 naujų atvejų. Pasak A. 
Burnicko, dauguma šių ser-
gančiųjų yra mūsų rajono 
žmonės. Yra keli atvejai, 
kai sergančiųjų gyvenamoji 
vieta deklaruota mūsų rajo-
ne, tačiau realiai jie gyvena 
didmiesčiuose. 

Kiek yra saviizoliuotųjų, 
pasak savivaldybės admi-
nistracijos direktoriaus, 
sunku pasakyti. Be abejo-
nės, nemažai. Neturintie-

siems sąlygų saviizoliuotis, 
savivaldybė įrengė tam patal-
pas Salų dvare, tačiau norin-
čiųjų ten gyventi, kol praeis 
saviizoliacijos terminas, kol 
kas nėra.

Pasak pašnekovo, nėra nė 
vienos įmonės ar įstaigos, ku-
rioje būtų didesnis ligos židi-
nys. Jis kategoriškai paneigė 
mieste sklandančius gandus 
apie susirgimus „Rokiškio 
Sūryje“. „Pakartosiu, nėra 
nė vienos įstaigos ar įmonės, 
kuri išsiskirtų susirgimų gau-
sa. Trys atvejai yra minėtoje 
įmonėje. Yra užsikrėtusių 
švietimo įstaigų personalo 
darbuotojų. Yra susirgimų ir 
kitose įmonėse, įstaigose“, – 
kalbėjo A. Burnickas.

Savivaldybės darbuotojų 
tarpe, pasak pašnekovo, ser-
gančiųjų nėra. Tiesa, keli dar-
buotojai saviizoliuojasi dėl 
sergančių artimųjų ir dirba 
nuotoliniu būdu.

Daug diskusijų visuome-
nėje sukėlė klausimas, kodėl 
neuždaromi vaikų darželiai. 
„Aišku, epidemiologiniu po-
žiūriu optimaliausias spren-
dimas būtų uždaryti viską. 
Tik kaip tada gyventi?“ – re-
toriškai klausė A. Burnickas. 
Jis dar kartą paaiškino, kas ir 
taip visiems aišku. Uždaryti 
darželius, reiškia, kad mažy-
lių tėvai negalės dirbti (bent 
vienas turės imti nedarbingu-
mo lapelį vaikui ar vaikams 
prižiūrėti). Įmonės, įstaigos 
ir taip išgyvena ne pačius len-
gviausius laikus. Ką reiškia, 
pavyzdžiui, dalies darbuotojų 
netekti ligoninėms? Kuo juos 
pakeisti? „Apie vaikų darže-
lių uždarymą kalbos nėra“, – 
pažymėjo pašnekovas.

O štai dėl atskirų pradinu-
kus ugdančių įstaigų uždary-
mo jau svarstoma. Tačiau tam 
reikia Nacionalinio visuome-
nės sveikatos centro reko-
mendacijų. Kol kas jų nėra, ir 

ar jos bus, paaiškės, ko gero, 
tik pirmadienį į darbo die-
nos pabaigą. 

Rajono savivaldybės 
administracijos direktorius 
paaiškino, kad karantino lai-
kotarpiui uždaryti atskiras 
ugdymo įstaigas jis galėtų 
ir be rekomendacijų, savo 
įsakymu. Tačiau tai reikštų, 
kad tėvai, kurie liktų namuo-
se prižiūrėti vaikų, negautų 
nedarbingumo pažymėjimų, 
o tuo pačiu ir išmokų. Taigi, 
administracijos direktoriaus 
įsakymas dėl atskirų ugdy-
mo įstaigų perėjimo prie 
nuotolinio mokymo bus tik 
tuo atveju, jei bus minėto-
sios rekomendacijos. 

Kokie galimi sprendimai 
dėl Lietuvos-Latvijos sienos 
uždarymo? „Pagal epide-
miologinę situaciją, latviai 
turėtų uždaryti sieną nuo 
mūsų. Tačiau artimiausiu 
metu to nebus, nesvarstoma 
net tokia galimybė“, – paaiš-
kino pašnekovas. 

Problemos dėl sienos 
būtų susijusios su keblumais 
dėl prekių judėjimo, kas at-
silieptų ir taip sudėtingus 
laikus išgyvenančioms vals-
tybių ekonomikoms.

Penktadienį buvo spren-
džiama ir dėl artėjančio Ka-
lėdinio laikotarpio renginių. 
Artimiausias, žinoma, būtų 
eglutės įžiebimas. Adventas 
prasidės lapkričio paskuti-
nįjį sekmadienį. Taigi, jau 
bus galima planuoti eglutės 
įžiebimo ceremoniją. Pasak 
A. Burnicko, eglutė mieste 
bus, ji bus įžiebta gruodžio 
4-ąją. Tačiau jos šventinio 
įžiebimo ceremonija bus be 
žiūrovų, masinių susibū-
rimų. „Kol kas svarstome, 
kaip tą ceremoniją sureng-
ti nuotoliniu būdu“, – sakė 
pašnekovas.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Padėjo patekti į butą
Lapkričio 7 d., 21:46 val. 

gautas pranešimas, kad 
Liepų g., Juodupėje, pra-
nešėja negali susisiekti su 
tėvu. Moteris prašė pažįsta-
mo užeiti pas tėvą, bet durų 
nieks neatidarė, todėl kilo 

įtarimas, kad vyrui kažkas 
atsitiko.

Atvykę ugniagesiai kopė-
čiomis pro langą pateko į butą 
ir iš vidaus atidarę buto duris 
įleido medikus ir pareigūnus, 

tačiau bute nieko nebuvo.
Priešgaisrinės apsaugos

ir gelbėjimo 
departamento

Rokiškio priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos

inform.
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BRYDĖS

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Rokiškietiškasis baudžiauninko mentalitetas: kol batu į pasturgalį negaus, tol ir „nedaeis“ 

Vienas mano mėgsta-
mesnių anekdotų apie tuos, 
kuriems kultūra yra tik 
popieriuje, save parodyti, 
kitus pamatyti, na ir pa-
sivaržyti kostiumų bei šu-
kuosenų puošnumu. Šeima 
rengiasi į spektaklį opero-
je. Žmona: „Petrai, būk tu 
geras, būtinai persimauk 
kojines“. Petras, žinoma: 
„Gerai, gerai“. Sėdi abu, 
žiūri spektaklį, ir pro praš-
matniausius kaimynų par-
fiumus Petrienė ima užuos-
ti gerai pažįstamą neplautų 
kojinių kvapą. „Petrai, aš 
gi tau sakiau kaip žmo-
gui, persimauk kojines!ׅ“. Į 
tai Petras atsako: „Taip ir 
galvojau, kad nepatikėsi. 
Va!“ ir triumfuodamas iš 
kostiumo kišenės ištraukė 
panešiotas kojines.

Lygiai taip ir mūsų mies-
tas. Kad ir kiek kultūros židi-
niu, sostine save betituluotų, 
vis pro pridėtinės, paradinės 
kultūros luobą ima ir prasi-
muša numylėtų neplautų ko-
jinių kvapas. Pro kostiumus, 
sukneles, šukuosenas ima ir 
prasimuša abuojo baudžiau-
ninko prigimtis: kol tijūnas 
botagu per kuprą nevožtels, 
tol ir nepasijudins. Kol kas 
nors, dovanokit, į pasturgalį 
„kirzavu čebatu“ neįsipirs, 
tol ir nepradės galvoti.

Kas skiria neturtingą 
aristokratą nuo prakutusio 
vargetos? Mažytė detalė: 
bendrasis išsilavinimas. 
Aristokratui – tai oras, ku-
riuo jis kvėpuoja. Tai iš-
siauklėjimas ir kultūra. Tai 
buvimas viešojoje erdvėje 
ne tam, kad save nepakar-
tojamąjį parodytų, o dėl pa-
prastos priežasties. Tai arba 
įdomu, arba reikia.

Aristokratai niekada ir 
nieko neįrodinėja. Pažiūrė-
kite į Rokiškio šv. apaštalo 
evangelisto Mato bažnyčios 

kriptą. Juk mūsų miesto kū-
rėjams pagal kišenę buvo 
pasamdyti pačius geriausius, 
pačius brangiausius visos 
Europos talentus. Ir būtų 
tūpę ant sarkofagų dailiausi 
marmuriniai angelai, amži-
name skausme palinkusios 
Pietos... Kur tau. Kripta 
žavi savo tauriu minimaliz-
mu. Baltos sienos ir skliau-
tai, paremti kuklių kolonų. 
Marmuro didybe įspūdingas 
lakoniškas bažnyčios funda-
toriaus Reinoldo Tyzenauzo 
sarkofagas. Šalia palaidotas 
jaunasis Jasius Pšezdzieckis. 
Šalia baltutės, Renesanso 
galeriją primenančios, nišos 
kitiems giminės nariams. 
Svajojusiems amžiams at-
gulti poilsio įstabaus grožio 
bažnyčios požemiuose. Ne-
lemta buvo...

Jų istorija: senųjų giminių 
taurumo, drąsos, pareigos 
istorija. Sukilimai ir karai, 
menas ir kultūra. Visur jie 
spėjo, visur įdėjo ranką ir 
širdį. Ir statė paminklus ne 
miesto aikštėje. Tikėjo, kad 
stato žmonių širdyse.

Bet...
Šiaip jau Tyzenhauzų, 

Krošinskių, Pšezdzieckių 
vardai ir paveldas mūsų ra-
jone yra labai dažnai eksplo-
atuojami. Nuo šaldytuvėlių 
magnetukų iki miesto herbo. 
Nuo turistų traukos objektų 
iki oficialių delegacijų. Nuo 
kasdienio rokiškėnų būvio 
iki festivalių ir koncertų. 
Sukurtos didingos, sakralios 
erdvės. Paliktas didžiulis, 
dar nė iki galo neištyrinėtas 
pėdsakas Lietuvos kultūros 
istorijoje. Tyzenhauzų, o 
vėliau Pšezdzieckių giminė 
tapo jungtimi su kaimyni-
nėmis šalimis netgi pramu-
šinėjant Europos Sąjungos 
lėšomis finansuojamus pro-
jektus. Žodžiu, kone kasdien 
iš aukštų tribūnų triūbijama, 
kokie svarbūs šie žmonės 

mums ir mūsų kraštui.
Toks triūbijimas turi dvi 

vienodai bjaurias reikalo 
puses. Jeigu mes be šių di-
dingų, bet prieš daugiau nei 
šimtą metų Amžinybėn iš-
keliavusių žmonių, neturime 
ką įdomesnio ir rimtesnio 
pasauliui parodyti, tai de-
rėtų bent jau gėdytis. Nes 
kiekviena karta viliasi, kad 
ainiai bus geresni, darbštes-
ni, kūrybiškesni nei jie. Ra-
jono kūrybiškumas, panašu, 
kad bus įstrigęs kažkur pra-
ėjusiame šimtmetyje. Grafų 
ainiai ir įpėdiniai – šiandie-
niniai rokiškėnai – ne tik 
kad nepranoko šių didžių 
giminių asmenybių, bet net-
gi neturi pretenzijų savo dar-
bais bent per šviesmetį prie 
jų priartėti. Viskas, ką gali 
išstenėti dabartiniai miesto 
kūrėjai, tai paprastas eina-
mųjų reikalų tvarkymas be 
didesnių strategijų ir vizijų. 
Žodžiu, tingi ir rami bau-
džiauninko kasdienybė: kol 
panosėje botago nemato, tol 
užpakalio nepakels. Kol ply-
ta ant galvos nenukris, vėtra 
bažnyčios bokšto nenuvers, 
tol ir sėdės sau kabinetuose 
niekieno netrukdomi. Todėl 
dauguma ankstesnių kartų 
sukurtų paminklų ne tik kad 
negražėja, nepildomi nau-
jais, bet nyksta ir sunsa.

Su tuo visa griaunančiu 
bukumo ir tingumo sprogs-
tamuoju mišiniu susijęs ir 
kitas bjaurus bruožas: atro-
dyti, o ne būti. Aristokratai 
turi tokią bjaurią savybę 
– jie tiesiog tokie yra. Ir 
didžiausiame varge, ir pro 
bulvių košę ant paskutinės 
sidabrinės lėkštės ima ir 
prasimuša tas tūkstantmečių 
senumo mėlynas kraujas. 
Kultūrinė aplinka, kuri įsi-
gėrė į kiekvieną odos porą, 
į kiekvieną kitados puošnios 
suknelės siūlę. Štai Rokiš-
kio krašto muziejuje ekspo-
nuojami grafaičių mediniai 
karoliai. Jūs įsivaizduojate 
šiandieninę mūsų miesto 
ponią mediniais karoliais? 
Auksai, autoriniai juvely-
rų darbai. O grafaitės ir su 
mediniais karoliais buvo 
grafaitės. Ir be karolių buvo 
grafaitės. Juk aristokratiz-
mas – tai ne auksinių daiktų 
kiekis kvadratiniame me-
tre. Aristokratizmas – tai 
kultūros, drąsos, pareigos 
mišinys, prigimtinio žmo-
giškojo orumo, sugebėjimo 
pasirinkti tarp lengva ir tei-
singa derinys. Štai paskuti-
nysis Rokiškio dvaro savi-
ninkas Jonas Pšezdzieckis 
žuvo Varšuvos sukilime. Tai 
daug ką pasako apie šiuos 
žmones.

Baudžiauninkų ainiai to 

neturi. Jie gali puoštis bran-
giausiais šilkais, briliantais 
ir vardiniais dizainerių dra-
bužiais, namus apstatyti Ita-
lijos antikvariniais baldais. 
Ir vis tiek liks sielos skar-
maliais. Keistas sutapimas: 
pastarosiomis dienomis 
žiūrėjau kelias dokumen-
tinio filmo apie naujarusių 
Meką Rubliovką serijas. 
Apie tas plėšrias provinci-
jos barakudas, kurios bando 
vaidinti ledi, bet iš pirmojo 
interviu sakinio prasimu-
ša visas komunalkės skur-
džios, godžios ančialūpės 
auklėtinės „intelektasׅ“. Ir 
gali jos kiek nori trainiotis 
po brangiausius meno auk-
cionus, o kaip kyšo vyžos iš 
Guči rankinuko, taip kyšo. 
Ir ta jų blizgi buitis yra 
puikus kontrastas įstabaus 
grožio kriptai Rokiškio 
bažnyčios požemyje. Kaip 
sakoma, ko Dievas nedavė, 
už pinigus nenusipirksi.

Ir mūsų valdžioms Die-
vas nedavė... Kai taip, tai ant 
kiekvieno žingsnio: Tyzen-
hauzai, Tyzenhauzams, apie 
Tyzenhauzus. Miesto šven-
tėje – jie, spektakliuose – 
jie, konferencijose – jie. Kai 
taip, tai smagu menkoms 
kostiumuotoms sieliūkštėms 
pastovėti aristokratų šešėly-
je. Aristokratai negyvi, todėl 
nenuvis įkyriaus chalopo, 
pirma jų nurijusio stalus 
pernykštėje miesto šventėje, 
ar sugalvojusio išpuoselėto 
rožyno pašonėn atsivesti ir 
kirpti avis, ar vidury kiemo 
šventės metu bulves skusti. 
Nes nu baudžiauninkų su-
pratimas toksai: drioskiaus 
natūra. Grafai jau niekam 
nepareikš pretenzijų, kad 
kiekvienam renginiui: nuo 
abiturientų išleistuvių iki ra-
lio uždarymo pasirenkamas 
jų išpuoselėtas kiemas, tarsi 
kitų vietų mieste nebebūtų. 
Todėl galima su ir su jų var-
dais daryti beveik ką nori.

O kai reikia darbais įro-
dyti bent mažytę pagarbą 
jiems, tai, kaip sakoma, iš-
graušk. Kaip jau sakiau, jei 
Tyzenhauzai būtų sugalvoję 
įamžinti save gražiausius, 
tai šiandien mieste stovė-
tų kokio nors labai garsaus 
Vakarų Europos skulpto-
riaus sukurtas „balvonas“. 
Tačiau save įamžinti „bal-
vonais“ aristokratams buvo 
nederama. Jei nuvorišai sta-
tosi dvarus ir perka dizai-
nerių „šmutkes“, tai aristo-
kratų dvarais, „šmutkėmis“ 
ir, dovanokit, „balvonais“ 
nenustebinsi. Aristokratai 
visuomet statė šventoves. 
Kad jos tarnautų ne jiems, 
ne jų asmeninei, o Dievo 
šlovei ir visuomenės nau-

dai. Ir statydami jas, kartu 
ir save išaukštindavo. San-
tūriu kuklumu. (Kalbėdama 
apie „balvonus“, jokiu būdu 
nenoriu įžeisti organizaci-
jos Tyzenhauzų paveldas 
ir niekinti jų plano statyti 
paminklą Tyzenhauzų gi-
minei. Ta idėja yra nors ir 
diskutuotina dėl formos ir 
praktinio įgyvendinimo (jei 
idėja turės tolimesnę plėto-
tę, tai, manyčiau, ir įvyks), 
yra vienareikšmiškai svei-
kintina).

Diskusijų kelia kitkas. 
Kiek mūsų miestui apskritai 
reikalingas Tyzenhauzų at-
minimas? Kiek mes iš tiesų 
gerbiame tuos žmones, už 
visa, ką jie mums yra pada-
rę? Ar jų vardas reikalingas 
tik tuomet, kai jų autoritetu 
reikia pridengti savo pačių 
menkumą?

Už visa tai, ką padarė 
mūsų miestui, Tyzenhau-
zų ir Pšezdzieckių giminės 
vienareikšmiškai nusipelno 
pagarbos. Tačiau kaip katė 
pūslę tąsydami jų pavardes, 
mažai kas besigilina, ko jie 
patys prašė. O prašė jie labai 
nedaug. Bažnyčios fundato-
riaus Reinoldo Tyzenhauzo 
testamente paminėta, kad 
prašoma už jį ir šeimos mi-
rusiuosius kartą per metus 
paaukoti šv. Mišias. Sutiki-
te, labai jau nedaug. Už to-
kią bažnyčią jie galėjo tikė-
tis mažiausiai kasdienių šv. 
Mišių. Bet dvasios aristo-
kratai nepiktnaudžiavo netgi 
maldomis. Jie buvo tokie di-
dingi, kad ne reikalavo, trep-
sėdami kojomis, o tiesiog 
prašė maldos, ir tikėjosi, 
kad visuomenė, atmindama 
visa, ką dėl jos padarė, bent 
kartą metuose maldoje ištars 
ir jų vardus. Tai ne koks pa-
minklas, kuris mažiausiai 
kainuoja kelis tūkstančius. 
Malda nekainuoja nieko. Te-
reikia tik noro, ir supratimo, 
kad reikia.

Bet netgi to mūsų mies-
tas, mūsų kostiumuotieji ne-
sugeba. Nes nu o kam? Čia 
gi ne paminklas koks, prie 
kurio faina nusifotkinti ir 
fotkę įkelti į facebooką. Čia 
viso labo šv. Mišios kažko-
kiame, kad ir labai gražiame, 
rūsyje, kur net pagalvėlių at-
siklaupti nėra. Lai meldžiasi 
kunigai ir bobutės. Na, ir dar 
muziejininkai, Tyzenhauzų 
paveldo nariai, istorikai. Na, 
jiems priklauso.

O mūsų kostiumuotie-
siems išrinktiesiems nepri-
klauso. Kam gaišti nedar-
bo dieną tokiems niekams 
kaip šv. Mišios viso labo 
už mūsų miesto įkūrėjus? 
Sunku netgi atnešti vieną 
suknistą žvakutę iš mak-

simos su 60 proc. nuolai-
da. Ar įmetus kelis centus 
į aukų dėžutę, atnešti čia 
pat iš bažnyčios. Jau nekal-
bant apie puokštelę gėlių, 
ar, blogiausiu atveju, dvi 
chrizantemas už porą eurų 
iš bobturgio. Lai bažnyčios 
babytės siaubia savo jurgi-
nų darželius. Nes joms, su 
margomis skarytėmis, su 
senučiukais rankinukais ir 
nutrintais rožiniais juose, 
kažkaip „daeina“, kas tokią 
dieną pridera.

O va kostiumuotiesiems, 
žibantiems savo universite-
tų diplomais, baltadantėmis 
šypsenomis, savo perskai-
tytų knygų sąrašais „neda-
eina“ niekaip. Todėl jie yra 
viso labo kostiumuotieji. 
Kuriems iki aristokratų kaip 
iki mėnulio be kopėčių. Nes 
siauras valdininkėlio prote-
lis viską matuoja darbo va-
landų ir išeiginių ritmu. Tik 
va lakstyti po kaimų mo-
liūgų ir sūrių šventes laiko 
visada pakanka: reikia kaž-
kaip rinkėjams įsiteikti, nes 
neišrinks. O va sugaišti 45 
minutes per metus pagerb-
ti žmonių, kūrusių mūsų 
miestą, atminimą, čia jau 
nusikaltimas prieš dvasios 
biurokrato natūrą. Ir tas at-
minimas juk ne tik grafų. Ir 
tų pačių kaimo žmogelių, tų 
pačių šventėse nuglostytų 
babyčių protėvių, vežusių 
lentas, rinkusių kiaušinius 
bažnyčios plytoms, atmi-
nimas. Kaip skruzdėlytėms 
nešusiems savo nedidelį 
indėlį į visų bendrą tikslą 
– šventovę. Ir grafai, ir jie, 
tie bevardžiai talkininkai, 
lygiai taip pat nusipelnė ir 
maldos, ir atminimo. Bet nu 
o kam?

Niekas gi nesako, kad 
visam „Pentagonui“ reikė-
jo sulįsti į tą mažą kriptą. 
Bet juk yra savivaldybėje 
meras, vicemeras, du mero 
patarėjai, savivaldybės 
administracijos direktorius, 
jo pavaduotojas, ir dar vi-
sas skyrius, kultūrai skir-
tas. Ir iš visos šitos gausos 
(atmetus ne katalikų tikėji-
mo žmones) neatsirado nė 
vieno, kuris galėtų atnešti 
žvakutę į kriptą? Visi savi, 
nėra kam? Ko gero, dar ir 
dvasininkai dabar gaus vel-
nių, kad nepriminė rajono 
galvoms apie šv. Mišias. 
Nes nu per Vėlines pagerb-
ti mirusiųjų atminimą yra 
kažkaip, kaip čia švelniau 
pasakius, netikėta. Juk ar 
tik ne tam ši diena pernai ir 
buvo paskelbta nedarbo?

 Tik va sielų baudžiau-
ninkams be atskiro paliepi-
mo visa tai kažkaip „neda-
eina“.



Nepriklausomas rajono laikraštis
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Penkiolikos veiklos metų jubiliejų švenčiantis Rokiškio futbolo klubas: 
nuo garbingos istorijos, nūdienos pergalių iki dvejonių dėl provincijos futbolo perspektyvų

Rungtynės su sostinės pramogų žvaigždžių ekipa „Prelegentai“ paskatino futbolo entuziastus burtis į klubą. 

 Rokiškio futbolo klubo komanda prieš Lietuvos futbolo federacijos taurės rungtynes su FK Šilutė. Pirmoje eilėje 
pritūpę: R. Vilkickis, D. Staniulis, M. Kučys, L. Navickas, G. Sirvydis. Antroje eilėje stovi: M. Gasiūnas, A. Sadauskas, 
A. Samoilovas, T. Mikšys, D. Silickas, A. Kublickas, M. Ličkus, E. Matiukas.

Rokiškio futbolo klubo komanda – Aukštaitijos pirmenybių nugalėtoja. Pirmoje eilėje (pritūpę): Matas Leščinskas, 
Gedvidas Sirvydis, Raimondas Vilkickis, Aurimas Urbonas, Lukas Čeikauskas, Raimondas Smalstys, Erikas 
Gaigalas,  Antroje eilėje (stovi): Raimondas Arminas, Giedrius Lekandra, Andrius Prunckus, Mantas Ličkus, Alikas 
Samoilovas, Liudas Navickas, Egidijus Matulevičius, Ernestas Kavoliūnas, Dainius Staniulis

Rokiškio futbolo klubo archyvo nuotr.

Spalio pabaigoje Rokiškio futbolo klubui sukako 
15 metų. Iš bendraminčių grupelės vieną 2005 m. pa-
baigos vakarą susibūrusios Kūno kultūros ir sporto 
centre, futbolo aistruolių gretos išaugo į stiprią ben-
druomenę, kurios istorijoje – įspūdingos rungtynės 
ir įspūdingos pergalės. Visus šiuos penkiolika metų 
prie Rokiškio futbolo klubo vairo stovintis entuziastas 
istorijos mokytojas Erikas Gaigalas neslepia: provin-
cijoje perspektyvos šiai sporto šakai nėra džiuginan-
čios. Juolab, kad jau praėjo dveji metai be didžiojo 
futbolo.

Po penkiolikos metų – 
apie tai, ką pavyko 
pasiekti
Prieš penkioliką metų, to-

limą 2005 m. vasarą Erikas 
Gaigalas pasiūlė diskusiją, ar 
nevertėtų rajone burti futbolo 
klubo. Futbolo situacija rajo-
ne tuomet buvo apverktina: 
faktiškai vieninteliu turny-
ru, kuris vyko rajone, buvo 
Antano Tigrūdžio rengiamas 
Nepriklausomybės turnyras. 
O toliau... viskas. Nauja ra-
jon futbolininkų karta buvo 
ruošiama tik Kūno kultūros 
ir sporto centre, mišriose fut-
bolo-ledo ritulio treniruotėse, 
labiau akcentuojant pasta-
rosios sporto šakos įgūdžių 
lavinimą. Problema buvo ir 
tai, kad baigę sporto moky-
klą moksleiviai išeidavo tarsi 
į niekur: aukšto meistrišku-
mo žvaigždžių, kurios galėtų 
pradėti profesionalo karjerą, 
mūsų rajone nebuvo, o norin-
tiems tiesiog žaisti futbolą ne-
buvo komandų. Paskutinysis 
sezonas, kuriame Rokiškio 
komanda dalyvavo Lietuvos 
futbolo IV lygos Aukštaitijos 
zonos varžybose, buvo 1996-
97 m. Ir po šio sezono Rokiš-
kio vardas išnyko iš Lietuvos 
futbolo žemėlapio.

Taigi, 2005 m. miesto 
šventės metu buvo surengtos 
futbolo rungtynės tarp su-
burtos Rokiškio komandos ir 
Vilniaus „Prelegentų“ klubo. 
Žiūrovų džiaugsmui, rungty-
nės baigėsi lygiosiomis 2:2, 
abu įvarčius rokiškėnų gre-
tose pelnė Liudas Navickas. 
Komandos galimybės ir noras 
žaisti, žiūrovų dėmesys pa-
skatino futbolo bendruome-
nės telkimosi procesą. Spa-
lio pabaigoje buvo nuspręsta 
surengti steigiamąjį Rokiškio 
futbolo klubo susirinkimą. 
Kūno kultūros ir sporto cen-
tro salėje susirinko futbolo 
entuziastų saujelė (tarp jų – 
ir šių eilučių autorė). Klubo 
tikslas buvo vienas – reani-
muoti futbolą rajone. Klubo 
prezidentu buvo išrinktas Eri-
kas Gaigalas.

Klubo įsteigimas davė 
didelį postūmį šios sporto 
šakos raidai. Suburta vyrų 
komanda. Jau tą pačią žiemą 
klubas debiutavo aukšta gai-
da – Lietuvos salės futbolo 
čempionate. Jame varžėsi 47 
komandos. Rokiškėnai pa-

teko į Vakarų grupę ir joje 
užėmė penktąją vietą, o čem-
pionate – 41-ąją vietą. Tarp 
ekipų, kurios turi ilgametę 
istoriją, priklauso dideliems 
sporto klubams, rokiškėnams 
tai buvo svarus pasiekimas.

2006 m. pavasarį į Rokiš-
kio stadioną sugrįžo ir didy-
sis futbolas. Komanda tapo 
stipria Panevėžio apskrities 
vidutinioke. Dėl patogesnių 
žaidimo sąlygų vėliau ko-
manda perėjo į Utenos aps-
krities futbolo asociaciją. 
2010 m. didžiojo futbolo se-
zone mūsiškiai faktiškai užsi-
kabino už šios srities lyderių 
trejetuko: apskrities pirme-
nybėse liko ketvirti, surinkę 
tiek pat taškų, kiek ir trečią-
ją vietą laimėjusi komanda. 
2011 m. rokiškėnai sirgalius 
pradžiugino įspūdingu pa-
siekimu: Lietuvos futbolo 
federacijos taurėje pateko į 
trečiąjį etapą. Jame mūsiškiai 
susitiko su dar 2010 m. A ly-
goje žaidusia, ir tais metais į I 
lygą iškritusia „Šilute“. Mūsų 
komanda sirgaliams dovano-
jo 90 min. vilties: ne tik pir-
mieji įmušė įvartį (šilutiškiai 
rezultatą išlygino tik įpusėjus 
antrajam kėliniui), bet ir lai-
kėsi didžiąją dalį pratęsimo. 
Nenuostabu, kad futbolinin-
kai-profesionalai visgi įvei-
kė mėgėjų ekipą: šilutiškiai 
buvo ir geriau fiziškai pasi-
rengę, ir patirties turėjo dau-
giau. Jie pratęsimo pabaigoje 
įmušė du įvarčius.

2013 m. buvo ženklaus 
kilimo metai. Mūsų koman-
da tapo Utenos apskrities 
didžiojo futbolo pirmenybių 
antrosios vietos laimėtojais. 
O 2014 m. – Aukštaitijos 
čempione.

Stiklinės lubos – 
infrastruktūros 
problema
Pergalė Aukštaitijos čem-

pionate Rokiškio futbolo 
klubo komandai galėjo tapti 
ženkliu augimo postūmiu. 
Mat tuo pačiu buvo iškovo-
tas kelialapis į šalies II lygą. 
Deja, istorinė galimybė buvo 
praleista. Ne dėl ekipos kal-
tės. Šiuo metu rajone yra trys 
futbolo stadionai – Kūno kul-
tūros ir sporto centro, Juozo 
Tumo-Vaižganto gimnazijos 
„Romuvos“ padalinio bei 
Pandėlio gimnazijos. Atro-

dytų, žaisti lyg ir būtų kur, 
be to, du pastarieji yra reno-
vuoti. Tačiau nė viename iš 
išvardintųjų stadionų futbolo 
aikštės matmenys neatitin-
ka tarptautinių standartų. Ne 
vienas rajono valdininkas 
bambėjo, kad nacionalinė 
rinktinė tokiuose stadionuose 
ir nežais, tačiau futbolo stadi-
onų matmenys patvirtinti ne 
šiaip sau. Ir II lygos komanda 
turi žaisti ne pievoje tarp kur-
mių kupstų, o standartus ati-
tinkančiame stadione. Todėl 
su galimybe kilti ir tobulėti 
teko atsisveikinti. Stadionų 
klausimas lieka opus ir iki 
šiol. Situacija kiek pagerėjo, 
kai buvo renovuota ir dirbti-
ne danga uždengta J. Tūbelio 
progimnazijos aikštė. Tačiau 
ir jai toli gražu iki futbolo 
aikštės matmenų.

O ir laikas kilti jau pra-

leistas: dabar prasimušti į II 
lygą, pasak klubo prezidento 
E. Gaigalo, jau reikia ne tik 
puikių pasiekimų ir tinkamo 
stadiono, bet ir rimto koman-
dos biudžeto.

Jungia 
įvairių profesijų 
žmones
Per savo istoriją futbolo 

klubas tapo jungtimi įvai-
riausių pomėgių žmonėms: 
nuo moksleivių, darbinin-
kų, verslininkų iki... kunigų. 
Taip, Rokiškio futbolo klubo 
komandoje saugu ir puolėju 
žaidė tuometinis Rokiškio 
šv. apaštalo evangelisto Mato 
bažnyčios vikaras Kęstutis 
Palepšys. Mat kunigų semi-
narija Vokietijoje, kurioje jis 
studijavo, turėjo savo futbolo 
komandą, kuri žaidė vietos 
pirmenybėse. Su K. Palepšiu 

yra susijęs vienas smagus 
epizodas. Nedidukas, grei-
tas, techniškas ir rezultatyvus 
žaidėjas ir salės futbolo, ir 
didžiojo futbolo rungtynėse 
nuolatos sulaukdavo padidin-
to varžovų dėmesio ir neretai 
buvo gan grubiai stabdomas. 
Per vienerias Panevėžio aps-
krities pirmenybių rungty-
nes, rokiškėnai žiūrovai, po 
eilinės grubios varžovų pra-
žangos, ėmė rėkti: „Nemušk 
kunigo – Dievas nubaus!“ 
Pasibaigus pirmajam rungty-
nių kėliniui, prie šio straips-
nio autorės priėjo teisėjas 
panevėžietis ir paklausė: „O 
kodėl šitą žaidėją sirgaliai va-
dina kunigu?“ „Nes jis ir yra 
kunigas“, – išgirdo atsakymą.

Rokiškio futbolo klubas 
jungia apie pusšimtį aktyvių 
futbolo visuomenės žmonių: 
žaidėjų, trenerių, rėmėjų, sir-

galių. Ir traukia jis žmones ne 
tik aikštelėje ir treniruotėse. 
Daug gražių akimirkų yra ir 
iš išvykų į Pasaulio bei Eu-
ropos čempionatų atrankos 
rungtynes, kurias žaidė naci-
onalinė Lietuvos rinktinė, ir 
į Europos jaunimo čempio-
natą, vykusį Kaune, taip pat 
įvairiausias kitas rungtynes. 
Apie tai, kad klubas nėra už-
dara bendruomenė, liudija 
ir kasmet rengiami susirin-
kimai, kuriuose kviečiami 
dalyvauti ne tik nariai, bet ir 
visuomenės atstovai.

Gražia dovana žaidėjams 
ir sirgaliams tampa kasmeti-
nis kalendorius.

Biudžetas nedidelis
Klubo kasmetinis biudže-

tas yra maždaug 3 tūkst. Eur. 
Jis formuojamas iš rėmėjų 
lėšų ir 2 proc. Gyventojų pa-
jamų mokesčio lėšų rinkimo. 
Didžiąją dalį išlaidų sudaro 
išvykos į rungtynes kituose 
šalies miestuose.

Inventoriaus problema 
šiuo metu nėra opi: regionų 
plėtrai lėšų skiria Lietuvos 
futbolo federacija, taigi, ka-
muoliais, varteliais ir kitomis 
priemonėmis klubas yra aprū-
pintas.

Traukos centru tapo J. 
Tūbelio progimnazijos sta-
dionas. Jį futbolininkai dali-
nasi su krepšininkais, kovos 
menų treniruotes lankančiais 
rokiškėnais. Kur kas didesnė 
problema treniruotis žiemą – 
rajone opus sporto salių trū-
kumas.

Kaip jau minėta, gyva 
bėda ir standartinių matmenų 
futbolo aikštės trūkumas.

Suformuota visa sistema
Kiekvienas futbolo klubas 

formuoja vadinamąją pira-
midę – nuo vaikų ir jaunimo 
futbolo, senjorų, iki pagrindi-
nės komandos. Achilo kulnu 
Rokiškio futbolo klubui dau-
gelį metų buvo būtent jaunųjų 
žaidėjų rengimas. Tik po tuo-
metinio Lietuvos futbolo fe-
deracijos prezidento Liutauro 
Varanavičiaus vizito, Kūno 
kultūros ir sporto centre at-
sirado jaunųjų futbolininkų 
grupė. 

Į 5 psl.
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Penkiolikos veiklos metų jubiliejų švenčiantis Rokiškio futbolo klubas: 
nuo garbingos istorijos, nūdienos pergalių iki dvejonių dėl provincijos futbolo perspektyvų

Iš 4 psl.
Vyresnius vaikus, jau ne-

patenkančius į šios grupės 
amžiaus rėmus, bet labai no-
rinčius žaisti, klubo preziden-
tas E. Gaigalas subūrė į „Tor-
nado“ futbolo klubą.

 Šis klubas pasiekė nema-
žai skambių pergalių. Tačiau 
dabar jo veikla blėsta, nes 
nebeliko poreikio: auklėti-
niai jau treniruojasi ir žaidžia 
svarbiose rungtynėse pagrin-
dinėje Rokiškio futbolo klu-
bo komandoje.

Mažieji rajono futbolinin-
kai ugdomi futbolo moky-
kloje „Lituanica“ ir vyres-
nioji grupė – jau paaugliai. 
Pasak trenerio E. Gaigalo, 
šiuo metu ten ugdomi apie 40 
vaikų, jau žaidžiančių varžy-
bose, ir dar yra apie dešimt 
darželinukų, tik besimokan-
čių žaidimo pradmenų. Kaip 
provincijos miestui, kuriame 
nuolatos mažėja vaikų, ir yra 
nemenka konkurencija dėl 
talentų tarp įvairių sporto 
šakų – tai didelis skaičius. 
„Daugelis kolegų stebisi, iš 
kur mes surenkame tiek vai-
kų“, – sakė E. Gaigalas.

Šiuo metu su „Lituanicos“ 
marškinėliais žaidžia trys 
komandos: U-13 (penkto-
kai-šeštokai), U-11 (trečio-
kai-ketvirtokai) ir labai pers-
pektyvi 2012 m. gimusių ir 
jaunesnių žaidėjų ekipa, kuri 
yra viena apskrities lyderių.

Vaikai turi į ką lygiuotis: 
norintieji žaisti papildo pa-
grindinės komandos gretas.

Vyresni žaidėjai, kurie 
buvo pirmosios komandos, 
suburtos prieš 15 metų, lyde-
riai, jau pamažu pildo vetera-
nų ekipos gretas.

Skaudūs 
didžiojo futbolo 
praradimai
Pagrindinė komanda šiuos 

metus, nepaisant karantino, 
džiugino ganėtinai stabiliu 
žaidimu. Tačiau kalbėdamas 
apie perspektyvas, klubo pre-
zidentas E. Gaigalas atvirai 
paliečia didžiausią skaudu-
lį – jau antrą sezoną nebuvo 
žaidžiamos didžiojo futbolo 
rungtynės. „Rokiškio Sirena“ 
primena, kad mūsiškis futbo-
lo klubas buvo didžiausias 
11x11 futbolo pirmenybių iš-
saugojimo entuziastas Utenos 
apskrities futbolo federacijo-
je. Deja, kitų miestų atstovai 
tokios idėjos nepalaikė. Ir, 
kaip parodė šiemetinės Pa-
nevėžio apskrities futbolo 
federacijos 8x8 pirmenybės, 
ne visiems pavyksta suburti ir 
stabilias mažesnes komandas.

Ką praranda klubas, ne-
žaidžiantis didžiojo futbolo? 

Pirmiausia, žiūrovus. Ro-
kiškio futbolo klubas įdėjo 
daug pastangų, ugdydamas 
futbolo kultūrą rajone. Atsi-
rado ir skanduotės, ir plaka-
tai. Šiemet futbolo populia-
rinimui „Rokiškio Sirena“ 
pasiūlė tiesiogines ekipos 
namų rungtynių transliaci-
jas, sutraukusias nemenką 
žiūrovų skaičių. Taigi, visos 
priemonės ir galimybės po-
puliarinti futbolą iš klubo ir 
rajono visuomenės pusės yra. 
Palyginti, Rokiškio futbolo 
klubo namų rungtynes gyvai 
stebi apie pusšimtį žiūrovų, o 
tiesiogines transliacijas – po 
pora tūkstančių žiūrovų. Tuo 
tarpu, kai kai kurių apskrities 
pirmenybių finalines rungty-
nes, pasak pašnekovo, žiūri... 
keturi žiūrovai. „Utenoje, 
Panevėžyje dėmesys mėgėjų 
futbolui menkas“, – konstata-
vo pašnekovas.

Tačiau 11x11 futbolo pats 

Prie varžovų vartų veržiasi geriausias Panevėžio apskrities futbolo federacijos pirmenybių B diviziono puolėjas 
Alikas Samoilovas.                                                                                                                       L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

su savimi nežaisi. Reikia ir 
varžovų. Todėl atkurti to-
kio formato pirmenybes yra 
mažai šansų. Pasak E. Gai-
galo, ir Utenos, ir Panevėžio 
apskričių futbolo federaci-
jos labiau akcentuoja vaikų 
futbolo raidą. Tai natūralu: 
mažiesiems futbolininkams 
rengti yra įmanoma gauti 
įvairiausios paramos. Tik 
tada jau kyla kitas klausi-
mas: jei mėgėjų futbolas ne-
bus pakankamai vystomas, 
kur dėti tuos vaikus, kurie 
negalės siekti profesionalo 
karjeros?

Koją rajono pagrindinei 
komandai kiša ir dideli ats-
tumai iki didmiesčių. Mat 
būtų galima žaisti jų lygo-
se. Tačiau ir dabar Rokiškio 
futbolo klubo išlaidų liūto 
dalį sudaro kelionių į išvykų 
rungtynes kaštai. Vargu, ar 
didžiųjų miestų komandos 
panorės vykti žaisti į Rokiš-

kį. O važinėti žaisti kažkur, 
kur nėra savų sirgalių, kokia 
prasmė? Rokiškio futbolo 
klubas laikosi nuostatos, kad  
futbolo rungtynės turi būti 
skirtos ne tik komandos žai-
dėjams, bet ir visuomenei. 
Todėl E. Gaigalas turi ir tam 
tikrų priekaištų Panevėžio 
apskrities futbolo asociacijos 
šiemetinių 8x8 pirmenybių 
organizatoriams. Mat klubas 
iš 16 rungtynių tik ketverias 
žaidė namuose. „O buvo ža-
dėta, kad bent pusė bus Ro-
kiškyje“, – sakė jis.

Šiemetiniai pasiekimai
Šiemetiniai komandų pa-

siekimai yra svarūs. Visą se-
zoną stabiliai žaidusi Rokiš-
kio futbolo klubo komanda 
turėjo galimybių pakovoti 
dėl vietos Panevėžio apskri-
ties futbolo federacijos 8x8 A 
divizione. Tačiau tarp 12-kos 
komandų likę septinti, rokiš-
kėnai pateko į B divizioną ir 
jame iškovojo pirmąją vietą. 
Geriausiu diviziono varti-
ninku pripažintas rokiškėnas 
Raimondas Smalstys, o puo-
lėju – Alikas Samoilovas.

„SK Entuziastai“ koman-
da Utenos apskrities futbolo 
federacijos 7x7 pirmenybėse 
iškovojo antrąją vietą. Tai la-
bai svarus pasiekimas.

Reikia prisiminti, kad 
mūsų ekipų žaidėjai dar talki-
no ir kitų miestų komandoms, 
su jomis pelnė apdovanojimų.

Rokiškio futbolo klubo ve-
teranai apskrities pirmenybė-
se taip pat pasipuošė sidabro 
medaliais.

Taigi, šie metai, nepaisant 
covid-19 epidemijos ir ilga-
laikių strateginių iššūkių, Ro-

kiškio futbolui buvo neblogi.

Ieškoma naujų formatų
Graži futbolo klubo tradi-

cija yra vietinių turnyrų iš-
saugojimas. Štai bene ilgiau-
sias, tik su rajono šachmatų 
pirmenybėmis konkuruojan-
tis, yra Nepriklausomybės 
salės futbolo turnyras, kurį 
sugalvojo futbolo entuziastas 
Antanas Tigrūdis. Nors per 
beveik tris dešimtmečius kito 
ir turnyro formatas, ir dalyvių 
skaičius, jis niekada nebuvo 
nutrauktas, ir ateityje bus tę-
siamas.

Graži futbolo klubo tra-
dicija yra Romano Zimario-
vo memorialinis turnyras, 
kasmet vykstantis rugsėjo 
viduryje. Jis skirtas pirma-
jam Rokiškio futbolo klubo 
kapitonui R. Zimariovui, 
užgesusiam po draugiškų 
varžybų Vilniaus rajone, at-
minti. Rokiškio futbolo klu-
bo herbe esanti futbolininko 
figūra simbolizuoja būtent šį 
žaidėją. Tačiau, pasak E. Gai-
galo, svarstoma mintis rengti 
kitokio formato memorialinį 
turnyrą, įamžinantį ne tik R. 
Zimariovo, bet ir kitų dviejų 
į Amžinybę išėjusių futbolo 
klubo narių – Gintaro Peciu-
konio ir Genadijaus Fitingo-
vo atminimą.

Šiemet buvo praleistas 
tradicinis 7x7 futbolo rajono 
turnyras. Pasak E. Gaigalo, 
taip nutiko, nes dėl karantino 
praradus faktiškai visą pava-
sarį, likusi sezono dalis ko-
mandoms buvo labai įtempta, 
ir į tvarkaraštį sunku buvo 
įterpti dar vieną turnyrą.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Reklama ant ledo aikštelės bortų: kai kuri – 
rokiškėnams neaktuali, bet bortus pagyvina

Rokiškėnams ramybės 
neduodančiu klausimu, ar 
naujieji ledo aikštelės bor-
tai liks su dabartinėmis re-
klamomis, sprendimo dar 
nerasta. Kūno kultūros ir 
sporto centro direktorius 
Tadas Stakėnas sakė, jog 
įsipareigojimų dėl reklamos 
centras neturi.

„Su ledo ritulio bendruo-
mene diskutavome, ką daryti 
su tomis reklamomis“, – sakė 
pašnekovas. Viena vertus, di-
džiųjų miestų įmones rekla-
muojantys užrašai rokiškė-
nams lyg ir būtų neaktualūs. 
Bet spalvoti skydai atrodo 
gražiai ir pagyvina aikštelės 
vaizdą. „Manome, kad tie-
siog balti bortai atrodytų ny-
kokai“, – sakė T. Stakėnas.

Jis pabrėžė: nepaisanto to, 
kad bortai – dovana, Kūno 
kultūros ir sporto centras 
niekam neįsipareigojęs dėl 

reklamos ant jų. „Vėliau gal-
vosime, gal ant kai kurių bor-

tų siūlyti reklamą mūsų rajono 
įmonėms“, – sakė pašnekovas.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Savaitgalį dėl karantino 
ir saviizoliacijos pažeidimų 
nubaustas 21 žmogus

Dėl karantino ir sa-
viizoliacijos pažeidimų 
savaitgalį nubaustas 21 
žmogus, pranešė polici-
jos pareigūnai. 

Kaip BNS informavo 
Policijos departamento 
atstovė Revita Janavičiū-
tė, šeštadienį ir sekmadie-
nį žmonės visoje šalyje 
bausti dėl saviizoliacijos 
tvarkos nesilaikymo, kau-
kių nedėvėjimo, būriavi-
mosi ir saugių atstumų 
nesilaikymo.

Nuo šeštadienio Lie-
tuvoje trims savaitėms 
įvedus karantiną viešo-
siose vietose galima būti 
ne didesnėmis nei penkių 
asmenų grupėmis, išsky-
rus šeimos narius, taip 

pat privalomas apsauginių 
kaukių dėvėjimas. 

Taip pat apribotas ir 
parduotuvėse ar paslaugų 
teikimo įstaigose aptar-
naujamų žmonių skaičius. 

Policijos duomenimis, 
toks pat skaičius žmonių 
buvo drausminti ir per pir-
mąsias dvi praėjusio ilgo-
jo savaitgalio dienas. 

Administracinių nu-
sižengimų kodeksas už 
karantino pažeidimus nu-
mato baudą nuo 500 iki 
1 tūkst. eurų, juridinių 
asmenų vadovams ar ki-
tiems atsakingiems asme-
nims – nuo 1,5 tūkst. iki 
6 tūkst. eurų. Pirmą kartą 
skiriama pusė minimalios 
baudos.

BNS inform.
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ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL APVALIOSIOS MEDIENOS GABENIMO 

IR EISMO RIBOJIMO
2020 m. lapkričio 5 d. Nr. AV-1140

Rokiškis
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straips-

nio 8 dalies 2 punktu, Apvaliosios medienos gabenimo tvarkos aprašo, patvir-
tinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 
D1-823 „Dėl Apvaliosios medienos gabenimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. D1-
313 „Dėl Apvaliosios medienos, pagamintos privačiuose miškuose, gabenimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiais galios“, 19 punktu:

1. Nustatau, kad nuo 2020 m. lapkričio 6 d. gabenant apvaliąją medieną 
Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje esančiais vietinės reikšmės keliais yra 
ypač didelė jų sugadinimo tikimybė.

2. Nurodau, kad medienos siuntėjas, vadovaudamasis Apvaliosios medienos 
gabenimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2014 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. D1-823 „Dėl Apvaliosios medienos gabenimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. 
birželio 3 d. įsakymo Nr. D1-313 „Dėl Apvaliosios medienos, pagamintos pri-
vačiuose miškuose, gabenimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo nete-
kusiais galios“, informuoja Rokiškio rajono savivaldybės administracijos seniū-
nijos, kurioje yra apvaliosios medienos pakrovimo vieta, seniūną ne vėliau kaip 
prieš vieną darbo dieną iki numatyto medienos gabenimo, pateikdamas raštu, 
faksu ar elektroniniu paštu informacinį pranešimą pagal pridedamą formą (pri-
dedama).

3. Pavedu: 
3.1. seniūnijų seniūnams kontroliuoti šio įsakymo vykdymą ir pagal poreikį 

riboti sunkiasvorių transporto priemonių (virš 8 tonų bendros masės) eismą 
Rokiškio rajono vietinės reikšmės keliuose su žvyro ir grunto danga 1 punkte 
nurodytu laikotarpiu;

3.2. savivaldybės Bendrajam skyriui paskelbti šį įsakymą vietos spaudoje ir 
savivaldybės internetinėje svetainėje www.rokiskis.lt.

Įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių 
ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui adresu Respublikos g. 62, Pa-
nevėžys, Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo 
tvarkos įstatymo nustatyta tvarka.

 Administracijos direktorius
  Andrius Burnickas

Užs. 1177

Šiemet sumažėjo gaisrų, tačiau žmonių 
juose žuvo daugiau

Priešgaisrinės apsaugos 
ir gelbėjimo departamen-
to duomenimis, per dešimt 
šių metų mėnesių Lietuvoje 
kilo 7663 gaisrai. Palyginti 
su praėjusių metų tuo pa-
čiu laikotarpiu, jų kilo 26,2  
proc. mažiau. Pernai užge-
sinti 10382 gaisrai. Tai ma-
žiausias 10 mėnesių gaisrų 
skaičius per 17 metų.

Per 10 šių metų mėnesių 
gaisruose žuvo 73 žmonės, iš 
jų 2 vaikai, o 123 gyventojai 
patyrė traumų. Pernai per 10 
mėnesių gaisruose žuvo 58 
žmonės, o per visus 2019 me-
tus – 70, t. y. šiemet jau žuvo 
3 gyventojais daugiau nei 
pernai per visus metus.

Penkerių metų gaisrų sta-
tistikos duomenimis, per 10 
mėnesių gaisruose vidutiniš-
kai žūsta 77 gyventojai. Šie-

met gaisruose žuvo 4 gyven-
tojais, arba 5 proc., mažiau.

Gaisrų metu ugniagesiai 
išgelbėjo 86 gyventojus, 591 
pastatą, 63 transporto prie-

mones, 901 gyvūną.
Priešgaisrinės apsaugos

ir gelbėjimo
departamento

inform.

Prieš karantiną - 
gerokai
prisišventė
Lapkričio 6 d., apie 20.40 
val. Rokiškyje, alaus bare, 
nenustatytas asmuo smurtavo 
prieš neblaivų (2.93 prom.) 
vyrą (gim. 1984 m.), kuris 

perduotas medikams.
Lapkričio 6 d., apie 22 val. 
Rokiškio r., Rokiškio k., 
sodyboje, išgertuvių metu, 
prieš neblaivų (1.44 prom.) 
vyrą (gim. 1978 m.) smurtavo 
nenustatytas vyras. Vyras 
perduotas medikams. 

Vilniaus gatvėje
pasigedo automobilio
Lapkričio 6 d., 12.11 val. 
pranešta, kad Rokiškyje, 
Vilniaus g., pavogtas 
automobilis „Audi A6“. 

Panevėžio VPK 
inform.

KRIMINALAI

Aplinkosaugininkai primena: 
kaip tinkamai atsikratyti senomis 
automobilių padangomis

Automobilių padan-
gos dūla daugiau nei 120 
metų, o irdamos skleidžia 
nuodingas chemines me-
džiagas. Deja, prasidėjus 
padangų keitimo sezonui, 
gamtoje randamos krūvos 
išmestų padangų ir kitų 
automobilinių atliekų. 
Todėl Aplinkos apsaugos 
departamento specialistai 
primena, kad gyventojai 
šias atliekas gali priduoti 
nemokamai ir kad neverta 
prisidaryti rūpesčių nu-
sprendus atsikratyti jomis 
gamtoje.

Valstybinių miškų urėdija 
kasmet šalies miškuose su-
renka net apie 100 tonų ne-
tinkamų naudoti automobilių 
padangų. Lengva suskaičiuo-
ti, kad senomis padangomis 
pamiškėse atsikratyti nu-
sprendžia apie 3 tūkst. auto-
mobilių savininkų.

Kelių eismo taisyklės nu-
mato, kad nuo lapkričio 10 
dienos draudžiama eksplo-
atuoti transporto priemones 
su vasarinėmis padangomis 

ir iki kovo 31 d. turi būti 
naudojamos padangos, skir-
tos važiuoti žiemą (žymimos 
ženklais „M+S“, „*“ arba už-
rašu „All seasons“). Terminą, 
esant netinkamoms gamtos 
sąlygoms ar susidarius kitai 
nepalankiai situacijai, Susi-
siekimo ministerija gali pra-
tęsti.

Paprastai padangas vairuo-
tojai keičia autoservisuose, 
todėl ten jie gali nemokamai 
palikti tiek padangų, kiek 
keičia. Be to, kadangi pagal 
galiojančius įstatymus už 
padangų tvarkymą atsakingi 
padangų gamintojai ir impor-
tuotojai, pardavėjas turi pra-
nešti pirkėjui, kad į padangos 
kainą jau įskaičiuotos ir jos 
sutvarkymo išlaidos. Taigi 
pirkėjas į prekybos vietą gali 
atvežti tiek padangų atliekų, 
kiek pirko.

Taip pat panaudotos pa-
dangos, alyva, filtrai, aušini-
mo skysčiai, akumuliatoriai 
ir kitos atliekos iš gyventojų 
nemokamai surenkamos di-
delių gabaritų atliekų surin-
kimo aikštelėse. Jų adresus, 

darbo laiką ir kitą informaci-
ją galima rasti savivaldybių 
svetainėse arba adresu www.
atliekos.lt.

Svarbu ir tai, kad, sure-
montavę automobilį, auto-
servisų darbuotojai privalo 
surinkti likusias atliekas 
– transporto priemonės sa-
vininkui galima atiduoti tik 
tinkamas naudoti detales. 

Baudos už į gamtinę 
aplinką išmestas atliekas 
numatytos Administracinių 
nusižengimų kodekso 247 
straipsnyje. Priklausomai nuo 
to, kokios atliekos ir kiek jų 
išmesta, bauda gali siekti ir 
kelis tūkstančius eurų.

Aplinkos apsaugos depar-
tamentas ragina saugoti save 
ir naudotis numatytais atliekų 
sutvarkymo būdais, o paste-
bėjus aplinką teršiančius as-
menis informuoti tiesiogiai 
AAD telefonu 8 5 273 2995 
arba pranešti skubiosios pa-
galbos tarnybų telefono nu-
meriu 112 .

Aplinkos apsaugos 
departamento 

inform.

Karantino metu dirbs apie 30 proc. 
maitinimo įstaigų

Lietuvoje šeštadienį 
įsigaliojant trijų savaičių 
karantinui, jo metu dirbs 
apie 30 proc. maitinimo 
įstaigų, sako viešbučių ir 
restoranų asociacijos vi-
ceprezidentas, daugiau 
nei pusšimčio restoranų ir 
kavinių šalyje valdančios 
bendrovės „Amber Food“ 
vadovas Gediminas Balnis.

„Žiūrima pagal vietas, 
kaip patogu išvežti, atsiimti 
maistą, kiti reaguoja ir pagal 
tai, kaip nuomą skaičiuos, 
nes jei skaičiuos, tai praktiš-
kai reikia užsidaryti ir eiti į 
teismą bylinėtis, nes apyvar-
ta nulinė, todėl nuomos nėra 

už ką mokėti“, – BNS sakė G. 
Balnis. 

Anot jo, darbuotojų atlei-
dimų kol kas nenumatyta, jie 
bus išleisti į prastovas. 

G. Balnis užsiminė, jog 
maitinimo įstaigos vis dar su 
nerimu laukia valdžios spren-
dimų dėl paramos. Pasak jo, 
tikėtina, jog po antrojo ka-
rantino bankrotas gali grėsti 
daugeliui maitinimo įmonių.

„Atrodo, kad šį kartą pa-
galba bus mažesnė nei per 
pirmą bangą ir nepakankama. 
Pradžioje atrodė neblogai, bet 
atsirado kabliukų, daugtaškių 
ir ji tapo daug kam nepasie-
kiama. Ši kartą gali būti daug 
bankrotų“, – teigė jis.

Karantino metu drau-
džiama restoranų, kavinių, 
barų, naktinių klubų, lošimo 
namų ir kitų pasilinksmini-
mo vietų veikla, išskyrus 
kai maisto paslauga teikia-
ma išsinešimui ar tai daro-
ma įstaigų, įmonių teritori-
jose ir patalpose.

Karantinas įsigaliojo šeš-
tadienio vidurnaktį ir truks 
iki lapkričio 29 dienos 24 
valandos. Sveikatos ap-
saugos ministras Aurelijus 
Veryga neatmeta, kad jis 
bus tęsiamas. Lietuvoje ka-
rantinas įvedamas antrąkart 
– pirmasis galiojo kovo-bir-
želio mėnesiais.

BNS inform.
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Laisvės g.13

Nuo 2020 m. lapkričio 9 d. įprasta 
tvarka (kontaktiniu būdu švietimo įs-
taigose) bus ugdomi vaikai, lankantys 
lopšelio, darželio ir priešmokyklinio 
amžiaus grupes, bei mokomi miesto 
ir rajono mokyklose 1–4 klasių mo-

kiniai ir Rokiškio pagrindinėje mokykloje besimo-
kantys kitų klasių mokiniai. Rokiškio miesto ir ra-
jono 5–8 klasių ir 1–4 gimnazijos klasių mokiniams 
bus taikomas mišrus mokymo būdas (vienos sa-
vaitės trukmės kontaktinis mokymas bus kaitomas 
su 1 savaitės trukmės nuotoliniu mokymu). Kon-
krečiai laikotarpius kurios klasės mokiniams bus 
taikomas nuotolinis mokymas, o kurioms klasėms 
kontaktinis mokymas nustatys mokyklos ir jos apie 
tai informuos mokinius ar mokinių tėvelius. Nefor-
maliojo ugdymo užsiėmimai didžiajai daliai moki-
nių vyks nuotoliniu būdu, išimtinais atvejais, esant 
palankioms saugumo sąlygoms, vyks individualus 
mokymas ar didesnėse patalpose grupelei asme-
nų (iki 5 asmenų), užtikrinant 10 kvadratinių metrų 
plotą vienam asmeniui. Reikiamos paslaugos bus 
teikiamos ir Rokiškio pedagoginėje – psichologi-
nėje tarnyboje.

Administracijos direktorius 
Andrius Burnickas

Užs. 1176

Rokiškio rajono savivaldybės 
administracija skelbia atranką į Ro-
kiškio miesto seniūnijos vyriausiojo 
specialisto viešajai tvarkai (koeficien-
tas – 7,10 karjeros valstybės tarnau-
tojas) pareigoms užimti. 

Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savival-
dybės interneto svetainėje adresu http://www.ro-
kiskis.lt.

Užs. 1179

BALDAI

• TV staliuką. Kaip naujas. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 675 33 768.  
Rokiškis
• 5 viengules lovas. 2x0,80 m, 25 
Eur/vnt. Perkant visas 100 Eur.  
Tel. 8 614 37 157. Anykščiai
• Puošnų sieninį laikrodį mergaičių 
kambariui. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 675 33 768. Rokiškis
• Dvi spintas. Viena su lentynomis, 
stalčiais ir lentynomis daiktams 

susidėti. Kita – pakabinamiems 
drabužiams. Abi spintos geros 
būklės. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 675 33 768. Rokiškis
• Geros būklės Grafų baldų spintą. 
Spalva - kriaušės. Aukštis 235 cm, 
plotis 205 cm, gylis 60 cm. Šią 
savaitę bus išardyta, jeigu norėsite, 
galima apžiūrėti. Galima derėtis. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 620 42 106. 
Rokiškis
• Staliuką. 30 Eur. Tel. 8 619 52 
150. Rokiškis
• Miegamąjį kampą su patalynės 
dėže. 130 Eur. Tel. 8 619 52 150. 

Rokiškis
• TV staliuką. Aukštis 50 cm, plotis 
150 cm, gylis 40 cm. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 698 85 166. Rokiškis
• Lietuvišką naudotą sekciją. Geros 
būklės. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 600 01 154. Rokiškis
• 2 fotelius. Išsinešti patiems. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 687 52 641. 
Rokiškis
• Spintą drabužiams kabinti. Puikiai 
tinka prieškambariui ar kambarui. 
Kaina derinama. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 675 33 768. Rokiškis
• Naują sofą/lovą. Plotis 194 cm, 
gylis 90 cm, miegamas plotas 
194x125 cm. Dvi atraminės 
pagalvėlės. Kaina 203 Eur.  
Tel. 8 682 55 593. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• AM/FM radijo imtuvą  SONY 
ST – 2950F, 1976 m. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Kolonėles. Viskas puikiai veikia, 
groja švariai. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 655 12 035. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• 2 ir 14 mėnesių, mišrūnes, 
limuzinų veislės telyčaites. 
Kavoliškis. Tel. 8 606 24 569. 
Rokiškis
• Natūraliais pašarais užaugintas 
kiaules. Tel. 8 607 51 525.  
Rokiškis
• Atjunkytus paršelius.  
Tel. 8 607 51 525. Rokiškis
• Naują stovą katėms. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 674 22 241.  
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo. Galiu pjauti ir 
skaldyti malkas, tvarkyti aplinką 
jūsų sodyboje ir visa kita.  
Tel. 8 641 69 409. Kupiškis
• Ieškau darbo, turiu miško 
darbų patirties. Galiu pjauti 
medžius, daug metų dirbau miške 
tvarkydamas griovius. Jūžintai.  
Tel. 8 687 42 440. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingas meistras restauruoti, 
mūryti senovinę dvaro tvorą. 
Atsiskaitymas už darbus kas dvi 

savaites, darbuotojus iš kitų miestų 
apgyvendinsiu. Dirbsite ne per 
tarpininkus ar agentūrą, darbas 
tiesiogiai su rangovu. Atsiskaitymas 
individualiai pagal susitarimą. 
Darbas Trakų Vokėje. Kaina 2670 
Eur. Tel. 8 604 74 745.  
Rokiškis
• Ieškomas vairuotojas darbui 
savivarte puspriekabe Lietuvoje. 
Tel. 8 650 23 641. Rokiškis
• UAB Daivida reikalinga 
konditerė. Išsamesnė informacija 
telefonu. Tel. 8 698 89 604. 
Rokiškis
• Ieškomi žmonės, galintys 
pašalinti kelis medžius ir krūmus 
(juos reikia iškirsti), išvalyti žemę, 
apie 10 a. Mažas sklypas. 5 km nuo 
Lukštų link Latvijos.  
Tel. 8 603 53 641. Rokiškis
• Darbas 1,5 valandos. Mums reikia 
2–3 žmonių  Rokiškyje pervežti ir 
užnešti iš pirmo į ketvirtą aukštą. 
fortepijoną. Tel. 8 602 73 755. 
Rokiškis

KITA

• Sausas medienos atraižas 
kūrenimui. Vežu nedideliais 
kiekiais, po 2 m. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 602 87 040. Rokiškis
• Kelio užtvarą-šlagbaumą, 4 m 
ilgio. Tel. 8 685 86 234.  
Rokiškis
• 3 ir 5 kub. m cisternas.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Žieminį 62 dydžio, geros 

būklės, kaip naują, mergaitišką 
kombinezoną. Tel. 8 621 27 025. 
Rokiškis
• Skaldytas malkas ir atraižas.  
Tel. 8 625 53 137. Rokiškis
• Kviečiai 8 Eur/50 kg, miežiai 7 
Eur/50 kg. Miltai: kviečių 9 Eur/kg, 
miežių 8 Eur. Kazliškio sen. 
Tel. 8 615 46 365. Rokiškis
• Pašarinius kviečius, miežius.  
Tel. 8 627 34 750. Rokiškis
• Ąžuolines kaladėles.  
Tel. 8 692 48 292. Rokiškis
• Turginę palapinę. Mažai naudota, 
spalva kreminė, 3x2 dydžio. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 612 13 032. 
Rokiškis
• Didelę aliumininę vonią.  
Tel. 8 646 81 861. Rokiškis
• Dujų balionus. Pandėlio sen. 
Tel. 8 646 81 861. Rokiškis
• Ekologišką  medų.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Medienos atraižas. 
 Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Šviestuvą. 25 Eur.  
Tel. 8 619 52 150. Rokiškis
• Komplektą: naktines užuolaidas, 
2.40 x 3.30 m, užklotą dvivietei 
lovai ir užvalkalą pagalvėlei.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Du dvipusius, minkštus, šiltus 
pledus. 210 x 160 cm. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 610 49 507.  
Rokiškis
• Šviestuvą, 3 lempų. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 620 21 782. Rokiškis
• Du trifazius elektros kirtiklius. 
100 A ir 250 A. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Reaktyvinės elektros energijos 
skaitiklį. 380 V, 5 A. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Lankstų varinį elektros kabelį. 
4x16, ilgis 4 m. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Bokštinės vandens siurblinės 
valdymo skydą. 380 V iki 20 A. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Elektrinį perjungiklį žvaigždė/
trikampis. 500 V, 25 A. Kaina 12 
Eur. Tel. 8 682 30 962. 
 Rokiškis
• Laboratorinį ampervoltmetrą M 
253, nuolatinei srovei ir įtampai. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Naudotus magnetinius leistuvus 
PME-211, 380/230V, 25 A.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Trifazius el. automatus : AE tipo, 
63 A - 1 vnt, 25 A - 2 vnt. Kaina 5 
Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Naudotą kietojo kuro katilą 
Kalvis-2 (tinka montuoti garaže). 
Tel. 8 623 43 539. Rokiškis
• Galingą reduktorių, sukimo 

santykis 1:40. Tel. 8 610 17 664. 
Rokiškis
• Plastikinę tarą. 1000 l. Kaina 65 
Eur. Tel. 8 615 60 138.  
Rokiškis
• Metalines talpas 2,5 t ir 1 t.  
Tel. 8 650 33 396. Rokiškis
• 100 vnt. plastikinių pakabų 
drabužiams. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Platformą guminiais ratais, tinka 
vežti vandeniui, yra visi priedai. 
Tel. 8 458 75 065. Rokiškis
• Metalinius kampuočius, cinkuotus 
5 cm storio vamzdžius, stiklus 
šiltnamiui. Tel. 8 612 21 255. 
Rokiškis
• Naują, medinę pirtį.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Nokia 3100. Ne kinietiškas. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 618 13 432.  
Rokiškis
• Nokia 1616-2. Pirktas Topo 
centre. Ne kinietiškas. Kaina 25 
Eur. Tel. 8 618 13 432.  
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Skanius džiovintus obuolius. 
1 kg/ 4 Eur. Šviežiai rinktas 
spanguoles. 1 l/3 Eur.  
Tel. 8 620 81 862. Rokiškis
• Skanų, ekologišką medų stiklinėje 
taroje. 1 kg/4 Eur.  
Tel. 8 612 96 373. Rokiškis
• 33 vnt. lietuviškų sausų davinių. 
Kaina 3 Eur. Tel. 8 626 89 681. 
Rokiškis
• Du maišus sėklinių bulvių Vineta. 
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Namą Rokiškio r., Juodupėje, 
P. Cvirkos g. 9. Yra 14 a žemės, 
garažas. Netoli mokykla, bažnyčia. 
Tinka poilsiui, nes netoli upė. 
Kaina sutartinė. Skambinti po 18 
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas,
 Lietuva
09:00 Alpių detektyvai
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Premjera. Tarnauti 
ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Nacionalinė 
ekspedicija
13:00 (Ne)emigrantai
14:00 Žinios
15:45 Įdomiosios pamokos
16:40 Premjera. Seselė 
Beti 
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Pasaulio puodai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Gimę tą pačią dieną
22:30 Dviračio žinios

23:00 Rožės vardas
24:00 Alpių detektyvai
00:45 Klausimėlis
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Pasaulio puodai
03:00 Panorama 
03:30 Dienos tema 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Gimę tą pačią dieną
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Ponių rojus

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

16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios
19:30 Gero vakaro šou 
20:30 Moterys meluoja geriau 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 7 dienos Entebėje 
00:20 Kaulai 
01:15 CSI kriminalistai 
02:10 Havajai 5.0 
03:10 Paskutinis žmogus
 Žemėje 
04:10 Kaulai 
05:10 CSI kriminalistai

06:15 Svaragini. 
Amžina draugystė 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
10:00 Kalnietis 
11:00 Pakvaišusi porelė 
12:10 Būrėja 
13:30 Turtuolė varguolė 

14:30 Našlaitės 
15:30 Juodvarnis 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 VIDO VIDeO
21:00 Rimti reikalai 3 
21:30 Žinios
22:30 Išlikimas
00:25 Iliuzija 
01:25 Zodiako sugrįžimas
03:15 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
04:45 Kalnietis

06:00 Strėlė 
07:00 Mano virtuvė 
geriausia 
08:20 Teisingumo agentai 
09:25 Pėdsakas 
10:25 Rozenheimo policija 
11:25 Privatus detektyvas 
Magnumas 
12:25 CSI. Majamis 

13:25 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai 
16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Rozenheimo policija 
18:30 Strėlė 
19:30 Privatus detektyvas 
Magnumas 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Meksikietis
23:30 Blyksnis
01:20 Karo vilkai. 
Likvidatoriai VI
02:15 CSI. Majamis

05:30 Nauja diena
06:30 Alfa taškas
07:00 Laikykitės ten
08:00 „Netikėtas teisingumas“ 
09:00 Pagaliau savaitgalis
09:30 Mūsų gyvūnai
10:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
11:00 „Reali mistika“ 
12:00 TV parduotuvė

12:15 Tiek žinių
12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena
14:00 „Paslaptys“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Alfa taškas
17:00 #NeSpaudai
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19:30 Alfa taškas
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Paslaptys“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 #NeSpaudai
00:30 „Reali mistika“ 
01:30 „Paslaptys“ 
02:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:20 #NeSpaudai
04:00 Alfa taškas
04:25 Mūsų gyvūnai
04:45 „Reali mistika“ 
05:30 Nauja diena
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12 06:00 Himnas

06:02 Labas rytas, 
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val. Tel. 8 616 87 126. Rokiškis
• Keičiu 2 kambarių butą 2 aukšte, 
labai patogioje vietoje, į gyvenamą 
namą iki 100 kv. m, Rokiškio 
mieste. Tel. 8 685 86 234. Rokiškis
• Įvairių dydžių namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos. Graži 
vieta, geras susisiekimas, šalia yra 

autobusų stotelė. Tel. 8 657 75 999. 
Rokiškis
• Sodybą Slabados kaime.  
Tel. 8 618 33 452. Rokiškis
• 20 a sklypus Jakšto ir Janulionio 
gatvėse. Visos komunikacijos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Bajoruose. 
Pirmas aukštas. Plastikiniai langai, 
šarvo durys. Butui priklauso rūsys, 
sandėlis, tvartas. Tel. 8 686 30 843. 
Šiauliai
• 4,5 ha žemę apaugusią mišku. 
Arba keičiu į 2 kambarių butą 
Rokiškyje. Tel. 8 662 25 348. 
Radviliškis
• Ramioje vietoje Rokiškio raj. 
Junokų k. 60 a žemės plotą su 
namo pamatais. Pusė tvarto. lauko 
virtuvė. garažas. Teritorija apžėlusi, 
daug obelų. Nuo Panemunėlio 
geležinkelio 3 km. Kaina derinama. 
Kaina 3000 Eur. Tel. 8 620 70 069. 
Rokiškis
• Greta Kriaunėnų upelės, Ažušilių 
k. sodybą. Rąstinė, statyta 1918 m., 

54,52 kv. m., Šildymas kietuoju 
kuru, elektra, 30 a. Dar išlikę 
ūkiniai pastatai, lauko rūsys, pirtis. 
Kaina 3200 Eur. Tel. 8 656 87 286. 
Kaunas
• Namą-sodybą Jūžintų centre, 
Beržų g. Rąstinis 1935 m. 
pastatytas  namas, bendras plotas 
66,15 kv. m. Šildymas kietuoju 
kuru, trifazis elektros įvadas, 
vietinis šulinio vanduo. Miesto 
vandentiekio įvadas - gatvėje. 18,38 
a sklypas. Išlikę ūkiniai pastatai. 
Kaina 6900 Eur.  
Tel. 8 656 87 286. Kaunas
• Sodybą 7 km nuo Rokiškio, 
link Žiobiškio. Ūkiniai pastatai, 
rūsys, pirtis. Sodyba yra 7 namų  
gyvenvietėje, šalia miško ir upės, 
prie pat kelio į Žiobiškį. Sodyba 
tinka nuolatiniam gyvenimui ar 
vasarotojams. Kaina 7000 Eur.  
Tel. 8 605 70 336. Rokiškis
• Gerą garažą Kavoliškyje.  
Tel. 8 600 99 255. Rokiškis
• Tvarkingą mūrinį namą 
Čedasuose. 18 km iki Rokiškio. 73 

kv.m, 3 kambariai, virtuvė, rūsys, 
veranda ir patalpa voniai, tualetui 
įsirengti. Šildymas kietuoju kuru. 
Stogas geros būklės. Kraštinė 
sodyba, 17 a sklypas, rami vieta, 
ūkinis pastatas, malkinė. Kaina 
12500 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• Sodybą Kriaunų sen., Baršėnų k., 
su 2 ha žemės. Tel. 8 604 61 511. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą antrame aukšte. 
Erdvi virtuvė, plastikiniai langai. 
Butui reikia remonto. Vilties g. 20. 
Kaina 24500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis

NUOMA

• Dirbanti šeima išsinuomotų namą, 
namo dalį ar 2 - 3 kambarių butą. 
Atviri visiems pasiūlymams.  
Tel. 8 623 70 106. Rokiškis
• išsinuomočiau 2-3 kambarių butą, 
ilgesniam laikotarpiui.  
Tel. 8 615 23 016. Rokiškis
• Dirbantis, tvarkingas, jaunas 

vyras išsinuomotų vieno kambario 
butą mikrorajone. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 635 65 134. Rokiškis
• Tvarkinga, dirbanti moteris 
ieško išsinuomoti tvarkingą butą 
Rokiškio mieste. Tel. 8 693 99 904. 
Rokiškis
• Išsinuomosiu žemės ūkio 
paskirties sklypą.  
Tel. 8 655 97 544. Rokiškis
• Ieškau kambario arba buto 
nuomai Rokiškyje. Gali būti ir 
be patogumų. Tel. 8 679 05 645. 
Rokiškis
• Išsinuomočiau butą Obeliuose, 
1-2 kambarių, nuoma domina 
ilgesniam laikotarpiui. Domina 
visi variantai. Tel. 8 622 69 514. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Naudotus purkštukus Denso, 110 
kW, Toyota Avensis.  
Tel. 8 618 13 469. Rokiškis
• 4 vnt. 225/60 R17 Sailun žieminių 
padangų su dygliais, likutis apie 

80 proc., nesukietėję, geros būklės 
padangos. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 628 93 099. Rokiškis
• Ratlankius. R17, R16, R15, R18, 
5/112.Tel. 8 685 75 884.  
Rokiškis
• Padangas. 225/50 R17; 195/65 
R15; 205/55 R16; M+S, gerų 
metų ir firmų. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Skardinius Toyota ratlankius. 
114/60. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 678 10 002. Rokiškis
• VW Passat B5 dalimis. 81, 66 
kW. Kaina 18 Eur.  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Opel Astra 2000 m. galinį kairės 
pusės suportą, Lucas cilindro 
diametras 38 mm, nuorinimo taškas 
atsisuka gerai. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 601 19 003. Rokiškis
• Skardinius ratlankius Mazda 6 
automobiliui, R15. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 604 62 575. Rokiškis
• Turbiną nuo VW Passat, 66 kW. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 604 62 575. 
Rokiškis
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• Perku įvairias plokštes, 
mikroschemas, tranzitorius, 

• 2001 m. Renault Clio priekinį 
stiklą. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 604 62 575. Rokiškis
• Ratlankius su padangomis. M+S, 
5/7 mm, 2018 m. padangos, visos 
vienodos, buvo uždėti VW Passat 
B5. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 692 67 770. Rokiškis
• Opel ratlankius. 16 col, 5/110, 4 
vnt. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Naudotas, bet labai geros būklės 
dygliuotas žiemines padangas 
Goodyear 195x65 R15.  
Tel. 8 611 53 498. Rokiškis
• Ratų komplektą. Buvo uždėtas 
VW Golf 3. Padangų likutis 
daugiau nei 5-6 mm. Ratlankius 
reikėtų perdažyti. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 617 99 177. Rokiškis
• Ratus su padangomis. R17, buvo 
VW Golf 4. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 662 27 088. Rokiškis
• Opel Vectra, Astra, Zafira, 2 
l, 74 kW, sankabos komplektus, 
starterius. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Kablius VW Passat B5, Ford 
Focus, BMW 5. Universalai.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• R15 112/57,1 lietus ratlankius. 
Tel. 8 618 13 074. Rokiškis
• VW Passat R15 ratus. 195/65, 
padangos geros, galima pirkti 
tik padangas, gaubtus dovanoju. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 618 13 074. 
Rokiškis
• Nesupuvusius skardinius 
ratlankius, VW Passat B5. Kaina 25 
Eur. Tel. 8 684 22 620.  
Rokiškis
• Peugeot lietus ratus su 
padangomis. R16 205/454x108. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 603 09 633. 
Anykščiai
• Audi 80 B3 lietus ratus su 
padangomis. R15 195/654x108. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 603 09 633. 
Anykščiai
• Žiemines padangas. 175/65 R14. 
Yra du komplektai, likutis po 7 
mm. 2016 ir 2018 metų. Kaina 
7 Eur/vnt. Tel. 8 626 63 158. 
Rokiškis
• 4 vnt. naudotų, žieminių padangų. 
195x65x15 su Opel, 5 skylių 
skardomis (rašto gylis 6,5 mm) ir 2 
vnt. žieminių padangų 215x55x16 
(rašto gylis 6,8 mm).  
Tel. 8 650 36 117. Rokiškis
• VW Golf 3 universalo kablį. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• VW Golf 3 1997 m. universalą 
dalimis. Tel. 8 675 47 620.  
Rokiškis
• Dygliuotų padangų komplektą. 
R15 205/70. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 624 13 037. Rokiškis
• Geros būklės žiemines padangas. 
R17, su ratlankiais ir tokio paties 
skersmens 4 vnt. naujų žieminių 
padangų. Tel. 8 620 13 984. 
Rokiškis
• 2000 m. Opel Astra, Vectra vairo 
kolonėles, žibintus.  

Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Audi A4 dalimis. 1,8 l, V5, 
benzinas. Variklį, sankabos 
komplektą ir t. t. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Mercedes Benz C220. 2,2 l, 10 
kW. TA dvejiems metams. Kaina 
1400 Eur. Tel. 8 694 54 854. 
Rokiškis
• Sportinį dviratį Haro. Yra keli 
defektai. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 626 29 774. Rokiškis
• Tvarkingą automobilį Peugeot 
307, 2004 m., 1,6 l, benzinas, 
80 kW, TA dvejiems metams. 
Kaina 800 Eur. Tel. 8 612 80 825. 
Rokiškis
• Tvarkingą 2004 m. Opel Zafira. 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Volkswagen Passat B5+, 2003 
m., 1,9 l, dyzelis, sedanas, 
automatinė greičių dėžė. Prižiūrėtas 
automobilis, rida tikra, 195800 km, 
TA iki 2021 m. Tik du savininkai 
(važinėjo moterys), pirma 
registracija Latvijoje. Klimato 
kontrolė, autopilotas, šildomi 
veidrodėliai. Kaina 1800 Eur.  
Tel. 8 687 35 376. Rokiškis
• Ford Galaxy. 2007 m., 1,8 l, TDI, 
TA iki 2021.04. 7 vietų. Kaina 
derinama. Kaina 3000 Eur.  
Tel. 8 620 70 069. Rokiškis
• VW Polo. 2003 m., 1,4 l, dyzelis. 
TA iki 2022.09. Kaina derinama. 
Kaina 900 Eur. Tel. 8 620 70 069. 
Rokiškis
• Audi A6 C4. Visą arba dalimis. 
1996 m., 2,5 l, 85 kW. Kaina 250 
Eur. Tel. 8 695 91 166.  
Rokiškis
• Visureigį SsangYong Musso. 
Benzinas-dujos. Važiuoja abiem 
kurais, veikia abu tiltai, dėžė 
bėgius mėto jungia skalandžiai, yra 
kosmetinių defektų, TA galioja iki 
2021.09. Apžiūrėti galima Rokiškio 
mieste. Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 628 93 099.
• VW Golf. 1998 m., SDI, 1,9 l, 
50 kW. Išsamesnė informaciją 
telefonu. Tel. 8 692 46 796. 
Rokiškis
• Savadarbį T-16, GAZ-51 tiltą 
ir greičių dėžę su tepalo siurbliu, 
elektrinis starteris.  
Tel. 8 658 88 388. Rokiškis
• Motorolerį Mosca Fava. 2016 m., 
49 kub, mėlynas. TA yra. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 450 
Eur. Tel. 8 605 03 189.  
Rokiškis
• 1991 m. Audi 80. 1,6 l, benzinas, 
TA iki 2022.03. Žiemą užsiveda 
be problemų. Kaina derinama. 
Kaina 350 Eur. Tel. 8 683 27 294. 
Rokiškis
• Peugeot 307cc. Žemų dažnių 
stiprintuvą galiu išimti, jei jums 
nereikia. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 1900 Eur.  
Tel. 8 676 99 866. Rokiškis
• Juodą, dyzelinę Audi A4 

AVANT. 1998 m., 81 kW, 1,9 l, 
klimato kontrolė ir kiti privalumai. 
Automobilis vieno šeimininko, 
prižiūrėtas, laiku tvarkytas, detalės 
naudotos, geros, TA atliekama 
pirmuoju bandymu. Lietuvoje nuo 
2008 m. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 616 13 735. Rokiškis
• Audi A4 B5. 1997 m., 
universalas, 1,9 l, 81 kW, TA, 
tvarkinga. Kaina 1050 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Audi 80 B3 1991 m., 1,9 l, 
dyzelinas, TA, tvarkinga. Kaina 460 
Eur. Tel. 8 675 47 620.  
Rokiškis
• Audi 80 B2 1986 m., benzinas-
dujos, TA, tvarkinga. Kaina 520 
Eur. Tel. 8 675 47 620.  
Rokiškis
• VW Golf 4. Nauji stabdžių diskai, 
naujos kaladėlės, šildomos sėdynės, 
labai geros būklės kėbulas, visi 
stiklai sveiki. 1999 m., 1,4 l, 
benzinas, TA iki 2022-09-16. Kaina 
derinama. Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 676 27 828. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Traktorių T-25. 1991 m., TA iki 
2021.09. Tvarkingas taktoriukas. 
Mažasis starteris. Galinės padangos 
padilę. Kaina negalutinė. Kaina 
2700 Eur. Tel. 8 684 20 231. 
Kupiškis
• Traktoriaus ratlankį. R16.  
Tel. 8 616 35 640. Rokiškis
• Rusijoje pagamintą, mažai 
naudotą motobloką su visais 
padargais. 6,2 AJ.  
Tel. 8 615 91 250. Rokiškis
• UAZ tilto korpusą su stebulėmis, 
tinkantį priekabai. Tel. 8 616 35 
640. Zarasai
• Naudotą arklinį plūgą, 
skriemulius 22, 20, 13 cm 
skersmens. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• 3 korpusų plūgą. Kaina 
negalutinė. Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 621 36 133. Rokiškis
• Arklinį inventorių: plūgus, 
drapakus, kaupikus.  
Tel. 8 623 43 539. Rokiškis
• 5 kub. m talpos cisterną. Kaina 
derinama. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 672 20 201. Rokiškis
• T-40 AM komplekte su gerve. 
Geros padangos, nauja el. 
instaliacija. Vairas lengvas, dėžė 
nekaukia. Durys yra. Galimas 
atvežimas. Dusetos. Kaina 1900 
Eur. Tel. 8 679 44 231, 8 699 55 
273.
• 2PTS-4 didžiąją priekabą su 
dokumentais, metaliniai bortai, 
galinio nėra, rėmas tiesus, dugnas 
nekiauras, lingės nelūžę, padangos 
geros. Galiu atvežti. Dusetos. Kaina 
1000 Eur. Tel. 8 679 44 231, 8 699 
55 273. 
• 2PTS-4 priekabą. Mažoji, be 
dokumentų, dugnas ne kiauras. 
Kaina derinama. Galimas 
atvežimas. Dusetos. Kaina 600 Eur. 

Tel. 8 679 44 231, 8 699 55 273.
• 3 m kultivatorių. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 602 53 232. Rokiškis
• Penkių korpusų vagotuvą, 
350 Eur. Dviejų korpusų plūgą, 
kabinamas ant trikampio, 180 Eur. 
Gervę ritiniams ir ne tik krauti, 220 
Eur, ilgis 3,60 m. Kardaninį veleną 
smulkiais šlicais, 50 Eur.   
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis

PASLAUGOS

• Automobilių stiklų tamsinimas-
keitimas. Automobilių žibintų 

tamsinimas-poliravimas. Pastatų 
stiklų tamsinimas. Stiklų 
dekoravimas. Stiklų šarvavimas. 
Reklamos gamyba, paruošimas, 
klijavimas. https://www.
stiklutamsinimas.eu/.  
Tel. 8 608 03 391.  
Rokiškis
• Techninė pagalba kelyje. Avarinis 
automobilių atrakinimas. Sumaišyto 
kuro ištraukimas, išvalymas 
ir paruošimas eksploatacijai. 
Užvedimas išsikrovus 
akumuliatoriui. Tel. 8 604 86 441. 
Rokiškis
• Kelmų gręžimas nesuardant 
aplink esančios žemės paklotės. 
Toks kelmų naikinimo būdas labai 
patogus, nes po kelmo išgręžimo 
lieka tik nedidelė duobė, kurią 
užpili žemėmis arba sodini kitą 
medelį. Visa aplink esanti pievutė 
tvarkinga, neišdraskyta. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 695 00 462.  
Rokiškis

PERKA

• St
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Lapkričio 10-oji, 
antradienis, 
46 savaitė

Iki Naujųjų liko 51 diena
Pasaulinė mokslo diena 

taikai ir vystymuisi
Tarptautinė buhalterių ir 

auditorių diena
Saulė teka 7.39 val., 
leidžiasi 16.26 val. 

Dienos ilgumas 8.47 val. 
Mėnulis – delčia.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Andrius, Dainius, Evelinas, 
Galvinas, Galvainė, Galvyda, 
Galvydas, Galvydė, Leonas, 
Vaišvilta, Vašviltas, Vaišviltė.

Rytoj:  Anastazija (Nastė), Dagnė, 
Martinjonas, Martyna, Martynas, 
Martys, Menas, Milvydė, Vyginta, 

Vygintas, Vygintė, Vygirda, 
Vygirdas, Vygirdė.

Poryt:  Alvė, Alvilas, Alvilė, 
Ašmantas, Irvaidas, Irvaidė, Irvainas, 

Irvainė, Irvyda, Irvydas, Kristinas, 
Renata, Teodoras.

Dienos citata
„Sunkiausia pergalė –

 save pergalėti“ 
(B. P. Kalderonas).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

461 m. mirė popiežius ir 
katalikų šventasis, kanoni-
zuotas 1754 metais, Leonas I 
Didysis.

1483 m. gimė vokiečių 
dvasininkas reformatorius ir 
protestantizmo pradininkas 
Martynas Liuteris.

1928 m. Japonijos impe-
ratoriumi tapo Hirohitas. Jis 
Tekančios saulės šalį valdė iki 
savo mirties 1989 metais.

1938 m. mirė pirmasis 
Turkijos prezidentas nuo 
1923 metų ir modernios pa-
saulietinės valstybės įkūrėjas 
Mustafa Kemalis Atatiurkas.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1791 m. karaliaus Stanislovo 
Augusto pasirašyta privilegija 
Punia įgijo Magdeburgo teises.

1922 m. Vatikanas teisiškai 
pripažino Lietuvos valstybę.

1994 m. Aukščiausiojo Teis-
mo baudžiamųjų bylų kolegija 
paskelbė nuosprendį žurnalisto 
Vito Lingio žudikams. Vienas jų 
- Borisas Dekanidzė - nuteistas 
išimtine mirties bausme sušau-
dant.

Post scriptum
Ne tau vienam saulė šviečia.

LAISVALAIKIS Soti vištienos ir moliūgų sriuba
Ingredientai: 
• 1 litras vandens
• 600 gramų moliūgų (pa-
prasto lietuviško)
• 400 gramų vištienos filė
• 200 mililitrų grietinėlės (ar 
kokosų pieno)
• du svogūnai
• viena vidutinio dydžio bulvė
• viena didesnė morka
• 2 šaukštai aliejaus
• 3 skiltelės česnako
• du lauro lapai
• pagal skonį pipirų
• pagal skonį druskos
• pagal skonį saldžiosios pa-

prikos miltelių
Gaminimas:
Vištieną nuplauti, dėti į puodą ir užpilti vandeniu. Dėti pipirų, vieną nuluptą (nes-
mulkintą) svogūną, lauro lapus ir dvi skilteles česnako. Užvirti ir virti apie 20 minučių. 
Tada pagardinti druska ir virti dar 10 minučių. Iš sultinio išimti vištieną, atidėti, o 
sultinį perkošti. Švariame puode įkaitinti aliejų. Jame apkepinti kubeliais smulkintą 
likusį svogūną iki auksinės spalvos. Dėti smulkiai kapotą česnaką ir pakepinti apie 
minutę, kol paskleis malonų kvapą. Sudėti griežinėliais pjaustytą morką, nuskustą ir 
stambiais kubeliais pjaustytą bulvę ir viską 2-3 minutes pakepti. Tuomet sudėti kube-
liais smulkintą moliūgą ir dar porą minučių apkepinti. Viską užpilti sultiniu, užvirinti 
ir virti apie 20 minučių. Tada sriubą sutrinti elektriniu trintuvu. Pagal skonį pagardinti 
druska, paprikos milteliais ir pipirais. Vištieną išskirstyti šakutėmis arba supjaustyti 
nedideliais gabalėliais. Sudėti į sriubą, supilti grietinėlę ir dar kartą užvirinti. Patie-
kiant tinka pabarstyti žalumynais. Grietinėlė tinka tiek riebi, tiek liesesnė. Jos kiekį 
galite koreguoti savo nuožiūra. Jeigu nevartojate pieno produktų, grietinėlę galite 
keisti kokoso pienu.

qNaujienos
qSkelbimai
q Video 
ir fotogalerijos

www.rokiskiosirena.lt
kondensatorius, reles, magnetinius 
paleidėjus, skaičiavimo-matavimo, 
telekomunikacijų techniką, 
kompiuterius, jungtis, kontaktus, 
oscilografus, dažnometrius, 
savirašius, racijas ir kt. Pasiimu iš 
namų. Tel. 8 606 84 377.  
Rokiškis
• Pirksiu sodo traktoriuką, bulvių 
sodinamąją, kasamąją vienos vagos, 
frezą, vagotuvą, dviejų vagų plūgelį 
T-25, mulčerį.  
Tel. 8 674 53 910. Rokiškis
• Perku 50-70 l nerūdijančio plieno 
talpą - puodą, boilerį, alaus statinę 
ar kitos formos talpą.  
Tel. 8 605 22 105. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Sportinį, naudotą vežimėlį. 
Išsamesn informacija telefonu. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 646 29 286. 
Rokiškis
• Sportinius batukus. Šviečia 
septyniomis skirtingomis spalvomis 
arba mirksi. Nauji, yra USB 
kroviklis. Dydžiai: 33 ir 37. Kaina 
22 Eur. Tel. 8 620 38 158.  
Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Įvairius svarmenis (štangas).  
Tel. 8 612 21 255. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Įvairaus pjovimo medieną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Lapuočių medienos dailylentes. 
Tel. 8 699 33 786.  
Rokiškis
• Dvejas naudotas buto duris, 
vienos durys su stiklu. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis

Kitų metų valdžios rodikliai gali būti prastesni nei planuojama
Sauliaus Skvernelio Vyriausy-

bės parengtame 2021 metų biudže-
to projekte planuojami kitų metų 
valdžios rodikliai gali būti pras-
tesni, nes kyla rizikų tiek dėl pla-
nuojamų pajamų, tiek dėl išlaidų, 
perspėja Lietuvos bankas (LB).

LB parengtame 2021 metų biu-
džeto vertinime, kurio kopiją turi 
BNS, pabrėžiama, kad kitąmet val-
džios sektoriaus deficitas gali būti 
didesnis, jeigu nebus gauta visa nu-
matyta dotacijų iš Europos Sąjungos 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonės (angl. Recovery 
and Resilience Facility, RRF) suma, 
bet bus išleista visa Ateities ekono-
mikos DNR plane numatyta suma. 

Taip pat yra rizikų, kad nebus 
gauta pajamų iš šiemet atidėtų mo-
kesčių grąžinimo, o valdžios išlaidos 
bus didesnės nei planuojama, taip pat 
jei pandemijai ir jos pasekmėms su-
valdyti reikės daugiau lėšų. 

Rizikų kyla ir dėl efektyvaus 
skolintų lėšų panaudojimo, ypač su-
sijusių su DNR plano įgyvendinimu, 
teigia LB.

Anot LB, numatoma, kad 2021 
metais išlaidos naujoms DNR plano 
priemonėms sieks 1,6 mlrd. eurų (3,2 
proc. BVP), iš jų pusė – 813 mln. 
eurų (1,6 proc. BVP) bus finansuoja-
ma RRF lėšomis, tačiau RRF ir dota-
cijų sumos atskiroms šalims kol kas 
nėra patvirtintos.

Be to, net ir ES šalims susitarus, 
siūlomi DNR plano projektai gali 
neatitikti RRF vertinimo kriterijų. 
Negavus planuoto finansavimo iš 
RRF, projektai turės būti finansuo-
jami iš kitų šaltinių – nuosavomis, 
skolintomis, ES struktūrinės paramos 
lėšomis.

LB skaičiavimais, jei kitąmet ne-
būtų gauta apie 20 proc. planuojamos 
sumos iš RRF, o DNR plano projektai 
vis tiek būtų vykdomi, valdžios de-
ficitas būtų apie 0,3 punkto didesnis 
ir sudarytų 5,3 proc. BVP. Be to, iš 
RRF negautų lėšų suma gali būti dar 

didesnė ir lemtų reikšmingesnį val-
džios deficitą. 

„Rizika sumažėtų, jeigu būtų 
įtvirtinta nuostata, kad projektai, 
kuriuos numatoma finansuoti RRF 
lėšomis, galėtų būti pradėti įgyven-
dinti tik gavus jų finansavimo iš RRF 
patvirtinimą. Tačiau tokiu atveju 
Ateities ekonomikos DNR planas 
tokia apimtimi, kaip buvo planuota, 
nebūtų įgyvendinamas“, – rašoma 
LB išvadoje.

Joje taip pat pažymima, kad nors 
DNR plane pasirinktos ilgalaikių in-
vesticijų kryptys iš esmės yra teisin-
gos, tačiau itin svarbu, kad jas atitik-
tų ir projektų turinys, o pagrindinis 
ilgalaikių investicijų kriterijus turėtų 
būti ne greitis, o kokybė.

Pasak centrinio banko, taupant 
ribotus valstybės finansus, pirmeny-
bė turi būti teikiama investicijoms į 
švietimą ir žmogiškąjį kapitalą – tai 
pritrauktų užsienio investicijų, didin-
tų užimtumą ir skatintų aukštesnės 
pridėtinės vertės eksportą.

LB vertinimu, pajamos iš mokes-
čių atidėjimų grąžinimo 2021 metais 
gali būti mažesnės nei planuojama. 
Projektuose numatyta, kad apie ke-
tvirtadalį skolos iš pagrindinių mo-
kesčių (PVM, GPM, pelno) nebus 
gauta iš viso, o likusi suma bus grą-
žinta per 1–3 metus.

Mokesčių mokėtojai dėl vers-
lo suvaržymų šiemet susidariusias 
skolas be palūkanų galės sumokėti 
per dvejus metus arba, jei finansinė 
situacija sudėtinga, – per penkerius 
metus, tačiau tokiu atveju nuo 2023 
metų jau būtų skaičiuojamos palū-
kanos.

„Mokesčių mokėtojai turės gali-
mybę paprašyti pirmąją įmoką nukelti 
vieniems metams. Manome, kad te-
besitęsiančios pandeminės situaci-
jos sąlygomis įmonių, kurios norės 
pasinaudoti šia galimybe, dalis gali 
būti didelė, todėl reikšmingesnė dalis 
atidėtų mokesčių grąžinimų bus gauta 
tik 2022 metais“, – perspėja LB.

 2021 metų valdžios deficitas gali 

būti 0,5–1,2 punkto prastesnis – 5,5–
6,2 proc. BVP, nes gali reikėti dau-
giau lėšų suvaldyti pandemiją ir jos 
pasekmes. Dabar kovai su pandemija 
2021 metams suplanuotos lėšos yra 
gerokai mažesnės nei išlaidos, patir-
tos šiemet, todėl jas gali tekti didinti. 

„Atsižvelgiant į besitęsiančią 
pandeminę situaciją, būtų tikslin-
ga biudžete numatyti lėšas, kurių 
prireiktų fiskalinėms priemonėms, 
kurios automatiškai galioja esant 
ekstremalios padėties arba karantino 
režimams, nes tikėtina, kad jos bus 
patirtos“, – teigia LB.

LB vertinimu, nepasitikėjimo fi-
nansų sistemos stabilumu rizika yra 
padidėjusi ir dėl planuojamo 2021 
metų valdžios deficito ir gerokai 
išaugsiančios skolos, tačiau ji yra 
valdoma, nes mažų palūkanų aplinka 
sudaro prielaidas finansuoti deficitą 
mažesnėmis išlaidomis. 

„Tai nereiškia, kad papildomas 
skolinimasis nekelia jokios rizikos. 
Tyrimai rodo, kad dažni atvejai, kai 
palūkanos staigiai ir labai pakyla, o 
tai gali greitai padidinti finansavimo-
si sąnaudas. Be to, esant dideliam ne-
apibrėžtumui dėl pandemijos plitimo 
ir trukmės, lėto ekonomikos augimo 
periodas gali užsitęsti, tai dar labiau 
didintų valdžios sektoriaus deficitą“, 
– pabrėžia LB.

Anot centrinio banko, biudžeto 
projekte numatytų naujų priemonių 
– išmokų vaikams didinimo, dides-
nio atlygio biudžetininkams, pensijų 
didinimo ir kitų – poveikis kainoms 
bus ribotas ir 2021–2023 metais vi-
dutinę metinę infliaciją padidins apie 
0,2 proc. punkto.

LB išvada dėl numatomų 2021 
metų biudžeto rodiklių galimo po-
veikio pasitikėjimui finansų sistemos 
stabilumu ir kainų stabilumui turi 
būti pateikta Seimui, kuris jau pradė-
jo biudžeto projekto svarstymą.

2021 metų valstybės, „Sodros“ 
ir PSDF  biudžetus iki Kalėdų turėtų 
patvirtinti jau naujas Seimas.

BNS inform.

Lietuvos oro uostai ketina atleisti 
beveik 50 darbuotojų

Pasaulio aviacijos verslui 
išgyvenant krizę, valstybės 
valdoma bendrovė Lietuvos 
oro uostai dėl sumažėjusių 
veiklos apimčių ketina at-
leisti 48 darbuotojus, pra-
nešė Užimtumo tarnyba. 

Tarnybos atstovė Milda 
Jankauskienė BNS pranešė, 
kad numatoma atleisti 38 avi-
acijos saugumo darbuotojus, 
keturis ugniagesius-gelbėto-
jus ir šešis vairuotojus. Pra-
nešimas, anot jos, pateiktas 
tarnybos Vilniaus departa-
mentui.     

„Sodros“ duomenimis, 
įmonėje dabar dirba 611 
žmonių.  

Bendrovė Lietuvos oro 

uostai, valdanti Vilniaus, 
Kauno ir Palangos oro uos-
tus, dėl koronaviruso krizės 
pirmąjį pusmetį patyrė 1,968 
mln. eurų grynųjų nuostolių, 
jos pajamos buvo 11,665 
mln. eurų (du kartus mažiau 
nei pernai). Vien aviacinės 
veiklos pajamos smuko 2,1 
karto iki 7,263 mln. eurų. 

Šiuo metu lėktuvai iš 
Lietuvos ir į ją skraidina 
32 kryptimis, tačiau šis 
skaičius nuolat kinta. Prieš 
metus buvo 80 krypčių. 
Bendras keleivių srautas 
per metus – spalį, palyginti 
su pernai spaliu – smuko 88 
proc., o skrydžių skaičius – 
62 proc.

BNS inform.

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

AVINAS. Sa-
vaitė kupina įdo-
mių ir svarbių 
įvykių. Turėsite 

daug svarbių ir neatidėliotinų 
reikalų technologijų, finansų, 
dokumentų srityse. Jei esate 
vieniši, tikėtina, kad savaitės 
viduryje sutiksite žmogų, su 
kuriuo užsimegs šilti ilga-
laikiai santykiai. Jūsų lauks 
staigmenos: namuose, darbe, 
netgi gatvėje. Kiekvieną die-
ną jūsų nuotaika vis gerės, 
gali kilti netgi noras išeiti iš 
konforto zonos, pavyzdžiui, 
laikytis dietos, imti sportuo-
ti, užsiimti savišvieta. Darbo 
srityje sėkmės laidu bus tiks-
lumas ir punktualumas. Todėl 
kruopščiai planuokite darbus, 
naudokitės planavimo progra-
mėlėmis. Palankiausia savai-
tės diena – trečiadienis.

JAUTIS. Ak-
tyviai imsitės 
nebaigtų dar-
bų. Klausykitės 

draugų, artimųjų patarimų, 
nebijokite pažindintis su ap-
linkiniais, ypač svarbu nepra-
leisti progos susipažinti su 
veikliais, įtakingais asmeni-
mis. Nustebins jų bendravimo 
paprastumas, draugiškumas, 
šiluma. Savaitės viduryje 
reikės griežčiau kontroliuoti 
savo finansus. Neišlaidaukite 
net smulkmenose, nes ateityje 
laukia labai svarbios išlaidos. 
Savaitė dovanos labai ryškių, 
įsimintinų emocijų. Naudoki-
tės tuo, pasisemkite įspūdžių 
ir idėjų. Nebijokite žmonėms 
demonstruoti savo žinių ir 
talentų. Puikus metas keistis: 
atnaujinti šukuoseną, gardero-
bą. Savaitgalį neatsipalaiduo-
kite – ieškokite naujų veiklos 
perspektyvų. Palankiausia sa-
vaitės diena – ketvirtadienis, 
nepalankiausia – šeštadienis.

DVYNIAI. Šią 
savaitę nerizikuo-
kite, nes greičiau-
siai pateksite į ge-

rai paspęstas pinkles. Savaitės 
vidurys – svarbių sprendimų 
metas. Prieš pranešdami apie 
jį, gerai apgalvokite savo 
žodžius. Darbus planuokite 
tiksliai. Tik taip sugebėsite 
pasiekti daugybę savo supla-
nuotų tikslų, išspręsti užduo-
tis. Šeštadienį tikėkitės stai-
gmenos, kuri jus nustebins ir 
sujaudins. Savaitgalį leiskite 
ramiai, pageidautina, su myli-
mu žmogumi. Geriausi poilsio 
būdai: romantiška vakarienė, 
filmo peržiūra. Skirkite laiko 
asmeniniam tobulėjimui, skai-
tykite knygas. Nepalanki die-
na – sekmadienis. 

VĖŽYS. Teks 
daug bendrauti. 
Neatmetama gali-
mybė, kad atnau-

jinsite santykius su seniai pa-
mirštu draugu ar mylimuoju. 
Nevenkite ir naujų pažinčių, 
ateityje jos bus labai perspek-
tyvios. Darbe pavyks gerokai 

Astrologinė prognozė savaitei 
sustiprinti savo įtaką kolegų 
akyse. Jus labiau gerbs. Tad 
jei teisingai išnaudosite tą 
pagarbą, vėliau galite tikėtis 
karjeros šuolio, didesnio at-
lyginimo. Norint to pasiekti, 
reikia nevengti iniciatyvos. O 
štai jei jaučiate, kad kažko ne-
suprantate, kažkurioje srityje 
nesate kompetetingas – nė ne-
sugalvokite tokių darbų imtis. 
Iki šių metų pabaigos neverta 
imtis sunkaus fizinio darbo, 
intensyvios sportinės veiklos. 
Tik intelektualinė veikla atneš 
naudos ir turės perspektyvų. 
Savaitgalį patartina leisti su 
knyga ir kavos puodeliu. Ne-
sėkminga diena – trečiadienis. 

LIŪTAS.  Bū-
site savimi labai 
patenkinti, nes 
dėjote daug pa-

stangų sėkmei ir finansinei 
gerovei pasiekti. Dabar me-
tas demonstruoti savo blaivų 
protą, racionalumą, gebėjimą 
skaičiuoti. Tikslams siekti pa-
naudokite ir savo žavesį bei 
charizmą. Būkite sąžiningi 
sau. Nesiimkite per sunkios, 
alinančios fizinės ir intelek-
tualinės veiklos. Palanku pla-
nuoti kad ir trumpalaikes atos-
togas. Reikia pakeisti aplinką, 
pasisemti jėgų. Pasikvieskite 
į svečius draugus, su kuriais 
norėtumėte atnaujinti santy-
kius. Laukite netikėtos geros 
žinios. Apskritai, savaitė la-
bai sėkminga. Tik nesivelkite 
į avantiūras. Palankus metas 
atsikratyti žalingų įpročių. Sė-
kminga diena – penktadienis, 
nesėkminga – sekmadienis. 

M E R G E L Ė . 
Savaitė bus kupina 
smulkių problemų, 
kurias reikės bū-

tinai išspręsti. Prarasite daug 
laiko ir jėgų. Todėl pagalvo-
kite apie sveikatą, santykius, 
namų atmosferą. Savaitės vi-
duryje niekam neskolinkite 
pinigų. Neprisiimkite svarbių 
įsipareigojimų, ypač jei jie – 
ne jūsų. Tiems, kurie prašys 
jūsų pagalbos, skirkite laiko, 
patarimų, bet ne pinigų. Sa-
vaitės pabaigoje venkite tar-
nybinio romano: į gerą tokie 
santykiai neveda. Nesėkmin-
ga diena – ketvirtadienis.

S VA R S T Y -
KLĖS. Būsite 
labai aktyvūs, 
kiekviena diena 

bus suplanuota iki smulkme-
nų. Džiugins bendravimas su 
draugais. Peržiūrėkite savo 
racioną ir daugiau dėmesio 
skirkite sveikai mitybai. Teks 
kovoti ir su savo nuotaika. Jei 
užklups negatyvo banga, il-
sėkitės, skaitykite, klausykite 
mėgiamos muzikos. Savait-
galį neužsisėdėkite namuose. 
Bendraukite su draugais, kad 
ir virtualiai. Sėkminga diena 
–  penktadienis.

S K O R P I O -
NAS. Savaitė bus 
labai sėkminga. 

Daugiausia gerų naujienų bus 
asmeniniame gyvenime. Žmo-
gus, esantis šalia, labai laukia 
jūsų švelnumo ir dėmesio. Jei 
tenkinsite jo poreikius, turėsi-
te ilgalaikius laimingus santy-
kius. Darbe jūsų iniciatyvos 
ir projektai patiks vadovybei, 
tad laukite ir paaukštinimo, ir 
finansinės naudos. Šeštadienį 
verta praleisti su antrąja puse. 
Maloniai praleistas laikas leis 
sustyguoti mintis. Nepalanki 
diena – penktadienis.

ŠAULYS. Jus 
sups apkalbos ir 
gandai. Geriausias 
būdas su jomis 

kovoti – ignoruokite. Jei to 
nedarysite, sugadinsite san-
tykius arba su svarbiais žmo-
nėmis, arba su mylimuoju. 
Teks išgirsti ir ne pačių malo-
niausių komentarų apie save. 
Nekreipkite dėmesio, jokiu 
būdu nesivelkite į konfliktus. 
Tačiau nemaloni, erzinanti 
situacija sekins jėgas. Jei gali-
te, pasiimkite išeiginę ar bent 
apribokite veiklą, nesiimkite 
papildomos veiklos. Savait-
galį leiskite tik su pačiais ar-
timiausiais žmonėmis. Nepa-
lanki diena – ketvirtadienis, 
sėkminga – sekmadienis.

OŽIARAGIS. 
Gausite viliojančių 
pasiūlymų. Tačiau 
gerai juos apgal-

vokite, nepulkite stačia galva į 
nuotykius. Nekreipkite dėme-
sio į aplinkinius, nekritikuo-
kite. Susitelkite į save ir savo 
darbą. Įtampa gerokai pakirs 
sveikatą, todėl sekite savo 
mitybą, pailsėkite, antraip su-
lauksite nervinių sutrikimų. 
Darbe galite sulaukti žinios 
apie papildomas pajamas. O 
vienišiai gali tikėtis susirasti 
mylimąjį. Palanki diena – an-
tradienis. 

VA N D E N I S . 
Griežtai ribokite 
savo išlaidas, an-
traip neišvengsite 

didelių finansinių problemų. 
Nesitikėkite, kad pinigų už-
teks visiems suplanuotiems 
pirkiniams. Sekmadienis bus 
sunki diena, tačiau, jei pasi-
stengsite, ir ji bus nebloga. 
Nepraleiskite galimybių, ku-
rios tą dieną atsiras. Palanki 
diena – ketvirtadienis, nesė-
kmingiausia savaitės diena – 
sekmadienis. 

ŽUVYS. Netin-
gėkite, ir atsivers 
puikios karjeros 
p e r s p e k t y v o s . 

Imkitės naujų projektų ir ne-
trukus džiaugsitės puikiais 
jų rezultatais. Jei teisingai 
dėliosite prioritetus ir laiku 
kreipsitės pagalbos, pavyks 
nuveikti daug ir svarbių dar-
bų. Asmeniniame gyvenime – 
kardinalių permainų, susijusių 
su gyvenamąja vieta, metas. 
Galbūt metas įkurtuvėms. Sė-
kmingiausia savaitės diena – 
antradienis.

PRO MEMORIA
Pandėlio seniūnija:
ELENA PRAKOPIENĖ 1933-07-01 - 2020-11-02
VIRGINIJUS INČIŪRA 1963-03-17 - 2020-11-03
ALGIRDAS JONAS GREVIŠKIS 1946-04-19 - 2020-11-06
Kaimiškoji seniūnija:
PETRAS ŠEDYS 1922-12-04 - 2020-11-04
VLADISLOVAS DZIKAVIČIUS 1940-05-22 - 2020-11-04

Japonijos imperatoriaus brolis paskelbtas 
pirmuoju žmogumi eilėje į sostą

 Japonijos imperatoriaus 
Naruhito jaunesnysis brolis 
Fumihito per tradicines ap-
eigas rūmuose buvo oficia-
liai prisaikdintas pirmuoju 
žmogumi eilėje į Chrizante-
mų sostą.

Ceremonija dėl koronavi-
ruso pandemijos buvo atidė-
ta septyniems mėnesiams ir 
buvo gerokai kuklesnė.

54 metų princo, dažniau 
vadinamo Akishino, prisaik-
dinimo ceremonija užbaigė 
visą virtinę sosto perdavimo 
ritualų, kurie buvo pradėti 
pernai gegužę, kai Naruhito 
įžengė į sostą atsistatydinus 

jų 86 metų tėvui Akihito.
Japonijos imperatoriaus 

rūmų garbiausiame Pušų 
kambaryje 60-metis Naruhi-
to oficialiai paskelbė savo 
jaunesnįjį brolį seniausios 
pasaulyje monarchijos sosto 
įpėdiniu.

Šią ceremoniją iš pradžių 
ketinta surengti balandžio 19 
dieną, tačiau ją teko atidėti 
Japonijos vyriausybei išlei-
dus įsaką dėl nepaprastosios 
padėties šalyje, susijusios su 
koronaviruso pandemija. Se-
kmadienį surengta ceremonija 
tetruko vos 15 minučių, o jos 
dalyvių skaičius buvo suma-
žintas nuo pirminių 350 iki 50.

Dabar eilėje į Japonijos 
imperatoriaus sostą be impe-
ratoriaus jaunesniojo brolio 
yra tik jo 14-metis sūnus Hi-
sahito, nes Naruhito aštuo-
niolikmetė duktė Aiko ir sos-
to įpėdinio dukterys Mako 
ir Kako į sostą pretenduoti 
negali, nes yra moterys.

2005 metais Japonijoje 
svarstyta moterų imperatorių 
galimybė, tačiau 2006-aisiais 
gimė Hisahito ir šis klausimas 
buvo pamirštas. Visuomenės 
paklausos rodo, kad dauguma 
šalies gyventojų pritaria mo-
terų imperatorių idėjai. Be to, 
Aiko šalyje yra itin populiari.

BNS inform.

Už triukšmo pažeidimus grės griežtesnė atsakomybė
Už triukšmo pažeidi-

mus grės griežtesnė atsa-
komybė, nusprendė Sei-
mas.

Parlamento priimti 
Administracinių nusižen-
gimų kodekso pakeitimai 
baudas už Triukšmo val-
dymo įstatymo pažeidimus 
nuo sausio didina dvigubai.

Triukšmo valdymą re-
glamentuojančių įstatymų 

nevykdymas ar pažeidimas 
užtrauks baudą nuo 100 iki 
600 eurų, vietoje dabartinių 
50–300 eurų.

Už pakartotinį nusižengi-
mą grės bauda nuo 500 iki 1 
tūkst. eurų, vietoje 280–600 
eurų, pranešė Seimo Ryšių 
su visuomene skyrius.

Savivaldybių tarybų pa-
tvirtintų triukšmo prevenci-
jos viešosiose vietose taisy-
klių nesilaikymas užtrauks 

baudą nuo 150 iki 600 eurų, 
vietoje dabartinių 80–300 
eurų. Už pakartotinį nusi-
žengimą grės nuo 500 iki 
1 tūkst. eurų bauda, vietoje 
300–600 eurų.

Kaip pažymima doku-
mento aiškinamajame rašte, 
tikimasi, kad baudų didini-
mas sumažins triukšmą ir 
turės teigiamos įtakos gy-
ventojų poilsio kokybei.

BNS inform.

Patvirtinta Lietuvos kariuomenės 
Specialiųjų operacijų pajėgų vėliava

Krašto apsaugos mi-
nistras Raimundas Karo-
blis patvirtino Lietuvos 
kariuomenės Specialiųjų 
operacijų pajėgų (SOP) 
vėliavą, pranešė SOP. 

SOP buvo pradėtos 
formuoti 1995 metais, o 
2008-aisiais balandžio pra-
džioje tapo ketvirtąja Lie-
tuvos kariuomenės pajėgų 

rūšimi.„Laisvės kovotojų 
naudotos taktikos ir kovos 
metodai atspindi daugelį 
šiuolaikinių specialiųjų ope-
racijų principų ir elementų, 
todėl Vyčio kryžiaus simbo-
lis, kuris anuomet suvienijo 
Lietuvos laisvės kovų sąjūdį, 
šiandien tapo mūsų pajėgas 
vienijančiu ir motyvuojančiu 
ženklu,“ – pranešime teigė 
pajėgų vadas pulkininkas  

Mindaugas Mažonas.
 SOP pagrindinės užduo-

tys yra specialioji žvalgyba, 
tiesioginiai veiksmai ir ka-
rinė parama.

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

bent vieną privalomą valandos 
trukmės pasivaikščiojimą.

***
Kaimas. Ruduo. Ant ežios 

sėdi vyrukas, rūko. Jo žmona 
kasa bulves jis sako:

– Pagimdytum man sūnų, 
turėčiau pagalbininką.

– Kurgi ne. Dviese ant ežios 
rūkytumėt.

***
Kad nešaltų, žiemai 

Buratinas apaugdavo 
samanomis.

***
Dvasininkas bara dailininką:
– Sūnau mano, kodėl jūs 

taip nupiešėt angelus. Kur jūs 
matėt angelus su batais?

– Šventasis tėve, o kur jūs 
matėt angelus be batų?

***
Naujasis rusas atėjo į darbą 

su mėlyne paaky. Korešai 
klausia, kaip jis ją užsidirbo, 
kai jį saugo visa apsaugos 
firma.

– Žmona įstatė, – atsakė 
nukentėjusysis. – Ji sugalvojo 
savo senus drabužius 
padovanoti badaujančioms 
šeimoms. O aš pasakiau, kad 
jei tie drabužiai jiems tiks, ta ne 
tokie jie jau ir badaujantys.

***
– Ar prisiekiate sakyti tiesą, 

tik tiesą, ir nieko, išskyrus 
tiesą?

– Ką čia bepasakysi, tamsta 
teisėjau, kai tokie apribojimai.

***
Skelbimas: „Ieškau 

nusivylusios moters, kuri 
nori atkeršyti vyrui ir būtų 
pasiruošusi man parduoti jo 
žvejybos įrankius už pusę 
kainos“.

***
Užrašas oro uosto angare: 

„Mechanike, jei lėktuvas 
nenutūps, tu sėsi“.

***
Skundžiasi vienas draugas 

kitam:

– Jūsų hobis?
– Kulinarija.
– Gaminate?
– Ėdu.
***
Žmona budina vyrą vidury 

nakties:
– Klausyk, girdi, pelė 

cypia.
– Ir tu nori, kad aš ją 

sutepčiau?
***
Kuo skiriasi karo inžinierius 

nuo įprastinio?
– Karo inžinierius kuria 

karinę techniką, o tiesiog 
inžinierius – taikinius.

***
Vagių iš butų profsąjunga 

siūlo įvesti karantino pataisas: 

8-699-606608-699-60660

DIENOS BBQ! DIENOS BBQ! 

Užsakymai į namus tel.
Darbo dienomis 11-15 val.Darbo dienomis 11-15 val.

www.rokiskiosirena.lt

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Lapkričio 10 d. Naktį 4

Dieną 9
ŠV,  
1-5 m/s

Lapkričio 11 d. Naktį 2
Dieną 7

P,
1-5 m/s

Lapkričio 12 d. Naktį 2
Dieną 6

PR, 
1-5 m/s

Orų prognozė lapkričio 10-12 d.

– Žinai, žmona tik apie 
skudurus ir tekalba. Ištisas 
dienas tik apie skudurus ir 
skudurus. Vis aiškina, kad aš 
skuduras, nieko neuždirbu, ir 
taip toliau...

***
– Alio, čia gaisrinė?
– Taip.
– Nežinau, kur skambinti. 

Matote, čia mušasi gydytojas ir 
policininkas...

***
Blondinė teiraujasi egzotinių 

gyvūnų parduotuvėje:
– Kiek kainuoja šis vėžlys?
– 300 eurų.
– Oi, koks brangus... O jei 

imčiau be dėklo?
***
Pribėga Petriukas prie 

senelio ir prašo jo:
– Seneli, duok pinigų, iš 

pensijos atiduosiu!
Senelis sutrinka ir klausia 

Petriuko:
– Iš kokios pensijos?
– Kaipgi iš kokios, iš 

močiutės! – nekantriai atsako 
jam Petriukas.

***
Tėtis renka dukrai dovaną 

gimtadienio proga. Pardavėjas 
siūlo jam įvairias Barbes:

– Štai netekėjusi Barbė 
už 22 eurus. O čia ištekėjusi 
Barbė. Jos kaina 27 eurai. 
Pažvelkite ir į išsiskyrusią 
Barbę tik už 680 eurų.

Tėtis stebisi:
– O kodėl šita lėlė tokia 

brangi?
– Nes kartu su ja jūs gausite 

tokius priedus, kaip Keno 

automobilis, Keno grotuvas, 
Keno ponis ir Keno namas.

***
– Man labai nepatinka jūsų 

kosulys, – sako gydytojas.
– Atleiskite, daktare, 

gražiau neišeina.
***
– Einu į parduotuvę, gal 

tau paimti ko nors skanaus? – 
klausia žmona.

– Žinoma, paimk, tik 
atsargiai - gatvėje slidu, 
nesudaužyk grįždama butelio.

***
Pas lordą į svečius atėjo 

kitas lordas. Duris atidarė 
liokajus:

– Pone Smitai, praneškite 
lordui Džeimiui, kad aš 
atvykau.

– Deja, lordas Džeimis 
išvyko į laidotuves.

– O kada jis grįš?
– Bijau, kad nesulauksit.
– Kodėl?
– Jis, sere, išvyko karste.
***
Karius moko šokti su 

parašiutu. Vienas nusileido 
pievoje, o ten babytė karvę 
melžia. Ji klausia:

– Tai kaip, vaikeli, tavo 
pirmasis šuolis?

– Iš kur žinot, kad 
pirmasis?

– Iš kerzinio bato žymės 
ant tavo užpakalio, vaikeli.

***
– Petriuk, kodėl tu taip 

smulkiai rašai diktantą?
– Kad klaidų mažiau 

matytumėte, tamsta 
mokytoja.

BUITINĖ TECHNIKA

• Naudotą džiovyklę Beko. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 610 35 424. 
Rokiškis
• Mažai naudotą lašelinį kavos 
virimo aparatą Bosch TKA 6033. 
Pridedu daugkartinį filtrą. Kaina 17 
Eur. Tel. 8 675 00 301.  
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Kelis kartus avėtas basutes. Kaina 
5 Eur. Tel. 8 615 16 534.  
Rokiškis
• Aukštakulnius batelius (9 cm). 38 
dydis, avėti vieną kartą, be defektų. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 610 49 507. 
Rokiškis
• Drabužius urmu. Tinkantys 

prekybai, kilogramo kaina 0.60 Eur. 
Tel. 8 676 90 299. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanojami 4, meilūs, judrus 
kačiukai. 2 katytės didesnės ir 2 
kačiukai mažesni. Daro į dėžutę, 
valgo viską. Galime atvežti.  
Tel. 8 679 02 880.  
Rokiškis

• Dovanoju jurginų gumbus.  
Tel. 8 654 89 873. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Veikiantį žaidimų kompiuterį. 
Kaina 65 Eur. Tel. 8 674 54 495. 
Rokiškis
• Puikiai veikiantį nešiojamąjį 
kompiuterį HP. baterija veikia ilgai. 
defektų nėra. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 623 02 342. Rokiškis
• Mažai naudotą ir puikiai 
veikiantį Samsung monitorių, 17 
colių įstrižainė. Monitoriuje yra 
kompiuterio VGA ir elektros 230 V 
jungtis. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 623 12 579. Rokiškis
• Naudotą monitorių Philips 226V. 
21.5 colių . Kaina 43 Eur.  
Tel. 8 675 00 301. Rokiškis


