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Kaimyniniame rajone – 
melagiena: bandoma
parduoti vakciną nuo 
covid-19

Nekantriai laukta vak-
cina nuo covid-19 kol kas 
skiepijami medikai. Ir tai 
jos užtenka ne visiems. To-
dėl šia situacija suskubo 
naudotis sukčiai: kaimyni-
niame Biržų rajone, skel-
bimų grupėje policija už-
fiksavo melagieną: moteris 
dalijosi skelbimu, neva gali 
gauti vakcinos iš JAV, kur 
esą dirba jos sesuo. Policija 
įspėja nesusigundyti tokiais 
skelbimais: net jei vakcina 
ir būtų tikra, jos siuntimui 
ir laikymui reikalingos spe-
cialios sąlygos. Tad susigun-
džiusieji rizikuoja ne tik 
prarasti pinigus, pirkdami 
neaiškios kilmės produktus, 
bet ir pakenkti sveikatai.

„Iš karto sakome kad šis 
skelbimas yra NETIKRAS.

Jo paskelbimo priežastys 
gali būti įvairios, tačiau pagrin-
dinės dvi yra: paprasčiausias 
bandymas sukčiauti ieškant 
patiklių žmonių, arba bandy-
mas skleisti nepasitikėjimą 
valstybės institucijų veikla.

Skelbimo nuotraukoje pa-
vaizduota kompanijų ,,BioN-
Tech“ ir ,,Pfizer“ sukurta vak-
cina ,,Comirnaty". Ši vakcina 
turi būti laikoma ir gabenama 

temperatūroje nuo -90 °C iki 
-60 °C, o atšildžius turi būti 
nedelsiant sunaudota.

Net ir esant geriausiems 
norams, nesugadintos vak-
cinos iš Amerikos niekas į 
Lietuvą neatsiųs, nes be spe-
cialios įrangos neįmanoma 
užtikrinti jos laikymui kelia-
mų reikalavimų.

Būkite atsargūs, neužkib-
kite ant tokių skelbimų jauko, 
apie tai informuokite vyres-
nio amžiaus žmones“, – ra-
šoma Biržų rajono policijos 
komisariato puslapyje. .

„Rokiškio Sirena“ prime-
na, kad pirmieji 15 rajono 
medikų nuo covid-19 buvo 
paskiepyti dar prieš Naujuo-
sius. Pirmiausia bus skiepi-
jami medicinos darbuotojai, 
socialinės sferos darbuotojai, 
rizikos grupėms priklausan-
tys asmenys. O vėliau bus 
skiepijami visi norintieji. 

Norintieji skiepytis kvie-
čiami registruotis Pirminės 
asmens sveikatos priežiūros 
centro registratūros telefo-
nais. Kol kas yra skaičiuoja-
mas vakcinos poreikis rajone, 
kad būtų galima planuoti vak-
cinaciją.

„Rokiškio Sirenos“
inform.

Per šventes – nemažai covid-19 atvejų

Gąsdino nepažįstamasis
Neblaivus (nustatytas 0,55 prom. girtumas) vyras (gim. 

1964 m.) pranešė, kad sausio 1 d.  apie 20.30 val. jam į mo-
bilųjį telefoną paskambino nepažįstamas vyras ir grasino. 

Pastebėjo, kad po namų kiemą (Rokiškio r.) vaikšto vyras, 
kuris švietė žibintuvėliu į langus, beldžia į langus ir duris. Vė-
liau pastebėjo, kad nuo garažo durų nuplėštas ir sudaužytas 
šviestuvas su judesio davikliu. Nuostolis – 5 eurai.

Panevėžio VPK inform.

Už kiek rytoj aukcione bus parduotas 
Rokiškio dvaras?

Parduodama beveik tiksli dvaro kopija.                                                                                 Rokiško krašto muziejaus nuotr.

Rokiškio krašto muzie-
jaus paskelbtas dvaro rūmų 
aukcionas ne juokais sutrik-
dė rokiškėnus. Ar rimtai 
muziejui ar rajonui užėjo 
tokia krizė, kad reikia par-
duoti vienu trijų svarbiau-
sių miesto simbolių tapusį 
dvarą? Jei norite tapti dva-
rininku, tą galite padaryti 
trečiadienį, sausio 6-ąją. 
Aukcionas startuos 10 val. 
Rokiškio krašto muziejaus 
facebook paskyroje.

Pardavinėti dvarus – 
istorinė tradicija
Varžytinėse, arba, kaip 

madingiau sakyti, aukcione 
parduodamas dvaras kitados 
buvo įprastas, kasdienis daly-
kas. Abiejų tautų respublikos, 
o vėliau ir carinės okupacijos 
laikotarpiu dvarai, o ypač ma-
žesni dvareliai keliaudavo iš 
rankų į rankas... Nugyveno, 
pragėrė, pralošė kortomis – 
tokios dažniausiai buvo dvarų 
netekimo priežastys. 

Caro okupacijos laikotar-
piu bajorija buvo spaudžia-
ma ekonomiškai, kaip ne-
patikimas elementas: reiktų 
prisiminti, kad carinei val-
džiai priešinosi kiekviena 
bajorų karta: 1794 m. – Tado 
Kosciuškos sukilimas, 1831 ir 
1863 m. – sukilimai prieš caro 
valdžią. Todėl, mažindama 
jos įtaką, bajoriją caro valdžia 
žlugdė ekonomiškai.

Ne ką lengvesni bajorams 
buvo ir Nepriklausomos Lie-
tuvos metai. Po žemės refor-
mos buvo išdalintos dvarų 
žemės, paliekant 80 ha žemės, 
vėliau šis kiekis padidintas iki 
150  ha. Tad ir tarpukariu dva-
rai ir dvareliai keliavo iš rankų 

į rankas. 

Aukcionas išjudino 
rokiškėnus
Vos paskelbus apie dva-

ro aukcioną, kaip pasakojo 
Rokiškio krašto muziejaus 
direktorė Nijolė Šniokienė, 
ėmė skambėti muziejaus dar-
buotojų telefonai. „Susijau-
dinę žmonės klausė, kas gi 
nutiko, kad esame priversti 
griebtis tokio drastiško žings-
nio – parduoti Rokiškio sim-
bolį“, – sakė pašnekovė. 

Ir pasidžiaugė – tokia 
audringa reakcija rodo, kad 
muziejus išties reikalingas 
rajono žmonėms, jie nea-
bejingi muziejaus likimui. 
„Galbūt rajono žmonės ir 
lėšas rinkti būtų pradėję, kad 
dvaras nebūtų parduodamas 
iš varžytinių“, – sakė direk-
torė. Ji pridūrė, kad aukcioną 
sugalvoję krašto muziejaus 
darbuotojai verti didžiausios 
pagyros, už išradingumą ir 
originalumą.

Sukėlė 
nemažai svarstymų
Skelbimas, kad dvaras bus 

parduodamas viešame aukci-
one, pasirodė prieš geras porą 
savaičių. Pradinė dvaro kaina 
– 50 Eur, o mažiausia statymo 
suma – 10 Eur. Aukciono lai-
mėtoju bus paskelbtas asmuo, 
iki 15 val. pasiūlęs didžiausią 
kainą. Skelbimas atrodo labai 
rimtas ir solidus. O ir intriga 
didžiulė: kodėl gi jis parduo-
damas? Juolab tokią simboli-
nę dieną – per Tris karalius, 
kai baigiamas šventinis Ka-
lėdų sezonas, nupuošiamos 
eglutės, kitos dekoracijos?

Kai kas svarstė, kad toks 
aukcionas – simbolinis. Lab-
daros vakaruose dažnai ren-
giami tokie aukcionai: skel-
bamos tariamos kokio nors 
brangaus turto varžytinės, iš 
anksto suprantant, kad jų lai-
mėtojas savininku netaps, tik 
sulauks pagarbos už dosnu-
mą. Surinktos lėšos papras-
tai skiriamos kokiems nors 

kilniems tikslams. Tačiau ši 
versija greitai atkrito: išradin-
gesnieji greitai suprato, koks 
dvaras siūlomas aukcione. 
Žinoma, kad ne tikrasis. O jo 
meduolinė kopija, kurią iške-
pė ir padovanojo Anelė Či-
rūnaitė. Įsigysiantys ją galės 
pelnytai didžiuotis dvarinin-
kais esą: meduolinis statinys 
yra ganėtinai tiksli tikrojo 
dvaro kopija.

Kodėl paskelbtas aukcio-
nas? Mat meduolinis dvaras 
yra įspūdingo grožio. Ir kaip 
sakė vienas aukciono rengėjų 
– muziejininkas Giedrius Ku-
jelis, tiesiog imti ir suvalgyti 
tokį grožį gaila, o užkonser-
vuoti ir saugoti – neįmanoma. 
„Mintį apie aukcioną pamėtė-
jo pati meduolinio dvaro au-
torė“, – sakė pašnekovas.

Už dvarą gautos pajamos 
bus skirtos Rokiškio krašto 
muziejaus augintinių – gulbių 
ir danielių – išlaikymui.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro Rokiškio 
skyriaus vyriausioji spe-
cialistė, laikinai vykdanti 
skyriaus vedėjo funkcijas, 
Daivutė Bulovienė sakė, 
jog nuo gruodžio 31-osios 
rajone nustatyti 61 nauji 
covid-19 atvejai. Nuo epi-
demijos pradžios šiuo vi-
rusu užsikrėtė 1140 rajono 
gyventojų.

Gydomi 602 rajono žmo-
nės, 496-iems jau pavyko 
įveikti ligą. Covid-19 nu-
sinešė 21 rajono gyventojo 
gyvybę, dar tiek pat žmonių 
mirė nuo gretutinių ligų, bet 
buvo užsikrėtę ir covid-19.

Įdomu tai, kad sausio 
3-ąją nefiksuota naujų co-
vid-19 susirgimų rajone. 

Tačiau pašnekovė tei-

gė, kad ligos sutramdymu 
džiaugtis ankstoka: atvejų 
nebuvimas sietinas su tuo, 
kad švenčių metu buvo atlie-
kama kur kas mažiau tyrimų.

Pasak D. Bulovienės, dau-
giausia naujų covid-19 atve-
jų nustatoma šeiminiuose 
židiniuose. 

Židiniais tebelaikomos 

Rokiškio rajono ir Rokiškio 
psichiatrijos ligoninės ir Ro-
kiškio Šv. apaštalo evange-
listo Mato parapijos senelių 
globos namai. Taip pat ir AB 
„Rokiškio butų ūkis“, antsto-
lės I. Bakšienės kontora, dar-
želis-mokykla „Ąžuoliukas“, 
Pirminės asmens sveikatos 
priežiūros centras, Rokiškio 

rajono policijos komisaria-
tas, AB „Rokiškio komu-
nalininkas“, AB „Rokiškio 
sūris“,

Taip pat covid-19 infek-
cijos židinys nustatytas ir 
Skemų socialinės globos na-
muose.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Ieškokite prekybos centruose!

Padaugėjo pranešimų 
apie į autoįvykius patekusius 
laukinius gyvūnus

Gruodžio 28–sausio 3 d. 
Aplinkos apsaugos departa-
mento Pranešimų priėmimo 
tarnyba apie galimus pažeidi-
mus gavo 277 pranešimus. Apie 
į autoįvykius pakliuvusius gyvū-
nus kreiptasi 97 kartus (anks-
tesnę savaitę tokių pranešimų 
buvo 83).

Dėl kitų įvykių su gyvūnais į 
aplinkosaugininkus buvo kreipta-
si – 29 kartus, o gruodžio 21–27 d. 
gauti 33 pranešimai.

Gruodžio 28–sausio 3 d. su-
mažėjo pranešimų apie žvejybos 
ir medžioklės pažeidimus. Prane-
šimų priėmimo tarnybos darbuo-
tojams apie žvejybos pažeidimus 
pranešta 14 kartų (praėjusią sa-
vaitę gauta 20 pranešimų), apie 
medžioklės – 20 (gruodžio 21–27 
d. tokių pranešimų gauta 27). Dėl  
atliekų deginimo kreiptasi 30 kar-
tų, netinkamo atliekų tvarkymo – 

15 kartų, nuotekų – 10, vandens 
taršos – 13, pakrantės apsaugos 
juostų pažeidimų – 5, neteisėtų 
kirtimų – 13, oro taršos – 5, kitų 
pažeidimų ir konsultacijų – 25.

Reaguodami į pranešimus 
apie galimus pažeidimus, aplin-
kosaugos pareigūnai ne darbo 
metu patikrinti informacijos vyko 
37 kartus, 17 pranešimų pasitvir-
tino.

Apie žvejybos pažeidimus 
buvo pranešta 5 kartus (4 pasi-
tvirtino), 4 kartus pranešta apie 
medžioklės pažeidimus (1 pasi-
tvirtino). Dėl atliekų deginimo 
kreiptasi 7 kartus (nepasitvirtino), 
nuotekų – 5 (4 pasitvirtino), van-
dens taršos – 7 (4 pasitvirtino), 
vandens juostų pažeidimų – 2 
(pasitvirtino), neteisėtų kirtimų – 
2 (1 pasitvirtino), atliekų netvar-
kymo – 1 (pasitvirtino).

Aplinkos apsaugos
departamento inform.
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BRYDĖS

Covido pamokos: kada nustosime kurti „pakazuchą“?

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
Praeities sistema rėmė-

si „pakazucha“: terminu, 
kurio atitikmens lietuviš-
kame žodyne nėra. „Paka-
zucha“ buvo skersai išil-
gai išsikerojusi sistemoje, 
kaip pelėsio gijos sūryje. 
Šis socio-kultūr-politinis 
reiškinys gimė dar toli-
mais carienės Jekaterinos 
II laikais, kai išilgai kelio, 
kuriuo važiavo jos dide-
nybė, buvo statomi netikri 
kaimai, su netikromis cer-
kvėmis ir netikrais valstie-
čiais. Karietai pravažiavus, 
kaimai buvo išardomi ir 
gabenami į kitą vietą, kad 
ponia galėtų pasigrožėti 
menamais civilizacijos pa-
siekimais.

„Pakazucha“ buvo ir so-
vietmečiu. Kai kiekvienais 
metais kiekvienas kolūkis 
bulviasodį baigdavo dviem 
dienom anksčiau, nei pernai. 
Kol amerikiečiai nepaskai-
čiavo, kad bulvės sodinamos 
vasario mėnesį tiesiai į snie-
gą. „Pakazucha“ buvo ir pen-
kmečio planai, įgyvendinami 
per trejus metus. Šalyje, kur 
kasmet buvo išauginami re-
kordiniai kiekiai gyvulių, 
rekordiniai primilžiai pieno, 
nuolat trūko elementariau-
sių maisto produktų. „Rygos 
šprotai“ buvo geidžiamiausia 
ir populiariausia peleninė vi-
same šeštadalyje sausumos. 
O visa, kas buvo gaminama, 
buvo nykiai „sieroburmalo-
novos“ (žodžiais nenusako-
mos pilkai-rudos-avietinės) 
spalvos, ir nenešiojama. 
Šalis, kuri visgi sugebėjo į 
kosminę erdvę paleisti lai-
vus, nesugebėjo padaryti 
kombaino, kuris neišbarstytų 
pusės grūdų atgal į dirvą. Ša-
lis, kurioje nebuvo naujienų 
skilties „kriminalai“, nors 
kriminalinis elementas suge-
bėjo net savo atskirą kalbą, 
vadinamąją „fenią“ įvesti. 
Ačiū Dievui, sovietinis lage-
ris žlugo.

Nors nuo sovietinės san-

tvarkos žlugimo pasikeitė 
viena karta, bet tos santvar-
kos paveldas, įskaitant ir 
„pakazuchą“ liko. Mes vis 
dar viena galvojame, antra 
sakome, o trečia darome. 
Visuomenė, ir jos atspin-
dys – politikai, nedaro nieko 
daugiau, tik imituoja. Štai 
pavasarį kaip tik nevaino-
jo pono Verygos: draudikas 
toks ir anoks, comandante su 
šaulio beretėle. Šiandieninė 
valdžia, tuometinė opozicija, 
kaip tik nešniorijo valdan-
čiųjų už jų draudimų politi-
ką, gyrėsi, kad jei būtų val-
džioje, tai karantino reikalus 
tvarkytų kitaip.

Ir, o stebukle, štai gavo 
valdžią patys. Ir nieko kito, 
kaip verygmetis-2 nesugal-
vojo. Ir jei Veryga (nepaisant 
visos nemeilės jam) bent 
patruliavo gatvėse pats, tai 
naujųjų valdančiųjų admiro-
lai ant kelių nestovi, ir savo 
pačių apribojimų nepaiso. 
Todėl naiviai tikėjausi, kad 
valdantieji pagaliau baigs ty-
čiotis iš policijos pareigūnų, 
karo policininkų, policijos 
rėmėjų, valstybinės sienos 
apsaugos tarnybos darbuoto-
jų, šaulių ir visų kitų, kurie 
pastaraisiais savaitgaliais 
buvo suvaryti ant kelių paro-
domajai kovai su covid. 

Aga, kur tau. Sekmadienį 
apie pietus pasklido garsas 
ant Lietuvos, kad šitą, atvi-
rai sakau, durnystę, valdžia 
pratęs dar iki sausio pabai-
gos. Kodėl durnystę? Nes jos 
efektyvumas nulinis. Tiks-
liau, tai puiki priemonė be 
reikalo eikvoti senkančius 
valstybės resursus ir be rei-
kalo erzinti liaudį. O realių 
poveikio priemonių yra ly-
giai nulis. Štai, paimkim kad 
ir ilgąjį Kalėdų savaitgalį. 
Oficiali statistika: Rokiškio 
rajono policijos du postai 
(viso labo du) patikrino 3495 
automobilius, apgręžė 96. 
Tai yra 2 proc. visų važiavu-
siųjų. Labai dideli pasieki-
mai vienok. Per kiekvieną iš 

4 dienų buvo apgręžta po vi-
dutiniškai 24 automobilius, 
arba po 12 automobilių vie-
nam postui. „Labai daug“, 
kad tam reiktų skirti tokias 
pajėgas, ir tokias investici-
jas?

O tų pajėgų, kaip rodo 
praktika, neužtenka netgi 
tiems dviems postams. Mat 
sausio 1 d. važiavome fil-
muoti šv. Mišių į Skapiškį. 
Visiškai legaliai, beje, nieko 
nepažeidinėdami. Mat Ska-
piškio parapijai priklauso 
kaimas, kuriame turime so-
dybą. Taigi, tiek išvažiuojant 
iš Rokiškio, tiek į jį grįžtant, 
prie viaduko jokio posto ne-
buvo. 

Kokį efektą davė tokie už-
kardymai? Kaip jau ne kartą 
minėjau, pro postus važiavo 
tie, kurie turėjo dokumentus. 
Tie, kurie neturėjo, važiavo 
ten, kur ekipažai nestovėjo. 
Juk ir kvailiui aišku, kad ši-
tie parodomieji postai, kaip 
ir kitos panašios priemonės, 
tėra tik imitacija, kad reikia 
kažką daryt. 

Ir ne tik parodomieji pos-
tai. Kitaip nei „pakazucha“ 
nepavadintume ir gruodžio 
31-ąją imtasi iniciatyvos ge-
sinti didmiesčių eglutes. La-
bai sveikintina iniciatyva, tik 
kad gerą mėnesį pavėluota. 
Ar negalėjome apskritai be 
eglučių apsieiti? O sutaupy-
tus pinigus skirti investici-
joms į sveikatos apsaugą.

Lygiai tokia pat „pakazu-
cha“ yra uždaryti ne maisto 
prekių parduotuves. Ir prie 
jų durų įsteigti prekių at-
siėmimo punktus. Ką mes 
norime apgauti? Juolab, kad 
ir maisto prekių krautuvėje 
galima įsigyti kastuvą, kibi-
rą, mikrobangų krosnelę ir 
šlepetes.

Dabartiniai valdantieji ne-
kantriai laukia google duo-
menų, kiek sumažėjo judėji-
mas. Kukū, brangieji. Ko jūs 
siekiate? Ar riboti judėjimą, 
ar riboti viruso plitimą? Ir 
kovai su viruso plitimu ju-
dėjimo ribojimai įtakos ne-
turi. Kodėl? Pasižiūrėkime 
pliką nuogą objektyvią sta-
tistiką. Kaip žinome, viruso 
inkubacinis periodas yra 14 
dienų. Vadinasi, sausio 4-ąją 
susirgo paskutinieji, kurie 
pasigavo virusą gruodžio 
21-ąją. Jau po visų naujosios 
valdžios įvestų apribojimų. 
Štai sausio 3-ąją fiksuota 
1239 covid-19 atvejai. Šie 
žmonės susirgo gruodžio 20 
d. ir vėliau. Atrodytų, po to, 
kai per dieną buvo fiksuo-
jama 3 tūkst. ir daugiau su-
sirgimų, momentinis efektas 
lyg ir būtų akivaizdus. Jei 
ne vienas bet... Ką tik bai-
gėsi ilgasis savaitgalis, kurio 
metu buvo žymiai kritusios 
testavimo apimtys. Kantriai 

sulauksime antradienio, ir 
kreivė šoks vėl. Nes prielai-
dų mažėti jai nėra. 

Keturiolika dienų seniai 
praėjo nuo naujosios vyriau-
sybės įvestų draudimų. Visi 
nauji atvejai jau krinta į jų 
sąskaitą. Tų atvejų nebenu-
rašysi nei Seimo rinkimams, 
nei Vėlinių efektui. Kur tas 
130 punktų planas epidemi-
jai suvaldyti? Jei virusą būtų 
galima atbaidyti dviem poli-
cijos postais, jis seniai būtų 
įveiktas. Deja, virusas to 
nebijo. O daugiau rimtesnių, 
naujesnių priemonių, bet to, 
ką dar pavasarį siūlė ponas 
Veryga, ir nesugalvota. Jei 
tokios turimos, tai pats laikas 
jau traukti kozirius iš ranko-
vės. O jei nėra, tai nereikia 
sakyti, kad kažkada bus ko-
kybiškai kiti sprendimai. 

Tokia pat „pakazucha“ 
tapo ir medikų skiepijimas. 
Vienose ligoninėse suskie-
pyti ir liftininkai bei elek-
trikai, kitos gavo po porą 
dešimčių vakcinų. Panevėžio 
apskrities savivaldybių me-
rai ruošia peticiją dėl to, kad 
rajonų gydymo įstaigos gavo 
tik mažą dalį reikiamo vak-
cinų kiekio. Vakcinos dalybų 
ant Verygos kailio irgi nebe-
pakabinsi.

Tačiau didžiausia imi-
tacija yra mūsų valstybės 
valdymas. Su dešimtmečius 
trunkančiomis reformomis. 
Su tokia nuoširdžia „pakazu-
cha“ švietimo, kultūros, svei-
katos srityse, kad netyčia ir 
patys ima ja įtikėti. Geriausi 
tokių įtikėjimų pavyzdžiai: 
lovų skaičiavimas ligoninė-
se. Tarsi atsigulei į šventąją 
lovą, ir išgijai iškart. Imki-
me kad ir tą pačią Rokiškio 
ligoninę. Tą didžiulį penkių 
aukštų gargarą. Ar jame būtų 
problema, reikalui esant, pa-
statyti kokį trisdešimt papil-
domų lovų? Nebūtų. 

Problema yra ne lovos. 
Problema yra net ne medici-
ninė aparatūra. Ją irgi galima 
kaip nors susiveikti, nusi-
pirkti. Problema yra žmonės. 
Darbuotojai. Kurių iš gatvės 
nepririnksi. Savanoriais čia 
irgi, beje, skylių neužkiši. 
Savanoris gali anteles nešiot 
ir pietus dalint. O gydymo 
nekvalifikuotam žmogui ne-
patikėsi. Gydytojai, o ypač 
slaugytojai – štai, ko trūksta 
mūsiškei nustekentai siste-
mai, kuri aukščiausios kva-
lifikacijos specialistams už 
darbą mokėjo grašius. Kuri 
ir ramiu laikotarpiu vos vos 
bejudėjo. Ir šitos skylės atva-
žiuojančiais iš kitur pabudėti 
nebeužkiši. 

Su žmonių trūkumu susi-
jusi ir kita bėda. Kol kas, ji, 
laimė, tik statistinė. Sutikri-
nus duomenis, ėmė ir išny-
ko per tūkstantį mirusiųjų. 

Covido rekordų šturmuoto-
jai ir kasdieninės statistikos 
gerbėjai vos kava nepasprin-
go. Nėra. Kaip gi taip gali 
būti? Ką tas Nacionalinis vi-
suomenės sveikatos centras 
daro?! Veltėdžiai. Ką daro 
Nacionalinis visuomenės 
sveikatos centras iš tikrųjų? 
Kai kils noras bliauti apie 
veltėdžius, prisiminkite, kad 
Rokiškio skyriuje šiandien 
dirba keturios moterys. Viso 
labo keturios. Štai, Kalėdų 
dovanėlė – pirmąją darbo 
dieną į sistemą „įkrito“ duo-
menys „tik“ apie 193 co-
vid-19 infekuotus rajono gy-
ventojus. Šių šaunių moterų 
darbas: ištirti visus atvejus: 
kontaktus, židinius ir t.t. Vi-
dutiniškai išeitų maždaug po 
48 atvejus „ant galvos“. Va 
įsivaizduokite sau, ateinate 
jūs į darbą, o jums ant stalo 
48 papkių barikada. Na, kas, 
kad papkės dabar virtualios. 
Ir „palauk“, „rytoj“ nėra. 
Nes rytoj į sistemą „įkris“ 
nauji atvejai, naujos papkės. 
Va taip tos mirtys ir dings-
ta...

Į antrąją epidemijos ban-
gą Nacionalinis visuomenės 
sveikatos centras atėjo... be 
100 darbuotojų iš beveik 
700 etatų. Dalis etatų buvo 
tušti dar iki epidemijos, da-
lis žmonių jau po pirmosios 
bangos paliko darbą. Neat-
laikę milžiniško krūvio už 
menkus atlyginimus. Nesun-
ku pasigūglinti jų atlygini-
mus: valstybės tarnautojas 
už tokį darbą gauna 811 Eur. 
Ir makabriškai skambantį 
amžiną palinkėjimą optimi-
zuotis darbo procesus, išver-
tus į žmonių kalbą, dirbti už 
save ir už trūkstamą kolegą. 
Kaip? Kaip galima dar ope-
ratyviau, našiau dirbti, kai 
vienam žmogui ant galvos 
pakimba 48 nauji atvejai per 
dieną? 

Būtų įdomu, kaip tie na-
šaus darbo ekspertai susisuk-
tų patys tokioje situacijoje, 
kaip sakant, pademonstruotų 
praktiškai žinias ir įgūdžius. 
Negražu, bet belieka pasi-
džiaugti, kad sistemoje pa-
sigesta tik mirusiųjų. Anys 
jau mirę, niekur nepabėgs, 
vis tiek yra apskaityti kitose 
sistemose.

Galbūt padėtų kokios 
nors išmanesnės, našesnės 
kompiuterinės sistemos? Ži-
nant vasaros istoriją su už-
tvindytu duomenų centru, ir 
amžiną keiksmažodį e-svei-
katos sistemą, tuo gali tikė-
ti nebent naivus. Teoriškai 
sistemos yra, o praktiškai? 
Pastarosiomis dienomis už-
teko paprasčiausio trojėno, 
kad lūžtų visa Nacionalinio 
visuomenės sveikatos centro 
sistema. Duomenų perdavi-
mas jose yra katastrofiškas. 

Nes visose grandyse dirba 
žmonės. Kuriems statistikos 
vedimas yra šalutinis darbas. 
Gydytojas mirtis į kompiute-
rinę sistemą veda ne tą pačią 
minutę, kai žmogus miršta. 
Jei vienu metu tenka gelbė-
ti gyvybę ir vesti statistiką, 
patys suprantate, ką pasiren-
ka. Nacionalinis visuomenės 
sveikatos centras mirtis į sis-
temą veda irgi ne tuomet, kai 
jas (kartais gerokai pavėla-
vęs) gauna, o kai turi sekun-
dę laiko nuo kitų darbų. Nuo 
milžiniško krūvio pervargę 
žmonės ne tik skirsto darbus 
ir degančius ir mažiau svar-
bius, jie dar kartais ir klysta. 
Žmogiškųjų klaidų fakto-
riaus vienas lemiamų veiks-
nių ir yra nuovargis. Kodėl 
jūs dirbate 40, o ne 80 darbo 
valandų savaitę? Va dėl to. 

Dalį skylių Nacionalinio 
visuomenės sveikatos cen-
tro ištuštėjusiose gretose, 
kaip visada, užkamšė ka-
riuomenė, tiksliau Krašto 
apsaugos savanorių pajėgų 
dviejų rinktinių, įskaitant ir 
mūsiškę Vyčio apygardos 
5-ąją rinktinę, kariai. Bet ka-
riuomene visų sistemos sky-
lių neužkaišysi.

Epidemijos akivaizdoje 
Lietuva pasigedo... gydytojų 
epidemiologų. Nes, pasiro-
do, ilgą laiką universitetuose 
šios srities specialistai buvo 
ruošiami arba minimaliais 
kiekiais, arba išvis neruošia-
mi. Nes nu o kam jų reikia 
XXI a., ebolos, hemoraginės 
karštinės ir kitų epidemi-
jų amžiuje? Kai per kokias 
12 val. bet koks užkratas 
lengvai ir nesunkiai, trauki-
niais ir lėktuvais, paplis po 
visą pasaulį. O be to ir seno 
gero maro, tymų ir kitų ligų 
niekas neatšaukė. Nu tikrai 
niekam tie epidemiologai 
nereikalingi... Mums iki šiol 
labiausiai trūksta visų rūšių 
vadibybininkų, teisininkų ir 
komunikacijos specialistų. 
Ypač dabar. 

Kai iš sistemos dingsta 
per mėnesį tūkstantis miru-
siųjų, suprantama, kad ir su 
kiekybine duomenų analize 
ne kažką. Ką jau kalbėti apie 
kokybinę. Apie priemones, 
nutaikytas į tikslines grupes, 
galime pamiršti.

O vietoj to visą sausį val-
džia statys po du policijos 
postus aplink Rokiškį. Pasi-
džiaugs google duomenimis 
apie tai, kad gyventojų mo-
bilumas sumažėjo ir pasie-
kė pirmojo karantino lygį. 
Pasiimsim kas kankles, kas 
gitarą, kas plunksną, kas lyrą 
ir galėsim dainuoti: „Bran-
gią dieną švęsdami, covido 
įveikimo, linksminkimės ir 
džiaukimės, valdžiai garbę 
duodami giedokime“. Nejuo-
kinga? Man irgi. 
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Leliūnų parapija kviečia 
dalyvauti konkurse

Leliūnų šv. Juoza-
po parapija kviečia 
džiugiai švęsti popie-
žiaus Pranciškaus 
paskelbtus Šv. Juo-
zapo metus: išklausę 
susidomėjusius jau-
nus ir vyresnius me-
nininkus, kviečiame 
dalyvauti ir kitų stilių 
kūrėjus šioje meno 
šventėje!

Sukurk šv. Juozapo 
statulėlę, karpinį, lino 
raižinį; parašyk 10 - 
15 sakinių tekstą tema 
„Šv. Juozapas – tei-
sus žmogus“, nupiešk, 
iliustruok, animuok ir 
pan.

Kuo artimiau pažink šv. Juozapą!!!
Kūrėjų amžius neribojamas, konkursui gali būti pateiktas 

individualus, grupinis ar šeimyninis darbas. Būtinai parašy-
kite autoriaus (ar grupės) vardą, pavardę, amžių, gyvenamą 
vietą ar mokyklą, bendruomenę.

Laukiame tik nufotografuotų darbų iki kovo 14 dienos 
el.p. andrius1210@gmail.com.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Mielieji,
nors 2021-uosius metus sutikome ne taip, kaip esame 
įpratę, tačiau dar sykį įrodėme, kad esame stiprūs 
kartu, gebame prisitaikyti prie aplinkybių, būti 
solidarūs ir supratingi, esant ypatingoms sąlygoms. 
 Dėkoju Jums ir Jūsų šeimos nariams už 
įsiklausimą apriboti judėjimą, švęsti vienoje šeimoje, 
už vienybę ir susitelkimą visiems mums nelengvu 
laikotarpiu, tikėdamas, kad tai yra viena iš sąlygų, 
padėsiančių mums visiems greičiau grįžti į įprastas 
vėžes. Nuoširdžiai linkiu Jums sveikatos ir ramybės 
akimirkų. 

Savivaldybės meras 
Ramūnas Godeliauskas

Keleivių dėmesiui

Nuo 2021 m. sausio 6 d. iki 2021 m. sausio 31 
d. vietinio (priemiesčio) susisiekimo autobusai 
važiuos šiais reisais:

Pirmadieniais:
Nr. 12 Rokiškis-Alksniai 5.55; 16.30 val.;
Nr. 27 Rokiškis-Panemunis 5.45; 14.50 val. (šešta-

dienio tvarkaraščiu).
Antradieniais:
Nr. 12 Rokiškis-Alksniai 5.55; 16.30 val.;
Nr. 27 Rokiškis-Panemunis 5.45; 14.50 val. (šešta-

dienio tvarkaraščiu);
Nr. 23 Rokiškis-Bučiūnai 6.20; 14.00 val. (šeštadie-

nio tvarkaraščiu).
Trečiadieniais:
Nr. 12 Rokiškis-Alksniai 5.55; 16.30 val.;
Nr. 27 Rokiškis-Panemunis 5.45; 14.50 val. (šešta-

dienio tvarkaraščiu);
Nr. 21 Rokiškis-Kriaunos per Laibgalius 7.50; 12.00 

val. (šeštadienio tvarkaraščiu).
Ketvirtadieniais:
Nr. 12 Rokiškis-Alksniai 5.55; 13.05; 16.30 val.;
Nr. 27 Rokiškis-Panemunis 5.45; 14.50 val. (šešta-

dienio tvarkaraščiu);
Nr. 11 Rokiškis-Aleksandravėlė 6.00; 12.00 val. 

(šeštadienio tvarkaraščiu);
Nr. 32 Rokiškis-Suvainiškis 5.20; 15.00 val.;
Nr. 60 Rokiškis-Jūžintai per Aušrėnus 7.50; 13.05 

val.;
Nr. 18 Rokiškis-Augustinava 6.15; 15.00 val.;
Nr. 31 Rokiškis-Skemų soc. globos namai 8.00; 

12.00 val.;
Nr. 30 Rokiškis-Duokiškis-Salos 7.00; 12.40 val.
Penktadieniais:
Nr. 12 Rokiškis-Alksniai 5.55; 16.30 val.;
Nr. 27 Rokiškis-Panemunis 5.45; 14.50 val. (šešta-

dienio tvarkaraščiu).
Šeštadieniais:
Nr. 12 Rokiškis-Alksniai 5.55; 13.05 val.;
Nr. 14 Rokiškis-Didsodė 11.20 val.;
Nr. 12 Rokiškis-Onuškis 16.30 val.;
Nr. 21 Rokiškis-Kriaunos per Laibgalius 7.50; 12.00 

val.;
Nr. 19 Rokiškis-Jūžintai 7.50; 12.40 val.
Sekmadieniais:
Nr. 12 Rokiškis-Alksniai 5.55; 16.30 val.;
Nr. 14 Rokiškis-Didsodė 11.20 val.

 Informacija telefonu 8 458 52982 
arba www.rokiskioap.lt

Rajono tikintieji 
Naujuosius pasitiko 
nelinksmai

Pirmąją Naujųjų metų dieną Skapiškio bažnyčioje šv. Mišias aukojęs 
kunigas Albertas Kasperavičius apžvelgė nelinksmą mažų parapijų 
gyvenimo statistiką: trijose parapijose, kuriose šis dvasninkas tarnauja, 
per metus nebuvo nė vienos bažnytinės santuokos. 

L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Paskutiniąsias 2020 m. ir 
pirmąsias 2021-ųjų metų šv. 
Mišias Rokiškio dekanato 
dvasininkai aukojo karanti-
no sąlygomis: viešos pamal-
dos bažnyčiose nevyksta. Ir 
gerų žinių šia tema tikintie-
siems jie pranešti negalėjo: 
mažiausiai iki sausio 10-os-
ios pamaldos Lietuvos šven-
tovėse nebus viešos. Tikintie-
ji galės tik ateiti pasimelsti 
vienumoje, o Sakramentus 
priimti – tik iš anksto susi-
tarę su parapijų dvasinin-
kais. Vienintelė išimtis – šv. 
Mišios, aukojamos už miru-
siuosius. Jose, laikantis visų 
saugumo reikalavimų, gali 
dalyvauti patys artimiausi 
mirusiojo giminaičiai. „Ro-
kiškio Sirena“ ir toliau pa-
tarnaus rajono tikintiesiems, 
tiesiogiai transliuodama 
sekmadienio šv. Mišias iš 
Rokiškio dekanato bažny-
čių. Jose tiesiogiai galima 
dalyvauti stebint „Rokiškio 
Sirenos“ paskyrą facebook 
socialiniame tinkle.

Metams besibaigiant – 
apie žmogiškąjį orumą
Paskutiniąsias 2020-ųjų šv. 

Mišias Rokiškio šv. apaštalo 
evangelisto Mato bažnyčioje 
gruodžio 31-osios vakarą auko-
jo dekanas Eimantas Novikas. 

Jis pabrėžė, kad gerų žinių 
besibaigiant metams nėra: Lie-
tuvos vyskupų konferencija, 
kaip ir buvo tikėtąsi, nusprendė, 
kad viešų pamaldų nebus bent 
jau iki sausio 10-osios.

Kalbėdamas apie didžiau-
sios dekanato parapijos aktuali-
jas, dvasininkas akcentavo, kad 
dažniausiai pastaruoju metu 
aukojamos šv. Mišios yra už 

Policija judėjimo kontrolės vietų ir laiko iš anksto neskelbs, griežčiau kontroliuos
Vyriausybei pratęsus ju-

dėjimo kontrolę tarp savi-
valdybių, šalies policija tai 
vykdys mobiliais postais – 
vairuotojai gali būti stabdo-
mi bet kur ir bet kada.

„Policija gali atsirasti bet 
kur ir bet kuriuo metu. Be 
reikalo geriau nevažiuoti. To-

lerancijos šįkart bus mažiau – 
nustatę pažeidimus, iškart tai-
kysime atsakomybę“, – BNS 
pirmadienį sakė Policijos de-
partamento atstovas spaudai 
Ramūnas Matonis.

Jo teigimu, iš anksto apie 
mobilių postų vietas bei kon-
trolės laiką nebus skelbiama.

Policijai vykdyti judėjimo 

kontrolę padės šauliai, karo 
policininkai, pasieniečiai ir 
kitų institucijų atstovai.

„Pareigūnų skaičius turbūt 
liks panašus, taip pat planuo-
jama pasitelkti ir policijos par-
tnerius, kurie dirbo iki šiol“, – 
teigė policijos atstovas.

Anot R. Matonio, lėšų po-
reikis priklausys nuo to, kiek 

laiko truks apribojimai. „Tai 
priklauso nuo to, kiek laiko 
ribojimai bus – ar jie bus dvi 
savaites, ar iki mėnesio pabai-
gos“, – sakė R. Matonis.

Vyriausybė sekmadienį 
judėjimo kontrolę pratęsė iki 
sausio 31 dienos, tačiau ap-
ribojimą ketinama peržiūrėti 
sausio viduryje, įvertinus epi-

demiologinę situaciją.
Nuo gruodžio vidurio, kai 

buvo įvestas judėjimo drau-
dimas tarp savivaldybių, kon-
trolės postuose pareigūnai ap-
gręžė daugiau nei 44,6 tūkst. 
transporto priemonių. Pirma-
sis judėjimo kontrolės laiko-
tarpis atsiėjo apie 2 mln. eurų.

BNS inform.

mirusiuosius. Jų amžino poilsio 
per praėjusį mėnesį buvo paly-
dėta 40. Apie 70 proc. mirčių 
buvo vienaip ar kitaip susiję su 
covid-19.

Savo pamoksle dekanas 
kalbėjo apie esminius daly-
kus: žmogiškojo orumo svarbą. 
„Garbe ir orumu esame panašūs 
į Dievą“, – akcentavo dekanas.
Jis naujuosiuose metuose linkė-
jo, kad gyvenime nebūtų šiukš-
lių, trumpalaikių dalykų, kad 
lydėtų Dievo malonės.

Parapijų statistika 
negailestinga
Pirmąsias šių metų šv. Mišias 

„Rokiškio Sirena“ transliavo 
iš Skapiškio šv. Hiacinto baž-
nyčios. Jas aukojęs Pandėlio, 
Skapiškio, Panemunio parapijų 
klebonas Albertas Kasperavi-
čius kalbėjo ne tik apie džiu-
gius ir viltingus dalykus, bet ir 
apie skaudžią mažųjų parapijų 
realybę, lakoniškoje statistiko-
je lygindamas 2019-uosius ir 
2020-uosius metus. Tendencijos 
ne pačios geriausios. Štai Ska-
piškio parapijoje pernai pakrikš-
tyti du vaikai (2019 m. krikštų 
nebuvo), Pandėlyje buvo pa-
krikštyti 5 vaikai (užpernai – 6), 
o Panemunyje minėtaisiais me-
tais buvo po vienerias krikšty-
nas. Gera tendencija: Skapiškio 
ir Pandėlio parapijose mažėjo 
laidotuvių: pernai Skapiškyje 
palaidoti 12 parapijiečių, užper-
nai – 32, Pandėlyje atitinkamai 
– 35 ir 40, Panemunyje pernai 
palaidoti 6, užpernai – 5 para-
pijiečiai.

Dar liūdnesnė žinia – pernai 
nė vienoje iš trijų parapijų nebu-
vo bažnytinių santuokų. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Nuo sausio prasideda kas dešimtmetį vykdomas gyventojų 
ir būstų surašymas

Nuo sausio prasideda 
kas dešimtmetį vykdomas 
gyventojų ir būstų surašy-
mas. Šiais metais surašy-
mas kitoks – jis atliekamas 
administracinių šaltinių 
pagrindu. Surašinėtojai 
nebelankys gyventojų, duo-
menys bus paimti iš įvairių 
valstybės registrų ir infor-
macinių sistemų.  

Atlikti gyventojų surašy-
mą be tiesioginio kontakto 
su žmonėmis nuspręsta ne 
dėl siaučiančios koronavi-
ruso pandemijos. Pasitelkti 
administracinius duomenų 
šaltinius ruoštasi jau nuo pa-
skutinio gyventojų surašymo 
2011-aisiais. „Dauguma pa-
žangių šalių siekia, kad vals-
tybės registrai atitiktų realią 
padėtį šalyje ir surašymus at-
lieka administracinių šaltinių 
pagrindu. Tai leidžia gauti 
kokybiškus duomenis ir pa-
teikti operatyvią informaciją. 
Ilgas tiesiai iš gyventojų su-

rinktų duomenų apdorojimas 
jau nebetenkina vartotojų po-
reikių. Be to, naujas būdas lei-
džia sutaupyti valstybės lėšų“, 
– kalbėjo Lietuvos statistikos 
departamento Gyventojų sta-
tistikos skyriaus vedėja Vanda 
Vaitekūnienė. 

Surašymo atskaitos taš-
kas – 2021 m. sausio 1 d. Tai 
reiškia, kad surašymas už-
fiksuos išsamų šio momento 
vaizdą apie šalies gyventojus 
ir namų ūkius: nuolatinių gy-
ventojų skaičių pagal amžių, 
lytį, išsilavinimą, profesiją, 
užimtumą, pragyvenimo šalti-
nius, pilietybę, tautybę, šeimi-
nę padėtį, taip pat namų ūkių 
sudėtį, apsirūpinimą būstais, 
gyvenimo sąlygas. 

Kuo surašymas skiriasi nuo 
įprastos demografinės statisti-
kos? Surašymo metu gaunama 
vieno momento išsami šalies 
gyventojų nuotrauka. Šiuos 
duomenis galima analizuoti 
įvairiais pjūviais. Visuomenei 
bus pateikta detali gyventojų 

surašymo statistika. Tai itin 
vertinga informacija sociolo-
gams, mokslininkams, duo-
menų analitikams, politikams, 
sprendimų priėmėjams. 

Surašymo informacijai 
parengti bus naudojami 19-
kos valstybės registrų ir in-
formacinių sistemų surinkti 
duomenys apie gyventojus ir 
jų būstus. 

Išankstiniai Gyventojų ir 
būstų surašymo rezultatai bus 
skelbiami šių metų pabaigo-
je. Kodėl tik tuomet? „Mūsų 
ataskaitos taškas – sausio 1 d. 
Bet kai kurie šios dienos duo-
menys registruose atsiranda 
tik po keleto mėnesių. Pasku-
tiniai reikalingi duomenys 
ateis tik liepą. Juos dar reikės 
analizuoti, jungti, papildyti“, 
– pasakojo V. Vaitekūnienė. 

Šių metų surašymas unika-
lus, nes užfiksuos karantino 
metu esamą situaciją. Duo-
menis bus galima palyginti su 
praėjusiais surašymais.

BNS inform.

Kaip šiandien atrodo Panemunio dvaras

„Rokiškio Sirena“ aplan-
kė vieną gražiausių rajono 
dvarų – Panemunio. Išgyve-
nusį audringą istoriją pasta-
tą dar šią vasarą buvo gali-
ma įsigyti... už 99 tūkst. Eur.

Panemunio buvusio dvaro 
sodyba su parku ir senovės 
gynybiniais įtvirtinimais, va-
dinami Pilies kalnu, užima 
17,8 ha.

Jau XVI a. Panemunio cen-
tre būta didelės gyvenvietės – 
dvaro ir miestelio kairiajame 
Nemunėlio krante. Žinoma, 
kad Nemunėlio upe nuo seno 
ėjo prekybos kelias su Livo-
nija.

1598 m. Panemunio vals-
čius atiteko kunigaikščiui 
Jurgiui Masalskiui. Dvarą 
1635 m. nupirkus Oziem-
blovskiams, jis iš priešingos 
upės pusės perkeliamas prie 
Pilies kalno. 1773 m. dvaras 
atiteko Morikoniams, kurie jį 
rekonstravo. Dar kartą XIX 

a. viduryje Komarai dvaro 
ansamblį rekonstravo. 1924 
m. dvarą nusipirko Osvaldas 
Laučiškis. Tai buvo reprezen-
taciniai rūmai su vertingais, 
savitais Liudviko XV stiliaus 
salonais bei neogotiškais ka-
binetais, biblioteka.

Iki 1993 m. rūmuose vei-
kė mokykla. 1993 m. rūmai 
grąžinti Osvaldo Laučiškio 
palikuonims. Šiuo metu Pane-
munio dvaras prie sunykimo 
ribos, neprižiūrimas.

2016 m. gruodžio 4 d. dva-
re įvyko gaisras, sudegė dvaro 
rūmų vidurinės dalies perdan-
ga ir stogas.

„Rokiškio Sirena“ nekilno-
jamojo turto skelbimų portale 
aruodas.lt rado tokio turinio 
skelbimą apie Panemunio 
dvarą: „Parduoda savininkai! 
Valstybės saugomas XIX a. 
vid. - XX a. I pusės pamin-
klinis kompleksas (13 dvaro 
laikotarpio pastatų), želdy-
nai (parko liekanos, sodas), 

vandens telkiniai.Panemunio 
dvaras ir parkas yra Panemu-
nio miestelyje. Lapidinio sti-
liaus architektūros paminklas, 
statiniai sumūryti iš natūralių 
akmenų, kalkių ir akmens 
skaldos.Pagrindiniai rūmai 
sumūryti iš plytų ir tinkuotų 
akmenų. Juos sudaro 3 lygia-
gretūs korpusai. Šalia dvaro 
teka upė Nemunėlis. Yra pilia-
kalnis. Piliakalnis įrengtas bu-
vusio dvaro parke Nemunėlio 
dešiniajame krante. Tai stambi 
kalva, vadinama Pilies kalnu. 
Piliakalnio viršūnė apsupta 
pylimu, būdingu XVI-XVII 
a. piliakalniams. Šalia pilia-
kalnio teka šaltinis, pasak se-
nolių, kuris turejo gydomujų 
galių taip pat čia buvo krikš-
tijami žmonės“.

Išsamiau apie dvarą – „Ro-
kiškio Sirenos“ vaizdo siužete 
tinklalapyje www.rokiskiosi-
rena.lt.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

Istorinis detektyvas: pasirodo, 
kad klystama ir knygose

Gruodžio 30-ąją Rokiškio 
krašto muziejų pasiekė žinia 
apie galimą istorinį atradi-
mą: tarpukariu Rokiškio 
senosiose kapinėse stovėjusį 
paminklą kariams-savano-
riams. Su „Rokiškio Sirena“ 
šia žinia taip pat pasidalino 
nuolatinė skaitytoja. Visgi 
atradimo nėra: ir tarpuka-
rio knygose, deja, įsiveldavo 
klaidų.

Rokiškio krašto muziejus 
savo paskyroje pasidalino iš 
kraštietės keramikės, foto-
grafės Giedrės Masiulytės–
Burbienės gauta įdomia fo-
tografija iš K. Binkio knygos 
„Naujoji Lietuva“, Kaunas 
1938 m., kurioje yra užfik-
suoti Lietuvos karių savanorių 
kapai, o už jų aukštas obelis-
kas su Gedminaičių stulpais ir 

Jogailaičių kryžiumi. Po nuo-
trauka yra prierašas - „Karių 
kapai Rokišky“.

„Muziejininkams iškilo 
klausimas, ar tikrai čia užfik-
suoti Rokiškio savanorių ka-
pai?“ – klausiama paskyroje. 

Šiuo atveju kyla keletas 
klausimų: fotografijoje karių 
palaidojimai yra dviem eilė-
mis, o Rokiškyje – tik viena. 
Taip pat tarp Rokiškio palai-
dojimų nėra kario pavarde 
Vansevičius, kurią galima 
įskaityti fotografijoje. Tokios 
pavardės nėra ir skelbiamame 
karių savanorių sąraše, tačiau 
matyti, kad fotografija buvo 
redaguota ir gal neteisingai 
užrašyta pavardė.

„Prašome rokiškėnų pagal-
bos identifikuojant šį pamin-
klą. Gal esate ką girdėję apie 
buvusį paminklą Lietuvos ka-

riams savanoriams Rokiškio 
kapinėse?“ – kreipėsi muzie-
jaus specialistai. 

Deja, istorinio atradimo ne-
bus. Paskyroje netrukus inter-
nautai pranešė, kad minėtasis 
paminklas iki šiol tebestovi 
Kupiškio karių kapinėse (nuo-
trauka vikipedijoje), kuriose 
palaidota 60 karių savanorių.

Taigi, akivaizdu, kad ren-
giant knygą „Naujoji Lietuva“ 
įsivėlė paprasčiausia klaida. 
Šis pavyzdys – puiki iliustra-
cija, kaip atsakingai ir kritiš-
kai istorikai vertina įvairius 
šaltinius. 

Atrodytų, kad knyga tar-
si patikimas šaltinis, tačiau 
ir tarpukariu jų autoriai ne-
išvengdavo paprasčiausių 
klaidų.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Vyriausioji epidemiologė: situacija dėl viruso plitimo stabilizuojasi
Lietuvos vyriausioji epi-

demiologė Loreta Ašoklie-
nė sako, kad situacija dėl 
koronaviruso plitimo sta-
bilizuojasi, tačiau mirčių ir 
sunkių susirgimų skaičius 
kol kas dar auga.

„Turime kol kas panašu 
stabilizavusią situaciją arba 
bent jau artėjame prie to“, – 
LRT radijui pirmadienio rytą 
sakė L. Ašoklienė.

Pasak jos, šventinio laiko-
tarpio duomenis vertinti kol 
kas sudėtinga, nes mažesnis 
atvejų skaičius susijęs su 
mažesnėmis tyrimo apimti-
mis, tačiau tam tikras išvadas 
leidžia daryti tai, kad išlieka 
stabili teigiamų atveju dalis 
nuo visų tyrimų.

L. Ašoklienės teigimu, 
tvirtesnes išvadas būtų gali-
ma daryti kitą savaitę. 

„Mažesnis atvejų skaičius 
mažesnis greičiausiai gali būti 
susijęs su mažiau atliekamų 
tyrimų, bet matome nesikei-
čiančią teigiamų atvejų dalį 
nuo visų atliktų tyrimų, kas 
lyg ir rodytų, kad situacija yra 
daugiau mažiau stabilesnė“, – 
teigė ji.

„Labai tikėtina, kad atei-
nanti savaitė parodys realią 
situaciją ir nebematysime 
kylančių skaičių, o bent jau 
turėsime stabilesnę situaciją“, 
– teigė ji.

Epidemiologės teigimu, 
mirčių ir sunkių ligos atvejų 
skaičius vis dar auga, situacija 
ligoninėse išlieka sudėtinga. 
Didžiausias sergamumas koro-
navirusu fiksuojamas Alytuje.

Antrasis karantinas Lie-
tuvoje galioja nuo lapkričio 
pradžios. Buvusios Sau-
liaus Skvernelio vyriausybės 

sprendimu buvo uždarytos 
kavinės, barai ir restoranai, 
sporto klubai, kino teatrai, 
uždrausti žiūrovai sporto 
renginiuose, apribotos pa-
mokos mokyklose. Ingri-
dos Šimonytės vyriausybė 
karantiną gruodžio vidury-
je dar sugriežtino, nurodė 
užsidaryti ne maisto prekių 
parduotuvėms ir daugumai 
paslaugų teikėjų, uždraudė 
be svarbių priežasčių išvykti 
iš savivaldybės ir bendrauti 
daugiau nei vienam namų 
ūkiui, pratęstas moksleivių 
nuotolinis ugdymas.

Šiuo metu Lietuvoje per 
parą vidutiniškai nustatoma 
apie 2,2 tūkst. naujų koro-
naviruso atvejų, skaičiuojant 
septynių dienų vidurkį. Prieš 
Kalėdas šis rodiklis buvo pa-
siekęs 3 tūkst.

BNS inform.

Finansų ministerija vidaus rinkoje pasiskolino 70 mln. eurų
„Nasdaq“ Vilniaus bir-

žoje pirmadienį įvykusiame 
trejų su puse metų trukmės 
Vyriausybės vertybinių po-
pierių (VVP) emisijos auk-
cione išplatinta obligacijų 
už 70 mln. eurų, o vidutinė 
palūkanų norma buvo mi-

nus 0,291 procento.

Mažiausia pasiūlyta palū-
kanų norma buvo minus 0,305 
proc., patvirtinta didžiausia 
– minus 0,290 procento. Šiai 
VVP emisijai nustatytas 0 
proc. atkarpos dydis.

VVP paklausa aukcio-
ne siekė 253 mln. eurų, iš jų 
250,5 mln. eurų sudarė kon-
kurenciniai pasiūlymai.

Ši VVP emisija bus išper-
kama 2024 metų birželio 2 
dieną.

BNS inform.
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BALDAI

• Pastatomą veidrodį. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 676 08 687. Rokiškis
• Televizoriaus staliuką su ratukais. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 688 88 401. 
Rokiškis
• Komodą. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 688 88 401. Rokiškis
• Pastatomą veidrodį. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 680 50 958. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Stiprintuvą.  110 W. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 674 54 495.  
Rokiškis
• Kavos aparatą-kavinuką.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Kavos aparatą Delonghi, mažai 
naudotas. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 623 24 274. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanojami mažo ūgio šuniukai, 
jiems 2 mėnesiai, visi patinėliai. 
viso 5, mama - rusų toiterjerė, 
tėtis mišrūnas. Tel. 8 678 70 713. 
Rokiškis
• Dovanoju dėvėtus drabužius 
(paaugliui). Tel. 8 604 14 777. 
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Natūralius kailinius. Geros 
būklės. Dydis 50. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 676 08 687. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Magnetolą Pioneer. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Mašinines kolonėles, 2 vnt. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 674 92 644.  
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Keičiu špico veislės šuniuką, 6 
mėnesių, į mažą, gražų kačiuką. 
Tel. 8 684 51 525. Rokiškis
• Baltą su ragais 1,5 metų ožį. 
Obeliai. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 640 21 914. Rokiškis
• Jaunų avelių šviežią mėsą.  
Tel. 8 630 53 487. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• 42 metų vyras ieško darbo.  
Tel. 8 672 86 131. Rokiškis
• Ieškau darbo. Siūlykite visus 
variantus su apgyvendinimu kur 
nors aplink Rokiškį.  
Tel. 8 608 42 783. Rokiškis
• Ieškau darbo, galiu prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmogų arba vaikus. 
Galiu dirbti visas dienas ir per 
išeigines. Turiu patirties.  
Tel. 8 625 24 087. Rokiškis
• Vyras ieško darbo.  
Tel. 8 645 84 278. Rokiškis
• Galiu slaugyti ligonį ar prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmogų.  
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• 32 metų vaikinas ieško darbo.  
Tel. 8 609 08 832. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Įmonei UAB Daivida reikalingas 
Šaltkalvis - mechanikas. 
Reikalavimai: gebėti suprasti ir 
remontuoti mechaninę pramoninės 
įrangos dalį, smulkūs metalo 
virinimo darbai. Kaina 900 Eur. 
Tel. 8 686 94 750. Rokiškis
• UAB Daivida reikalingas 
darbuotojas - ūkvedys. Darbo 
pobūdis: įmonės ūkio priežiūra, 
kartono presavimas, durų spynų 
remontas, smulkūs santechnikos 
darbai, teritorijos tvarkymas ir t.t.. 
Kaina 790 Eur. Tel. 8 686 94 750. 
Rokiškis
• Reikalinga moteris, kuri gali ir 
nori pakeisti gyvenamąją vietą, 

slaugyti senyvą moterį Zarasų 
raj. Išsamesnė informacija tel. 
867097466.  
Tel. 8 610 83 462. Zarasai
• Siūlome darbą pardavėjai pilnu 
etatu. Reikalavimai: Patirtis 
prekybos srityje, vairuotojo 
pažymėjimas. Tel. 8 600 12 389. 
Rokiškis
• Reikalingas meistras, duris 
padengti oda. Tel. 8 679 95 305. 
Rokiškis
• UAB MIŠKO DRAUGAS siūlo 
darbą operatoriams - darbininkams 
(malkų skaldyklė, frontalinis 
krautuvas). Skambinti darbo metu. 
Tel. 8 687 34 625. Rokiškis
• Reikalingas žmogus prižiūrėti 
senyvo amžiaus vyriškį.  
Tel. 8 693 85 945. Rokiškis
• Įmonė siūlo darbą tinkuotojams 
su patirtimi, darbas su nauju 
PFT įrenginiu. Laiku mokamas 
atlyginimas, lankstus grafikas. Jei 
esate darbštūs, sąžiningi, turite 
norą dirbti ir užsidirbti, mokate 
dirbti komandoje, lauksime jūsų 
savo komandoje. Tel. 8 629 49 995. 
Rokiškis
• Reikalingas meistras, galintis ir 
mokantis statyti pirtį.  
Tel. 8 686 35 604. Rokiškis
• R. Valiulio IĮ reikalingas gyvulių 
skerdėjas. Tel. 8 686 58 920. 
Rokiškis

KITA

• Vežame į namus: Briketai nuo 110 
Eur (mišrūs, beržas, uosis, ąžuolas); 
Granulės nuo 135 Eur.  
Tel. 8 646 01 050. Rokiškis
• Sausas lapuočio malkas. Kaina 
130 Eur. Tel. 8 680 49 599. 
Rokiškis
• Pašarinius kviečius, miežius.  
Tel. 8 627 34 750. Rokiškis

• 3 ir 5 kubų cisternas.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Spygliuočių medienos lauko 
dailylentes. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Tena sauskelnes suaugusiems. 
Tel. 8 643 05 417. Rokiškis
• 3 kilimus, 2x3, pasirinktinai.  
Tel. 8 688 88 401. Rokiškis
• Medieną, įvairaus medžio 
išpjautas lentas. 100x21x120 cm, 
visu lentų ilgis vienodas, tinka 
tvorai, išsamesnė informacija 
telefonu. Tel. 8 648 26 125. 
Rokiškis
• Sausas medienos atraižas bei 
sausas skaldytas malkas, vežu 
nedideliais kiekiais, po 2 m, kaina 
sutartinė. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 648 26 125. Rokiškis
• Sauskelnes. Tena slip Maxi L - 24 
vnt. 15 Eur. Tena slip Super L - 28 
vnt. 15 Eur. Tena slip Maxi M - 24 
vnt. 12 Eur. Tena slip Plius M - 
30vnt. 12 Eur. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 601 19 003. Rokiškis
• Medienos atraižas. Atvežu.  
Tel. 8 609 95 180. Rokiškis
• Medienos atraižas. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Sausas, skaldytas malkas. Atvežu. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Įvairią, pjautą statybinę medieną . 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Santechnikų spaustuvą.  
Tel. 8 615 55 734.  
Rokiškis
• Skersavimo stakles Falken. 
Supjauna įvairiais kampais, 100 
Eur ir diskinį pjūkliuką, kreizą su 
dėže 60 Eur. Kupiškis. Siunčiu 
išperkamuoju paštu. Puiki dovana 
vyrui Kalėdų proga.  
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis
• 300 amperų, naujus suvirinimo 
aparatus. Komplekte yra ir laidai, 
virinimo skydelis, plaktukas, 
šepetys. Kaina 95 Eur. Kupiškis. 
Siunčiu ir paštu. Liko 3 vnt .Puiki 
dovana vyrui Kalėdų proga. Kaina 
95 Eur. Tel. 8 684 20 231.  
Kupiškis
• Perlinę vonią. Nauja, yra ir 
kojoms masažinė vonelė. Kaina 450 
Eur. Tel. 8 686 37 924.  
Rokiškis
• Reikalingas kreditas. Garantija-
nekilnojamasis turtas.  
Tel. 8 686 35 604. Rokiškis
• Naują, medinį šulinio gaubtą.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Narvą su buteliu. Puiki dovana 
vyrui, uošviui, draugui ar broliui. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 627 93 019. 
Kupiškis
• Du langus. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 608 42 783.  
Rokiškis

Vyriausybė sekmadienį 
pratęsė judėjimo kontrolę 
tarp savivaldybių iki sausio 
31 dienos. 

„Dabartiniai skaičiai rodo, 
kad atsitraukimas tam tikra 
prasme būtų nusikalstamas, 
nes atsakomybė didžiulė, 
skaičiai auga, situacija tikrai 
negerėja taip, kad mes galė-
tume sakyti, kad viskas yra 
padaryta“, – posėdyje sakė 
vidaus reikalų ministrė Agnė 
Bilotaitė. 

„Policijos departamentas ir 
socialiniai partneriai yra pasi-
ruošę“, – pridūrė ji.

Ribojimas pratęstas su 
sąlyga sprendimą peržiūrėti 
po dviejų savaičių, sausio 17 
dieną, atsižvelgiant į naujau-
sius sergamumo ir mirčių nuo 
koronaviruso infekcijos šalyje 
duomenis ir tendencijas.

Premjerė Ingrida Šimonytė 
pabrėžė, kad siekiant peržiū-
rėti ribojimus, ypač svarbi bus 
vakcinavimo situacija.

„Turime vakar pristaty-
tus siūlymus dėl testavimo 
strategijų, kurios galėtų leisti 
pakeisti bent dalį karantino 
apribojimų kai būsime tam 
pasiruošę, galėtume pakeisti 
apribojimus tam tikroms vei-
kloms ar tam tikrose institu-

Vyriausybė pratęsė judėjimo kontrolę 
tarp savivaldybių iki sausio pabaigos

cijose. Žinoma, vakcinavimas 
yra kritiškai svarbus“, – kal-
bėjo ji.

Sveikatos apsaugos minis-
tro Arūno Dulkio duomeni-
mis, sausio mėnesį skiepiji-
mas nuo koronaviruso turėtų 
tapti reguliarus, todėl tikima-
si, kad situacija pagerės ir ri-
bojimus bus galima peržiūrėti. 

„Šiandien laukiame galu-
tinių patvirtinimų, jei jis bus, 
reiškia kitą savaitę mūsų lau-
kia dar papildoma vakcinų 
siunta, kitą savaitę atsinau-
jintų vakcinavimo procesas. 
Turime žinių, kad jis nuo 
sausio turėtų būti pakankamai 
reguliarus, nors ir nedideliais 
kiekiais, tai reiškia per sau-
sio mėnesį turime galimybę  
sustiprinti mūsų fronto liniją, 
bent jau medikų bendruome-
nę, slaugos namus“, – posėdy-
je teigė A. Dulkys. 

„Susitelkus sausio mėnesį 
yra daug galimybių pamaty-
ti pozityvius ženklus, ir tada 
sausio viduryje (ribojimus – 
BNS) dar kartą persvarstyti“, 
– pridūrė jis. 

A. Dulkio teigimu, sausio ir 
vasario mėnesiais į Lietuvą kas 
vieną-dvi savaites turėtų būti 
tiekiama po 20 tūkst. vakcinų.

Vyriausybės kanceliarijos 
duomenimis, šventinę savai-

tę koronaviruso užsikrėtimų 
atvejų skaičius krito, bet krito 
ir testavimo apimtys, tuo metu 
teigiamų tyrimų proporcija 
nuo visų atliktų tyrimų šiek 
tiek išaugo.

„Situacija tikrai nėra ge-
rėjanti, jei išimtume profi-
laktinius tyrimus, kur daromi 
besimptomiai ir žiūrėtume tik 
į mobilius punktus, matome, 
kad teigiamų tyrimų procentas 
netgi kilo. Neturime drastiš-
ko kilimo, bet apie leidimąsi 
dar kalbėti tikrai yra anksti“, 
– posėdyje sakė Vyriausybės 
kanceliarijos Projektų valdy-
mo grupės projektų vadovas 
Aistis Šimaitis.

Pasak jo, taip pat pastebi-
ma, kad šiek tiek mažėja len-
gva forma sergančių pacientų 
skaičius ligoninėse, tačiau 
daugėja gulinčiųjų reanimaci-
joje, daugėja ir mirčių. 

Siekiant suvaldyti koro-
naviruso plitimą, žmonių ju-
dėjimas be rimtos priežasties 
tarp savivaldybių apribotas 
gruodžio viduryje, jis galiojo 
iki sekmadienio, 21 valandos.

Kontrolės metu savaitgalį 
prieš Kalėdas, taip pat Kalėdų 
ir Naujųjų metų laikotarpiais 
apsukta kelios dešimtys tūks-
tančių automobilių.

BNS inform.

STT 2020-aisais už suteiktą informaciją pranešėjams 
išmokėjo 17,8 tūkst. eurų

Specialiųjų tyrimų tarny-
ba (STT) 2020-aisiais už su-
teiktą vertingą informaciją 
pranešėjams išmokėjo 17,8 
tūkst. eurų.

STT atstovė spaudai Rena-
ta Keblienė BNS sakė, kad pi-
iniginio atlygio šiemet sulau-
kė 22 žmonės. dažniausiai už 
pranešimus apie galimą papir-
kimą, kyšininkavimą, prekybą 
poveikiu.

Finansinių nusikaltimų ty-
rimo tarnybos (FNTT) atstovė 

spaudai Modesta Zdanauskai-
tė sako, kad ši tarnyba pini-
ginių atlygių už informaciją 
pranešėjams 2020 metais ne-
skyrė.

Vis dėlto, atstovės teigimu, 
pranešimų apie galimai netei-
sėtas veikas tarnyba sulaukia 
dažnai. 

„FNTT sulaukia nemažai 
žmonių pranešimų apie paste-
bėtas galimai neteisėtas vei-
kas, tokių pranešimų pagrindu 
buvo pradėtas ir baigtas ne 
vienas ikiteisminis tyrimas“, 

– BNS sakė M. Zdanauskaitė.
„Džiaugiamės, kad gyven-

tojų nepakantumas mokesčių 
slėpimui nuolat auga“, – pri-
dūrė ji.

Ji taip pat sakė, kad tarnyba 
tikisi premijų skirti kitąmet ir 
skatina žmones, turinčius ver-
tingos informacijos apie vals-
tybės finansų sistemai daromą 
žalą, kreiptis į FNTT.

2019 metais metais STT 
atsilygino 32 pranešėjams, o 
FNTT – vienam.

BNS inform.

Šiaulių universitetas tapo Vilniaus universiteto 
Šiaulių akademija

Reorganizuotas Šiaulių 
universitetas nuo sausio 1 die-
nos tapo Vilniaus universiteto 
Šiaulių akademija.

Kaip pranešė universitetas, 
naujajam akademiniam Vilniaus 
universiteto (VU) padaliniui 
vadovaus prof. dr. Renata Bil-
bokaitė, iki šiol laikinai ėjusi 
Šiaulių universiteto studijų pro-
rektorės pareigas.

Po reorganizacijos studentai, 
pradėję studijas Šiaulių univer-
sitete, jas tęs VU padalinyje 
Šiaulių mieste.

VU Šiaulių akademija bus 
vienas iš trijų pagrindinių Lie-
tuvos pedagogų rengimo centrų, 
kurių kiti du yra įsikūrę Vilniuje 
ir Kaune.

Pasak universiteto, be peda-
gogų rengimo, itin daug dėme-
sio Šiaulių akademijoje keti-

nama skirti santykiams su viso 
Šiaurės Lietuvos regiono verslu, 
valstybės ir savivaldos instituci-
jomis. VU Šiaulių akademijoje 
planuojama rengti reikalingus 
aukštos kvalifikacijos specialis-
tus ir vykdyti aktualius mokslo 
tyrimus.

2021 metais VU Šiaulių aka-
demija stojančiuosius priims į 
dešimt bakalauro studijų pro-
gramų – anglų filologiją, dalyko 
(lietuvių kalbos, istorijos) peda-
gogiką, ekonomiką, elektroni-
kos inžineriją ir robotiką, kine-
ziterapiją (alternatyva – slauga), 
kūno kultūros ir sporto peda-
gogiką, muzikos pedagogiką, 
pradinio ugdymo pedagogiką ir 
ikimokyklinį ugdymą, progra-
mų sistemas, specialiąją peda-
gogiką ir logopediją.

Taip pat numatoma pasiū-
lyti devynias magistrantūros 

programas: tai edukologija, 
ekonomika, kūno kultūros ir 
sporto edukologija, matematika, 
muzikos pedagogika, socialinis 
darbas, specialioji pedagogika, 
vadyba, viešasis valdymas.

Daktaro laipsnio bus galima 
siekti ekonomikos, edukologi-
jos, filologijos ir vadybos kryp-
tyse.

VU Šiaulių akademijoje bus 
plėtojami moksliniai tyrimai, 
stiprinantys perspektyviausias 
studijų kryptis, prioritetą tei-
kiant edukologijos ir tarpdaly-
kiniams ugdymo mokslų tyri-
mams.

Šiaulių universitetas reorga-
nizuojamas pagal Seimo 2017 
metais patvirtintą valstybinių 
universitetų tinklo optimizavi-
mo planą ir Vyriausybės patvir-
tintas šio plano priemones.

BNS inform.
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KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Monitorių Philips 226V. 21,5 
colių. Procesorius intel core 2 quad 
q9550. Operatyvioji atmintis 8 GB. 
Kietasis diskas 500 GB. Vaizdo 
plokštė Gigabyte AMD Radeon R9 
200 2GB. Windows 10. Kaina 99 
Eur. Tel. 8 675 00 301.  
Vilnius
• Playstation 3. Viskas veikia, 
pridėsiu 7 žaidimus, laidai yra, nėra 
tik pultelio. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 695 77 125. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Kaimiškai augintų, mėsinių 
broilerių ir kalakutų skerdieną. 
Galime atvežti. Tel. 8 625 50 844. 
Rokiškis
• Medų. 1 kg/4 Eur.  
Tel. 8 629 65 277. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Samsung S9+. Garantinio 
aptarnavimo metu pakeistas 
į visiškai naują, su pilna 
komplektacija, plius atminties 
kortelė, 64 GB dovanų. Kaina 310 
Eur. Tel. 8 604 01 912.  
Rokiškis
• Iphone xs max. Šiek tiek 
subraižytas, bet veikia. Atminties 
64 GB. Standartas. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 640 17 025. Rokiškis
• Gerą telefoną Samsung Galaxy 
A3,nesubraižytas. Kaina 55 Eur. 
Tel. 8 616 02 365. Rokiškis
• Naują Redmi Note 8, 4/64 GB. 
Mėlynas. Dovanų apsauginis 
stikliukas. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 601 14 335. Rokiškis
• Mažai naudotą, galingą, kaip 
naują Samsung A80. 128GB 
atmintis, 8GB RAM, kamera 64 
megapikseliai, spartus krovimas, 
pilna komplektacija su apsauginiu 
stiklu ir dėkliuku su garantijomis 
ir pirkimo čekiu. Mokėta 468 Eur. 
Gold spalva. Kaina 289 Eur.  
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį 
telefoną Samsung Galaxy S8, 
64GB. Pilna komplektacija. 
Dokumentai. Pirktas naujas 
Lietuvoje. Domina keitimas. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 647 55 957. 
Rokiškis
• Samsung S8. Skilęs priekinio 
stiklo kampas, veikia gerai, pilnas 
komplektas. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 670 11 657. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Žemės ūkio paskirties, 10.93 ha 
ir miško paskirties, 6.9 ha sklypus. 
1 ha. - 1500 Eur. Tel. 8 629 19 468. 

Rokiškis
• 0.7 ha sklypą už Rokiškio dvaro. 
Tel. 8 629 19 468. Rokiškis
• Garažą Pagojėje su viskuo, kas 
ten yra. Kaina 1700 Eur, galima 
derėtis. Tel. 8 682 11 035.  
Rokiškis
• 2 kambarių, 50.20 kv. m butą 
Panevėžio g, Rokiškio mieste. 
Butas yra 5 aukšte iš 5, 1987 m. 
statytame name. Patogus buto 
išplanavimas: du nepereinami 
kambariai ir virtuvė. Tualeto 
ir vonios kambariai atskirai. 
Nestiklintas balkonas. Rūsys 2.48 
kv. m. Kaina 25500 Eur.  
Tel. 8 608 44 484. Rokiškis
• Rokiškyje, Panevėžio gatvėje 
2, 1978 m. statytame name, gero 
išplanavimo, 2 kambarių butą. 
7-ame aukšte (iš devynių), nėra 
pereinamų kambarių. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 26000 
Eur. Tel. 8 676 86 110.  
Rokiškis
• Sodybą ir 65 arų žemės sklypą, 
Margėnų k. Kriaunų sen. Rokiškio 
r. Rami vieta, už 300 m Sartų 
ežeras. Tel. 8 698 44 142.  
Rokiškis
• 2 kambarių butą Vytauto g., 
Rokiškyje. Atskiras įėjimas, 
centrinis šildymas, vanduo. Visi 
patogumai. Mašinų stovėjimo 
aikštelė prie namo. Namas medinis, 
draugiški kaimynai. Butui priklauso 
sandėliukas. Graži aplinka. Kaina 
16500 Eur. Tel. 8 606 48 794. 
Rokiškis
• Naują medinę pirtį.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Rokiškio rajone, Mickūnų k., 83 
kv. m. sodybą. Tobula, atoki vieta. 
Puikus susisiekimas. Vandens 
telkinys sklype. Akmenis rūsys. 
90 a. žemės. Ežeras už poros km. 
Miestelis už 3 km. Apsvarstytume 
pardavimą išsimokėtinai per metus 
su pradiniu įnašu. Kaina 11500 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Tvarkingą mūrinį namą 
Čedasuose. 73 kv. m, patalpa 
voniai, tualetui įsirengti. Stogas 
geros būkles. Ūkinis pastatas, 
kraštinė sodyba, rami vieta. 17 

a. sklypas. Pigus išlaikymas. Iki 
Rokiškio 15 min. Kaina 10500 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Erdvų, 65 kv. m butą, Taikos g., 
11 a. Mūrinis namas, tvarkinga 
laiptinė, šarvo durys. svetainė 20 
kv. m. Įstiklintas balkonas. Visai 
šalia darželis, mokykla, 5 aukštas. 
Didžiausia šildymo kaina praėjusią 
žiemą - 60 Eur. Kaina 31000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis

NUOMA

• Nuo vasario 1 d. bus nuomojamas 
dviejų kambarių butas. Butas yra 
Aukštaičių gatvėje, pirmajame 
aukšte. Butas po renovacijos, būsite 
pirmieji gyventojai. Kaina 150-200 
Eur. Tel. 8 618 33 649.  
Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti sodo namelį, 
kuris tiktų gyventi žiemą. Siūlyti 
tel. +370 69263439.  
Tel. 8 601 31 004. Rokiškis
• Gal kas nuomoja butą, šildomą 
malkomis. Domintų senamiestyje, 
lauksiu žinučių. Tel. 8 675 33 768. 
Rokiškis
• Ieškomas 2 kambarių butas ar 
namo dalis nuomai Obeliuose. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 684 01 260. 
Rokiškis
• Išsinuomočiau žemės ūkio 
paskirties žemę Pandėlio 
seniūnijoje. Tel. 8 628 28 989. 
Rokiškis
• Išnuomojamas 1 kambario butas 
mikrorajone. Butas su baldais, 
šviesus, šiltas ir jaukus. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 650 97 026. 
Rokiškis
• Ieškomas butas nuomai, 
Juodupėje. Tel. 8 624 26 899. 
Rokiškis

PASLAUGOS

• Vedama buhalterinė apskaita 
ūkininkams, nuo pirminių 
dokumentų iki ataskaitų pateikimo. 
Tel. 8 614 37 796. Rokiškis
• Atlieku apdailos, santechnikos, 
elektros remonto darbus. Atlieku 
langų, durų apdailą po montavimo. 
Tel. 8 675 29 775. Rokiškis

PERKA

• Perka eglės sausuolius, 
vėjovartas. Išsikerta, atsiskaito iš 
karto. Tel. 8 620 64 968.  
Rokiškis
• Nupirkčiau sodą su nameliu ar be 
jo. Kaina sutartinė. Kaina 2000 Eur. 
Tel. 8 688 08 221. Rokiškis

• Perku 2pts-4 didžiąją priekabą. 
Gali būti netvarkinga, be 
dokumentų. Tel. 8 622 69 546. 
Rokiškis
• Pirksiu 2 kambarių butą 
Kavoliškyje arba sodą su nameliu 
Rokiškyje. Tel. 8 692 63 439. 
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas galėtų padovanoti 
virtuvines spinteles, taburetes, 
kėdes, bufetą arba dalį sekcijos 
ar komodą. Tel. 8 603 75 685. 
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Rastas žiedas Rokiškyje, prie 
Norfos (prie autobusų stoties). 
Skambinti +370 687 33910,  
Tel. 8 625 50 495. Rokiškis
• Netoli Degsnių kaimo rastas 
mašinos ratas. Tel. 8 612 20 251. 
Rokiškis
• 2020-12-20 rastas PIN kodų 
generatorius (Swedbank).  
Tel. 8 610 44 326. Rokiškis
• Aukštaičių g., prie parduotuvės 
rasti automobilio raktai. Raktai 
saugomi parduotuvėje.  
Tel. 8 458 31 048.  
Rokiškis
• DPD siuntų skyriuje, prie 
Maximos, rasta banko kortelė.  
Tel. 8 675 40 522.  
Rokiškis
• Pamestas LG telefonas, 
radusiajam atsilyginsiu.  
Tel. 8 679 94 126.  
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Stihl 025c. Karbiuratorių 
reikia valyti. Husqwarna 55. 
Profesionalus, nėra stabdžio 
rankenėlės ir grandinės įtempimo 
varžtelis persuktas..Abu pjūklai 
užsiveda. Kaina už abu. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 684 20 231.  
Kupiškis
• Profesionalų pjūklą Stihl 039, 3.6 
kW. Kupiškis, galiu siusti paštu. 
Kaina 170 Eur. Tel. 8 684 20 231. 
Kupiškis
• Naujus benzininius elektrinius 
pjūklus gera kaina.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Trimerį-aukštapjovę. Kaina 69 
Eur. Tel. 8 625 04 387.  
Rokiškis
• Parduodu nauju, firminius 
trimerius Garden, 60 Eur ir 
benzinines, gyvatvorių žirkles, 60 
Eur. Tel. 8 684 20 231.  
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Įvairaus pjovimo medieną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Lapuočių dailylentes.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Mercedes Benz C220. 2,2 l, 
105 kW. TA dvejiems metams. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina 800 Eur. Tel. 8 694 54 854. 
Rokiškis
• Audi A4. 1997 m., 1.6 l, 
benzinas. Užsiveda ir važiuoja 
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:00 Alpių detektyvai
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Nacionalinė 
ekspedicija
13:00 (Ne)emigrantai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
15:45 Įdomiosios pamokos
16:40 Seselė Beti
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Pasaulio puodai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Gimę tą pačią dieną
22:30 Dviračio žinios
23:00 Nuostabioji draugė
23:55 Alpių detektyvai

00:45 Dainuoju Lietuvą. 
Naujametinės dainos
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Pasaulio puodai
03:00 Panorama 
03:30 Dienos tema 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Gimę tą pačią dieną
05:00 Klausimėlis.lt
05:15 Ponių rojus

06:25 Transformeriai. Kibernetinė 
Visata
06:55 Ilgo plauko istorija
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Prieš srovę 
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Sužeisti paukščiai 
12:00 Gražuolė Lialia 
12:20 Kenoloto 
12:22 Gražuolė Lialia 
13:00 Parduotas gyvenimas 
15:00 Simpsonai 

16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios
19:30 Gero vakaro šou 
20:30 Moterys meluoja geriau 
21:00 TV3 vakaro žinio
22:00 Už priešo linijos. Kolumbija
22:25 Vikinglotto 
22:30 Už priešo linijos. 
Kolumbija
23:15 Jėga ir Kenoloto
23:18 Už priešo linijos. Kolumbija
00:00 Kaulai 
01:00 Kalėjimo bėgliai 
01:50 24 valandos. Palikimas 
02:45 Moderni šeima 
03:10 Kaulai 
04:00 Kalėjimo bėgliai 
04:50 Gyvenimo išdaigos 
05:20 Atsargiai! Merginos

06:30 Svaragini. Amžina draugystė 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 

10:00 Kalnietis
11:00 Tūkstantis ir viena naktis
12:45 Būrėja
13:20 Turtuolė varguolė 
14:20 Širdele mano 
15:30 Mano namai – mano likimas 
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Dakaras 2021
19:30 KK2
20:00 VIDO VIDeO
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios
22:30 Pabėgimas
00:15 Narkotikų prekeiviai 
01:15 Mergina voratinklyje
03:10 Volkeris, Teksaso reindžeris 
04:40 Kalnietis

06:35 Strėlė
07:35 Mano virtuvė geriausia 
08:45 Stoties policija
09:45 Pėdsakas
10:40 Rozenheimo policija
11:40 Privatus detektyvas 

Magnumas
12:40 CSI. Majamis
13:40 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Stoties policija
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Rozenheimo policija
18:30 Strėlė
19:30 Privatus detektyvas 
Magnumas
20:30 Dakaras 2021 
21:30 Susidūrimas su Žeme 
23:25 Nepaklūstantis įstatymui 
01:10 Fortitudas
02:05 CSI. Majamis

05:30 Nauja diena
06:30 Alfa taškas
07:00 Laikykitės ten
08:00 „Netikėtas teisingumas“ 
09:00 Vyrų šešėlyje
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 „Teisingumo agentai“ 
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 „Dvaro rūmai” 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 #NeSpaudai 
00:30 „Reali mistika“ 
01:30 „Dvaro rūmai” 
02:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:20 #NeSpaudai
04:00 Alfa taškas
04:25 Mūsų gyvūnai
04:50 „Reali mistika“ 
05:30 Nauja diena

KE
TV

IR
TA

DI
EN

IS
 0

1.
07

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Alpių detektyvai
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Gimę tą pačią 
dieną
13:00 Pasaulio puodai
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be problemų, apynaujės m+s 
padangos, akumuliatorius, naujas 
lemda zondas, Usb magnetofonas, 
el. liukas, langai, kablys, TA iki 
2022.07. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 621 80 689. Anykščiai
• Audi A4 B6. 2003 m., 1.9 l, TDI, 
77 kW. TA iki 2021-12. Tvarkingas, 
prižiūrėtas automobilis, keitimas 
nedomina. Dusetos. Kaina 1470 
Eur. Tel. 8 627 71 703.  
Rokiškis
• Opel Astra. 1999 m., 2,0 l, 
dyzelis, 60 kW. Universalas, 
kablys. TA iki 2021.12.21. Kaina 
440 Eur. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• 195/65, R15, Kelly žiemines 
padangas (Goodyear kopija). 8 
mm, 2 vnt., 2020 m. 2 vnt., 2016 
m. Pirktos visos 4 naujos. Kaina 
derinama. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 627 77 015. Rokiškis
• Audi 80 B4 dalimis. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 648 26 125. Rokiškis
• Tvarkingą Ford Galaxy. 1,9 l, 

TDI, 85 kW, 2000 m., 7 vietos. 
Kaina 1800 Eur. Tel. 8 606 48 794. 
Rokiškis
• 2004 m. pabaigos Volkswagen 
Golf 4 universalą. 1,9 l, TDI, 
74 kW, automatinė greičių 
dėžė, gražus, švarus, be rūdžių, 
absoliučiai viskas pakeista ir 
sutvarkyta, pilnos komplektacijos 
su papildomais priedais ir 2 
komplektais ratų. Su TA. Būklė 
nepriekaištinga. Kaina 1550 Eur. 
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• VW Polo 2002 m., 1,9 l, 
47 kW, dyzelis. Atnaujintas 
modelis, techniškai tvarkingas, 
jokių investicijų nereikia. Nauji 
cilindriukai, stabdžių trosai, diskai, 
kaladėlės, padangos. TA dvejiems 
metams, draudimas, nėra taršos 
mokesčio. Kaina 670 Eur.  
Tel. 8 696 65 249. Anykščiai
• Ktm sx 50. 2008 m. Užsiveda, 
važiuoja puikiai. Išsamesnė 
informacija telefonu. 4-10 metų 
vaikui. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 624 53 495. Rokiškis

• Ford Fiesta. 1.6 l, benzinas, 2007 
m., labai geros būklės, be rūdžių, 
naujos m+s padangos. Kaina 1750 
Eur. Tel. 8 658 12 062.  
Rokiškis
• Volvo s60. 2004 m.,12 mėn. 2.4 l, 
dyzelis. Techniškai tvarkingas, yra 
keletas kėbulo defektų. TA iki 2022 
m. Kaina 1800 Eur, derinama.  
Tel. 8 622 62 666. Rokiškis
• Audi A6 C5 quatro. 2.5 l, TDI, 
ką tik atlikta techninė apžiūra. 
Kaina 1650 Eur. Tel. 8 694 52 173. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Dalimis Mazda 6. 2 l, 100 kW. 
Yra visos dalys. Tel. 8 642 79 495. 
Rokiškis
• 1997-2004 m., Opel Astra, 
universalo bagažinės įdėklą. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 674 92 644.  
Rokiškis
• VW Passat B5 amortizatorius. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 682 58 004. 
Rokiškis
• Padangas. 205/55, R16, M+S, 7 

mm, Continental . Kaina 90 Eur. 
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• Padangas. 195/65, R15, naujos, 
Falken, 2020 metų. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• Ratlankius. R16, 5/112. Tinka 
Volkswagen, Audi, Mercedes 
markių automobiliams. Kaina 130 
Eur. Tel. 8 658 12 062.  
Rokiškis
• Geras padangas. Nesuaižėję ir 
neguzuotos. Vasarinės. Kaina 60 
Eur. Tel. 8 692 64 675.  
Rokiškis
• Žiemines padangas. Bridgestone 
blizak, R15, 195/65, sumontuotos, 
5x112 tvirtinimas. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 679 14 253. Rokiškis
• Tiesius, nevirintus ratlankius. 
Nemuša. Subalansuoti. Turi 
nedidelių paraižymų. Padangos 
apynaujos, 6-7 mm, vasarinės, tinka 
ir Audi. Kaina derinama. Kaina 320 
Eur. Tel. 8 645 34 182.  
Rokiškis
• Padangas. 2018 m.,  m+s, 
Continental Vicing . Kaina 120 Eur. 

Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• Dalimis Audi A4 1998 m., 1,6 l, 
benzinas, universalas.  
Tel. 8 612 67 305. Rokiškis
• Priekinio bamperio groteles 
VW Golf IV. Tel. 8 615 55 734. 
Rokiškis
• VW Golf 3 dalimis. 1,9 l , 66 kW. 
Tel. 8 672 89 113. Rokiškis
• Ratlankius. R15, R16, R17, R18, 
5/112. Tinka Audi, Volkswagen, 
Seat automobiliams. Tel. 8 658 12 
062. Rokiškis
• Lietus ratlankius su padangomis. 
Bmw originalas, R16, 60/235. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• 4 vnt. žieminių, dygliuotų 
padangų. Apynaujos, Sailun, R18, 
235/55. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 670 11 657. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Grėblį Dobilas 3. Kaina 6506 Eur. 
Tel. 8 622 66 743. Rokiškis
• Jumz kabiną. Visą arba dalimis. 
Tel. 8 622 66 743. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• 140 cm įstrižainės televizorių 
LG 55UH605V su galiojančiu 
draudimu iki 2022-04-16. Pirktas 
naujas prieš 3 metus, yra visi 
čekiai, mokėta 644 Eur. Viskas 
puikiai veikia, tikrai nėra užslėptų 
bėdų, šiuo metu naudojamas. 
4k raiška, wifi, smart funkcija. 
Kaina 350 Eur. Tel. 8 674 22 216. 
Rokiškis

www.rokiskiosirena.lt
qNaujienos
qSkelbimai
qVideo 
ir fotogalerijos
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Karantinas išaugino internetinių parduotuvių paklausą
Koronaviruso pande-

mija ir dėl jos 2020 me-
tais dukart paskelbtas 
karantinas, kurio metu 
uždaryta dauguma ne 
maisto parduotuvių, ge-
rokai išaugino interneti-
nės prekybos poreikį.

Elektronines parduo-
tuves jau turintis vers-
las ieško būdų, kaip jas 
plėsti ir atlaikyti klientų 
antplūdį, o tokių parduo-
tuvių nuomotojai sako, 
kad nuo balandžio ste-
bėjo didžiulę smulkiojo 
verslo paklausą. 

Krūvis išaugo    
Daugiau negu 15 metų lo-

gotipus, svetaines, interneti-
nes parduotuves kuriančios 
šeimos įmonės „Daisoras“ 
bendrasavininkė Rasa Smir-
novienė sako, kad darbo krū-
vis yra labai išaugęs, dirba-
ma „be išeiginių ir atostogų“.

„Tie, kas neturėjo, suak-
tyvėjo ieškoti (internetinių 
parduotuvių). Ieško varian-
tų „pigiai ir greitai“. Daug 
verslo atstovų, prekybininkų 
neplanavo pereiti prie inter-
netinės prekybos, kreipiasi 
tada, kai jau „dega lempu-
tės“, – BNS tvirtino R. Smir-
novienė.  

Jos teigimu, per mėnesį 
sukuriama maždaug po vieną 
paprastą, nuo 3,5 tūkst. eurų 
kainuojančią internetinę par-
duotuvę.  

„Yra galimybė pirkti ša-
bloną ir štampuoti, bet žino-
me, kas įvyksta, kai kuriama 

greitai. Tenka susidurti su 
klientais, kurie pašo pagal-
bos, kai pagal šabloną įkur-
ta jų e-parduotuvė sugriūna. 
Atgaivinimas kainuoja ir pi-
nigų, ir laiko“, – sakė „Dai-
soro“ bendrasavininkė.  

Apie 20 metų interneto 
svetaines ir internetines par-
duotuves šalies ir užsienio 
klientams kuriančios Šiaulių 
įmonės „Dipolis.com“ ben-
drasavininkis Šarūnas Ški-
melis išaugusį klientų porei-
kį pastebi trečius metus.

„2019 metus lyginant su 
2020-aisiais augimas – apie 
50 proc. Svetaines interneti-
nės parduotuvės nurungė. Iš 
10 užklausų devynios būna 
dėl tokių parduotuvių“, – 
BNS teigė Š. Škimelis. 

Šiaulių įmonės atstovas 
pastebi, kad šių parduotuvių 
paklausa banguota – pirmo-
jo antplūdžio sulaukta iškart 
paskelbus pirmą karantiną, 
vasarą buvo atostogos, o vėl 
užklausos ėmė plaukti pa-
skelbus antrąjį karantiną. 

Pasak jo, stebina klientų 
įsivaizdavimas, kad interne-
tinė parduotuvės sukūrimas, 
administravimas bei jos vie-
šinimas yra „paprastas dar-
bas“: neįvertina tam reika-
lingų sąnaudų – ir pinigų, ir 
laiko.

„Smulkus ir vidutinis 
verslas žino, ko nori. Fizi-
niai asmenys, kurie sudaro 
apie 20 proc. klientų,  nori 
internetinių parduotuvių, nes 
bando kažką savo gyvenime 
pakeisti, dirbti patys sau ir 

įsivaizduoja, kad tai vienas 
pigiausių variantų“, – tvirti-
na Š. Škimelis.   

„Gariūnai“ 
neįsileido 
Internetinių parduotuvių 

nuomą siūlančio „Fronto“ 
bendrasavininkis Saulius 
Masiulis BNS sakė, kad dau-
guma įmonės klientų užsii-
ma individualia veikla, pre-
kiauja turguose, yra šeimos 
verslo atstovai – tie, kurie 
savo internetinėse parduotu-
vėse nori patalpinti iki maž-
daug 200 prekių. Dažnai jas 
nuomoja prekių vaikams kū-
rėjai: drabužių siuvėjai, žais-
lų gamintojai.     

„Pirmojo karantino metu 
buvo labai didelis susidomė-
jimas, jam pasibaigus vasarą 
sumažėjo, tačiau nuo rugsėjo 
antrosios pusės mūsų parda-
vimai išaugo keturis kartus 
– ar buvo ruošiamasi Kalė-
doms, ar jau antrai korona-
viruso bangai. Planuojame, 
kad sausį susidomėjimas bus 
irgi didelis, nes ir iki šiol 
kiekvienas mėnuo yra geres-
nis už praėjusį“, – teigė S. 
Masiulis.

Jis pripažino, kad didžiau-
sia šalies prekyvietė „Gariū-
nai“, skirtingai negu Kauno 
„Urmas“, e-parduotuvių kū-
rėjų neprisileido. 

„Pirmojo karantino metu, 
jausdami užklausų kiekį iš 
Gariūnuose dirbančių žmo-
nių, norėjome pranešti jų 
radijuje apie savo paslaugas, 
bet neįsileido. Bet įsileido 

Kauno „Urmas“. Matėme 
vadovybės norą padėti savo 
prekybininkams. Gal „Ga-
riūnai“ įžvelgė konkurenci-
ją“, – sakė S. Masiulis.  

Pritraukia 
naujus pirkėjus  
Didžiausio zoologijos 

prekių parduotuvių tinklo 
„Kika“ komunikacijos pro-
jektų vadybininkė Inga Vait-
kevičiūtė BNS teigė, kad 
fizinėse parduotuvėse, nors 
jos ir nebuvo uždarytos per 
karantinus, pirkėjų sumažė-
jo, ir toks jų elgesys verčia 
prognozuoti, kad kitais me-
tais internetinės prekybos 
augimas išliks.   

Danų kapitalo minkštų-
jų baldų gamintoja „Baltic 
Sofa“ internetinę parduotu-
vę atidarė prieš pat korona-
viruso pandemiją ir, pasak 
vadybininkės Kristinos Dor-
dzik-Tumėnės, pardavimų  
iškart padaugėjo.

Pasak jos, tokios par-
duotuvės galimybėmis visų 
pirma suskubo naudotis tie 
žmonės, kurie gyvena ne 
Vilniuje, kur yra fizinė par-
duotuvė.

„Jaučiame, kad žmonės 
nebegali fiziškai ateiti. Perka 
kitais būdais, nes dirbdami 
namuose, aiškiau pamato, 
kokia yra baldų būklė. Ir nu-
taria atsinaujinti. Prisipažįs-
ta nekeliavę, po kinus ir te-
atrus nevaikščioję, sutaupė“, 
– BNS sakė K. Dordzik-Tu-
mėnė.

„Pigu.lt“ komunikacijos 

vadovė Raimonda Straz-
dauskaitė sako, kad karanti-
nai paskatino daugiau įmo-
nių prisijungti prie „Pigu.lt“ 
siūlomos prekybos platfor-
mos. 

„Pernai pakankamai san-
tūriai į mus žiūrėjo. Kad ir 
gruodį. Kelios dešimtys per 
mėnesį naujų prekybininkų 
prisijungdavo, o dabar šim-
tais. Nebėra skirtumo, ar 
mažas, ar didelis prekybi-
ninkas – jungiasi nuo „Ivo 
Nikkolo“, „Monton“ iki 
medaus gamintojo ar dei-
mantais prekiaujančio ju-
velyro“, – BNS aiškino R. 
Strazdauskaitė.

Ji išskyrė išaugusį ak-
sesuarų, aprangos ir ava-
lynės prekybos aktyvumą 
ir artėjimą prie pasaulinių 
e-prekybos tendencijų. Ta-
čiau „Pigu“ atstovė nesiėmė 
svarstyti, kokią įtaką tam tu-
rėjo koronavirusas. 

„Sunku svarstyti, ar ne-
būtume pasiviję (e-preky-
bos aksesuarais, apranga ar 
avalyne lygį – BNS) šiemet 
ir mes. Tos kategorijos pre-
kybininkai kelis kartus page-
rino pardavimus“, – teigė ji. 

Pasak jos, kitais metais 
„laimės tie, kurie jau persi-
kėlė į internetinę prekybą, 
parodė savo asortimentą“.  

Patys išvežioja 
prekes
Namų elektronikos tinklo 

„Topo centras“ atstovo Žilvi-
no Kulvinskio teigimu, nuo 
pirmojo karantino išaugus 

internetinei prekybai pradė-
ta galvoti, kaip prekes kuo 
greičiau pirkėjams pristatyti.

„Šventiniu laikotarpiu da-
rėme tai, ką išsibandėme dar 
pirmojo karantino metu, tik 
didesne apimtimi – beveik 
100 parduotuvių darbuoto-
jų patys gabeno prekes pir-
kėjams į namus. Taigi per 
kiekvienas šventes kylančią 
pristatymo problemą šiais 
metais išsprendėme naudo-
dami vidinius  resursus“, – 
BNS sakė Ž. Kulvinskis.

Pasak jo, sunku pasakyti, 
kiek mažosios internetines 
parduotuves nuvilioja klien-
tų.

„Pirkėjų srautus gali ga-
rantuoti tik platus prekių 
asortimentas, tačiau ruoš-
damiesi šioms Kalėdoms 
turėjome iššūkių – dėl pan-
demijos daugelis gamintojų 
negalėjo pagaminti ir pa-
teikti visų užsakytų prekių. 
Tačiau išsisprendėme ir pa-
sitikdami šventes turėjome 
pakankamus likučius“, – aiš-
kino Ž. Kulvinskis. 

Jo teigimu, labiausiai 
gelbėjo tai, kad bendrovė iš 
anksto gamintojams pateikia 
planus, kurių elektronikos 
prekių ir kiek jų reikės.

„Pavyzdžiui, šių Kalėdų 
pardavimus prognozavome 
prieš metus, o norėdami gau-
ti didžiausius „Playstation 
5“ kiekius, turėjome parduo-
ti daugiausiai „Playstation 
4“, – tvirtino „Topo centras“ 
atstovas.

BNS inform.

Australija keičia vieną himno eilutę, siekdama didesnio vietinių gyventojų pripažinimo
Australijos nacionalinia-

me himne nuo penktadienio 
oficialiai bus pakeista viena 
eilutė, siekiant didesnio ša-
lies vietinių gyventojų pri-
pažinimo.

Ministras pirmininkas 
Scottas Morrisonas (Sko-
tas Morisonas) pranešė, kad 
Australijos nacionalinio him-
no „Advance Australia Fair“ 

(Pirmyn, Australija graži) an-
troji eilutė „Nes esame jauni ir 
laisvi“ (For we are young and 
free) keičiama į „Nes esame 
kaip vienas ir laisvi“ (For we 
are one and free).

„Australija, kaip moderni 
valstybė, galbūt yra sąlyginai 
jauna, bet mūsų šalies istorija 
yra sena – tokios yra istorijos 
daugelio pirmųjų tautų, kurių 
valdymą mes pripažįstame ir 

gerbiame“, – rašė S. Morri-
sonas laiške, spausdinamame 
laikraštyje „The Age“ Naujųjų 
metų išvakarėse.

„Pakeisdami „jauni ir lais-
vi“ į „kaip vienas ir laisvi“ 
nieko neprarandame, tačiau, 
manau, daug gauname“, – tei-
gė jis.

Šios iniciatyvos buvo imta-
si jau anksčiau, siekiant dides-
nio Australijos vietos genčių 

istorijos, apimančios dešimčių 
tūkstančių metų laikotarpį, 
pripažinimo, tačiau konser-
vatyvių pažiūrų šalies lyderis 
apie oficialiai patvirtintą pa-
keitimą pranešė tik ketvirta-
dienio vakarą. 

Australija yra šalis, vis dar 
mokanti už savo kolonijinę 
praeitį ir nelygybę, kurią pati-
ria pirmųjų tautų atstovai. Čia-
buvių vaikai miršta nesulaukę 

penktojo gimtadienio dukart 
dažniau nei kiti, rodo oficialūs 
statistiniai duomenys.

Anksčiau šiais metais ke-
liuose Australijos miestuose 
vyko dideli protestai, kurių 
dalyviai reikalavo neleisti 
čiabuviams mirti nelaisvėje. 
Per pastaruosius tris dešim-
tmečius šalyje nelaisvėje mirė 
daugiau nei 400 vietinių tautų 
atstovų.

Nepaisant virtinės pradėtų 
tyrimų, apklausų ir kartais pa-
teiktų netinkamą elgesį su ka-
linamaisiais liudijančių vaiz-
do įrašų, kaltinimai niekam 
nebuvo iškelti.

Naujienų agentūros BNS 
informaciją atgaminti visuo-
menės informavimo priemo-
nėse bei interneto tinklala-
piuose be raštiško UAB BNS 
sutikimo draudžiama.
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Sausio 5-oji, 
antradienis, 

2 savaitė
Iki Naujųjų liko 360 dienų

Saulė teka 8.41 val., 
leidžiasi 16.07 val. 

Dienos ilgumas 7.26 val. 
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Edvardas, Gaudentas, Telesforas, 
Vytautas, Vytautė.

Rytoj: Aras, Arūnas, Arūnė, 
Baltazaras, Kasparas, Merkelis, 

Živilė.
Poryt: Jaugeda, Jaugedas, Jaugėla, 

Jaugėlė, Julius, Liucidas, Liucijus, 
Liucilė, Liucina, Liucius, Raudvilė, 

Rūtenis.

Dienos citata
„Gyvenk su žmonėmis taip, kad 
tavo draugai netaptų priešais, 

o priešai taptų draugais“ 
(Heraklitas).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1066 m. mirė Anglijos ka-
ralius nuo 1042 metų Edu-
ardas Išpažinėjas. 1161 m. jis 
buvo paskelbtas šventuoju.

1592 m. gimė vienas iš 
Didžiųjų Mogolų imperato-
rių nuo 1628 metų Džehan-
šachas. Savo mylimai žmo-
nai jis Agroje pastatė garsųjį 
mauzoliejų Tadž Mahalą.

1964 m. viešėdamas Šven-
tojoje žemėje popiežius Pau-
lius VI Jeruzalėje susitiko su 
patriarchu Atenagoru I – tai 
buvo pirmasis Romos katalikų 
ir Stačiatikių bažnyčių vadovų 
susitikimas nuo XV amžiaus.

1968 m. Čekoslovakijos 
komunistų partijos pirmuoju 
sekretoriumi tapo Aleksan-
dras Dubčekas. Jis mėgino 
liberalizuoti šalį, sukurti čia 
„socializmą žmogišku veidu“, 
tačiau reformoms galą pada-
rė sovietų vadovaujama Var-
šuvos pakto valstybių karinė 
invazija.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

2002 m. popiežius Jonas 
Paulius II naujuoju Telšių vys-
kupu paskyrė Lietuvos vyskupų 
konferencijos generalinį sekre-
torių vyskupą Joną Borutą.

2003 m. Lietuvos preziden-
tu išrinktas Liberalų demokratų 
partijos lyderis Rolandas Paksas.

Post 
scriptum

Darbas tavęs neišjuodins, 
kad ir juodu vadinsis.

LAISVALAIKIS Traškūs žuvies maltinukai
Ingredientai: 
• 500 gramų žuvies filė
• 200 mililitrų pieno
• 3 riekės batono (didesnės ar 
4 mažesnės)
• vienas mažas svogūnas
• vienas (L dydžio) kiaušinis
• 0.5 šaukštelio druskos
• 0.5 šaukštelio maltų juodųjų 
pipirų
• pagal poreikį panko džiūvė-
sėlių (arba paprastų)
• pagal poreikį aliejaus
• 0.5 šaukštelio džiovinto rau-
donėlio

Gaminimas:
Batoną siaurame dubenėlyje užpilti pienu ir palikti išbrinkti. Svogūną kuo smulkiau 
sukapoti ir apkepinti su lašeliu aliejaus ant mažos kaitros, kol suminkštės. Galima dėti 
ir nekepintą, bet tuomet svogūno skonis bus intensyvesnis. Žuvį su išmirkusiu bato-
nu sumalti mėsmale, elektriniu trintuvu. Jei nei vieno neturite - batoną kuo smulkiau 
suplėšykite rankomis, o žuvį kuo smulkiau sukapokite. Žuvies ir batono masę sumai-
šyti su svogūnu, įmušti kiaušinį, berti prieskonius. Viską labai gerai išminkyti (ypač 
kruopščiai minkykite, jei masės nemalėte). Drėgnais delnais imti žuvies masės, apvo-
lioti džiūvėsėliuose. Kiekvieną maltinuką kepti įkaitintame aliejuje iš abiejų pusių, kol 
apskrus. Žuvies maltinukams geriau nepirkti faršo, nes jis dažniausiai būna skystokas. 
Jeigu visgi tokį naudosite, dėkite daugiau batono. Patiekiant žuvį dar galima pagar-
dinti pakepintais smulkiai kapotais svogūnais bei česnakais, pagardintais trupučiu 
čili pipiro ar aitriosios paprikos miltelių. Labai skanu valgyti su daržovių salotomis ar 
virtomis bulvytėmis.

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Sausio 5 d. Naktį -3

Dieną 2
R,  
5-10 m/s

Sausio 6 d. Naktį 2
Dieną 3

R,
3-8 m/s

Sausio 7 d. Naktį -2
Dieną -1

R, 
3-8 m/s

Orų prognozė sausio 5-7 d.

2020-aisiais eismo įvykiuose 
žuvo ir nukentėjo mažiau žmonių

2020 metais eismo įvy-
kiuose Lietuvoje žuvo ir nu-
kentėjo mažiau žmonių nei 
2019-aisiais, rodo Kelių po-
licijos tarnybos penktadie-
nį skelbiami preliminarūs 
duomenys.

2020 metais šalyje regis-
truoti 2 879 eismo įvykiai, 
kuriuose žuvo ar nukentėjo 

žmonės – tai 310 įvykių arba 
9,7 proc. mažiau nei 2019 
metais.

Eismo nelaimėse žuvo 175 
žmonės: tai 12 mažiau nei 
metais prieš tai.

Sužeistųjų pernai buvo 3 
279, tai 489 žmonėmis arba 
13 proc. mažiau nei 2019-ai-
siais.

BNS inform.

Baltijos šalyse namų ūkių išlaidų alkoholiui dalis 
pernai buvo didžiausia ES

Pernai Baltijos šalys pir-
mavo Europos Sąjungoje 
(ES) pagal namų ūkių išlaidų 
dalį, skirtą alkoholiniams gė-
rimams įsigyti.

Estijoje išlaidų alkoholi-
niams gėrimams dalis siekė 
4,7 proc. visų vartojimo iš-
laidų, Latvijoje – 4,8 proc., o 
Lietuvoje – 3,7 procento.

Iš viso ES namų ūkiai 
2019-aisiais alkoholiniams 
gėrimams išleido 117 mlrd. 
eurų – 0,8 proc. bloko ben-
drojo vidaus produkto 
(BVP). Tai sudarė 1,6 proc. 
visų vartojimo išlaidų, rodo 
Eurostato paskelbti skaičiai. 

Į šią sumą neįtrauktos iš-
laidos alkoholiniams gėri-
mams restoranuose ir vieš-

bučiuose.
Mažiausiai alkoholiniams 

gėrimams išleido Graikijos ir 
Italijos namų ūkiai – po 0,9 
proc. visų išlaidų.

Visgi surinkti duomenys 
rodo, kad laikotarpiu nuo 
2009 iki 2019 metų trylika 
ES valstybių narių sumaži-
no alkoholiui skiriamą namų 
ūkių išlaidų dalį. 

Didžiausias sumažėjimas 
užfiksuotas Lietuvoje – nuo 
5,5 proc. bendrų namų ūkių 
išlaidų 2009 metais iki 3,7 
procentų 2019 metais (minus 
1,8 procentinio punkto).

Po Lietuvos išsirikiavo 
Latvija, su minus1,5 procen-
tinio punkto, Bulgarija, su 
minus1,3 procentinio punkto 
ir Estija, sumažinusi išlaidų 

alkoholiniams gėrimams 
dalį 1,1 procentinio punkto.

Tuo tarpu septyniose ES 
valstybėse narėse namų ūkių 
vartojimo išlaidų dalis alko-
holiui padidėjo, o didžiau-
sias augimas užfiksuotas 
Rumunijoje – nuo 2,1 proc. 
visų namų ūkių išlaidų 2009 
metais iki 2,6 proc. 2019-ai-
siais (plius 0,5 procentinio 
punkto), ir Portugalijoje, 
kur šios išlaidos išaugo nuo 
1,1 proc. 2009 metais iki 1,4 
proc. 2019-aisiais (0,3 pro-
centinio punkto augimas).

Šešiose ES valstybėse na-
rėse – Danijoje, Vokietijoje, 
Prancūzijoje, Italijoje, Ny-
derlanduose ir Slovėnijoje – 
ši išlaidų dalis išliko stabili.

BNS inform.

Skuodo rajone veikusioje 
nelegalioje veisykloje rasti 
17 netinkamai laikomų šunų ir kačių

Valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnyba 
(VMVT) Skuodo rajone, 
Šerkšnių kaime, nustatė 
nelegalią gyvūnų veisimo ir 
prekybos vietą, joje rasti 17 
netinkamai laikytų šunų ir 
kačių. 

Pasak tarnybos, Klaipėdos 
departamento inspektoriai 
sodybą nusprendė patikrinti 
gavę duomenų apie įtariamus 
gyvūnų augintinių gerovės 
pažeidimus. 

Patikrinimo metu rasti trys 
jorkšyrų mišrūnai, po keturis 
prancūzų buldogų ir taksų 
mišrūnus, du pudelio ir vie-
nas pinčerio mišrūnas bei trys 
katės. 

„Visi augintiniai laikyti 
baisiomis, gyvūnų laikymo 
reikalavimų neatitinkančio-
mis sąlygomis, keliančiomis 
grėsmę gyvūnų gerovei ir su-
darančiomis galimybes plisti 
ligoms. Dalis jų turėjo aki-

vaizdžių ligos požymių, buvo 
išsekę, traiškanotomis aki-
mis, vėmė, viduriavo ir kt.“, 
– rašoma VMVT pranešime. 

Tarnybos teigimu, dalis 
gyvūnų buvo laikomi ma-
žuose narvuose ar netinkamai 
pririšti, be vandens ir pašaro. 

„Dalis ūkiniuose pasta-
tuose šunų laikyti tamsoje, 
neturėjo galimybės atsigerti, 
nesaugioje jiems aplinkoje, 
o lauke laikytas šuo pririštas 
itin trumpai, negalėjo pasi-
slėpti nuo kritulių, šalčio ir 
vėjo“, – teigė VMVT. 

Skuodo rajono savivaldy-
bės administracija paimtus 
gyvūnus perdavė laikiniems 
globėjams, kurie jiems su-
teiks reikiamą priežiūrą, rei-
kalingą veterinarinę pagalbą 
bei gydymą.

Tolimesnio tyrimo eigoje 
bus sprendžiama dėl gyvūnus 
laikiusio asmens atsakomy-
bės.

BNS inform.

Praėję metai – karščiausi 
Lietuvoje per daugiau kaip 
pusę šimtmečio

Pasibaigę 2020-ieji 
buvo karščiausi metai Lie-
tuvoje nuo 1961-ųjų, pra-
nešė Hidrometeorologijos 
tarnyba.

Preliminariais duomeni-
mis, vidutinė metų oro tem-
peratūra Lietuvoje pernai 

siekė 9,2 laipsnio, kai dau-
giametis vidurkis yra 2,3 
laipsnio mažesnis – 6,9.

Tai antri iš eilės karš-
čiausi metai: iki šiol tokiais 
buvo 2019-ieji, kai vidutinė 
metų oro temperatūra pasie-
kė 8,8 laipsnio.

BNS inform.

Tiesioginės užsienio investicijos 
Lietuvoje padidėjo 2,8 proc.

Sukauptosios tiesioginės 
užsienio investicijos (TUI) 
Lietuvoje rugsėjo pabaigoje 
siekė 19,1 mlrd. eurų – 2,8 
proc. daugiau nei 2019-ųjų 
rugsėjo pabaigoje. Sukaup-
tos TUI sudarė 39,1 proc. 
šalies bendrojo vidaus pro-

dukto (BVP).

Vidutiniškai vienam šalies 
gyventojui rugsėjo pabaigoje 
teko 6827 eurai TUI, teigia-
ma Statistikos departamento 
pranešime.

BNS inform.



 2021-01-0511 psl.

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

AVINAS. Me-
tai prasidės labai 
palankiai. Puikus 
metas užsiimti 

dvasiniu tobulėjimu, domėtis 
filosofija, siekti įvairių ži-
nių. Taip padėsite pagrindus 
ilgalaikei sėkmei. Ši savaitė 
bus dosni svarbiomis ar net 
lemtingomis pažintimis. Gal-
būt vienas iš sutiktų žmonių 
įkvėps svarbioms permai-
noms. Šią savaitę galima ir 
netgi reikia pradėti naujus 
darbus, sėkmingos bus nau-
jo darbo paieškos. O jei nu-
spręsite darbo nekeisti, nesi-
stebėkite, kad jus aplankys 
įkvėpimas, daug galimybių 
plėsti savo įtaką. O visus 
naujus darbus verta pradė-
ti nuo namų ar darbo vietos 
tvarkymo.

JAUTIS. Labai 
nestabili savaitė. 
Jausitės ne kaip, 
svyruos nuotai-

kos. Svarbu nenukabinti no-
sies ir tęsti pradėtus darbus. 
Gera nuotaika lems geresnę 
savijautą bei atidumą, kurio 
prireiks tvarkant finansinius 
reikalus, mažinant rizikas. O 
štai meilės fronte visą savai-
tę lydės sėkmė. Labiausiai 
seksis tiems, kurie jau surado 
savo gyvenimo žmogų. Ver-
ta santykius kelti į aukštesnį 
lygį: susipažinti su išrinktojo 
ar išrinktosios tėvais, planuo-
ti vestuves, vaiko gimimą. 
Svarbiausia neperlenkti laz-
dos ir įvertinti, ar tik įsivaiz-
duojamų dalykų nelaikote 
tikrove. 

D V Y N I A I . 
Sausio 5-oji jums 
puiki diena. Jau-
sitės pakylėti, 

pasitikėsite savimi. Ypač sė-
kminga ji bus kūrybiniams 
darbuotojams: dizaineriams, 
rašytojams, muzikams, daili-
ninkams. O štai monotoniš-
kam, nuobodžiam, sudėtin-
gam darbui verčiau rinktis 
savaitės pabaigą: penktadienį 
ar šeštadienį. Nederėtų svar-
bių darbų atidėti vėlesniam 
laikui. Sekmadienis – poilsio 
metas, svarbu tądien atgauti ir 
fizines, ir dvasines jėgas. Nes 
kitą savaitę verta pradėti nuo 
gerų minčių ir noro stengtis. 

VĖŽYS. Pa-
keisite savo gyve-
nimą į gera. Per-
mainos bus ypač 

juntamos meilės sferoje. Jei 
jau turite antrąją pusę, teks 
priprasti, kad atlaidumas – 
meilės sinonimas. Nes pyktis 
ir nuoskaudos bus ilgalaikiai, 
venkite konfliktų. Jei neturi-
te mylimo žmogaus, tuomet 
būtų palanku ieškoti partne-
rio, kad ir pažinčių pusla-
piuose, prašyti draugų, kad 
supažindintų su vienišiais. 
Savaitė palanki darbui biure, 
namų reikalų tvarkymui. Pa-
našu, kad išspręsite kažkokias 
ilgalaikes problemas, susiju-

Astrologinė prognozė savaitei 
sias su artimaisiais. Pajusite, 
kaip stiprėja jūsų gebėjimas 
įsiminti, taigi, išnaudokite tai 
naujos informacijos įsisavini-
mui, akiračio plėtimui. 

LIŪTAS.  Ly-
dės sėkmė dar-
binėje ir finansų 
sferose. Ideali 

savaitė prekybiniams sandė-
riams, prekių mainams, bran-
giems pirkiniams įsigyti. Pa-
lankus metas atidaryti naują 
sąskaitą banke, keisti valiutą 
ar naudotis kokiomis kitomis 
banko paslaugomis. O štai 
kreditų ir skolų reiktų veng-
ti. Dabar labai nepalankus 
metas skolintis ir iš bankų, 
ir iš privačių asmenų. Meilės 
srityje – apmąstymų metas. 
Vienišiai supras, kodėl jiems 
nepavyksta susirasti artimo 
žmogaus. Nuo penktadienio 
tramdykite savo egoizmą, 
nes jis atneš vien tik nemalo-
numus. Be to, skirkite laiko 
šeimai: ne tik sutuoktiniui ar 
mylimajam, bet ir savo tė-
vams, vaikams. 

M E R G E L Ė . 
Jusite energijos 
nuosmūkį, todėl 
bus sunku atlikti 

net kasdienius darbus. No-
rėdami bent šiek tiek pakelti 
produktyvumą, kruopščiai 
planuokite savo darbus bei 
skirstykite jiems skirtas jė-
gas. Sunkius, daug fizinių ir 
dvasinių jėgų reikalaujančius 
darbus geriau atidėti atei-
čiai. Nuo sausio 9-osios jė-
gos pamažu ims grįžti, tada 
ir galėsite imtis sunkesnių 
užduočių. O kol kas atlikite 
tik paprasčiausius, kasdienius 
darbus. Tausokite dvasinę 
energiją, nebendraukite su 
toksiškais, nemaloniais žmo-
nėmis, neskirkite dėmesio 
pašalinių problemoms spręs-
ti: jūs ir savo nuogąstavimų, 
baimių, bėdų turėsite per 
akis. Bet kokiu atveju nepra-
raskite pasitikėjimo savimi. 
Dabar jis aukso vertės. Konf-
liktuose nebijokite ginti savo 
interesus, nes jei nusileisite, 
prarasite pasitikėjimą savimi 
ir savigarbą. 

S VA R S T Y -
KLĖS.  Atsivers 
puikios veiklos 
p e r s p e k t y v o s , 

ypač finansinės. Nebijokite 
rodyti iniciatyvos, imtis sun-
kiausių užduočių, vykdyti 
pažadus, duotus vadovybei ir 
kolegoms. Jums pavyks. Vei-
kite, neleiskite įvykiams te-
kėti savo vaga. Savaitė ideali 
bet kokio dydžio pirkiniams. 
Meilės fronte pajusite augan-
tį savo žavesį. Aplinkiniai ir 
mylimas žmogus ims labiau 
pasitikėti jumis, mažės abejo-
nių. Puiki proga palikti gerą 
įspūdį, jei santykiai tik prasi-
deda.

S K O R P I O -
NAS. Antradienis 
– bjauri ir pavojin-
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ga diena. O palankios dienos 
bus penktadienis ir sekma-
dienis. Svarbu šią savaitę 
neprarasti dvasinės pusiaus-
vyros. Nes esant geros nuo-
taikos, pavyks sutaupyti daug 
laiko bei nervų. Palankiau-
siomis savaitės dienomis jus 
pasieks svarbios žinios. Gal-
būt artimų žmonių patarimai 
padės išspręsti keblų reikalą. 
Neatstumkite artimųjų, ypač 
mylimo žmogaus siūlomos 
pagalbos. Savaitgalį leiskite 
namuose, pasistenkite neiš-
laidauti. Ramiai atgaukite 
dvasines jėgas. 

Š A U L Y S . 
Svarbiausi šią 
savaitę bus mei-
lės reikalai. Juo-

se seksis ir vienišiams, ir 
partnerį turintiems. Jusite 
džiaugsmo, pozityvių min-
čių antplūdį. Nelaikykite jų 
savyje, dalinkitės džiaugsmu 
su artimaisiais. Bendraukite 
su atvirais, gerais žmonė-
mis. Toks bendravimas atneš 
naudos netgi darbe, finansų 
sferoje. O štai savaitės pabai-
goje reikės daugiau padirbėti 
keliant asmeninę savivertę. Ir 
vengti dviejų dalykų: neap-
galvotų sprendimų ir vidinių 
prieštaravimų. Kuo ramiau 
praleisite savaitgalį, kuo 
labiau vengsite emocingų 
sprendimų, tuo bus geriau. 

OŽIARAGIS. 
Iki sausio 7-os-
ios jausite jėgų ir 
energijos trūku-

mą. Venkite dvejonių, neigia-
mų minčių ir viso, kas sekina. 
Nuo sausio 8-osios prasidės 
palankus metas. Liausitės 
save riboję, taupę, galbūt įsi-
gysite svarbų ir jums malonų 
daiktą. Verta pradėti naujas 
veiklas, imti rūpintis svei-
kata, sportu. Verta daugiau 
laiko praleisti gamtoje, mė-
gautis grynu oru. Sekite dar-
bo ir laisvalaikio režimą, nes 
pervargimas kenks ir produk-
tyvumui, ir sveikatai.

VA N D E N I S . 
Savaitė palanki 
įgyvendinti pla-
nus. Pravers ir 

artimųjų parama. Padidinsite 
savo pajamas arba susirasite 
naują darbą, pakilsite karje-
ros laiptais. Tik netingėkite 
imtis veiklos. Meilės srityje 
situacija panaši: jei sėdėsite 
rankas sudėję, gero nelaukite, 
metas veikti.

ŽUVYS. Pai-
sykite intuicijos, ji 
padės rasti teisin-
gus sprendimus. 

O štai artimųjų patarimai bus 
nenaudingi. Sudėtinga diena 
– trečiadienis. Nepradėkite 
naujų darbų, nedalinkite pa-
žadų, nerizikuokite. Tokią 
dieną geriausia pasiimti lais-
vadienį, ar bent jau užsiimti 
paprastais naminiais reika-
lais, ilsėtis. Savaitgalį ieško-
kite progų pailsėti gamtoje.

Popiežius priėmė Baltarusijos katalikų vadovo 
T. Kandrusevičiaus atsistatydinimą

Popiežius Pranciškus 
priėmė Baltarusijos kata-
likų lyderio, Minsko-Mo-
giliavo metropolito Ta-
devušo Kandrusevičiaus, 
atsistatydinimą, informa-
vo Vatikanas.

Trumpame Vatikano pra-
nešime sakoma, kad sekma-
dienį T. Kandrusevičiui su-
kako 75 metai. Sulaukę šio 
amžiaus visi vyskupai priva-
lo įteikti popiežiui atsistaty-
dinimo iš pareigų prašymą, 
kurį popiežius patenkina iš 
karto arba vėliau.

Pranešime taip pat nuro-
doma, kad Minsko ir Mogi-
liavo apaštališkuoju adminis-
tratoriumi laikinai paskirtas 
Pinsko vyskupijos augzilia-
ras vyskupas Kazimeras Ve-
likaselecas.

Baltarusijos piliečiui T. 
Kandrusevičiui rugsėjį ne-

paaiškinus priežasčių buvo 
neleista įvažiuoti į šalį iš Len-
kijos. Jis buvo išvykęs daly-
vauti pamaldose Balstogėje. Į 
Baltarusiją T. Kandrusevičius 
sugrįžo prieš pat Kalėdas.

Būdamas Lenkijoje jis 
davė interviu vietos radijui, 
ragindamas nutraukti policijos 
smurtą prieš opozicijos pro-
testuotojus ir reikalaudamas 
atsistatydinti autoritarinį ly-
derį Aliaksandrą Lukašenką, 
kuris buvo paskelbtas rugpjūtį 
vykusių rinkimų nugalėtoju.

Opozicija ir Vakarų demo-
kratijos tvirtina, kad šie rinki-
mai buvo suklastoti. Baltarusi-
joje jau penktą mėnesį vyksta 
protestai, per kuriuos žmonės 
reikalauja A. Lukašenkos atsi-
statydinimo, politinių kalinių 
paleidimo ir naujų rinkimų.

Rudenį komentuodamas 
situaciją A. Lukašenka pa-
reiškė, jog baltarusių katalikų 

lyderis Lenkijoje „gavo pata-
rimų, kaip sugriauti šalį“.

T. Kandrusevičius yra bai-
gęs Kauno kunigų semina-
riją, dirbo Vilniuje, Druski-
ninkuose. Minsko-Mogiliavo 
metropolitu jis buvo paskir-
tas 2007 metais, o 2015-ųjų 
birželį išrinktas Baltarusijos 
vyskupų konferencijos pir-
mininku.

Sekmadienį Baltarusijos 
opozicijos lyderė Sviatlana 
Cichanouskaja tviteryje pa-
rašė, kad arkivyskupas pa-
skutines savo mišias laikys šį 
sekmadienį.

Baltarusiai tikrai buvo 
palaiminti“ jo vedami „šiuo 
sunkiu metu“, parašė šiuo 
metu Lietuvoje gyvenan-
ti Baltarusijos opozicijos 
lyderė, priversta išvykti iš 
Baltarusijos po prezidento 
rinkimų.

BNS inform.

NVSC vadovas: neapskaityta beveik 1,2 tūkst. mirčių
Nacionalinio visuomenės 

sveikatos centro (NVSC) di-
rektorius Robertas Petraitis 
sako, kad neapskaitytų mir-
čių yra keliais šimtais dau-
giau nei skelbta anksčiau.

„Gruodžio 30 dieną NVSC 
dar kartą paprašė e. sveikatos 
duomenų – mirties liudijimų 
duomenų (...) Galiu konsta-
tuoti, kad tas nesutapimas yra 
1171 atvejis“, – žurnalistams 
sakė R. Petraitis.

Anksčiau skelbta apie 804 
neapskaitytus mirties atvejus. 
„Ši situacija ir nesutapimai 
parodė, kad problema yra ne 
tik NVSC, bet tai sisteminė 
problema, susijusi su visa 
sveikatos priežiūros sistema“, 
– teigė R. Petraitis. 

Pasak jo, nesutapimai su-

sidarė todėl, kad vėluoja pra-
nešimai iš gydymo įstaigų. R. 
Petraičio teigimu, didžiausias 
neapskaitytų mirčių skaičius 
yra gruodžio mėnesio. 

„Visa eilė gydymo įstaigų 
nepateikė pranešimų NVSC 
apie mirties atvejus. Įstaigų 
sąrašas labai didelis, trys lapai, 
galėčiau vardinti, bet tai pa-
grindinės įstaigos kovojančios 
su koronaviruso infekcija, tai 
pat mažesnės įstaigos, šeimos 
gydytojai, kurie gal irgi nesusi-
dūrė su pranešimų nuo mirties 
užkrečiamosios ligos tvarka“, 
– sakė R. Petraitis.

Jis teigė, kad atsakomybę 
prisiims, jeigu bus nustatyti 
NVSC ar jo paties veiklos trū-
kumai.

„Jeigu bus nustatyti įstai-
gos veiklos trūkumai ar mano 

asmeniškai veiklos trūkumai, 
atsakomybę tikrai prisiimsiu, 
bet šiuo metu NVSC turi tikrai 
problemų dėl ne tik tarpinsti-
tucinio bendradarbiavimo, 
dėl pereinamojo laikotarpio 
informacinėse sistemose. (...) 
Viena institucija paima kitos 
institucijos duomenis, juos pa-
skelbia ir neaišku, kas ką turi 
komentuoti, kokie duomenys 
paskelbti, kokie ne, tai mano 
nuomone, taip neturėtų būti“, 
– kalbėjo R. Petraitis. 

NVSC dėl neapskaitytų 
mirčių yra sulaukęs kritikos 
ir iš premjerės Ingridos Šimo-
nytės, ir iš sveikatos apsaugos 
ministro Arūno Dulkio.

I. Šimonytė buvo sakiusi, 
jog NVSC vadovybė turi atsa-
kyti už susidariusią situaciją.

BNS inform.
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ANEKDOTAI

laikrodis eina?
– Jis stovi vietoje, bet uodegą 

vizgina.
***
Prižiūrėtojas išgėrė, o liūtas 

užkando.
***
– Koks keturkojis geriausias 

žmogaus draugas?
– Sofa.
***
Geroji fėja gauna žinutę: 

„Pavėlavau išbėgti iš puotos. 
Sėdžiu moliūge. Ką daryt?“

***
Vyras ir žmona žiūri siaubo 

filmą. Žmona kad suriks:
– O mama! 
– O ką, ir iš tiesų panaši, – 

atsako vyras.
***
– Jei nevalgysi košės, 

pakviesiu laumę raganą!
– Mama, ir ji šitos košės 

nevalgys.
***
Ar gali 12 V užmušti žmogų? 

Gali. Jei akumuliatorius nukris 
ant galvos.

***
Ieva klausia Adomo:
– Ar tu mane myli?
Adomas:
– O ką kitą galėčiau mylėti?
***
Nusipirko aborigenas naują 

bumerangą. Ir kilo klausimas: o 
kaip išmesti senąjį?

***
– Iš ko kilo Palangos 

gyventojai?
– Iš poilsiautojų, kuriems 

neliko pinigų sugrįžti namo.
***
– Koks pas jus šiandien oras?
– Negaliu pasakyti. Internetas 

neveikia.
***
Ateina moteris pas dailininką:
–Norėčiau savo portreto, kad 

būtų gražus ir panašus į mane.
Dailininkas:
– Čia jau turėtumėte 

apsispręsti: ar norite gražaus, ar 
panašaus.

***
Teisėjas gėdija valkatą:
– Kaip jums ne gėda? Moteris 

davė jums bandelę, o jūs jai 
akmeniu langą išdaužėte...

– Tai buvo ne akmuo, o 
bandelė, kurią ji man davė.

***
– Kur buvai? – klausia motina 

sūnaus.
– Pas kaimynus.
– Ar ne per dažnai ten 

lankaisi?
– Ne, kaimynė labai 

apsidžiaugė. Sakė, tik tavęs 
mums ir trūko.

***
– Močiute, kur arbata? 

Negaliu rasti.
– Vaistinėlėje, kakavos 

dėžutėje su užrašu „Druska“.
***
– Padavėjau, mano sriuboje 

negyva musė!
– Tokia didelė, mėlyna?
– Taip!
– Tai puiku... Ji čia visiems jau 

buvo įkyrėjusi...
***
Susitinka du draugai.
– Tu žinai, kas tokie buvo Da 

Vinčis, Mikelandželas, Rubensas, 
Rembrantas?

– Ne.
– O kas buvo Visvaldis, 

Bachas, Bethovenas, Bramsas?
– Irgi ne.
– O aš žinau, nes vaikštau į 

koncertus, parodas, muziejus.
– Šaunuolis. O ar žinai, kas 

toks yra Žibartas Ramanauskas?
– Ne. O kas jis?
– Jis tas, kuris ateina pas tavo 

žmoną, kai tu būni koncertuose, 
parodose, muziejuose...

***
Ateina australų fermeris prie 

Parke ant suoliuko sėdi vyras, 
rūko... Prie jo priėjęs žmogus 
klausia:

– Atsiprašau, bet galėčiau 
pasidomėt kiek cigarečių surūkot 
per dieną?

– Gal 60... - atsako.
– Kiek metų jau rūkot?
– 43 metus...
Smalsusis žmogus išsitraukia 

skaičiavimo mašinėlę ir įnirtingai 
skaičiuoja. Po minutėlės kreipiasi:

– Matote tą dangoraižį? Jei Jūs 
būtumėt nerūkęs, dabar toks jau 
galėtų būti Jūsų...

Rūkantis vyras, užsitraukęs 
dūmą, sako:

– O jūs rūkot?
– Ne!
– Turit dangoraižį?
– Ne.
– Tai va, o šis dangoraižis – 

mano...
***
– Atidarykite! Policija!
– O tai kokio velnio jūs ten 

užsidarėte?
***
Tipena ežys apie statinę:
– Jei ši tvora per artimiausią 

valandą nesibaigs, eisiu atgal.
***
Miško aritmetika. Kalėdų 

proga žvėrys gavo 10 sausainių. 
Padalinti juos buvo patikėta 
ežiukui. Jis sako:

– Kiekvienas gaus po aštuonis 
sausainius.

Liūtas karalius:
– Ežiuk, ar tu visai pakvaišai? 

Juk tik dešimt sausainių tebuvo.
Ežiukas:
– Nu ką aš žinau. Savo 

aštuonis aš suvalgiau...
***
Kaip ūkininko Petro Bėris tapo 

zebru? Ogi sumanė pasikasyti į ką 
tik nudažytą tvorą.

***
Ar juodos katės neša 

nelaimes? Žiūrint kam: žmonėms 
ar pelėms?

***
– Kodėl stručiai nekenčia 

katinų?
– Nes katinai mėgsta kasti 

smėlį...
***
Nėra to blogo, kas... neišeitų į 

internetą.
***
– Veidrodėli, veidrodėli, kas 

pasaulyje gražiausias?
– Gal pasitrauktum, nes 

nematau.
***
Draugo negalima nusipirkti. O 

va parduoti – galima.
***
Šiuolaikiniai tėveliai nusivežė 

vaiką į kaimą. Senelis klausia:
– Anūkėli, pažiūrėk, ar 

tvenkinio, o ten nuogos turistės 
maudosi.

– Pasitrauk iš čia, ištvirkėli! 
– merginos bara vyrą. – Mes 
nelįsim iš vandens, kol nenueisi!

– Labai čia jūs man 
reikalingos. Aš tik savo krokodilų 
pamaitinti atėjau.

***
– Žinai, laikraštyje skaičiau, 

kad, kasinėdami piliakalnį, 
archeologai aptiko XIII a. 
gyventojų darbo įrankius.

– Na ir kas?
– Vadinasi, ir tada žmonės 

tingėjo. Net įrankius į žemę 
užkasdavo, kad nereikėtų dirbti.

***
Kalbasi statybininkai:
– Žinai, daugelį teatrų 

tikriausiai bepročiai statė.
– Kodėl taip manai?
– O tu darytum balkonus 

pastato viduje?
***
Senukas įlipa į sausakimšą 

autobusą ir sako:
- Užleiskit vietą senam, korona 

užsikrėtusiam žmogui…Ei, man 
gi reikėjo tik vienos vietos, o ne 
viso autobuso…

***
Iš lauko atėjo du purvo 

gabalai. Sakosi mano vaikai 
esantys. Reikės eit nuprausti – iš 
balso lyg ir panašūs.

***
Atskrido amerikiečių 

kosminis laivas į Marsą. 
Amerikiečiai ruošėsi išlipti, 
bet durys užsikirto. Greitai 
subėgo marsiečiai pažiūrėti, kas 
vyksta. Vienas marsietis sako 
amerikiečiams:

– Rusai irgi buvo atskridę, 
jiems taip pat buvo užsikirtusios 
durys.

– O kaip jie jas atidarė?
– Jiems padėjo laužtuvas ir 

kažkokia motina, kurios mes taip 
ir nematėme.

***
Pietų pertrauka.
Darbuotojas žadina savo 

kolegą:
– Jonai, einam valgyti. O gal 

tu šiandien dirbi be pertraukos?
***
Po sunkios darbo dienos 

namuose renkasi gandrų 
šeimyna. Pirmas parskridęs 
gandras tėvas guodžiasi ką tik 
parskridusiai mamai gandrienei:

– Na ir nusikaliau šiandien, 
vos sparnus bepavelku. Per 
šiandieną atnešiau žmonėms net 

penkis berniukus.
– Oi, nesakyk,– atsako 

gandrienė mama,– ir man sunki 
diena buvo. Atnešiau žmonėms 
keturias mergytes, irgi siaubingai 
pavargau.

Pakalbėjo, pasiguodė ir 
laukia sūnaus gandriuko. Laukia, 
laukia, o tas grįžta tik paryčiais 
visas žvengdamas, kvatodamas, 
raitydamasis…

– Kas tau dabar? Kur buvai? 
Ką veikei? – klausia tėvai 
gandrai.

– Ai, mes su draugais apie 
bendrabučius skraidėm, truputį 
studentus gąsdinom…

***
Muziejaus gidas:
– Šiai iečiai prie sienos 3007 

metai.
Vienas turistas šaiposi:
– Iš kur jau taip tiksliai žinote?
Gidas:
– Kai pradėjau čia dirbti prieš 

septynerius metus, iečiai buvo 
3000 metų.

***
Žmona susimąsčiusi žiūri pro 

langą:
– Pavasaris ateina.
Vyras neatitraukdamas akių 

nuo kompiuterio.
– Sakyk, manęs nėra namie.
***
Ateina vilkas į laikraščio 

redakciją ir sako:
– Norėčiau įdėti skelbimą: 

„Parduodu tris namukus ir 
kiaulieną.“

***
Žmona priekaištauja vyrui:
– Mestum rūkęs! Ar žinai, ką 

galėtume nusipirkti už pinigus, 
kuriuos tu išleidi cigaretėms?

– Žinau. Tu – kailinius, o aš 
- nieko.

***
Anūkas klausia močiutės:
– Ar tiesa, močiute, kad 

popiežius Pranciškus liepia 
už kiekvieną blogą darbą 
atsilyginti geru?

– Taip, anūkėli, tiesa.
– Močiute, tada duok 

man 10 eurų, aš tavo akinius 
sulaužiau.

***
Kalbasi dvi moterys:
- Ką tu nešioji savo 

medalione?
– Savo vyro garbaną 

prisiminimui.
– O kam? Tavo vyras juk dar 

gyvas.
– Taip, bet jau be plaukų.

l Namų kvapai 
l Mako satino patalynė

l Rankšluosčiai
l Žvakidės, kvapnūs vaško lapeliai
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