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Prašo pagalbos: 
gaisras pasiglemžė namus

Namas Juodupėje sudegė šeštadienį. Miestelio bendruo-
menė išplatino tokį prašymą: „Praėjusią naktį skaudi nelai-
mė neaplenkė juodupiečių šeimos - gaisras sunaikino Virgi-
nijos ir Aido namus ir visą juose buvusį turtą, dokumentus. 
Prašome visų, kurie neabejingi, prisidėti finansiškai atku-
riant 4 asmenų šeimos gerbūvį. Šeimai būtiniausi daiktai, 
laikinas gyvanamas plotas - suteikti. Ačiū bendruomeniš-
kiems gyventojams, kurie jau prisidėjo. 

Finansinę paramą galite pervestį į bendruomenės banko 
sąskaitą LT357300010151138909, paskirtyje nurodydami: 
nukentėjusiems nuo gaisro.Iš anksto dėkojame už pagalbą“.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Policija ieško mačiusių 
įvykio aplinkybes

2020-11-26 09.30 val. Rokiškio r., Obelių mstl., Dariaus 
ir Girėno gatvėje, visuomeninėse sovietinių karių kapinėse 
keturi betoniniai paminklai buvo apipurkšti raudonos spal-
vos dažais.

Asmenis, mačiusius įvykio aplinkybes ar galinčius su-
teikti kitą vertingą informaciją, prašome pranešti tel. 8-700-
62630 arba el. p. tomas.kuolas@policija.lt.

Panevėžio VPK inform.

Dūrė peiliu į pilvą
Sausio 15 d., namuose, Rokiškio raj., Aukštakalnių k., 

vyras (gim. 1990 m.) peiliu dūrė neblaiviam (nustatytas 
1,91 prom. girtumas) vyrui (gim. 1982 m.) į pilvo sritį. Nu-
kentėjusysis operuotas ir gydomas ligoninėje.

Panevėžio VPK inform.

Savaitgalį – keturi gaisrai
Šį savaitgalį netrūko darbo ugniagesiams: ugnis nio-

kojo rajono gyventojų turtą.

Sausio 17 d., 12:47 val. gautas pranešimas, kad Rokiš-
kio r. sav. Jūžintų sen., Mičiūnų k., dega gyvenamasis na-
mas.

Sausio 17 d., 22:23 val. gautas pranešimas, kad Rokiš-
kio m. Geležinkeliečių g., dega ūkinis pastatas.

Sausio 16 d., 18:24 val. gautas pranešimas, kad Rokiš-
kio r. sav. Juodupės sen., Raišių k., Darbininkų g., dega 
gyvenamasis namas.

Sausio 16 d., 02:31 val. gautas pranešimas, kad Rokiš-
kio r. sav. Jūžintų sen., Ragelių k., Ragelių g., dega gyve-
namasis namas.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos

inform.

Pagaminta Rokiškyje. 
Mineralinio vandens 
UPAS gamyba

Pristatome dar vieną Rokiškyje gaminamą gami-
nį - mineralinį vandenį UPAS. Vaizdo siužetą galite 
pasižiūrėti svetainėje www.rokiskiosirena.lt, laikraš-
čio facebook bei youtube paskyrose.

Jei kažką gaminate Rokiškyje ir mes dar nesame 
su jumis susisiekę dėl rubrikos „Pagaminta Rokišky-
je“ video filmavimo - paskambinkite mums +370 666 
76777 arba parašykite reklama@rokiskiosirena.lt

Atvyksime, nufilmuosime ir ištransliuosime. Visiš-
kai nemokamai.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Seniūnų ataskaitų teks palaukti. Bent iki vasario
Sausis rajono savival-

dybėje įprastai būdavo 
įtemptas mėnuo: mat jis 
būdavo skirtas viešoms se-
niūnų ataskaitoms. Kai ku-
rie seniūnai ataskaitinius 
susirinkimus rengdavo ne 
tik seniūnijų centruose, bet 
ir mažesnėse gyvenvietėse. 
„Rokiškio Sirena“ domėjo-
si, kada šiemet bus rengia-
mos seniūnų ataskaitos?

Proga susiskaičiuoti 
ir išsikalbėti
Iš pirmo žvilgsnio atrodo, 

kad seniūnų ataskaitos – pa-
prastas formalumas. Tačiau 

seniūnai dėdavo daug pa-
stangų, kad jos taptų patrau-
klios gyventojams. Paprastai 
po ataskaitų būdavo rengia-
mos arbatėlės, kultūrinė pro-
grama – koncertuodavo vie-
tos ar kviestiniai saviveiklos 
kolektyvai. 

Tačiau gyventojams atas-
kaitos buvo įdomios ne tik 
dėl galimybės pasiklausyti 
koncerto, pabendrauti tarpu-
savyje. 

Tai būdavo proga iš pirmų 
lūpų išgirsti ir apie demogra-
finės situacijos seniūnijoje 
pokyčius, išsakyti aktualiau-
sias problemas. Kurios pa-

prastai būdavo: apšvietimo 
gyvenvietėse klausimas, ne-
valyti keliai, kelių žvyravi-
mas ir kitos aktualijos. 

Be to, seniūnijų ataskai-
tose paprastai lankydavosi 
ir rajonų vadovai. Todėl gy-
ventojai norėdavo paben-
drauti ir su jais. 

Ataskaitų sezonas papras-
tai prasidėdavo antrąją sau-
sio dekadą ir trukdavo iki 
vasario vidurio. 

Svarbiausia – 
žmonių saugumas
Sausis jau įpusėjo, o se-

niūnų ataskaitų grafiko ir po 

šiai dienai nėra. Rajono me-
ras Ramūnas Godeliauskas 
teigė, kad kol kas neskubama 
jų organizuoti. „Pirmiausia – 
žmonių saugumas“, – pabrė-
žė jis. 

Meras teigė, kad ataskai-
tų pristatymas visuomenei 
kol kas atidėtas iki vasario 
mėnesio. Jei karantininė si-
tuacija nesikeis, ir gyvento-
jų susibūrimai dar kurį laiką 
nebus leidžiami, tuomet teks 
ieškoti kitokių formų, kaip 
seniūnams atsiskaityti už 
2020 m. nuveiktus darbus. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Covid-19 situacija rajone gerėja, bet neramina mirčių skaičius
Per savaitgalį– 7 nau-

ji covid-19 atvejai rajone. 
Viso nuo epidemijos pra-
džios jau užsikrėtė 1275 
rajono gyventojai. Tačiau 
sparčiai auga ir pasveiku-
siųjų skaičius.

Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro Rokiškio 
skyriaus vyriausioji spe-
cialistė, laikinai vykdanti 
skyriaus vedėjo funkcijas, 
Daivutė Bulovienė sakė, kad 
nedžiugina tik mirčių nuo 
covid-19 statistika: ši infek-
cija nuo kovo jau pasiglemžė 
34 rajono gyventojų gyvy-
bes. Nuo kitų ligų mirė (bet 

buvo užsikrėtę ir covid-19) 
25 rajono gyventojai.

Per savaitgalį ženkliai iš-
augo ir pasveikusiųjų dalis: 
nuo epidemijos pradžios jų 
yra jau 889, o sergančiųjų 
šiuo metu – 325.

Židiniai lieka tie patys: 
Rokiškio psichiatrinė ligoni-
nė, Skemų socialinės globos 
namai, AB „Rokiškio sūris“ 
bei „Maxima“ prekybos cen-
tras Respublikos g. 111 B.

Pašnekovė pabrėžė: ne-
mažai gyventojų užsikrečia 
šeiminiuose židiniuose, to-
dėl po vienu stogu gyvenant 
su sergančiuoju, nereiktų pa-
miršti apsaugos priemonių.

D. Bulovienė ragino at-
sakingai žiūrėti į apsaugos 
priemones: mirčių nuo co-
vid-19 skaičius rajone nėra 
mažas. „Mitas, kad miršta 
tik senukai. Jauniausias ra-
jono gyventojas, kurio gyvy-
bę nusinešė covid-19, gimė 
1970-aisiais. Yra ir miru-
sių šešdešimt penkerių, še-
šiasdešimt septynerių metų 
žmonių“, – sakė pašnekovė. 
Ji paaiškino, kad vyresnių 
žmonių mirtis lėmė ir protrū-
kiai rajono ligoninės Slaugos 
skyriuje, Rokiškio šv. apaš-
talo evangelisto Mato senelių 
globos namuose, neišvengta 
mirčių ir Skemų socialinės 

globos namuose. Laimė, kad 
buvo išsaugotos medikų, ku-
rie dirba su covid-19 sergan-
čiais pacientais, gyvybės.

Sveikimo viltys siejamos 
pirmiausia su vakcinavi-
mu. Artimiausiu metu bus 
paskiepyta nemažai rizikos 
grupėms priklausančių as-
menų. Savo korekcijas epi-
demiologinėje situacijoje 
įneš artėjantis pavasaris, šy-
lantys orai. Visgi pašnekovė 
pabrėžė, kad nors situacija 
rajone ir atrodo vis labiau 
optimistiška, beatodairiškai 
atsipalaiduoti negalima. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Džiugios žinios  sportininkams šauliams – tikimasi atnaujinti jų ginklus
Kūno kultūros ir sporto 

centro direktorius Tadas 
Stakėnas pasidalino džiu-
gia žinia: per pusantro 
mėnesio buvo parengtas 
ir Sporto rėmimo fondui 
pateiktas projektas, kurio 
dėka rajoną garsinantiems 
sportininkams šauliams 
būtų atnaujintas invento-
rius: planuojama įsigyti 
bent dešimt pneumatinių 
šautuvų ir 4 pneumatiniai 
pistoletai. Projekto vertė – 
maždaug 40 tūkst. Eur, o 
rajono savivaldybei tektų 
prisidėti maždaug 10 proc. 
projekto vertės. 

komi jaunieji rajono spor-
tininkai, tarnavo dar jų se-
neliams. „Pažiūrėjau, kad 
kai kurie ginklai pagaminti, 
atleiskite, 1960-aisiais“, – 
sakė direktorius. Dėl tokio 
atsilikimo ir treniruočių pro-
cesas stringa, ir sportininkai 
negali iki galo atskleisti savo 
talentų sportinėse varžybose. 
Juk jei jie laimi medalius su 
tokiu inventoriumi, tai ko 
galėtų pasiekti turėdami mo-
dernesnį?

T. Stakėnas atviras: jei 
toks projektas būtų pareng-
tas nors porą metų anksčiau, 
būtų galima tikėtis kitokių 

Pašnekovas teigė, kad Ro-
kiškyje esanti Kūno kultūros 
ir sporto centro šaudykla 
– viena didžiausių ir galėtų 
būti viena geriausių ne tik 
Lietuvoje, bet ir Baltijos ša-
lyse. Bet tam reikia investi-
cijų.

Dar daugiau investicijų 
reikia į sportinį inventorių. 
Rokiškio rajonas garsėja 
aukšto meistriškumo spor-
tininkais. Ne kartą laimėti 
šalies čempionų medaliai, 
atstovauta Lietuvai tarptauti-
nėse varžybose. 

Tačiau yra vienas bet... 
Ginklai, kuriais šaudyti mo-

rezultatų. Kodėl tiek laukta, 
jam nesuprantama. 

„Sėdome rašyti projekto, 
ir tikimės, kad pavyks gauti 
jam finansavimą“, – vylėsi 
direktorius. 

 Jei šis projektas būtų pa-
tvirtintas, šauliams būtų įsi-
gyti ne tik nauji ginklai. Būtų 
atnaujinta ir šaudyklos taiki-
niai, taikinių keitimo įranga. 
Tai būtų didelis žingsnis pir-
myn, be to, išaugtų ir trene-
rių, sportininkų motyvacija, 
būtų didesnės galimybės 
skleistis talentams.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Policijai darbo netrūko
Sausio 11 – 17 dienomis Pane-

vėžio apskrities policija registravo 
797 įvykius (praėjusią savaitę – 
668), pradėti 42 ikiteisminiai tyri-
mai (praėjusią savaitę – 54). Į areš-
tinę pristatyti 25 asmenys.

Per savaitę buvo pradėti 7 iki-
teisminiai tyrimai dėl vagysčių (5 – 
vagystės iš negyvenamų patalpų, 2 
– kitos vagystės). Keturios vagystės 
įvykdytos Panevėžio mieste, 1 – Pa-
nevėžio rajone, 1 – Biržų rajone, 1 – 
Pasvalio rajone. Vagysčių šią savaitę 
neregistruota Kupiškio, Rokiškio 
rajonuose. Pradėtas 1 ikiteisminis ty-
rimas dėl turto sunaikinimo, 1 – dėl 
netikrų pinigų, 2 – dėl neteisėto dis-
ponavimo narkotinėmis medžiago-
mis, 1 – dėl kovos su epidemijomis ar 
užkrečiamosiomis ligomis taisyklių 

pažeidimo.
Šią savaitę apskrities keliuose 

nebuvo registruota įskaitinių (kai 
nukentėjo žmonės) eismo įvykių. 
Policijos pareigūnai sustabdė 4 ne-
blaivius vairuotojus, kuriems nusta-
tyta, kad kraujyje yra daugiau negu 
1,5 promilės alkoholio, todėl taikoma 
baudžiamoji atsakomybė. Vienas ne-
blaivus prie vairo sėdo Panevėžyje, 1 
– Pasvalio rajone, 1 – Rokiškio rajo-
ne, 1 – Biržų rajone. Policija artėjant 
savaitgaliui rekomendavo gyvento-
jams ne tik susilaikyti nuo nereika-
lingų kelionių, bet ir skatino žiemos 
malonumais mėgautis atsakingai, 
nesibūriuoti viešose erdvėse, laikytis 
karantino taisyklių. Pareigūnai tikri-
no parkus ir kalniukus, pažeidimų, 
susibūrimų užfiksuota nebuvo.

Panevėžio VPK inform.
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BRYDĖS

Kai tiesiog norisi duoti į snukį...

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Minėjome Sausio 13-
ąją. Savo orumo, laisvės, 
apsisprendimo triumfą. Ir 
šiomis dienomis visuomenė 
gavo porą riebių spjūvių į 
veidą. Tokių, kad jų „au-
toriams“ noriu trenkti į 
snukį. Ne į veidą: dvikojai 
paršai veidų neturi.

Esu taikus žmogus, tikin-
tis, kad kaip sako rašytojas I. 
Azimovas, „Fondo֧“ serijos 
autorius, smurtas yra pasku-
tinė nekompetetingųjų prie-
monė. Bet nuo to nagai niež-
ti ne mažiau. Kita vertus, kai 
pirmajame savo darbe, vie-
noje didžiulėje lengvosios 
pramonės įmonėje, pama-
čiusi kabant pamainininkės 
paliktus 200 paltų broko, 
inteligentiškai netekau žado, 
likau, kaip čia mandagiau 
pasakius, nesuprasta. Ta-
čiau, kai įkvėpta generali-
nės direktorės pavyzdžio, 
pamainininkei situaciją ir ką 
ji turi daryti, paaiškinau jai 
aiškiai suprantama triaukš-
čių kalba, pastaroji tylomis 
sėdo prie mašinėlės taisyti 
savo „miano“. Nuo to laiko 
supratau, kad visgi yra žmo-
nių, kurie kitokios kalbos, 
nei keiksmažodžiai ir moja-
vimas kumščiu, elementariai 
nesupranta.

Sausio 13-ąją grįžome iš 
renginių. Kaip visada, sma-
giai padirbėję, aptarinėjome 
naują, virtualųjį, šventės 
apeigyną. Staiga – telefo-
no skambutis. Ir straipsniui 
pradžia: „šaltinių teigimu, 
rajone stabdoma vakcinaci-
ja“. Kaip sakant, labi pietūs, 
Lietuva. Netrukus informa-
ciją oficialiai patvirtino ir 
rajono meras: deja, vakci-
navimą teko stabdyti, nes, 
pasirodo, 4680 vakcinos 
dozių, skirtų Kauno ir Pane-
vėžio regionams, iš sostinės 
keliavo, gabentojui pažeidus 
temperatūrinį režimą. Ro-
kiškio rajonui iš tos siuntos 
teko 660 vnt. dozių vakci-

nos. Kurios trečdalį, apsi-
džiaugę kaip oru reikalingu 
siuntiniu, jau spėjo ir su-
skiepyti. Skemų socialinės 
globos namų gyventojams, 
darbuotojams, Nacionalinio 
visuomenės sveikatos centro 
Rokiškio skyriaus specialis-
tams...

Vien mintis, kad virš 400 
dozių vakcinos gali papras-
čiausiai iškeliauti į šiukšlių 
kibirą, sukėlė siaubą. Dau-
geliui rizikos grupių žmonių 
jos reiškia tiesiog gyveni-
mą, sveikatą. Kaip ir tiems, 
kurie dirba karščiausiuose 
taškuose. Neslėpsiu: vos tik 
sužinoję, kad poliklinikoje 
galima registruotis skiepy-
tis, kartu su vyru tą pada-
rėme, ir kantriai laukiame 
savo eilės. Mums irgi vak-
cinos reikia: ne tik tam, kad 
patys nesusirgtume, bet kad, 
svarbiausia, patys nežinoda-
mi, neperneštume kitiems. 
Tačiau, kaip gerbiantys savo 
bendrapiliečius, lauksime 
savo eilės tiek, kiek reikės.

Ką rajone reiškia paskie-
pyti 400 žmonių? Ne tik tai, 
kad tie žmonės nesusirgs, o 
jei ir susirgs, tai jų ligos eiga 
bus lengvesnė ir be kompli-
kacijų. Tai reiškia, kad jie 
nebus ir tie besimptomiai, 
kurie, patys to nežinodami, 
dalina virusą kitiems. Kuo 
didesnė visuomenės dalis 
įgis imunitetą, tuo sunkiau 
ir lėčiau virusas plis. Ir netgi 
dar laukiantiems skiepų bus 
mažesnė tikimybė užskirėsti. 
Kiekviena vakcinos dozė yra 
ne tik laimingas bilietas tam, 
kuris ją gavo. Tai laimingas 
bilietas visuomenei. Įsi-
vaizduokite, kai ateis laikas 
skiepyti didžiąją populiaci-
jos dalį: juk galėsime kalbėti 
ne tik apie tai, kad pagaliau 
močiutė galės pabendrauti 
su anūkais, bus atvertos baž-
nyčių durys. Pradės kvėpuo-
ti ir mūsų verslas. Juk suvo-
kiate, ką reiškia nedidelei 
kavinei nedirbti pusę metų? 

Galimybę išgyventi gaus ir 
smulkieji. O didžiosios įmo-
nės galės pagaliau kvėpuoti 
pilnais plaučiais. Tie 400, 
kurie rizikavo netekti vakci-
nos, yra 1,4 proc. rajono po-
puliacijos. Ne taip ir mažai, 
ar ne? O visa 660 vakcinų 
dozė, nesunku apskaičiuoti, 
būtų tekusi 2,35 proc. rajono 
gyventojų.

Ir štai paaiškėja, kad kaž-
kokių, kitaip ir nepavadinsi, 
galvijų dėka, vakcina galėjo 
būti sugadinta. Čia tas pats, 
kaip viduryje mūšio apsi-
graibyti, kad granatas dėžė-
se kažkas pakeitė, atleiskite, 
bulvėmis. Laimė, taip neįvy-
ko, vakcina visgi išsaugota. 
Bet kyla elementarus, žmo-
giškas „kodėl tai vyksta“?

Kai be eilės, įsipaišę į 
greitosios medikų sąrašus, 
skiepijosi įmonių vadovai 
ir jų giminaičiai, kažkada 
labai „nusipelnę“ dėdės ir 
tetos, tai buvo elementarus 
kiaulinimas. Tai buvo lyg 
kostiumuotas, šlipsuotas po-
nas, važinėjantis nauju au-
tomobiliu, išplėštų močiutei 
iš rankų jos seną rankinėlę. 
Tai bjauru, šlykštu ir niekin-
ga. Bet tai smulkūs vagys. 
Tiesiog smulkūs, niekin-
gi vagys. Tačiau kai vienu 
pervežimu gresia sugadinti 
4860 dozių, tai 4860 žmonių 
gyvenimai. Mastas kitoks.

Ir čia jau ne smulkiųjų 
sielos parazitų darbas. Čia 
tai, kas mumyse liko nuo 
sovietmečio. Čia ištisa va-
gių, kombinatorių ir kenkėjų 
kultūra. Apie kurią visi žino, 
bet niekas nesiryžta padaryti 
galo.

Jei išgirstumėte žodį 
„vakcinos pervežimas“, 
kaip jūs tai įsivaizduotumė-
te? Juolab, vakcinos, kuri it 
Komunija dalinama Europos 
Sąjungos valstybėms, kad, 
Dieve sergėk, viena nesusiš-
luotų visko, o kitai neliktų 
tik trupiniai. Pavyzdį turė-
jome: pirmoji vakcinos dozė 
keliavo lydima policijos švy-
turėlių. O kitas veža... dviejų 
žmonių įmonė, dar užvakar 
gaminusi vegetariškus kuku-
lius „Pupulis“. Aukso vertės 
krovinį veža įmonė, kurios 
finansų ataskaitoje, kaip iš-
siaiškino kolegos, 2019 m. 
buvo pateikta, kad sąskai-
toje yra netoli tūkstančio 
eurų, 2018 m. – dar perpus 
mažiau. Ir duomenų, kad ši 
įmonė bent paspirtuką, ką 
jau kalbėti apie vakcinoms 
žemoje temperatūroje vežti 
pritaikytą automobilį, turė-
tų, duomenų nerasta. Tokiais 
atvejais norisi šaukti: „Kur 
žiūri Seimas, Vyriausybė ir 
valdanti partija?!“ Kas ši-
tuos, atsiprašant, puponau-
tus išvis per patrankos šūvį 
prileido prie vakcinų?

Visa esmė čia keiksmažo-
dis, žinomas kodiniu pava-
dinimu „viešieji pirkimai“. 
Sistema paprasta, kaip grė-
blys. Tie „Pupulių“ kepėjai 
išvis nesiruošė jokios vakci-
nos vežti. Kadangi jie neturi 
nei darbuotojų, nei įrangos, 
tai ir pasiūlė iš lubų išpieš-
tą kainą, kuri buvo „tik“ 
70 tūkst. Eur mažesnė, nei 
konkurentų. Ką reiškia 70 
tūkst. Eur skirtumas? Tai 
nedidelio specializuoto au-
tomobilio kaina. Įmonės, 
kurios investavo ir turi visą 
reikiamą įrangą, apmokytus 
darbuotojus gabenti tokiems 
jautriems kroviniams, už 
gražias akis nedirba. Jie kai-
ną rašo tokią, kad tokie su-
dėtingi pervežimai atsipirk-
tų, uždėdami nedidelę pelno 
maržą.

Kodėl įmonė, kurioje yra 
du žmonės, apskritai veliasi 
į konkursus, kuriuose ji da-
lyvauti iš principo negali? 
Viskas paprasta: pateikusi 
mažiausią kainą ir laimėjusi 
viešuosius pirkimus, ji visiš-
kai nesiruošia nieko vežti. 
Jos darbas, ne grafikus suda-
rinėti ir logistiką organizuo-
ti, kaip žiniasklaidai aiškina 
į kampą įsprausti „vargo 
viarslinykai“. Kas gi tuos 
srautus reguliuos? Valytoja 
su šluota? 

Esmė kita: parduoti užsa-
kymą subrangovams, ir iš to 
užsidirbti šiokį tokį procen-
tėlį. Kadangi kaina numuš-
ta žemiau grindų, žinoma, 
jokia rimtesnė pervežimų 
kompanija tokiais trupiniais 
jau nebesusigundo. Susi-
gundo kiti tokie pat „vargo 
artojai“, turintys visus... 
septynis darbuotojus. Galite 
suprasti, kokios rūšies tech-
niką jie turi... Kita vertus, 
galbūt ir kvalifikuoti perve-
žėjai tiesiog nusprendė ne-
maloniai pamokyti valstybę, 
kad ši pagaliau suprastų, kad 
profesionalios paslaugos 
kainuoja. Todėl ėmė ir nusi-
suko nuo „Pupulių“ kepėjų 
siūlymo.

Kaip veikia minėta sche-
ma natūroje, galėjo ne kartą 
įsitikinti ir mūsų rajono gy-
ventojai. Štai kad ir ta pati 
ledo aikštelės stoginės staty-
ba, kai darbams vos pajudė-
jus, bankrutavo rangovas. Ta 
pati Obelių „Žaliosios“ sta-
tyba, kai, neoficialiais duo-
menimis (oficialiai juk nie-
kas nepasisakys, žinoma), 
konkursą laimėjusi įmonė 
(turėjusi kelis darbuotojus, 
per penkerius metus ketu-
ris kartus keitusi buveinę ir 
triskart – direktorius) galė-
jo bandyti persamdyti rajo-
no statybos organizacijas, 
tačiau šios nusprendusios 
pamokyti įžūlėlius, atsisakė 
perpirkti užsakymą. Ir, kaip 

sakant, kauniečių „iniciaty-
va“ buvo skaudžiai nubausta 
įgyvendinimu. Kas kad vė-
luojant porą metų. Tačiau tai 
tik statiniai, kad ir laukiami, 
bet ne pirmo būtinumo. O 
vakcina – pirmo būtinumo 
produktas.

Apie tai, kad viešųjų pir-
kimų principas, kai esminis 
atrankos kriterijus yra ma-
žiausia kaina, yra parako 
statinė, kuri anksčiau ar vė-
liau sprogs, kalbėta vieno-
je konferencijoje Rokiškio 
krašto muziejuje kokiais 
2007 m., kur suvažiavo vi-
sas kelių ministerijų žiedas. 
Žinau, nes joje buvau. Ir jau 
tada pranešėjams, kaip ir 
kolegos, uždavinėjau tuos 
pačius nemalonius klausi-
mus. Apie tai, kad pirkimus 
laimi įmonės, registruotos 
butuose. Apie tai, kad sie-
kiant mažiausios kainos, 
sugebama katilinę suprojek-
tuoti ant kelio, o rengiant 
vieno pastato šiltinimo pro-
jektą, šis kažkodėl tapo... 
trikampiu. Pastatas, ne pro-
jektas. O kaip gi bus kitaip, 
jei konkursus laimi įmonės, 
kuriose vienas darbuotojas, 
o ir tas pats, jei gerai pasi-
gilintume, tikriausiai būtų... 
Murkis Jonaitis. 

Jau tada, norėdamos lai-
mėti konkursus, šios vargo 
firmelės, tūkstančiais regis-
truotos viename bute, kainas 
numušdavo iki nelogiškos 
ribos. Akivaizdu, kad kon-
kurentai, nelaimėję konkur-
so, skųsdavo jo rezultatus, 
o kol vykdavo teismai, pro-
jektai buvo įšaldomi kele-
riems metams. Per tą laiką 
statybos darbai brangdavo 
ne procentais, o kartais ga-
lop paaiškėdavo, kad niekas 
to projekto nebenori, tekda-
vo skelbti kitą konkursą.

Netgi jei kuri įmonė ir im-
davo ką nors statyti, tai iki 
nelogiškų žemumų numušus 
kainą, patys suprantatę, ką 
galima suręsti. Taip ir at-
sirasdavo kreivi stadionai, 
pastatai, kurių nebaigus sta-
tyti, imdavo byrėti tinkas. 
Kaltų, aišku, nebūdavo. Štai 
2018 m. Susisiekimo minis-
terija atliko 33 valstybinės! 
reikšmės kelių auditą. Be 
priekaištų buvo... 4 keliai. 
Kokybės standartų neatiti-
ko 90 proc. kelių, o 18-oje 
nustatyti esminiai pažeidi-
mai, dėl kurių jie apskritai 
neturėjo būti priimti. Dau-
giau nei pusė tikrintų kelių. 
Tikrinimo metu paaiškėjo, 
kad sandėris su šėtonu jau 
buvo daromas projektuojant 
kelius – kaip gi kitaip įtilp-
si į tą prakeiktą mažiausią 
kainą. Tų tikrintų kelių tie-
simas valstybei kainavo 67 
mln Eur, o nuostoliai – 16 
mln. Supliusuokime šituos 

mielus skaičiukus ir gauna-
me tikrąją nekokybės kainą. 
Sutaupėme, škia.

Kažkada pati, kaip ir 
kiti Rokiškio futbolo klubo 
nariai, rinkau parašus, kad 
būtų taisomas „Romuvosׅ“ 
stadionas. Surinkome be-
veik tūkstantį parašų. Ne 
kartą ir ne du, kaip ir kiti 
futbolo klubo nariai, vie-
šai kėliau jo futbolo aikštės 
matmenų bei kokybės klau-
simą. Ir buvo išsiaiškinta, 
kad 2012 m. vienas savi-
valdybės ponas pasirašė šio 
stadiono priėmimo aktą, net 
neįsitikinęs, kad jame veja 
sudygs. Tada į šitą ganyklą 
ir šunų vedžiojimo aikštelę 
buvo sukišta, viso labo, 1,25 
mln. litų. Ar kas nors nuo tų 
laikų pasikeitė? Kiek rung-
tynių buvo sužaista šiame 
atnaujintame stadione?

Bet kol kalba ėjo apie 
pastatus su trimis sienomis, 
stadionus, kuriuose nega-
lima žaisti, kelius, kurie 
tarnaus penkeriais metais, 
arba ketvirtadaliu mažiau, 
nei numatyta, liaudis tylė-
jo. Problema buvo žinoma 
daugiau nei 15 metų. Visi ją 
keikė, linksniavo, bet niekas 
nesiruošė keisti. Prisitylėjo-
me, kol pagaliau nebeliko 
skirtumo tarp kukulių „Pu-
pulių“ ir milžinišką vertę 
turinčių vakcinų.

Kitas pastarųjų dienų 
valstybinio idiotizmo pavyz-
dys – kompensuota 30 tūkst. 
Eur už tai, kad negalėjo 
įvykti Kirkorovo ir Šufutins-
kio, ar kaip ten jį, koncertai. 
Dešimtmečius kalbame apie 
Rusijos minkštąją galią, apie 
būtinumą ją riboti. O dabar 
šmaukšt – valstybė kompen-
suoja išlaidas tos nelemtos 
galios vežėjams. Mes ką, 
savų menininkų nebeturime? 
Mes jau visus savo kūrėjus 
apdalinome kompensacijo-
mis, kad pradėtume remti 
užsieniečius? Priremta prie 
sienos Kultūros ministerijos 
viceministrė, kuri pasira-
šė šitą nesąmonę, veblena: 
nebuvo teisinių svertų ne-
pasirašyt. Tai kodėl tamsta 
tylėjote, kai pasirašinėjo-
te?! Kodėl viešai nekėlėte 
problemos, kad mokesčių 
mokėtojų lėšos atitenka tai 
galiai, kuri tas lėšas atsuka 
prieš juos.

Mes, mokesčių mokėto-
jai, priversti mokėti už tai, 
ko mums ir už dyką ne-
reikia. Priversti mokėti už 
nekokybę, kai rizikuojama 
nebe turtu, o žmogaus svei-
kata ir gyvybe. Kiek dar 
pilsime dosnių kvailių žars-
tomą auksą ant vienadienių 
firmų, ant propagandos ma-
lūnų? Ar ne laikas pagaliau 
atsibusti?
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SODO, DARŽO TECHNIKA

• 2 naujus trimerių variklius. 
Kupiškis. Siunčiu paštu. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 675 88 304.  
Kupiškis
• Naujas sodo - gyvatvorių 
benzinines žirkles. Kupiškis. 
Siunčiu paštu arba autobusu. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 675 88 304.  
Kupiškis
• Naują trimerį ir benzininę 
krūmapjovę. Kupiškis. Siunčiu 
paštu. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Slides su batais. Kaina 35 Eur. 
Tel. 8 674 54 495. Rokiškis
• Įvairius svarmenis (svarsčius 
ir hantelius). Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Naują, švedišką, geros kokybės 
kuprinę. Daug skyrelių, ausinių 
pajungimas, USB.  
Tel. 8 611 21 832. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Nebrūsuotas colines lentas, 15 
cm storio tąšus. Tel. 8 610 06 145. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Naują, 4K veiksmo kamerą 
Goxtreme endure black. Daug 
priedų. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Televizorius. Philips 140 cm, 
smart, 250 Eur. Philips 107 cm, 
smart, 220 Eur. Samsung 101 cm, 
160 Eur. Anteną, bei priedėlį.  
Tel. 8 628 99 448. Rokiškis

Justinas Šapola – penktasis vargonininkas giminėje
Rokiškio šv. apaštalo 

evangelisto Mato bažnyčios 
vargonininkas Justinas Ša-
pola sako, kad vargonų mu-
zika jo širdyje nuo vaikys-
tės. Būdamas mažas, kaip 
ir dažnas vaikas, atostogas 
su malonumu leisdavo pas 
senelius. Močiutė giedojo 
bažnyčios chore, senelis 
buvo vargonininkas, tad 
tarp vargonų, tiksliau už 
vargonų praleisdavo nema-
žą dalį laisvalaikio. Justi-
nas neslepia – patiko var-
gonų muzika, bet labiau 
už viską patikdavo stebė-
ti, kaip kilnojasi vargonų 
dumplės. J. Šapolą kalbino 
Enrika Pavilonienė.

– Nuo ko prasidėjo tavo 
meilė muzikai?

– Didžiąją dalį vasaros 
atostogų praleisdavau pas 
senelius Antalieptės mies-
telyje, Zarasų rajone. Jų 
namuose stovėjo pianinas. 
Anksčiau seneliai turėjo pi-
aniną ir fortepijoną (rojalį), 
tačiau persikraustant į naujus 
namus fortepijonas netilpo, 
tad liko tik pianinas. Juo aš 
ir skambindavau. Tai buvo 
mano pati pirmoji pažintis, 
pats pirmasis prisilietimas.

– Viešėdamas pas sene-
lius turėjai galimybę iš ar-
čiau susipažinti ir su var-
gonais?

– Utenos rajone, Spirtėnų 
bažnyčioje senelis grodavo 
vargonais, o močiutė toje 
pačioje ir dar Antalieptės 
bažnyčiose giedodavo chore. 
Važiuodavau ir aš kartu su 
jais į Mišias. Vargonai groja, 
choras gieda, o aš visai kitoj 
vargonų pusėj - žiūrėdavau 
kaip tos dumplės kilnojasi. 
Įdomu būdavo stebėti kaip 
viskas veikia. Kartu sus sene-
liais apsilankydavau ir Anta-
lieptės miestelio bažnyčioje. 
Tai Antalieptėj gal tik kokį 
kartą, dažniau Spitrėnuose 
teko prisiliesti prie vargo-
nų. Spitrėnuose krikštotėvui 
buvau ir šposą iškrėtęs. Jam 
grojant per mišias aš sėdė-
jau šalia jo ant vargonininko 
suolo ir paspaudžiau vieną 
ar du pedalus (nepamenu ar 
tyčia, ar ne), tai buvo paša-
linių, nežinia iš kur atsiradu-
sių garsų muzikoj.

– Tai vargonai nebuvo 
svetimas instrumentas?

– Giminėje esu penktas 
vargonininkas. Vargonais 
grojo močiutės dėdė, močiu-
tės brolis, senelis, krikštotė-
tis. Močiutė sakydavo, kad 
seneliui reikia pavaduotojo. 
Vargonai man visada buvo 
įdomūs – ne tik kaip jie 
skamba, bet ir kaip viskas 
veikia viduj, todėl reikėjo tik 
gero spyrio. Atsimenu, buvo 
mokykloj žiemos atostogos, 
tuo metu svečiavausi pas 
senelius. Buvo 2006 metų 

gruodžio 30 diena. Pabudau 
ryte ir pagalvojau – jei nepra-
dėsiu šiandien, tai turbūt ne-
pradėsiu niekada. Atsisėdęs 
prie pianino pradėjau moky-
tis groti giesmes. Pasiruošiau 
tiek, kad užtektų bent jau 
vienom mišiom. 2007 metų 
liepos 15 dieną buvo mano 
debiutas. Tą dieną Spitrėnų 
bažnyčioje savarankiškai at-
grojau pirmas mišias. Taip 
išsipildė močiutės ir mano 
paties svajonė– tapau senelio 
pavaduotoju. Po vienų atgro-
tų mišių jaučiausi tapęs „di-
džiuoju“ vargonininku.

Kaskart atvykęs atosto-
gų į Antalieptę pas senelius, 
Spitrėnų bažnyčioj grodavau 
vargonais, o senelis tuo metu 
atostogaudavo. Tiksliau, jis 
sėdėdavo šalia, o aš groda-
vau.

Lankydavau ir kitą mo-
čiutę (to senelio gyvo ne-
pažinau), gyvenančią 
Anykščiuose. Kai būdavom 
Anykščiuose, su tėvais eida-
vom sekmadieniais į mišias. 
Pažįstu ir šios bažnyčios 
vargonininką. Iš jo sėmiausi 
daug patirties. Bendraujam ir 
ryšius palaikom iki šiol.

– Įgijai pradinį muzi-
kinį išsilavinimą Rokiškio 
Rudolfo Lymano muzikos 
mokykloje. Moki groti ir 
kitais instrumentais?

– Būdamas antrokas, 
mokslo metų pabaigoje, kar-
tu su draugu nuėjom į muzi-
kos mokyklą. Ten vyko pa-
vasarinis mokinių koncertas, 
kai kviečiami nauji, norintys 
mokytis muzikos mokykloje, 

mokiniai. Draugas jau gro-
jo violončele, todėl pasiūlė 
ir man pabandyti. Taip atsi-
dūriau pas violončelės mo-
kytoją. Grojau keliuose ko-
lektyvuose, todėl repeticijų 
ir koncertų netrūko. Baigęs 
mokslus dar kelis metus lan-
kiau išplėstinį ugdymą. Dar 
ir dabar neatsisakau pagroti 
violončele muzikos moky-
klos organizuojamuose ren-
giniuose. Kadangi pianinu 
groti jau šiek tiek mokėjau, 
papildomą instrumentą pasi-
rinkau akordeoną, tačiau jis 
manęs nesužavėjo. Didelio 
potraukio šiam instrumentui 
neturėjau, tad keleto metų 
akordeoną iškeičiau į piani-
ną.

– Kaip toliau klostėsi 
tavo karjera?

– Baigęs mokyklą įstojau 
mokytis specialybės, kuri 
visai nesusijusi su muzika. 
Muzika maniau bus priedas 
prie gyvenimo. Studijavau 
Vilniaus Gedimino techni-
kos universitete automatiką 
ir valdymą. Magistrantūros 
studijų metu - mechatroninių 
sistemų automatiką. Plana-
vau valgyti duoną iš elektros 
inžinieriaus darbo, tačiau li-
kimas taip nulėmė, kad nuo 
vargonų nutolti nepavyko. 
Rokiškio bažnyčios vargoni-
ninkas išėjo iš darbo ir visų 
akys nukrypo į mane. Artė-
jo šv. Kalėdos- teko gelbėti. 
Iškart po įsidarbinimo atėjo 
užsakymai ir dėl vargonų 
remonto. Iš elektros inžinie-
riaus darbo taip ir nepagyve-
nau.

– Liepos 15 dieną pami-
ni surengdamas savo solinį 
koncertą

– 2017 metų liepos 15 
dieną, savo vargonavimo de-
šimtmetį paminėjau sureng-
damas pirmąjį savo rečitalį. 
Iki tol turėjau tradiciją tą 
dieną atgroti mišias kurioje 
nors Lietuvos bažnyčioje.

Nuo 2017 metų, kasmet 
šią dieną surengiu koncer-
tą klausytojams. Pirmajame 
koncerte man asistavo Aušra 
Kežutienė ir Ina Gintautie-
nė, o Alvydas Fijalkauskas 
ir Egidijus Kundrotas man 
gelbsti nuo 2018 metų liepos 
15 dienos.

– Kokio stiliaus muziką 
groji? Koks tavo repertua-
ras?

– Labiausiai prie širdies 
romantizmo laikų muzika. 
Man pačiam įdomu ją gro-
ti, be to nesinori „apkrau-
ti“ klausytojo. Didžiąją dalį 
mano repertuaro sudaro pran-
cūzų kompozitorių muzika.

– Kuriose bažnyčiose 
galime tave išgirsti grojant 
vargonais?

– Šiuo metu vargonininku 
dirbu Rokiškio šv. apaštalo 
evangelisto Mato, Žiobiškio 
Šv. arkangelo Mykolo ir Če-
dasų Šv. apašt. Petro ir Povi-
lo bažnyčiose.

– Domėjimasis vargonų 
mechanine puse nenuė-
jo veltui. Vargonais ne tik 
groji, bet juos ir derini, re-
montuoji?

– Labai daug ir išsamiai 
domėjausi vargonų restau-
ravimu. Sėmiausi patirties 
pas Lietuvos restauratorius, 
įgijau restauratoriaus kvali-
fikaciją. Restauravimo pa-
slaptimis pasidalino Kęstu-
tis Šleinys (mano pirmasis 
mokytojas), Marijampolės 
vargonų meistrai Algis ir 
Gintautas ir taip pat restau-
ratorius Girėnas Povilionis 
ir jo meistrų komanda. Pas 
Girėną buvo atvykęs ir var-
gonų restauratorius iš Latvi-
jos - Alvis Melbardis. Alvis 
mokė lituoti, tiesinti meta-
linius vargonų vamzdžius. 
Jis taip pat padėjo įsigyti ir 
naująjį Rokiškio vargonų oro 
pūstuvą.

– Turi tiek veiklos, ar lie-
ka laiko laisvalaikiui?

Mėgstu naktinėti, o ryte 
ilgiau pamiegoti. Turiu pa-
galbininkų, tai kai tik turiu 
galimybę, pasinaudoju jų pa-
galba. Turiu pripažinti, kad 
ne mažą laiko dalį praleidžiu 
tarp vargonų. O laisvalaikiu 
mėgstu internete pažaisti 
šachmatais . Šiltojo sezono 
metu stengiuosi automobi-
lį iškeisti į dviratį. Turėjau 
tikslą, per praėjusius metus 
dviračiu nuvažiuoti 1000 
km, ir man tai padaryti pa-
vyko.

– Dėkoju už pokalbį.

R.Barono žemėtvarkos darbų įmonė informuoja, 
kad sklypo kad. Nr.7330/0005:148, esančio Jūžin-
tų mstl., Jūžintų sen., Rokiškio raj., mirusios 2016-
03-26 savininkės E.D paveldėtojus ar kitus suinte-
resuotus asmenis apie atliktus gretimo sklypo kad.
Nr.7330/0005:12 kadastrinius matavimus. 

Dėl papildomos informacijos kreiptis 
į matininką Eugenijų Mikulėną. Tel.8-458-68144, 

mob. 8-612-95720, el. p. kavolzeme@parok.lt. 
Taikos g. 5, Rokiškis.

R.Barono žemėtvarkos darbų įmonė informuoja, 
kad sklypo kad. Nr.7330/0001:83, esančio Girelės k., 
Jūžintų sen., Rokiškio raj., mirusio 2003-01-13 savi-
ninko J.T paveldėtojus ar kitus suinteresuotus asme-
nis apie atliktus gretimo sklypo kad.Nr.7330/0001:65 
kadastrinius matavimus. 

Dėl papildomos informacijos kreiptis 
į matininką Eugenijų Mikulėną. Tel.8-458-68144, 

mob. 8-612-95720, el. p. kavolzeme@parok.lt. 
Taikos g. 5, Rokiškis.

www.rokiskiosirena.lt
qNaujienos
qSkelbimai
qVideo 
ir fotogalerijos

Savaitgalį 
pranešta apie
aštuonis, įtariama,
mirtinai
sušalusius žmones

Savaitgalį Lietuvoje smar-
kiai atšalus, Bendrajame pagal-
bos centre (BPC) pranešta apie 
aštuonis, įtariama, mirtinai su-
šalusius žmones.

Kaip BNS informavo BPC 
atstovė viešiesiems ryšiams Vil-
ma Juozevičiūtė, šeštadienį pra-
nešta apie tris, kaip manoma, nuo 
šalčio mirusius žmones: Vilniuje 
rasti du mirę benamiai, o Vilniaus 
rajone, Maišiagalos seniūnijoje, 
kaimynai rado sušalusį vyrą.

Sekmadienį pranešta apie 
penkis žmones, kaip manoma, ga-
lėjusius mirti nuo šalčio: Anykš-
čiuose, Marijampolėje, taip pat 
Ignalinos ir Radviliškio rajonuo-
se rasti mirę vyrai, Biržų rajone 
nekūrentuose namuose rasta mi-
rusi moteris.

Dėl šių mirčių policijoje pra-
dėti ikiteisminiai tyrimai mirties 
priežasčiai nustatyti.

Taip pat gauta per 30 prane-
šimų apie sušalusius asmenis: 
šeštadienį jų buvo 13, sekmadie-
nį – 24.

BPC duomenimis, nemažai 
susirūpinusių žmonių skambino 
dėl neblaivių asmenų ir benamių 
– rūpintasi, kad jie gali nukentėti. 
Policija keliems asmenims sutei-
kė socialinę pagalbą – nuvežė į 
nakvynės namus. Kai kurie asme-
nys tokios pagalbos aatsisakė.

Didžioji dalis nušalimus paty-
rusių žmonių – vyrai, kai kurie jų 
buvo neblaivūs.

„Sekmadienį vienam pane-
vėžiečiui buvo kviesta greitoji 
medicinos pagalba dėl nušalusių 
pėdų – nepaisant didelio šalčio 
neblaivus vyras tris ar keturis ki-
lometrus ėjo basas, tik su kojinė-
mis“, – teigė BPC atstovė.

Dauguma nukentėjusių nuo 
šalčio patyrė rankų, kojų ar pirštų 
nušalimus.

Penktadienį sulaukta dar 12 
pranešimų dėl nuo šalčio nukentė-
jusių žmonių.Savaitgalį Lietuvoje 
laikėsi itin šalti orai: temperatūra 
naktimis vietomis nukrito žemiau 
20 laipsnių šalčio. Hidrometeo-
rologijos tarnybos duomenimis, 
šaltis pamažu trauksis, tačiau ar-
timiausiomis paromis dar progno-
zuojama keliolikos, vietomis – iki 
20 laipsnių šalčio.

BNS inform.
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Krašto apsaugos savanorių pajėgų trisdešimtmetis – 
proga rokiškėnams prisiminti garbingą istoriją ir turiningą šiandieną

1919-20 m. karių savanorių atminimo pagerbimas Rokiškio kapinėse.

Viena pirmųjų 506-osios pėstininkų kuopos archyvo nuotraukų

Taip per 30 metų kito karių savanorių uniformų antsiuvai.

Rokiškyje vyko ne vienerios tarptautinės pratybos. „Rokiškio Sirenoje“ 
viešėjo JAV (šviesesne apranga) bei rajoną ginančios 506-osios pėstininkų 
kuopos kariai.

NATO sąjungininkų JAV karių „Black Hawk“ nusileido Rokiškio aerodrome, 
kad išskraidintų tarptautinių pratybų dalyvius: rokiškėnus bei Latvijos 
karius  į pratybų uždarymą Anykščiuose.

Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 506-osios 
pėstininkų kuopos ir „Rokiškio Sirenos“ archyvo nuotr. 

Pirmojo kuopos vado Algio Veikšio pažymėjimas ir leidimas į Aukščiausiąją 
Tarybą. Ją 1991 m. kovą saugoję rokiškėnai buvo pirmieji mūsų rajono 
kariai savanoriai.

Istorinė pratybų nuotrauka. Joje užfiksuoti: iš kairės stovi Vladimiras 
Lekandra, Regina Kavoliūnaitė, Saulius Meilus, Nerijus Kralikas, Tomas 
Kundelis, Mantas Kundelis, pritūpęs – Nerijus Saulis.  Iš jų karių iki šiol 
Krašto apsaugos savanorių pajėgose dar tebetarnauja R. Kavoliūnaitė, T. 
Kundelis, M. Kundelis, V. Lekandra, N. Kralikas. 

Sausio 17 d. Krašto ap-
saugos savanorių pajėgos 
minėjo 30-metį. Garbingo 
jubiliejaus šventę kiek ap-
temdė karantinas: vietoj 
tradicinės rikiuotės prie Lie-
tuvos Respublikos Seimo, 
kuriame 1991 m. ir prisiekė 
pirmieji kariai savanoriai, 
šiemet vyko virtuali rikiuo-
tė. Tėvynės gynėjus pasvei-
kino aukščiausi šalies vado-
vai.  Šis jubiliejus – puiki 
proga prisiminti ir garbin-
gą rajono gynėjų – Krašto 
apsaugos savanorių pajėgų 
(KASP) Vyčio apygardos 
5-osios rinktinės 506-osios 
pėstininkų kuopos istoriją, 
ir ne mažiau aktualią ir tu-
riningą jos šiandieną. 

Šiai dienai atminti 506-os-
ios kuopos kuopavietėje su-
rengta Sausumos pajėgų (ku-
rių dalimi yra KASP) lauko 
uniformų bei ekipuotės paro-
da. Ją surengė Obelių laisvės 
kovų istorijos muziejaus mu-
ziejininkė, karė savanorė Ema 
Valentaitė. Ji trumpai pateikė 
ir trumpą KASP bei kuopos is-
torijos pristatymą: „1990 me-
tais buvo pradėta kurti karinė 
sistema. 1991 metų kruvinieji 
sausio įvykiai paskatino žmo-
nių aktyvumą bei norą ginti 
šalies Nepriklausomybę, tad 
tuo pat metu, prieš 30 metų, 
Sausio 17-ąją buvo įkurta 
tuometinė Savanoriškoji kraš-
to apsaugos tarnyba, kuriai 
vadovavo štabo viršininkas 
plk. Jonas Gečas. 1998 me-
tais SKAT pervadinta į Krašto 
apsaugos Savanorių pajėgas, 
sutrumpintai KASP. Jos pri-
klauso Sausumos pajėgoms. 
Šiuo metu Kasp vadas yra plk. 
Dainius Pašvenskas. 

1991 metų balandžio 22 
diena pradėta formuoti SKAT 
Panevėžio rinktinė, kuriai 
1999m. sausio 15 diena rinkti-
nei suteiktas Vyčio apygardos 
5-osios rinktinės vardas.

Šiai rinktinei priklauso ir 
Rokiškio 506-oji pėstininkų 
kuopa.

Ši kuopa, tada dar vadinta 
105 -ąja kuopa pradėta for-
muoti 1991m. kovo pradžioje. 
Kovo dešimtą dieną kuopos 
sąrašuose buvo 27 savanoriai, 
iš jų net dešimt kovo 11-17 
dienomis saugojo Aukščiau-
siąją Tarybą.  Kovo 17 dieną 
AT rūmuose davė priesaiką. 

Praėjus pusei metų nuo 
įkūrimo kuopoje jau buvo 76 
savanoriai. Nuo susikūrimo 
pradžios iki 1992 03 02 kuo-
pai vadovavo ltn. Algis Veik-
šys.

Daugėjant žmonių, norin-
čių ginti Lietuvos laisvę, 1992 
metų kovo mėnesį buvo sufor-
muotas Rokiškio batalionas, 
jo pirmuoju vadu tapo Algis 

Veikšys. Batalioną sudarė dvi 
Rokiškio kuopos, po vieną 
Obelių bei Kupiškio kuopą. 

Po reformos Rokiškyje liko 
tik viena kuopa, kuri dabar va-
dinasi 506 pėstininkų kuopa. 
Nuo 2013 metų jai vadovauja 
kpt. Sergejus Afanasjevas. 

Kuopoje tarnauja įvairaus 
amžiaus bei profesijų žmonės. 
Čia yra suteikiamos galimy-
bės nuolat mokytis, tobulėti, 
užsiimti prasminga ir naudin-
ga veikla. 

Galime didžiuotis, kad 
506-osios kuopos kariai daly-
vavo visose tarptautinėse mi-
sijose į kurias buvo siunčiami 
SP kariai. Šiuo metu 2 kuopos 
kariai yra išvykę į JT misiją 
MINUSMA Malyje. 

Minint KASP 30-metį 506-
os kuopos patalpose ekspo-
nuojamos Sausumos pajėgų 
lauko uniformos bei ekipuotė. 
Ekspoziciją surengti padėjo 
Obelių laisvės kovų istorijos 
muziejus.“ Šią parodą „Rokiš-
kio Sirenos“ interneto svetai-
nės, facebook bei youtube pa-
skyrų lankytojai gali apžiūrėti 
vaizdo siužete.

KASP 30-metis – puiki 
proga prisiminti ne tik istori-
ją, bet ir pažvelgti į turiningą 
šiandieną. Kaip jau minėta, 
net du kuopos kariai – Deivi-
das Daukas ir Deividas Ma-
ceika atlieka garbingą taikda-
rių misiją tolimajame Malyje. 

Rokiškėnams įsiminė ir 
pastarųjų metų tarptautinės 
pratybos Rokiškio rajone, 
kai mūsų miesto aerodrome 
leidosi NATO sąjungininkų 
„Black Hawk“ sraigtaspar-
niai. „Pas bet ką amerikiečiai 
sraigtasparniais neskraido“, 
– taip kitados kuopą įvertino 
rokiškėnai, stebėję įspūdingą 
orlaivių skrydį. Kuopos kariai 
jau dvejus metus iš eilės yra 
Vyčio apygardos 5-osios rink-
tinės geriausio skyriaus varžy-
bų prizininkai.

Pirmojo karantino metu 
506-ajai pėstininkų kuopai 
teko atsakinga pareiga kartu 

su Valstybinės sienos apsau-
gos tarnybos pareigūnais sau-
goti Lietuvos-Latvijos sieną.

 O kur dar tyli pagalba 
visuomenei, policijos parei-
gūnams? Vien tik pernai, ne 
tarnybos metu, neuniformuoti 

kariai padėjo ieškoti net dvie-
jų dingusių žmonių. Didelis 
dėmesys kuopoje skiriamas ir 
pilietiškumo, istorijos puose-
lėjimui.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Lietuva pradeda rengti visuotinį valstybės gynimo planą
Lietuvos institucijos pradeda 

rengti visuotinį valstybės gynimo 
planą, kuriame bus apibrėžta ne 
tik ginkluota gynyba, bet ir kitų 
institucijų bei visuomenės pilietinio 
pasipriešinimo vaidmuo. Tai inter-
viu BNS patvirtino krašto apsaugos 
ministras Arvydas Anušauskas.

Ministro teigimu, parengiamie-
ji darbai kol kas vyksta neviešame 
formate, o artimiausiu metu numa-
toma paruošti plano koncepciją.

„Kol kas nedetalizuosiu, nes 
svarstymas dar nebuvo atviras. Aš 
tik noriu pasakyti, kad darbas šita 
linkme vyksta“, – sakė ministras.

Krašto apsaugos ministras pir-
majame išsamiame interviu taip pat 
atsakė į klausimus apie kariuome-
nės vaidmenį valdant pandemiją, 
visuotinio šaukimo perspektyvas ir 
naujo poligono statybą.

– Norėčiau pradėti nuo pande-
mijos reikalų: ar svarstote kaip nors 
peržiūrėti krašto apsaugos sistemos 
indėlį valdant pandemiją?

– Ekstremali situacija leido išban-
dyti, kaip krašto apsaugos sistema 
realiai teikia paramą civilėms institu-
cijoms, kas yra numatyta įstatymuose. 
Parama buvo suteikta laiku, ji dabar 
teikiama, kai atėjo antra banga. Tai ne 
tik tie keli žmonės, kurie į komandi-
ruoti į Sveikatos apsaugos ministeriją, 
bet ir tie, kurie padeda išsiaiškinti pan-
demijos atvejus Nacionaliniame vi-
suomenės sveikatos centre. Ten dirba 
70 savanorių, jie yra rotuojami, todėl 
realiai karių įsitraukimas jau skaičiuo-
jamas šimtais. Ar įmanoma plėsti tą 
paramą – aš manau, kad įmanoma. 
Jeigu Sveikatos apsaugos ministerija 
išreikš pageidavimą įsitraukti į pro-
cesą gabenant, skirstant vakcinas ar 
dar kokį nors, be abejonės, ta parama 
bus suteikta. Su kariuomenės vadu esu 
sutaręs, kad jeigu tik bus prašymas, 
parama bus suteikiama.

– Ar Sveikatos apsaugos minis-
terija yra išsakiusi pageidavimą, 
kad kariuomenė įsitrauktų skirs-
tant vakcinas?

– Ne, tokio pageidavimo nebuvo 
išsakyta. Jeigu atsirastų poreikis, tai 
kariuomenė turi tam tikrus pajėgumus 
– nuo pervežimo iki apsaugos. Kiek 
supratau, kol kas Sveikatos apsaugos 
ministerija susitvarko savo jėgomis.

– Pereikime prie kitų krašto 
apsaugos sistemos klausimų. 2018 
metų politinių partijų susitarime 
dėl gynybos yra nuostata, kad 2022 
metais ketinama priimti sprendi-
mus dėl galimybės įvesti visuotinę 
karo prievolę. Ar bus kitais metais 
esminis sprendimas šiuo klausimu?

– Mes kaip partija esame už tai 
pasisakę, aš esu apie tai pasisakęs, esa-
me šalininkai šios priemonės. Tačiau 
politinis noras turi būti remiamas re-
sursais. Dabartinėje situacijoje krašto 
apsaugos biudžetas nebuvo padidintas 
ženkliai. Buvo padidinti pinigai, bet jie 
skirti socialinei daliai, kuri irgi svarbi.

Karinio biudžeto perspektyvas 
matysime šių metų rudenį, gal net 
anksčiau. Resursai reikalingi ne tik 
pakviesti papildomą kiekį žmonių, 
bet ir aprūpinti juos, aprūpinti karinius 
dalinius. Žmonių kvietimas vien dėl 
kažkokios masės karinėms struktū-
roms netinka, jie viską detaliai planuo-
ja keliems metams į ateitį. Jeigu toks 
politinis sprendimas patektų į karinį 
planavimą, tai resursų poreikis išaugtų 
keliais šimtais milijonų – iš karto atvi-
rai ir tiesiai sakau.

Kariuomenė norėtų turėti tuos 
dalykus, kurie dabar suplanuoti. Kai 
kurių ginkluotės pirkinių dar nesame 
gavę, arba jei esame gavę, tai nesame 
pilnai įsisavinę tų pajėgumų iki galo. 
Kariuomenė turi poreikį, kad tai, kas 
yra suplanuota, iš popieriaus, iš planų 
patektų pas juos realiai ir jie su nauja 
ginkluote, nauju aprūpinimu galėtų 
pilnai veikti, ką yra susiplanavę. Todėl 

šaukimo dalykus reikia labai derinti, 
juo labiau, šaukiamųjų skaičius da-
bar yra padidintas iki 4 tūkst.. Jis gali 
kasmet keistis. Mano supratimu, mes 
turime atsižvelgti netgi į kaimyninėse 
valstybėse vykdomus šaukimus, kada 
šauktiniai šaukiami ir kada atleidžia-
mi, kokios tos bangos, mes turime ir 
savo šaukimus pagal tai orientuoti. Tai 
yra daug niuansų.

– Kada to aiškumo gali būti dau-
giau?

– Aiškumas bus, bet priklausomai 
nuo resursų. Tiesiog nenorime atimti 
iš kariuomenės tų resursų, kuriuos ji 
turi. Visuotinis šaukimas – tai papil-
domas resursas, tą turime suprasti. Tai 
nėra tiesiog paprastas politinis spren-
dimas, tai yra politinis sprendimas dėl 
labai didelių resursų panaudojimo.

– Suprantama, kad dėl to reikės 
diskusijos Seime, Vyriausybėje. Bet 
ar Jūs kaip ministras esate pasiry-
žęs teikti tokį pasiūlymą, ar dar esa-
te atviras šiuo klausimu?

– Aš tikrai esu atviras. Juo labiau, 
kad reikia paisyti ir karinio patarimo iš 
kariškių. Aš atviras tai diskusijai, bet 
aš ją sieju su resursais. Pats principas 
yra geras ir manau, kad jeigu demo-
grafinė situacija Lietuvoje nesikeis, 
tiesą sakant, mes greitu laiku tikrai 
pereisime prie visuotinio šaukimo nori 
nenori, bet greičiausiai tas pašaukiamų 
žmonių skaičius bus labai panašus.

– Jūsų asmeniniu požiūriu, pri-
valomai turėt būti šaukiami tik vai-
kinai, ar ir merginos?

– Geras klausimas... Žinoma, kad 
teisės lygios. Karininkų korpuse 12 
proc. yra moterys. Tarp savanorių, ku-
rie eina kaip šauktiniai, tas procentas 
yra nuolat didėjantis. Taip kad mergi-
nos, moterys egzistuoja. Ar gali būti 
kaip visuotinio šaukimo dalis kaip ko-
kiame Izraelyje, irgi svarstytinas klau-
simas, bet mes to negalime nuleisti iš 
viršaus. Manau, kad ir visuomenėje 
turi būti apsisprendimas. Mes žinome, 
kad labai prieštaringos nuomonės dėl 
to egzistuoja, tai jei visuomenėje būtų 
galiausiai toks apsisprendimas, kad ly-
gios teisės ir taškas, tada taip, bet kol 
kas aš to apsisprendimo nematau.

Reikia kalbėti ir apie pareigas, ir 
apie galimybes. Pavyzdžiui, reikia 
tam tikrą ginkluotės dalį gabentis ant 
pečių, minosvaidį ar kulkosvaidį, tam 
reikia fizinio pajėgumo. Galime su-
lyginti teises, bet pasidalinti darbus 
kariuomenėje vis tiek tektų. Moterys, 
tarnaujančios karinėse struktūrose, 
dažniausiai tarnauja kaip specialistės, 
nes kariuomenėje yra tikrai nemažai 
administracinių pareigybių, adminis-
tracinio darbo, kurį irgi reikia padaryti.

– Pakalbėkime apie sąjungi-
ninkų buvimą Lietuvoje. Norėčiau 
pradėti nuo amerikiečių. Šiuo metu 
Lietuvoje yra jau trečias ameri-
kiečių batalionas. Yra grafikai ir į 
ateitį, taigi praktiškai jie būna be-
veik nuolatos. Ar teisingai suprantu 
skaitydamas Vyriausybės progra-
mą,  kad norite įkalti dar vieną kuo-
liuką – pasiekti dvišalį susitarimą, 
apibrėžiantį nuolatinį bataliono 
dislokavimą?

– Be abejonės, toks noras egzis-
tuoja. Taip, rotacijos dabar vyksta, ir 
dabartinis batalionas rotaciją žada tęsti 
iki vasaros pabaigos. Mes kalbame 
apie nepertraukiamą buvimą Lietu-
voje. Mūsų norų išsakymas yra labai 
svarbus, nes amerikiečiai negali patys 
atsiųsti papildomų pajėgumų be mūsų 
sutikimo ir noro. Mūsų noras, indika-
cija, kad mes to siekiame, yra labai 
svarbi.

Iš kitos pusės, jie irgi indikuoja 
kai kuriuos dalykus. Pavyzdžiui, jei 
norite – vystykite paramą. Reikalingi 
pajėgumai, tam tikra infrastruktūra, 
nes batalionas atvažiuoja ne pabūti, at-
važiuoja treniruotis, mokytis, vykdyti 
kovinį parengimą. Jie ir patys priside-
da prie tos infrastruktūros vystymo. 
Pabradės poligone geležinkelio atšaka 

pradėta eksploatuoti šį pavasarį – ame-
rikiečiai patys pirmieji ją ir išbandė. 
Manau, ateityje, atsižvelgiant į kari-
nius atgrasymo planus, mes vienaip 
ar kitaip to tikimės pasiekti. Žinoma, 
priklausys ir nuo naujos amerikiečių 
administracijos.

– Norėčiau perklausti dėl abiejų 
aspektų – infrastruktūros ir politi-
kos. Pirmiausia – infrastruktūra. 
Dabar Lietuvoje turime du sąjun-
gininkų batalionus – be amerikie-
čių yra ir vokiečių vadovaujamas 
NATO tarptautinis batalionas. At-
siranda realių logistinių klausimų, 
kaip juos sutalpinti, kad karinis 
parengimas būtų efektyvus. Koks 
yra Jūsų planas ir tikslas dėl naujo 
poligono, kada turėtų būti priimtas 
sprendimas ir kada jis turėtų atsi-
rasti? 

– Dabartiniai poligonai išnaudoja-
mi ir plečiami, ar tai būtų prie Ruklos, 
ar Pabradėje, ar Kazlų Rūdoje. Tos 
galimybės naudojamos labai stipriai – 
kai pasižiūriu jų naudojimo grafikus, 
daliniai ten vienas po kito, nes ne tik 
amerikiečiai ir vokiečiai, bet ir mūsų 
padaliniai turi treniruotis, mokytis. 
(Dėl naujo poligono) studijos šiais 
metais bus padarytos likusiai Lietu-
vos daliai – buvo padarytos Vakarų 
Lietuvoje, bus daromos likusiai daliai. 
Sprendimas greičiausiai 2022 metais 
bus priimtas. Kokio dydžio, kurioje 
konkrečioje vietoje – manau, be stu-
dijos to pasakyti negalime. Egzistuoja 
įvairių nuomonių, netgi konkrečių vie-
tų nurodyta. Bet kol kas kaip tai erdvė-
je atrodys, aš neatsakyčiau.

– O kada faktiškai atsirastų po-
ligonas?

– Visi nori kuo greičiau. Bet poli-
gono steigimas yra didelis investicinis 
projektas, yra žemių išpirkimas, ir taip 
toliau. Kiek pažiūrėjau pagal potenci-
alų grafiką, tai 2024-2025 metais gali 
atsirasti.

– Pereikime prie geopolitikos. 
Gruodžio mėnesį daugiau nei šim-
tas Rusijos ir Vakarų ekspertų 
paskelbė bendrą studiją, kur siūlo 
eiti kitu keliu – tartis, kaip apriboti 
tiek NATO, tiek Rusijos konvenci-
nių pajėgų dislokavimą Europoje, 
pirmiausia kalbama apie Baltijos 
regioną, Lenkiją, iš kitos pusės – 
Rusijos Vakarų apygardą ir Kara-
liaučiaus kraštą. Ar galima eiti kitu 
keliu – ne didinti pajėgumus, bet 
tartis dėl abipusio mažinimo?

– Manau, kad kol kas kalbama tik 
būtent apie NATO šalių mažinimus, 
apie Rusiją kalba neina. Rusija, tiesą 
sakant, kaip tik nuosekliai traukiasi 
iš visų sutarčių jau ne vienerius me-
tus, kurios didintų karinį skaidrumą. 
Kaip tik šiomis dienomis paskelbta, 
kad Rusija traukiasi iš Atviro dangaus 
sutarties. Čia kaip minkštosios galios 
panaudojimas – trikdyti Vakarų vi-
suomenes tokiais pareiškimais, kad 
gali būti abipusiški kažkokie dalykai 
daromi. Kol kas mes matome labai 
vienpusiškus Rusijos karinės galios 
stiprinimo elementus mūsų kryptimi, 
Karaliaučiaus srityje, Vakarų kryp-
timi. Tai rodo ne tik pratybos, bet ir 
naujų karinių junginių steigimas, nau-
jo karinio potencialo buvimas šitame 
regione. Ir tikrai tai ne amerikiečių ba-
taliono dydžio vienetai. Kuriamos di-
vizijos, kurios apginkluojamos. Joms 
tie batalionai tikriausiai net nevaidintų 
didelio vaidmens, jeigu jie imtųsi kari-
nių veiksmų. Šiuo atveju, manau, kad 
Lietuva turi būti nuosekli stiprindama 
savo nacionalinį saugumą. Mes tikrai 
prieš vienpuses nuolaidas. Kol kas aš 
tokias iniciatyvas vertinu tik kaip vien-
puses nuolaidas, visiškai neatsižvel-
giančias į Rusijos karinio potencialo 
augimą ir stiprinimą.

– Koks yra Baltarusijos vai-
dmuo, kaip vertinate, ar Baltarusija 
kariniu požiūriu yra kažkokia bu-
ferinė zona, ar tai de facto Rusijos 
provincija?

–  Visi mes suprantame, kad Bal-
tarusija čia nevaidina savarankiško 
vaidmens. Baltarusijos ginkluotosios 
pajėgos yra papildomas paramos ele-
mentas Rusijos ginkluotosioms pajė-
goms. Visos karinės pratybos, kurios 
vyksta Baltarusijos teritorijoje, šiais 
metais, kaip žinia, bus vėl didžiulės 
strateginės pratybos Vakarų krypti-
mi „Zapad“, jos tik rodo Baltarusijos 
pagalbinį vaidmenį. Rusija, politiškai 
vertinant, matosi, kad stiprina savo 
padėtį Baltarusijoje, stiprina ir karinį 
buvimą, ir mėgina skubinti sąjunginės 
valstybės projektą. Žinoma, kad mes 
siekiame atkreipti dėmesį į Rusijos ak-
tyvumą Baltarusijoje, karinę sąveiką.

– Pastaraisiais metais grėsmių 
nacionaliniam saugumui vertinime, 
kurį atlieka karinė žvalgyba kartu 
su VSD, šalia Rusijos ir Baltarusijos 
pradėta minėti ir Kinija. Kariniu 
požiūriu, kaip jūs apibrėžtumėte 
Kiniją ar tai yra grėsmė, ar varžovė, 
ar konkurentė?

– NATO valstybėse nėra vieningo 
požiūrio. Jungtinės Amerikos Valstijos 
labai aiškiai mato, kad Kinija jau pra-
deda kelti ir karines grėsmes, Ramiojo 
vandenyno regione stiprina savo pajė-
gas, tam skiria didelius resursus. Eu-
ropos požiūris į Kiniją nėra toks vie-
ningas. Lietuva čia siekia galbūt labiau 
įtvirtinti tokią poziciją, kuri artimesnė 
amerikiečiams. Pavyzdžiui, kad už-
tikrindami kibernetinį saugumą, kai 
kalbame apie 5G internetą, turėtume 
atsisakyti Kinijos technologijų, neį-
sileisti į strateginius objektus investi-
cinių projektų. Mes matome, kas at-
sitiko kai kuriose Europos šalyse, kai 
buvo neapdairiai pasielgta ir atiduoti 
kai kurie infrastruktūriniai projektai. 
Yra erdvė dar didelėms diskusijoms 
ir Europos Sąjungos, ir NATO viduje.

–  Ar nacionalinio saugumo pra-
sme, bendradarbiavimo su JAV kon-
tekste, kinų investicijos Klaipėdos 
uoste yra ta raudona linija, kurios 
negalima leisti peržengti, ar kažko-
kio lygio investicijos galėtų būti?

– Turime visai neblogus įstatymus, 
kurių kitos valstybės neturi dėl atitik-
ties nacionalinio saugumo interesams. 
Komisijoje, kuri įvertina tą atskirų 
investicijų atitiktį, ar Kinijos, ar kitų 
trečiųjų valstybių, mes labai aiškiai 
esame išsakę ir indikavę, ir, manau, 
valstybės tą mato ir atsižvelgia, kad 
strateginiuose sektoriuose tokių inves-
ticijų mes nelabai pageidaujame.

– Pakalbėkime apie kitus dide-
lius infrastruktūros projektus, pir-
miausia apie trijų karinių miestelių 
statybą Šiauliuose, Vilniaus rajone 
ir Šilalės rajone. Padėjote parašą 
ant beveik 170 mln. eurų vertės su-
tarties. Laimėtojus atrinko buvusi 
Vyriausybė, bet ar Jūs atėjęs į šitą 
poziciją dar atlikote kažkokį audi-
tą to, kas buvo suderėta su šitomis 
įmonėmis?

– Taip, nes norėjau įsitikinti, ar visi 
vertinimai buvo atlikti. Mums pristatė 
visų institucijų vertinimus – nuo VSD 
iki Antrojo departamento (karinės 
žvalgybos), buvo atliktas sutarčių au-
ditas, visos teisinės procedūros. Visas 
procesas vyko nuo 2019-ųjų metų va-
saros, pusantrų metų. Čia nuopelnų ti-
krai negalėčiau prisiimti. Bet aš pasiti-
krinau ir prieš kelias dienas pasirašiau 
šį projektą. Iš krašto apsaugos biudže-
to mes negalėtumėme trijų miestelių 
statybos finansuoti vienu metu, o ši 
sutartis numato, kad pastačius tris ka-
rinius miestelius Vilniuje, Šiauliuose ir 
Šilalės rajone, pajūryje, tas mokėjimas 
būtų išskirstytas dar 12 metų. Taigi 
infrastruktūros kūrimo krūvis labai ge-
rai išsidėlioja. O tie kariniai miesteliai 
reikalingi, nes mūsų kariai gyvena ir 
konteineriuose, ir palapinėse, taip pat 
ir sąjungininkų. Todėl sukūrus geros 
būklės karinius objektus, sąlygos ir 
kariams gyventi, ir prisikviesti sąjun-
gininkus ženkliai pagerėtų.

– Kaip bus vykdoma šių sando-

rių priežiūra? Ar dabartinių me-
chanizmų pakanka?

– Priežiūra yra sutartyje numatyta. 
Be abejonės, yra numatyta ir antiko-
rupcinė priežiūra, nes kai vyksta dideli 
projektai, ypač statybų srityje, visko 
būna. Todėl esame nusimatę papildo-
mas priemones. Bet pabrėšiu – čia ka-
riuomenė, krašto apsauga yra kol kas 
sutarties dalyvė, bet ne tiesioginė vyk-
dytoja. Mes, aišku, stebėsime procesą, 
žiūrėsime, kaip vyksta darbai. Dary-
sime tai, kas numatyta sutartyje. Ir aš 
labai viliuosi, kad sutarčių partneriai 
įgyvendins savo įsipareigojimus, kurie 
tikrai nėra maži, ir kad bus šiais metais 
parengti projektai ir kad nuo šių metų 
pabaigos jie bus pradėti įgyvendinti. 
Vienas iš projektų partnerių ruošiasi 
paankstinti net keliais mėnesiais įgy-
vendinimo pradžią savo rizika. Tai aš 
manau, kad jei 2023 metais šie objek-
tai visi bus įgyvendinti, tai krašto ap-
sauga labai jų laukia.

–  Kuris miestelis bus pradeda-
mas statyti anksčiau?

– Tai greičiausiai bus pradeda-
mi Vilniuje, galbūt, ir Šilalės rajone. 
(Ministro atstovė spaudai po interviu 
papildė, kad Vilniaus ir Šilalės kariniai 
miesteliai turėtų būti pastatyti pus-
mečiu anksčiau, nei pagal pasirašytą 
sutartį. Pagal sutartį Dariaus Mockaus 
valdomai bendrovei „Darnu Group“ 
priklausanti „Salvinta“ darbus turėtų 
pasibaigti 2023 metų gruodžio mėne-
sį, tačiau planuoja pastatyti ir priduoti 
2023 metų birželio mėnesį).

– Ar teisingai suprantu, kad 
Lietuvos žvalgybos tarnybos – tiek 
karinė žvalgyba, tiek VSD, išsklaidė 
Seimo nario Vytauto Bako keliamus 
klausimus, kad su „MG Baltic“ su-
sijusių įmonių dalyvavimas galėtų 
pažeisti nacionalinio saugumo inte-
resus?

– Pasitikrinome susirašinėjimą, 
pažymas, tad galėčiau tik dar kartą 
pasakyti, kas buvo parašyta – kad 
duomenų, patvirtinančių, kad minimi 
kandidatai ar subtiekėjai nėra patikimi 
ar keltų pavojų nacionaliniam saugu-
mui ar kitos valstybės narės saugu-
mui, nenustatyta. Nėra tokių įrodymų. 
Policijos departamentas nepateikė 
informacijos, Valstybės saugumo de-
partamentas pasakė, kad tiekėjo pati-
kimumo ir grėsmės nacionaliniam ar 
kitam valstybės saugumui nebuvimą 
patvirtina tiekėjo patikimumo pažy-
mėjimas. Jie turi pažymas dėl įslaptin-
tos informacijos, žymimos „slaptai“ 
žyma. Pasižiūrėjau visus dokumentus, 
susirašinėjimą – visi teisiniai doku-
mentai surinkti.

Be abejonės, mes žinome teismi-
nius procesus, kurie vyksta. Ar suval-
domos rizikos, susijusios su jais – taip, 
gavau teisininkų konsultaciją, kad tos 
rizikos yra suvaldomos ir projektai 
dėl to neturėtų nukentėti. Tačiau dar 
kartą pabrėšiu – nuopelnų dėl projektų 
iniciatyvos ir sudarymo sau prisiimti 
negaliu. Jų nutraukimas, pavyzdžiui, 
jei priimtų vienasmenį sprendimą, kad 
nepaisant visų parengiamųjų darbų, 
jie nutraukiami, valstybei ir krašto ap-
saugai kainuotų kelis milijonus eurų. 
Manau, kad bet kokiu atveju turime 
vertinti tuos teisinius argumentus.

– Ministre, kokia būtų Jūsų žinia 
Lietuvos verslui, gynybos pramonei, 
ar Jūs numatote priemonių skatinti 
Lietuvos gynybos pramonę?

– Buvo tokių numatyta priemonių, 
bet noriu pabrėžti, kad iš žmonių, ku-
rie dirba gynybos pramonėje, turėtų 
irgi būti didesnė iniciatyva. Krašto ap-
sauga yra šiek tiek pasiruošusi į ateitį 
paremti tuos projektus ekonominiais 
finansiniais instrumentais, per įvai-
rius fondus, bet iniciatyvą taip pat turi 
rodyti tie, kurie mano, kad gali ne tik 
tarpininkauti kokiam nors labai geram 
ginkluotės pardavėjui Vakaruose, bet 
ir sukurti realius pajėgumus čia Lietu-
voje, kažką vystyti. Patys suprantate, 
kad kai Lietuvoje atsiranda sudėtinga 

karinė technika, reikalingas aptarna-
vimas, remontas. Žinoma, kad tokias 
iniciatyvas paremtumėme, jos labai 
reikalingos.

– Vienas iš didžiausių sandorių 
yra amerikietiškų sraigtasparnių 
„Black Hawk“ pirkimas. iš pradžių 
svarstyta pirkti šešis, vėliau apsi-
stota ties keturiais. Kaip vertinate 
šį sandorį, ar numatote kažkokių 
korekcijų?

– Sumažinimas atsirado dėl ne nuo 
mūsų priklausančių priežasčių. Ma-
nau, kad sandoris yra geras, nes mums 
reikia pasitraukti nuo sraigtasparnių 
rusiškos platformos. Visos Rytų Eu-
ropos šalys skirtingu greičiu tą dalyką 
daro. Juo labiau, kad po kelių metų 
pasibaigia resursas, kada tuos „Mi-
8“ baigti eksploatuoti ir jų atsisakyti. 
Man svarbu, kad turėsime amerikiečių 
sraigtasparnius, amerikiečių pareng-
tus mūsų specialistus šiai platformai 
aptarnauti. Tai ne tik politinis spren-
dimas, kad įsigykime iš amerikiečių, 
tas irgi labai svarbu, bet svarbu ir pats 
pirkinys. Kartais lyginamos kainos, 
sakoma, kad per daug gal kainuo-
ja, bet reikalas tame, kad mes ne tik 
specialiai aprūpintus sraigtasparnius 
perkame, bet visą aptarnavimo apmo-
kymo paketą, ko mes savo šalyje, deja, 
neturime.

– Kaip suprantu, yra palikta 
galimybė ateityje nusipirkti ir dar 
porą sraigtasparnių?

– Taip.
– Pastaraisiais metais vis pasi-

girsta svarstymų, kad nors NATO ir 
Lietuva turi ginkluotos gynybos pla-
nus, bet Lietuvai trūktų visuotinio 
valstybės gynimo plano, kuris api-
brėžtų ir kitų valstybės institucijų, 
visuomenės pilietinio pasipriešinimo 
vaidmenį. Ar Jūs pritariate, ar nepri-
tariate, kad yra tokia spraga ir reikė-
tų visaapimančio platesnio plano?

– Be abejonės, aš tam pritariu, ir, 
tiesą sakant, mes apie tai galvojame, 
ir ne tik galvojame, bet ir darome. 
Koncepcija yra kuriama. Tai bus pa-
daryta. Tas planas anksčiau ar vėliau, 
aš tikiuosi, kad anksčiau, atsiras. Mes 
pradedame nuo koncepcinių dalykų.

– Gal galite detalizuoti?
– Ne, kol kas nedetalizuosiu, nes 

svarstymas dar nebuvo atviras. Aš tik 
noriu pasakyti, kad darbas šita linkme 
vyksta.

– Tai vyksta kažkokiam uždara-
me įslaptintame formate?

– Taip, kol kas tokiame. Tiesiog 
dar neišėjome į viešumą, nesutarę, ko-
kia dalimi ir kiek komunikuoti.

– Ar koordinuojanti institucija 
būtų Krašto apsaugos ministerija, 
ar kažkas kitas?

– Geriausiai, kai koordinuojant 
institucija yra Vyriausybė, nes jeigu 
yra tarpinstitucinis planas, kai reikia 
įtraukti kitus, tai būtų geriausia. Bet ži-
noma, jei būtų prasirinkta, kad tai turi 
daryti Krašto apsaugos ministerija, tai 
tai ir darysime.

– Tai bus viena iš svarbių Jūsų 
strateginių prioritetų?

– Taip, vienas iš svarbių dokumentų.
– Jūs esate ir ministras, ir Seimo 

narys. Kaip derinsite šiuos darbus, 
kiek laiko liks parlamentinei vei-
klai?

– Jau matosi, kad mūsų dalyvavi-
mas eiliniuose balsavimuose Seime 
nėra toks nuoseklus, kaip norėtųsi, 
dalyvaujame pačiuose svarbiausiuose 
principiniuose balsavimuose. Bet pa-
sibaigė eilinė rudens sesija, iki kitos 
dar du geri mėnesiai, yra laiko ir dar-
bams ministerijoje.

Iš tokios situacijos yra ir pliu-
sas – iš Seimo atėję ministrai gal la-
biau nepriklausomi, savarankiškesni 
sprendimuose. Nenoriu nuvertinti kitų 
ministrų pastangų, jie irgi kvalifikuo-
ti profesionalai, bet mums padaryti 
politinį spaudimą sunkiau, nes turime 
tvirtesnį užnugarį. 

BNS inform.
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BALDAI

• Labai geros būklės drabužių 
spintą su dviem erdviais stalčiais. 
Niekas nesulūžę, spinta tvirta. 
Nežymūs estetiniai defektai: 
neryški dėmė ant apatinio stalčiaus 
ir paviršiaus įbrėžimai. Aukštis 
198 cm, plotis 74 cm, gylis 54 cm. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 624 12 603. 
Rokiškis
• Geros būklės sulankstomą lovą. 
Kaina 32 Eur. Tel. 8 609 14 404. 
Rokiškis
• Sekciją. Plotis - 0.80, aukštis - 
1.78 m. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 609 14 404. Rokiškis
• Sofą - lovą. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 672 38 868. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Elektrinius šildytuvus patalpoms 
šildyti. Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• Elektrinę viryklę su elektrine 
orkaite ir griliumi.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Nedidelį šaldytuvą. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanojame naudoto šiferio, 
mažuosius lapus. Tel. 8 675 24 721. 
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Naują, nedėvėtą žieminį žvejybinį 
kostiumą Norfin Thermal, L dydis. 
Kaina 110 Eur. Tel. 8 687 90 152. 
Rokiškis
• Vyrišką, žieminę striuke. 52 
dydis. Kaina 17 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Šiltas pirštinaites. Iki nykščio 11 
cm. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 611 21 832. Rokiškis
• Natūralūs triušio kailio kailinukai. 
5-6 metų mergaitei. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 620 81 864. Rokiškis
• Beveik naujus, tik kartą avėtus 
odinius batelius. Dydis 36. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 621 95 444.  
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Du jaunus gaidžius. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 615 52 306. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo. Galiu prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmogų arba 
slaugyti ligonį. Tel. 8 626 90 489. 
Rokiškis
• 44 metų moteris ieško darbo. 
Turiu B kategorijos vairuotojo 

pažymėjimą. Tel. 8 692 86 920. 
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• UAB Daivida reikalingas C kat. 
vairuotojas. Kaina 900 Eur.  
Tel. 8 686 94 750. Rokiškis
• Darbas mechanikui. Atlikti 
gamybos įrenginių profilaktinę 
priežiūrą ir remontą. Gebėjimai: 
supratimas mechanizmų, brėžinių 
skaitymas, kompiuterinis 
raštingumas. Būtina turėti 
profesinį ar aukštesnį išsilavinimą, 
vairuotojo pažymėjimą. Kaina 1250 
Eur. Tel. 8 686 94 750.  
Rokiškis
• UAB Ramundas GM reikalingas 
(a) padėklų gamybos linijos 
operatorius (ė).  Reikalavimas, 
turėti B kategorijos vairuotojo 
pažymėjimą. Darbas Panemunėlio 
gelž. Stotyje. Iš Rokiškio 
darbuotojai vežami Įmonės 
transportu. Darbo užmokestis 
neatskaičius mokesčių nuo 864-960 
Eur. Tel. 8 656 20 131.  
Rokiškis
• Ieškome patyrusių grindų klojėjų 
darbui Norvegijoje, Kristiansande. 
Darbo užmokestis 190 - 240 NOK/
val. (priklausomai nuo kiekvieno 
kandidato patirties). Norvegiška 
darbo sutartis. Kaina 2700 Eur.  
Tel. 8 629 97 089. Rokiškis
• Skubiai ieškome dažytojų - 
glaistytojų darbui Norvegijoje, 
Kristiansande. Pagrindinės 

užduotys - vidaus ir išorės 
dažymo darbai, gipso kartono 
plokščių siūlių glaistymas. Darbo 
užmokestis 190 - 240 NOK/val. 
(bruto). Kaina 2700 Eur.  
Tel. 8 629 97 089. Rokiškis
•  Ūkiui Papilyje reikalingas 
traktorininkas, darbas visus metus. 
Tel. 8 614 48 378. Biržai

KITA

• Šamotines plytas.  
Tel. 8 698 16 495. Rokiškis
• Stiklo lakštus. 1,25/1,25/4.  
Tel. 8 698 16 495. Rokiškis
• 6 stiklines su stovu. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Ramundas GM parduoda 
kokybiškus, be priemaišų, 
medienos pjuvenų eko briketus 
RUF. Supakuota ant padėklo. 
Svoris 960 kg. Kaina 1 padėklo 
108 Eur. Atsiimti: Miškininkų 
10, Rokiškis. Už papildomą 
mokestį galime pristatyti pirkėjui. 
Papildomas tel. 861006480.  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• Malkas skaldytas, mažais 
kiekiais, atvežu. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Centrinio šildymo katilą. 
Dedamos rinkės, galima įmontuoti 
orkaitę. Tel. 8 621 51 320.  

Rokiškis
• Stiklinius indus vynui ar sultims 
ir stiklainius 0,5 l, 0,72 l, 1 l ir 3 l 
talpos. Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• 3 t statinę ir įvairias talpas.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Trifazį el. generatorių, be 
variklio, rusiškas. Tel. 8 621 51 
320. Rokiškis
• Būdas nedideliems šunims.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Didesnes savadarbes roges, 2 vnt. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Sausas malkas.  Pasiimti reikia 
patiems. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 640 42 901. Rokiškis
• Lapuočio malkas skaldytas ir 
kaladėmis. Vežu 5 arba 8 erdm.  
Tel. 8 680 49 599. Rokiškis
• Pranešame, kad likviduojama 
asociacija Čivylių bendruomenė 
(į.k. 173739317, buveinė Čivylių g. 
25, Čivylių k., Rokiškio r., 42260) 
duomenys saugomi VĮ Registrų 
centras Rokiškio filialas. 
Tel. 8 618 82 253. Rokiškis
• Tvarkingą sniego pustūvą, prie 
sodo traktoriuko, plotis 105 cnt. 
Kaina 350 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis
• Naują suvirinimo aparatą. 300 
A, vienfazis. Kaina įskaičiavus 
siuntimą. Kupiškis. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• Lapuočių malkas maišais. 3.5 Eur. 
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Naudotus plastikinius langus. Yra 
3 vnt. Aukštis 136, plotis 132.  
Tel. 8 624 26 899. Rokiškis
• Solfedžio knygą. Kaina 8 Eur. 
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• 6 pakuotes M dydžio sauskelnių. 
(1 pakuotė - 28 vnt.).  
Tel. 8 611 29 362. Rokiškis
• Lapuočių malkas rąsteliais, turiu 
ir skaldytų. Tel. 8 615 37 882. 
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Stacionarųjį kompiuterį su 
monitoriumi. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Monitorių Acer, 19 colių.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Monitorių Samsung, 19 colių.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• iPhone 7. Viskas veikia puikiai, 
nėra gedimų. Stikliukas šiek tiek 
sudužęs, bet kamera fotografuoti 
netrukdo. Kaina galutinė. Kaina 
130 Eur. Tel. 8 601 87 390. 
Rokiškis
• Naują Readmi 5i telefoną, 4/64 
GB. 5000 Mah baterija. Mėlynas. 
Kaina 130 Eur. Tel. 8 601 14 335. 
Rokiškis
• Naują laisvų rankų įrangą Rikya 
su energijos banku. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Tvarkingą telefoną Huawei P10 
su priedais. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis

• Samsung S3. Veikiantis . Kaina 
20 Eur. Tel. 8 608 42 783.  
Rokiškis
• Samsung A51. Pilnas komplektas. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 683 06 559. 
Rokiškis
• Apple iPhone 6. Viskas veikia. 
iCloud švarus. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Geros būklės Oukitel wp2 
telefoną. Pilnas komplektas. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 683 06 559. 
Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Geros kokybės pianiną.  
Tel. 8 625 50 689. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 20 a sklypą Jakšto g., Rokiškyje. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Butą Juodupėje. Nauji plastikiniai 
langai, naujai sutvarkytas 
miegamasis, maži komunaliniai. 
Kartu 2 sandėliukai ir garažas, labai 
geri kaimynai, rami vieta, skolų 
nėra, antras aukštas iš dviejų.  
Tel. 8 655 66 611. Rokiškis
• Sodybą - vienkiemį Alizavos sen., 
Kupiškio r. Namas rąstinis, vieno 
aukšto su mansarda, pastatytą 1995 
m. Bendrasis namo plotas 191,96 
kv. m. Name yra 6 kambariai, erdvi 
virtuvė, holas. Sodybai priklauso 
0,74 ha namų valdos sklypas. 100 
m. iki marių. Kaina 55000 Eur.  
Tel. 8 620 46 281. Kupiškis
• Sodybą. Medinė, apmūryta, 
su mansarda. Priklauso ūkiniai 
pastatai: garažas, rūsys, pirtis, 
malkinė, du tvartai, sandėlis, lauko 
virtuvė. Po sodybinis sklypas 70 
a. Bendrasis namo plotas 122,71 
kv.m. Mansarda neįrengta. Įvesta 

trifazė elektros instaliacija. Kaina 
25000 Eur. Tel. 8 677 59 277. 
Rokiškis
• J. Basanavičiaus g., Rokiškio m. 
namą su 6 a. sklypu (yra galimybė 
pasididinti žemės sklypą). Namas 
yra vieno aukšto su mansarda, 
pastatytas 1975 m. Mansarda 
neįrengta. Bendras namo plotas 
138,45 kv.m. Po namu didelis 
rūsys. Elektros instaliacija trifazė. 
Kaina 51000 Eur.  
Tel. 8 677 59 277. Rokiškis
• Ežerų apsuptyje, tvarkingą mūrinį 
namą. Duokiškyje, Kamajų sen., 
Rokiškio r. Namas statytas 1989 m., 
vieno aukšto su mansarda. Bendras 
plotas 166,42 kv. m. Kieme erdvus 
34 arų žemės sklypas. Kaina 27000 
Eur. Tel. 8 677 59 277.  
Rokiškis
• Namą  Rokiškyje, Sodų g. 
Bendrasis plotas 100 kv. m, pradėti 
remonto darbai, išbetonuota danga 
grindiniam šildymui, įvestas miesto 
vanduo, kanalizacija. 3,3 a sklypas. 
Kaina 16700 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Butą Bajoruose, strategiškai 
puikioje vietoje, šalia pagrindinio 
kelio. 1 aukštas, galima gyventi iš 
karto, nebrangus išlaikymas žiemos 
sezonu, kadangi įrengtas šildymo 
kietuoju kuru sistema, butui 
priklauso dvejos, ūkinės paskirties 
patalpos ir du garažai. Kaina 30000 
Eur. Tel. 8 682 31 499.  
Rokiškis
• Gražutės regioninio parko 
teritorijoje 3,1536 ha žemės ūkio 
paskirties sklypą, besiribojantį 
su ežeru Ligajai. Sklype yra keli 
pastatai: 2 rąstiniai ūkiniai pastatai 
– 127,92 kv. m ir 15,95 kv. m, 
1936 m. statyti, bei 1994 m. rąstinė 
klėtis. Kaina 40000 Eur.  
Tel. 8 677 59 277.  
Zarasai
• Rąstinę sodybą-vienkiemį ramioje 
vietoje, šalia miško, netoli Dviragio 
ežero, Krylių k.,  Kamajų sen., 
Rokiškio r.  su 8,96 ha sklypu. 
Rąstinė sodyba pastatyta 1952 m., 
vieno aukšto su mansarda. Įvesta 
trifazė elektros instaliacija. Geras 
privatus privažiavimas. Kaina 
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05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Alpių detektyvai
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Nacionalinė 
ekspedicija
13:00 (Ne)emigrantai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
15:45 Įdomiosios pamokos
16:40 Kalnų daktaras
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Speciali laida. JAV 
prezidento inauguracija. 
Tiesioginė transliacija
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Gimę tą pačią dieną

22:30 Dviračio žinios
23:00 Nuostabioji draugė
00:00 Alpių detektyvai 
00:45 Laisvė ir kūryba. 
30 nepriklausomybės 
metų
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Stilius
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 Lialios sugrįžimas 
12:20 Kenoloto 

12:22 Lialios sugrįžimas 
13:00 Parduotas gyvenimas 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Gero vakaro šou 
20:30 Moterys meluoja geriau 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Ledas 
22:25 Vikinglotto 
22:30 Ledas 
23:15 Jėga ir Kenoloto 
23:18 Ledas 
00:05 Rezidentas 
01:05 Rouzvudas 
01:55 Tironas
02:55 Moderni šeima
03:20 Rezidentas 
04:10 Rouzvudas 
05:00 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
19:30 KK2
20:00 VIDO VIDeO
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios
22:30 Čapis
00:50 Narkotikų prekeiviai
02:00 Druska
03:35 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:35 Strėlė 
07:35 Mano virtuvė 
geriausia 

08:45 Stoties policija 
09:45 Paskutinis faras 
10:40 Mentalistas 
11:40 Atsarginis prezidentas
12:40 CSI. Majamis 
13:40 Mano virtuvė 
geriausia 
14:55 Stoties policija 
16:00 Paskutinis faras 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:30 Betsafe–LKL čempionatas
21:00 Keršto kraujas
22:40 Pasmerktieji 2
00:25 Didžiojo sprogimo 
teorija 
01:10 CSI. Majamis

05:30 Nauja diena
06:30 Alfa taškas
07:00 Laikykitės ten
08:00 Vyrų šešėlyje
08:30 Mūsų gyvūnai
09:00 „Netikėtas teisingumas“ 
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 „Žiedas su rubinu“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 #NeSpaudai
00:30 „Teisingumo agentai“ 
01:30 „Žiedas su rubinu“ 
02:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:20 #NeSpaudai
04:00 Alfa taškas
04:25 Mūsų gyvūnai
04:50 „Reali mistika“ 
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05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Alpių detektyvai 
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vakaras su Edita
13:00 Pasaulio puodai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
15:45 Įdomiosios pamokos. 
Būkim drauge
16:40 Kalnų daktaras
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 (Pra)rasta karta
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nematoma Lietuvos 
istorija

22:30 Dviračio žinios
23:00 Kai nusėda dulkės
00:00 Alpių detektyvai
00:45 Laisvė ir kūryba. 
30 nepriklausomybės 
metų
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 (Pra)rasta karta
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Vakaras su Edita
05:00 Klausimėlis.lt
05:15 Ponių rojus

06:25 Transformeriai. Kibernetinė 
Visata
06:55 Ilgo plauko istorija 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Gero vakaro šou 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Sužeisti paukščiai 
12:00 Lialios sugrįžimas
12:20 Kenoloto 

12:22 Lialios sugrįžimas 
13:00 Parduotas gyvenimas 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Farai 
20:30 Moterys meluoja 
geriau 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Atsakomasis smūgis
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Atsakomasis smūgis
00:00 Rezidentas 
01:00 Rouzvudas 
01:50 Tironas 
02:40 Moderni šeima
03:05 Rezidentas 
04:00 Rouzvudas 
04:50 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
19:30 KK2
20:00 Bučiuoju. Rūta
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios
22:30 Terminatorius. Genesys
00:55 Narkotikų prekeiviai 
02:00 Čapis
03:50 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
04:45 Alchemija. VDU karta
05:15 RETROSPEKTYVA

06:35 Pragaro virtuvė 
07:35 Mano virtuvė geriausia 

08:45 Stoties policija
09:45 Paskutinis faras 
10:40 Mentalistas
11:40 Pragaro virtuvė
12:40 CSI. Majamis 
13:40 Mano virtuvė geriausia
14:55 Stoties policija
16:00 Paskutinis faras
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Strėlė 
19:30 Atsarginis prezidentas 
20:30 Varom! 
21:00 Snaiperis
23:00 Keršto kraujas
00:40 Didžiojo sprogimo teorija
01:25 CSI. Majamis

05:30 Nauja diena
06:30 Alfa taškas
07:00 #NeSpaudai
08:00 Deutsche Welle: Keliautojo 
dienoraštis
08:30 Kaimo akademija
09:00 „Netikėtas teisingumas“ 
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 

11:00 „Žiedas su rubinu“ 
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 Oponentai
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19:30 Alfa taškas
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Žiedas su rubinu“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 Oponentai
00:30 „Teisingumo agentai“ 
01:30 „Žiedas su rubinu“ 
02:30 „Vieno nusikaltimo
istorija“ 
03:20 Oponentai
04:00 Alfa taškas
04:25 Kaimo akademija
04:50 „Reali mistika“
05:30 Nauja diena
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22 05:15 Ponių rojus
06:00 Lietuvos 
Respublikos 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 Stilius
13:00 (Pra)rasta karta
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
15:45 Įdomiosios pamokos. 
Būkim drauge
16:40 Kalnų daktaras
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Vartotojų kontrolė
19:30 Eurolyga per LRT
19:45 Eurolygos krepšinio 

turnyras. Kauno „Žalgiris“ – 
Pirėjo „Olympiakos“. Tiesioginė 
transliacija iš Kauno."
22:00 Auksinis protas
23:25 Laivų mūšis 
01:35 Milžinas Halkas
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Vartotojų kontrolė
05:00 Klausimėlis.lt
05:15 Ponių rojus

06:25 Transformeriai. Kibernetinė 
Visata
06:55 Ilgo plauko istorija 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Farai 
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Sužeisti paukščiai
12:00 Lialios sugrįžimas
12:20 Kenoloto 
12:22 Lialios sugrįžimas 
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 Liūtas karalius
21:15 Beždžionių planetos 
sukilimas
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Beždžionių planetos 
sukilimas
23:30 Žudikės maniakės užrašai
01:25 Atsakomasis smūgis
03:05 Kaip išsirinkti vyrą 
04:45 Moderni šeima
05:10 Atsargiai! Merginos

05:15 RETROSPEKTYVA
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
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Džekas Rajanas. Šešėlių 
užverbuotas
23:10 Gelbėjimo misija
01:00 Persekiotojas
02:35 Terminatorius. Genesys
04:30 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:35 Strėlė 
07:35 Mano virtuvė geriausia 
08:45 Stoties policija 
09:45 Paskutinis faras
10:40 Mentalistas 
11:40 Atsarginis prezidentas 
12:40 CSI. Majamis 

13:40 Mano virtuvė geriausia
14:55 Stoties policija
16:00 Paskutinis faras
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Strėlė
19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Paskutinė kulka
23:30 Snaiperis
01:30 Didžiojo sprogimo teorija 
02:15 CSI. Majamis

05:30 Nauja diena
06:30 Alfa taškas
07:00 Oponentai
08:00 Deutsche Welle: Greitis
08:30 Vantos lapas
09:00 „Netikėtas teisingumas“ 
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11:00 „Žiedas su rubinu“
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 Mūsų gyvūnai
17:00 Laikykitės ten
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19:30 Nauja diena
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Žiedas su rubinu“ 
22:30 Reporteris
23:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
23:30 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:30 „Teisingumo agentai“ 
01:30 „Žiedas su rubinu“ 
02:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:20 Laikykitės ten
04:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
04:25 Vantos lapas
04:50 „Reali mistika“ 
05:35 Kaimo akademija

42000 Eur. Tel. 8 677 59 277. 
Rokiškis
• Puikus pasiūlymas ūkininkams - 
40,08 ha sklypas kartu su ūkininko 
sodyba Pandėlio seniūnijoje. Žemės 
našumo balas net 42,1. Aplink 
sklypą auga miškas. Sklypas 
ribojasi su upe Nemunėlis. Kaina 
165000 Eur. Tel. 8 677 59 277. 
Rokiškis
• Rąstinę sodybą apsuptą miško 
su 0,9282 ha namų valdos žemės 
sklypu. Namas vieno aukšto, 
statytas 1940 m. Bendrasis plotas 
92,79 kv. m. Įvestos vietinės 
komunikacijos (šaltas vanduo, wc, 
dušas), trifazė elektros instaliacija. 
Vanduo šildomas el. boileriu. Kaina 
34000 Eur. Tel. 8 620 46 281. 
Rokiškis
• Ant Dviragio ežero kranto 
parduodami unikalūs apartamentai 
poilsiui. Bendrasis patalpų plotas 
89,88 kv. m. Statybos metai – 1930 
m., rekonstruotas 2006 m. Sudėti 
nauji plastikiniai langai, įvesta 
elektra, atvesti nauji nuotekų 
valymo įrenginiai. Kaina 32000 

Eur. Tel. 8 620 46 281.  
Rokiškis
• 2 kambarių butą strategiškai 
patogioje, Rokiškio mieste, Vytauto 
g. Netoliese Rokiškio Senamiesčio 
progimnazija, pirminės sveikatos 
priežiūros centras. Šalia maisto 
prekių parduotuvė, parkelis, šalia 
autobusų stotelė. 62 kv. m. Kaina 
16900 Eur. Tel. 8 620 46 281. 
Rokiškis
• Juodupės sen., Sodelių k. 32 a 
namų valdos (vienbučių ir dvibučių 
gyvenamųjų pastatų teritorijų) 
paskirties žemės sklypą su jame 
esančiu naujai pastatytu garažu. Yra 
leidimas statyboms, suprojektuotas 
namas. Kaina 17000 Eur.  
Tel. 8 678 78 273. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą Pakriaunių 
kaime, Rokiškio r. Namas mūrinis, 
vieno aukšto su mansarda. Bendras 
plotas 115.29 kv. m. Name yra 3 
šviesūs, erdvūs kambariai, jauki 
virtuvė. Mansardoje įrengti dar 2 
gyvenami kambariai. Kaina 13500 
Eur. Tel. 8 603 16 492.  
Rokiškis

• 3 kambarių, 65,88 kv. m butą 
Tekstilininkų g., Juodupės 
miestelyje. Butas yra 1 aukšte iš 
5, 1980 m. statytame mūriniame 
name. Butas tvarkingas. Kaina 
14000 Eur. Tel. 8 677 13 564. 
Rokiškis
• Investicinį objektą geroje vietoje, 
Rokiškyje. 535,42 kv. m bendro 
ploto, 6 kabinetai, erdvi svetainė 
su židiniu, antrame aukšte 5 
kambariai. 14,9 a sklypas. Naujas 
šildymas oras-vanduo, 17000 
Eur. Puikiai tiktų grožio salonui, 
klinikai, apgyvendinimo paslaugų 
įmonei. Kaina 220000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Vienkiemį Kriaunų sen., Baršėnų 
k. 51 a namų valda.  
Tel. 8 653 81 366. Rokiškis
• Garažą Šatrijos gatvėje, už 
buvusio DnB banko. Kaina 3100 
Eur. Tel. 8 652 62 464.  
Rokiškis
• 2-jų kambarių butą Panevėžio 
34. Antras aukštas iš 5‐ių, vidurinė 
laiptinė (viso 5‐ios), blokinis, 1987 
m. statytas namas. 50,04 kv.m., 

grindys - parketas, kurį reiktų 
atnaujinti. Balkonas stiklintas, Telia 
šviesolaidžio įvadas. Lubos kaltos 
dailylentėmis. Kaina 27000 Eur. 
Tel. 8 615 23 066.  
Rokiškis
• Dalinai rekonstruotą namą 
Rokiškyje, Statybos g. Naujai 
pakeistas stogas, apšiltinti pamatai, 
drenažas. Name įvesta kanalizacija, 
vandentiekis. Išgilintas, 
išbetonuotas rūsys, naujas elektros 
įvadas, planuojama 151 kv. m. 
gyvenamas plotas. Kaina 73000 
Eur. Tel. 8 600 98 909.  
Rokiškis
• Pigiai 2 kambarių butą,  2 
aukštas, 50 kv. m. Pigus išlaikymas. 
Reikia remonto. Tel. 8 650 73 686. 
Rokiškis
• Sodybą 7 km nuo Rokiškio, link 
Žiobiškio, Buteikių k. Ūkiniai 
pastatai, pirtis, rūsys, 30 a žemės, 
graži aplinka, šalia miško ir upelio. 
Tinka nuolat gyventi ar vasaroti. 
Reikia remonto. Kaina 7000 Eur. 
Tel. 8 605 70 336.  
Šiauliai

NUOMA

• Išnuomojamas gyvenamasis 
namelis, 55kv. m. Visos 
komunikacijos: vandentiekis, 
kanalizacija, elektra, dušas. 
Plastikiniai langai, šarvo durys. 
Apšiltintas, galima gyventi žiemą. 
Su baldais. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 699 61 320. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti garažą 
Rokiškyje. Kaina 30 Eur.  

Tel. 8 675 57 885. Rokiškis
• Išsinuomosiu dviejų kambarių 
butą. Tel. 8 695 43 649.  
Rokiškis
• Išsinuomosiu 1 kambario butą 
Juodupėje ilgesniam laikui.  
Tel. 8 681 78 323. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti butą 
Kavoliškyje. Tel. 8 692 63 439. 
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Vežimėlį sportinuką, 3 padėčių. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 646 29 286. 
Rokiškis
• Vežimėlius - sportinukus. Geros 
būklės, 3-jų padėčių.  
Tel. 8 646 29 286. Rokiškis
• Beveik naują lavinamąjį kilimėlį, 
pridedu vieną pakabinamą 
žaisliuką. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 621 95 444. Rokiškis
• Tvarkingą maitinimo kėdutę 
Chicco. Labai patogi, susilanksto. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 646 29 286. 
Rokiškis
• Vežimėlį 3in1. Yra lopšys, 
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automobilinė kėdutė, sportinė 
dalis. Didelis daiktų krepšys. Kojų 
užklotas, apsauga nuo lietaus. 
Ratai guminiai, pripučiami, su 
amortizatoriais, labai pravažus. 
Universali spalva, galiu siųsti. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 626 01 716. 
Rokiškis
• Vežimėlį sportinuką. Kaip 
naujas, labai patogus, padėtys 
reguliuojamos nuo sėdimos 
iki visiškai gulimos. Lengvai 
sulankstomas vieno mygtuko 
paspaudimu ant rankenos su 
apsauga. Turi kojų užklotą. 
Didelis krepšys daiktams. Stogelis 
prailginamas. Galiu siųsti. Kaina 75 
Eur. Tel. 8 626 01 716. 
 Anykščiai
• Pačiūžas. Naudotos vos 
5 kartus. Pirktos naujos. 
Reguliuojamo dydžio nuo 30 iki 
33. Reguliuojamas minkštas įdėklas 
su kietu apkaustu. Pagamintos 
Olandijoje. Kaina 18 Eur.  
Tel. 8 615 43 395. Rokiškis

PASLAUGOS

• Ieškinių, procesinių dokumentų, 
taikos sutarčių rengimas teismui, 
įvairių prašymų, pretenzijų, 
skundų rengimas. Konsultacijos, 
dokumentų rengimas darbo 
ginčų komisijoms. Kitos teisinės 
paslaugos. Taikos g. 19, Rokiškis. 
Tel. 8 693 66 229.  
Rokiškis
• Techninė pagalba kelyje. Avarinis 
automobilių atrakinimas. Sumaišyto 
kuro ištraukimas, išvalymas 
ir paruošimas eksploatacijai. 
Užvedimas išsikrovus 
akumuliatoriui. Tel. 8 604 86 441. 
Rokiškis
• Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, 
atsijas. Statybinio laužo, 
grunto išvežimas. Vežame 
mažais ir dideliais kiekiais, 
padidinto pravažumo transportu. 
Automobilių, krovinių, žemės 
ūkio technikos transportavimas. 

Savivarčio paslaugos.  
Tel. 8 604 86 441. Rokiškis

PERKA

• Perkame automobilius 
geriausiomis kainomis. Greitai 
sutvarkome dokumentus, 
atsiskaitome iš karto. Perkame 
auksą palankiausiomis kainomis. 
Dirbame kiekvieną dieną, be 
laisvadienių. Tel. 8 604 01 912. 
Rokiškis
• Perku namą Rokiškyje.  
Tel. 8 610 21 740. Rokiškis
• Ieškau sklypo Rokiškyje arba 
netoli Rokiškio (iki 10 km) 
gyvenamojo namo statybai. 
Reikalavimai: plotas ne mažiau 
kaip 10 a, geras susisiekimas.  
Tel. 8 614 59 163. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• 2002 m. Ford Mondeo. 2,0 l, 
dyzelis, 96 kW, universalas, TA iki 
2022.05. Kaina 575 Eur.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Priekabą. 215x125, be 
dokumentų. Kaina 470 Eur.  
Tel. 8 620 55 819. Rokiškis
• Keturratį su Vamaha tenere, 660cc 
varikliu. Rėmas stiprintas, yra 
papildomas radiatorius, keturratis 
buvo prižiūrimas, pakeisti nauji 

tepalai, starteris perrinktas, su 
technike ir draudimu, kaina 
derinama, išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 1300 Eur.  
Tel. 8 643 27 691. Rokiškis
• 2001 m. VW Polo. 4 durų, 1,4 l, 
TDI, yra kablys, TA iki 2020.06. 
Kaina 540 Eur. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• Priekabą žoliapjovei-traktoriukui, 
motoblokui, japoniškam 
automobiliui. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• VW Touran 2005.11.23. 1,9 l, 77 
kW, dyzelis. Kaina 2200 Eur.  
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• VW Passat B5, 1998 m., 81 kW, 
1,9l, TDI. TA pasibaigusi, užsiveda, 
važiuoja.Yra defektų. Kaina 200 
Eur. Tel. 8 674 55 041.  
Rokiškis
• Seat Leon 2006 m., 2 l, FSI, 110 
kW. Būklė gera. Viskas veikia. 
Geros padangos. Kaina 2999 Eur. 
Tel. 8 653 44 310.  
Rokiškis
• Mitsubishi Space Star 2002 m., 
1,9 l, 75 kW, dyzelinas. Defektai: 
daužta, sulamdyta visa vairuotojo 
pusė. Nebeužsiveda. TA iki 
2022.05.06. Draudimas iki 2021-
01-24 Kaina negalutinė. Juodupė. 
Papildomas tel. +37062310770. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 662 19 892. 
Rokiškis
• Mazda 6. 2002 m. 11 mėn., 
dyzelis, 2 l, 89 kW. Nauja sankaba, 
stabdžių diskai, diržas, tepalai, 
filtras, TA iki 2022.12.09. Viskas 
veikia tinkamai, sėdi ir važiuoji. 
Galima apžiūrėti Rokiškyje, 
Automobilių švara. Kaina 1150 Eur. 
Tel. 8 629 50 988. Rokiškis
• Opel Astra G. 2 l, 60 kW. 
Su TA. Apynaujės padangos, 
parkavimo davikliai, automatiškai 
įsijungiančios šviesos. Užsiveda, 
važiuoja, niekas nebarška. Galima 
apžiūrėti Automobilių švara, Taikos 
g. 18, Rokiškis. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 623 70 106. Rokiškis
• Audi A6 C5. TA iki 2023.01.31, 
veikia viskas tinkamai. 110 kW, 
1998 m., 2,5 l. Kaina 1100 Eur.  
Tel. 8 691 66 890. Rokiškis
• Geros būklės, važiuojantį 
Aprilia rx 50. 2007 m. Iš užsienio. 
Dokumentai yra. Galima registruoti 
Lietuvoje. Pridedu dalių, cilindrą. 
80cc, itališkas, firminis ir galvutę. 
Yra naujos kaladėlės, filtras. Kaina 
negalutinė. Kaina 770 Eur.  
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• Audi A4 B6. TA dar metams. 1.9 
l, 96 kW, sedanas, s-line, juodas 
odinis salonas, pakeista nauja 
sankaba, tik ką pakeisti nauji 
tepalai, automobilis labai geros 
būklės. Tel. 8 628 43 910.  
Rokiškis
• Elektrinį paspirtuką su garantija. 
Nuvažiuota 100 km. Kaina 300 Eur. 
Tel. 8 621 68 168. Rokiškis
• Audi A6 C5. 2,5 l, 110 kW, 1998 
m., užsiveda ir važiuoja maloniai. 
Autopilotas, šildomos sėdinės, 
salonas nenutrintas. TA iki 2023-

01-31. Rokiškis. Kaina 1100 Eur. 
Tel. 8 622 73 184. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Bridgestone Blizzak  dygliuotas 
padangas su ratlankiais. 195/65, 
tvirtinimas 5x112. Kaina 90 Eur. 
Tel. 8 679 14 253. Rokiškis
• Dalimis Renault Espace 2,1 l, 
TDI ir 2,2 l, b/d. Ford Mondeo 1,8 
l, TD, Opel Kadett.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Dalimis Peugeot 306 2 l, HDI, 66 
kW, 2001 m., dyzelis.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• R13, R14, R15, R16 įvairių 
išmatavimų padangas ir ratlankius. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• GAZ-53, 51 padangas, dalis. 
GAZ-63 ratus, reduktorių, GAZ-
66 reduktorių. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Niva, Vaz 2121 ratus ir kt.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Dalimis 110cc keturratį 
(automatinė greičių dėžė).  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• VW Golf sankabos komplektą, 
2001 m., 1,9 l, 66 kW.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Buldozerį MTZ traktoriui. Plotis 
2,10x0,50 m. Kaina 220 Eur.  
Tel. 8 676 43 327. Rokiškis
• Dalimis VW Golf 3 universalą. 
1,9 l, TDI, 66 kW. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 616 31 345. Rokiškis
• Gerus, naudotus akumuliatorius iš 
Švedijos. Originalius ratų gaubtus, 
R15. Tel. 8 614 87 836.  
Rokiškis
• Opel Vectra, Astra, Zafira, Audi 
A4, B5 vairo kolonėles.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Žiemines padangas Hankook. 
2017 m. gamybos. 4 vnt. 2 po 6.5 
mm, kitos 2 po 6.0 mm. Kaina už 
visas. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 621 72 836. Rokiškis
• Nissan Almera, 2003 m., 2.2 l, 
DCI, 82 kW mechaninę pavarų dėžę 
dalimis. Dėžės kodas (RS5F50A). 
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Kuro purkštuką, tinkantį Toyota 
Avensis, Avensis Verso, Previa, 
Rav4, 2.0 l, dyzelis. Kodas Denso 
23670-27030. Restauruotas. 
Pakeistas vožtuvas. Atitinka visus 
parametrus. Analogai 23670-27010, 
23670-29015, 23670-29035. Kaina 
70 Eur. Tel. 8 636 00 696.  
Rokiškis
• Kuro purkštuką Alfa Romeo - 
Mito, Fiat - 500, Doblo, Florino, 
Idea Linea, Panda, Punto, Qubo, 
Strada, Ford - Ka, Lancia -  
 Musa, Ypsilon, Opel - Agila, Astra, 
Corsa, Meriva. 0986435102 arba 
0445110183. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• 195/65, R15, Michelin, 
Yokohama, Nokian, Falken, naujas, 
2020 m. padangas. 130 Eur.  
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• Kablius Ford Focus, Sharan, Opel 
Vektra, BMV5. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis

• Padangas 265/50 R20, M+S, 2017 
m. Bridgestone. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• BMW ratlankius R17, R18 
X3, tinka ir kitiems modeliams. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 658 12 062. 
Rokiškis
• Seat ratlankius R16 su naujomis 
vasarinėmis padangomis. Kaina 
250 Eur. Tel. 8 658 12 062.  
Rokiškis
• Padangas R16, R15. Naujos, 
vasarines, M+S Continental, Falken 
2020 m. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• R17 ratlankius Audi, Koto, R18. 
Tinka ir Mercedes. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• R15 5/112 ratlankius Audi, 
Škoda. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• R17 Volvo ratlankius, kitus R17 
XC ir R16. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• Kuro purkštukus Audi A1, A3, 
A4, A5, A6, Q3, Q5, TT, Seat  
Alhambra, Altea, Ibiza, Leon, 
Škoda Octavia, Superb, Yeti, VW 
Amarok, Caddy, Eos, Golf, Jetta, 
Passat, Scirocco, Sharan, Tiguan, 
Touran. 0445110369. Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• R16 Wolksvagen ratlankius, 
skardas. Tel. 8 658 12 062. 
Rokiškis
• Kuro purkštukus Opel Antara, 
Chevrolet Captiva, Cruze, 
Epica, Lacetti, Nubira. Kodas 
0445110270. Yra 3 vnt. Du 
restauruoti, nauji Bosch išpurškėjai 
po 60 Eur. Vienas išvalytas, 
tikrintas, atitinka visus parametrus 
40 Eur. Analogai 0445110269, 
0986435153. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Kuro purkštuką tinkantį Citroen 
C3, C4, C5, Ford C-Max, Ford 
Focus C-Max, Ford Focus, Mazda 
3, Peugeot 206, Peugeot 307, 
Peugeot 308, Peugeot 407, Volvo 
C30, Volvo S80, Volvo V70. Kodas 
0445110259. Tikrintas. Atitinka 
visus parametrus. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Kuro purkštuką, tinkantį Fiat, 
Alfa Romeo, Lancia. Kodas 
0445110119. Atitinka visus 
parametrus. Analogai 0445110068, 
0445110088, 0986435083. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 636 00 696.  
Rokiškis
• 2004 m., Opel Zafira dalimis. 2.0 
l, DTI, 74 kW. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• VW Golf 3 dalimis. 1,9 l, TDI, 66 
kW. Tel. 8 603 87 554.  
Rokiškis
• Audi A4 B6 Avant dalimis. 2002 
m., 2,5 l, 145 kW.  
Tel. 8 603 87 554. Rokiškis
• Opel Zafira galinį kapotą.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Rover 25. 2 l, TDI, 77 kW, 
2003 m. dalimis. TA iki 2021.09 . 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 624 39 429. 
Rokiškis
• Opel Meriva dalimis. 1,6 l, 
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Sausio 19-oji, 
antradienis, 

4 savaitė
Iki Naujųjų liko 346 dienos

Saulė teka 8.30 val., 
leidžiasi 16.29 val. 

Dienos ilgumas 7.59 val. 
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Gedvilė, Kanutas, Marijus, Marina, 
Marius, Morta, Raivedys.

Rytoj: Daugvyda, Daugvydas, 
Fabija, Fabijonas, Gintvainas, 

Gintvainė, Liaubaras, Nomeda, 
Nomedas, Sebastijona, 

Sebastijonas, Skaistė, Skaistis.
Poryt: Agnietė, Augas, Augė, 

Augis, Augius, Augūnas, Augūnė, 
Galigina, Galiginas, Galiginta, 
Galigintas, Garsė, Ina, Inezė.

Dienos citata
„Yra tik vienas būdas tapti geru 
pašnekovu – mokėti klausyti“ 

(A. Mileris).

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1899 m. Didžioji Britanija 
ir Egiptas bendrai pradėjo 
kontroliuoti Sudaną.

1918 m. bolševikai Petro-
grade paleido Rusijos kons-
titucinę asamblėją.

1966 m. Indira Gandhi 
išrinkta Indijos ministre pir-
mininke. Ji pakeitė sausio 
11 dieną mirusį Lal Shastri, 
kuris savo ruožtu buvo jos 
tėvo Jawaharlal Nehru įpė-
dinis.

1983 m. Bolivijoje suim-
tas Klaus Barbie, žiaurumu 
pagarsėjęs nacių okupuo-
toje Prancūzijoje, vadovavęs 
Liono SS būriui.

1998 m. Hondūras ir Sal-
vadoras pasirašė sutartį, ofi-
cialiai baigusią teritorinius 
nesutarimus, dėl kurių tarp 
šalių net buvo kilęs karas.

2004 m. Winston Chur-
chill papūgai sukako 104 
metai. Paukštis vardu Charlie 
ne tik beveik 40 metų pergy-
veno savo šeimininką, bet ir 
toliau keikė Adolfą Hitlerį.

Šiandien 
Lietuvos 
istorijoje

1923 m. Šilutėje įvyko Klai-
pėdos krašto lietuvių suvažiavi-
mas, kuriame nutarta prisijungti 
prie Didžiosios Lietuvos.

Post 
scriptum

Daug norėsi – mažai turėsi.

Kreminė porų ir bulvių sriuba
Ingredientai: 
• 3 porai
• 4-5bulvės: 
• 1 svogūnas
• 1 l vandens
• 1 valgomasis šaukštas
alyvuogių aliejaus
• 1 valgomasis šaukštas  
sviesto
• 100 mililitrų grietinėlės 
• druskos pagal skonį
• žiupsnis juodųjų pipirų
• keli petražolių lapeliai
•1 arbatinis šaukštelis
rūkytos paprikos miltelių 

Gaminimas:
Porus nuplaukite ir supjausty-

kite žiedais. Nulupkite svogūną, supjaustykite smulkiais gabaliukais. Bulves nuskus-
kite, supjaustykite kubeliais. Puode ištirpinkite sviestą, supilkite aliejų ir pakaitinkite.
Suberkite svogūnus, porus ir bulves. Pakepinkite kelias minutes. Supilkite vandenį, 
berkite druskos bei pipirų. Pavirkite maždaug 15-20 minučių. Po to sriubą sutrinkite 
maisto smulkintuvu. Įpilkite grietinėlės ir užkaitinkite iki virimo. Pilstykite į dubenė-
lius, pabarstykite rūkytos paprikos milteliais ir petražolių lapeliais. Skanaukite!

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Sausio 19 d. Naktį -15

Dieną -9
PR,  
4-9 m/s

Vietomis plikledis.

Sausio 20 d. Naktį -13
Dieną -2

PR,
4-9 m/s

Plikledis. 

Sausio 21 d. Naktį -2
Dieną -3

P, 
5-10 m/s

Orų prognozė sausio 19-21 d.

benzinas. Tel. 8 694 28 558. 
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Starterį. 3,2 kW su reduktoriumi, 
tinka Mtz traktoriams. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 650 68 045.  
Rokiškis
• Traktorių MTZ-52 su MTZ-82 
varikliu. Kaina 1200 Eur.  
Tel. 8 663 86 615. Rokiškis
• Trąšų barstytuvą. Pakabinamas, 
rusiškas. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis

• Girninį malūną - senovinio 
girninio malūno kopiją.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Įvairius hidraulinius kėlimo 
cilindrus, el. variklius, skyvus ir kt. 
Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• Grūdų malūną (kapoklinis).  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Traktorinių variklių A-41, A-01 
purkštuvus. Nauji purkštukai, 
sureguliuoti. 6 vienetai. Kaina už 
visus. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis

Verslas šią savaitę jau galės teikti paraiškas paramai
Nuo pandemijos apribo-

jimų nukentėjęs verslas šią 
savaitę ja jau galės teikti pa-
raiškas dėl paramos iš naujo 
180 mln. eurų vertės subsi-
dijų ir lengvatinių paskolų 
paketo.

Vyriausybei praėjusią sa-
vaitę patvirtinus paramos mo-
kėjimo tvarką, ekonomikos 
ministrė Aušrinė Armonaitė 
pranešė, kad įmonės šią sa-
vaitę jau galės teikti paraiškas 
Valstybinei mokesčių inspek-
cijai (VMI).

Priemonė bus skirta įmo-
nėms, kurių apyvarta nuo 
lapkričio 1 iki sausio 31 die-
nos bus kritusi bent 30 proc., 
palyginti su tuo pačiu laiko-
tarpiu 2019-2020 metais, o 
įmonės, kurių veikla buvo 
apribota gruodį, lapkričio 
apyvartos galės neįtraukti.

Kaip posėdyje teigė A. 
Armonaitė, vertindamos pa-
raiškas, institucijos patikės 
įmonių deklaruojamu apyvar-
tos kritimu, tačiau tiek VMI, 
tiek Lietuvos verslo paramos 
agentūra (LVPA) pasiliks tei-

sę patikrinti, ar realūs duome-
nys sutampa su pateikiamais.

Pirmąjį 180 mln. eurų pa-
galbos nukentėjusiam verslui 
paketą Ekonomikos ir inova-
cijų ministerija su Europos 
Komisija (EK) suderino pra-
ėjusių metų pabaigoje – 150 
mln. eurų numatyta subsidi-
joms, dar 30 mln. – lengva-
tinėms paskoloms. Antrasis 
paramos verslui paketas – dar 
150 mln. eurų – startuos jį su-
derinus su socialiniais partne-
riais, Vyriausybe ir EK.

BNS inform.

Dvidešimties metų sukaktį 
švenčianti „Wikipedia“ ketina 
pritraukti dar daugiau skaitytojų

Laisvoji interneto enciklo-
pedija „Wikipedia“ penkta-
dienį švenčia 20 metų sukaktį 
ir ketina per ateinančius 20 
metų dar labiau išplėsti ne-
mokamą prieigą prie infor-
macijos. 

Enciklopediją 2001 metais 
sausio 15 dieną įkūrė amerikie-
čių ir britų verslininkas Jimmy 
Walesas. 

Dabar „Wikipedia“ yra 
septintoji pagal populiarumą 
svetainė pasaulyje, kurios dau-
giau nei 55 mln. straipsnių kas 
mėnesį yra peržiūrimi 15 mlrd. 
kartų. 

Tinklalapis buvo pradėtas 
kurti anglų kalba, tačiau per du 
mėnesius jau buvo pasiūlytos ir 
versijos vokiečių ir švedų kal-
bomis. 

Dabar svetainė yra prieina-
ma iš viso 309 kalbomis. 

Visgi J. Walesas neketina su-
stoti ir planuoja įtraukti ir besi-
vystančių šalių kalbas. 

„Labai svarbu, kad dar mili-
jardas ar du milijardai žmonių, 
prisijungusių prie interneto, pa-
norėtų dalyvauti kuriant straips-
nius ir savo žinių saugyklą. Jie 
pasikliaus mumis įgyvendinda-
mi šią užduotį ir tai yra didelė 
dalies ateities – tokios, kokią aš 
ją įsivaizduoju“, kalbėjo J. Wa-
lesas naujienų agentūrai AFP 
duotame interviu.

2006 metais enciklopedijos 
kūrėjas užsibrėžė tikslą – kad 
kiekviena kalba, kuria kalba 
daugiau nei milijonas žmonių, 
būtų sukurta bent po 100 000 
straipsnių, tačiau jis pripažino, 
kad šiam tikslui pasiekti dar pri-

reiks mažiausiai 20 metų. 
Tai, kad „Wikipedia“ yra 

pelno nesiekianti svetainė, iš-
skiria ją iš šiuolaikinių interneto 
milžinių, tokių kaip „Google“ ir 
„Facebook“, ir primena anksty-
vas idealizmo kupinas interneto 
dienas, kai atvirojo kodo judė-
jimas pasitelkė savanorių talen-
tus, kad pasiūlytų nemokamą 
prieigą prie įrankių ir žinių.

Pasak J. Waleso, jį įkvėpė 
tokios bendradarbiavimo pa-
stangos. 

„Stebėjau atvirojo kodo pro-
graminės įrangos, nemokamos 
programinės įrangos plėtrą, ir 
man atrodė akivaizdu, kad gali-
ma panaudoti tos pačios rūšies 
metodus sukurti nemokamą en-
ciklopediją, todėl net supanika-
vau, nes maniau, kad tai yra to-
kia akivaizdi idėja, jog jos imsis 
kiti žmonės “, – teigė sakė jis.

 „Visgi tik po dvejų metų 
žmonės mus pastebėjo ir susi-
domėjo, tai galbūt ir nebuvo to-
kios skubos“, – pridūrė J. Wale-
sas. „Wikipedia“ ir toliau kuria 
savanoriai, o puslapiai kiekvie-
na kalba kuriami nepriklauso-
mai nuo originalaus įrašo.

Skirtingai nuo tradicinių 
enciklopedijų, straipsnius gali 
kurti ir ne specialistai, todėl tai 
sukėlė nesuskaičiuojamą dau-
gybę diskusijų apie enciklope-
dijos turinį ir paskatino apriboti 
tam tikrų įrašų atnaujinimą. 

Tinklalapis taip pat sulaukė 
kritikos dėl to, kad didžioji da-
lis jo savanorių yra baltieji vyrai 
iš Vakarų šalių. Kritikų teigimu, 
jame trūksta informacijos apie 
moteris ir besivystančias šalis.

BNS inform.

Kambario, kuriame mirė Napoleonas, raktas 
parduotas už 92 tūkst. eurų

Raktas nuo kambario, ku-
riame kalinamas Šv. Elenos 
saloje mirė Napoleonas Bo-
naparte'as (Napoleonas Bo-
napartas), ketvirtadienį „So-
theby's“ aukcione po įnirtingų 
varžytuvių parduotas už 81 
900 svarų (92 tūkst. eurų).   

Surūdijęs geležinis raktas 
nuo kambario, kuriame buvo 
kalinamas ištremtas Prancūzi-
jos imperatorius, parduotas už 
daugiau kaip 16 kartų didesnę 
nei nustatyta pradinė 3–5 tūkst. 
svarų kainą.

Dėl rakto varžėsi 11 poten-
cialių pirkėjų, nurodė aukcionų 
namų.  

Napoleonas I mirė 1821 me-
tais atokioje Atlanto vandenyno 
Šv. Elenos saloje, į kurią buvo 
ištremtas Didžiosios Britanijos, 
kai pabėgo iš Elbos salos, esan-

čios prie Italijos krantų.  
Šv. Elenos saloje Napoleonas 

buvo kalinamas viloje „Long-
wood House“.  13 cm ilgio raktą 
į Britaniją pargabeno Charlesas 
Richardas Foxas – armijos gene-
rolas ir politikas, kuris lankėsi Šv. 
Elenos saloje, kai ten dar buvo 
Napoleono palaikai.  Manoma, 
kad šis raktas buvo dovana Ch. R. 
Foxo motinai, kuri labai žavėjosi 
prancūzų imperatoriumi, nurodė 
varžytinių rengėjai. 

Raktas įdėtas į voką, ant ku-
rio Ch. R. Foxas buvo užrašęs: 
„Raktas nuo kambario Šv. Elenos 
saloje, kuriame mirė Napoleonas 
ir kurį aš ištraukiau iš durų spy-
nos 1822-aisiais“. Kartu su raktu 
voke buvusiame raštelyje Ch. R. 
Foxas nurodė tikslią datą – rug-
sėjo 6-ąją.  Šį raktą Ch. R. Foxo 
palikuoniai surado skrynioje 
name Škotijoje, sakė „Sotheby's“ 

atstovas Davidas MacDonaldas, 
kai buvo paskelbta apie būsimas 
varžytuves.    „Jį turėjusi šeima 
visada žinojo, kad jis kažkur 
yra, bet jis buvo paslėptas, sakė 
D. MacDonaldas.   Anot jo, šis 
raktas išsiskiria tarp kitų su Na-
poleonu susijusių daiktų, dažnai 
parduodamų aukcionuose.   

„Nuolat matome su Napole-
onu susijusius daiktus, svarbius 
paveikslus ar baldus iš vieno iš 
nuostabių jo namų“, – sakė D. 
MacDonaldas. 

„Tačiau šis raktas yra kažkas 
išskirtinio, ypač turint galvoje, 
kad jis yra nuo kambario, kuria-
me jis mirė“, – kalbėjo „Sothe-
by's“ atstovas.  

„Tai kažkas transcendentiš-
ko.... Anuomet jis buvo toks pat 
ypatingas, koks yra dabar“, – 
pridūrė D. MacDonaldas. 

BNS inform.
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

A V I N A S . 
Svarbesnius rei-
kalus, dokumentų 
pasirašymą atidė-

kite antrajai savaitės pusei. 
Trečiadienį ir ketvirtadienį 
yra tikimybė papildyti savo 
piniginę. O penktadienį neat-
viraukite su kolegomis. Sutel-
kite visas savo jėgas darbui. 
Prasideda labai produktyvus 
metas, ypač profesinėje sri-
tyje, tik reiktų labai vengti, 
o jau tuo labiau nesiimti abe-
jotinų reikalų. Jei trečiadienį 
ko nors ir nespėsite, nenusi-
minkite: ketvirtadienį gali pa-
aiškėti, kad to visai nereikia. 
Penktadienį sulauksite gerų 
žinių. Patarimas – neleiskite 
artimiesiems užsiropšti jums 
ant sprando. Mylimajam bū-
kite švelnūs ir rūpestingi.

JAUTIS. Bū-
kite labai atsargūs 
finansų srityje. 
Dabar ne laikas 

didelėms išlaidoms, nesileis-
kite įtraukiami į avantiūras. 
Nevenkite padėti: tie, ku-
riems pagelbėsite savaitės 
pradžioje, už tai atsidėkos sa-
vaitės pabaigoje. Šią savaitę 
kankins rutina, teks atlikti už-
duotis, kurias anksčiau atidė-
liojote. Bus labai sunku, bet 
verta pasistengti. Antradienis 
pradžiugins vertingų idėjų 
gausa. Įsiklausykite į naują 
informaciją, tačiau nepasi-
tikėkite viskuo, ką išgirsite. 
Verta pirmiausia patikrinti. 
Meilės fronte raskite laiko 
romantikai, atgaivinkite jaus-
mus.

D V Y N I A I . 
Galite tikėtis pa-
pildoo uždarbio. 
Ypač daug finan-

sinės naudos gali duoti jūsų 
kūrybiškumas. Ramiai rea-
guoti į besikeičiančią situaci-
ją. Sėkmė jūsų pusėje, todėl 
nenustebkite, kad aplinkybės 
ir žmonės bus labai palankūs. 
Numatykite tikslą, sutelkite 
jėgas jo siekti, ir viskas susi-
klostys jūsų naudai, nereikės 
netgi labai stengtis. Sėkmė ir 
meilė lydės šią savaitę. Galite 
pasitikėti mylimu žmogumi, 
jis jus įkvėps, palaikys, padės 
įgyvendinti svajonę. Skirkite 
laiko poilsiui ir romantikai.

VĖŽYS. Rami 
savaitė.  Finansi-
nė padėtis – sta-
bili, darbe jūsų 

autoritetas auga. Palankus 
metas pirkti nekilnojamąjį 
turtą, naudotis banko paslau-
gomis, įsigyti banko kortelę, 
imti kreditą. Visgi savaitės 
pradžioje jusite šiokį tokį 
nervingumą, įtampos nema-
žins ir ganėtinai didelis darbo 
krūvis. Stengdamiesi įgyven-
dinti savo tikslus, nespauski-
te aplinkinių, nes tai neatneš 
naudos, kenks tarpusavio 
santykiams. Trečiadienį ir ke-
tvirtadienį raskite darbe „po-
vandenines sroves“, antraip 

Astrologinė prognozė savaitei 
liksite svarbių įvykių nuoša-
lyje. Sekmadienį neatmeskite 
artimųjų prašymų, nes jų pa-
galba jums taip pat yra labai 
reikalinga.

LIŪTAS. Jums 
tiesiog būtina blai-
viu žvilgsniu įver-
tinti savo finansi-

nę situaciją. Kadangi esamų 
lėšų jau akivaizdžiai ima 
trūkti, teks ieškoti papildomų 
finansinių šaltinių. Pats laikas 
atrasti savyje paslėptus talen-
tus ir gebėjimus. Sėkmė lydės 
įvairiose srityse. Numatomas 
kilimas karjeros laiptais, at-
versiantis ištisus veiklos ho-
rizontus. Jausitės aktyvūs, jė-
gos neseks, todėl tikėsite, kad 
galite įgyvendinti kiekvieną 
patikėtą užduotį. Venkite pra-
dėti naujus projektus, verčiau 
keliauti seniai patikrintais 
takais į sėkmę. Meilės reika-
luose yra gerų perspektyvų: 
šią savaitę pradėta draugystė 
gali peraugti į rimtus, ilga-
laikius santykius. Trečiadienį 
saugokitės išdavystės.

M E R G E L Ė . 
Kūrybiškas požiū-
ris į reikalus lems 
didelę sėkmę. 

Nebijokite rizikuoti. Penk-
tadienį spręsite dėl svarbaus 
piniginio reikalo, pasitikėkite 
savimi ir jūs nuspręsite teisin-
gai. Šią savaitę dominuos as-
meninės ir šeimos problemos. 
Kils šiokių tokių nesutarimų, 
kurie trukdys įgyvendinti 
jūsų numatytus romantinius 
tikslus. Gali būti, kad arti-
mas žmogus ims elgtis ne 
taip, kaip iš jo tikitės. Jums 
bus sunku priimti jo elgesį, 
išlaikyti ramybę ir dvasinę 
pusiausvyrą. O štai darbo sfe-
roje tvyros ramybė ir rutina. 
Meilės sferoje teks mokytis 
pralaimėti ir siekti kompro-
misų smulkmenose, kad lai-
mėtumėte didesnes pergales. 
Jei visgi neišmoksite ir susi-
pyksite, venkite aštrių žodžių 
mylimojo atžvilgiu.

S VA R S T Y -
KLĖS. Trečiadie-
nį galite tikėtis 
stambaus finan-

sinio sandėrio, bet galimos 
ir nemenkos išlaidos. Ke-
tvirtadienį taupykite jėgas ir 
neprisiimkite nereikalingos 
atsakomybės, verčiau konsul-
tuokitės su labiau patyrusiais 
kolegomis. Šią savaitę kažką 
svarbaus sužinosite arba su-
prasite apie mylimą žmogų. 
Metas nusiimti rožinius aki-
nius. Trečiadienis – kompro-
misų metas, venkite konfliktų 
su vadovybe. Būkite kantrūs 
kolegoms. Demonstruokite 
profesionalumą ir jūsų reika-
lai klostysis gana sėkmingai. 
Spręskite svarbiausius reika-
lus, nesiblaškykite dėl smul-
kmenų. 

S K O R P I O -
NAS. Nors fi-
nansinė situacija 

PRO MEMORIA

www.rokiskiosirena.lt

Kaimiškoji seniūnija:
IRENA GRIGONIENĖ 1941-08-10 – 2021-01-12
Pandėlio seniūnija:
ALGIRDAS JAKŠYS 1939-10-15 - 2021-01-08

ir puiki, tačiau ne vien tik 
finansais žmogus gyvas. Jus 
lydės sėkmė įvairiose gyveni-
mo srityse. Bus daug vertin-
gų susitikimų, perspektyvių 
projektų. Darbo srityje lau-
kiamas ilgalaikis klestėjimas, 
jei tik, žinoma, neaptingsite. 
Sulauksite ir karjeros pers-
pektyvų, ir dosnių finansinių 
pasiūlymų. Ir asmeniniame 
gyvenime puikios naujienos: 
jusite, kad mylite ir esate my-
limi, galbūt priimsite svarbų 
sprendimą dėl santykių atei-
ties. Tuo pačiu atsikratykite 
atgyvenusių dalykų.

ŠAULYS. An-
troje savaitės pu-
sėje galite tikėtis 
vertingo pasiūly-

mo, o ir jūsų sąskaitoje gali 
atsirasti papildomų pajamų. 
Sulauksite daug puikių pasiū-
lymų imtis bendros veiklos, 
bendravimo, įdomių pramogų. 
Penktadienį pajusite, kad atėjo 
laikas susitvarkyti seniai ati-
dėtus reikalus. Jei patys nepa-
jėgsite susitvarkyti, pasitelkite 
į pagalbą artimuosius. Savait-
galis skirtas drabužinei atnau-
jinti, taip pat vertėtų pasido-
mėti galimybėmis atnaujinti 
buitinę techniką namuose. O 
štai skrydį ant meilės sparnų 
gali nutraukti finansinės pro-
blemos. Meilės neatsisakyki-
te, o išlaidas mažinkite.

OŽIARAGIS. 
Šią savaitę dau-
giau išleisite, nei 
uždirbsite. Nema-

loni finansinė situacija gali 
kelti įtampą su verslo partne-
riais, su šeimos nariais. O štai 
kolegų priešiškumo ir intrigų 
išvengti padės tik vadovybės 
palaikymas. Ketvirtadienį 
pradžiugins geros žinios as-
meninių santykių fronte. Šeš-
tadienį neturėsite nei minutės 
laisvo laiko. O štai sekmadie-
nį vertėtų skirti pilnaverčiam 
poilsiui. Meilės fronte geros 
žinios, laimės teiks malonus 
bendravimas su mylimuoju, 
lengvas flirtas. Puikus metas 
romantinėms pažintims.

VA N D E N I S . 
Bus ir pinigų, ir 
išlaidų. Darbe bus 
nervinga aplinka, 

saugokite dvasios ramybę. 
Teks skubiai pateikti ataskai-
tą, gali laukti ir patikra. Ke-
tvirtadienį sulauksite įdomaus 
pasiūlymo, neatsisakykite jo. 
Asmeniniame gyvenime - per-
mainų laikas. 

ŽUVYS. Kad 
pasiektumėte ilgai-
laikę sėkmę, teks 
imtis nestandarti-

nių metodų, naujų idėjų. Tai, 
ką pasiekėte, nusipelno dėme-
sio, bet neužmikite ant laurų. 
Puikus metas atnaujinti san-
tykius su draugais, susitaikyti 
su mylimuoju. Penktadienį 
sulauksite gerų žinių apie savo 
vaikus. Meilės srityje protas 
turi būti svarbiau, nei jausmai.

Egipto mokslininkai pristatė Sakaroje rastą vertingą lobį
Egipto archeologai ži-

niasklaidai parodė lobį, ras-
tą atliekant kasinėjimus į 
pietus nuo Kairo esančioje 
Skaroje, kuriame buvo ir 
senesnių nei 3 000 metų sar-
kofagų.

Pasak garsaus egiptologo 
Zahi Hawasso, naujasis atra-
dimas „perrašys istoriją“. 

Sakara yra didžiulis se-
novės Egipto sostinės Mem-
fio nekropolis, įtrauktas į 
UNESCO pasaulio paveldo 
sąrašą, kuriame yra daugiau 
nei dešimt piramidžių, seno-
vinių vienuolynų ir gyvūnų 
laidojimo vietų. 

Mokslininkų grupė, kuriai 
vadovavo Z. Hawassas, radinį 
aptiko šalia Senosios karalys-
tės Šeštosios dinastijos pir-

mojo faraono karaliaus Tečio 
piramidės. 

Laidojimo šachtoje buvo 
rasta daugiau kaip 50 medinių 
sarkofagų, kurių amžius gali 
siekti Naująją karalystę (XVI 
a. prieš Kristų – XI a. prieš 
Kristų). „Šis atradimas perra-
šys Sakaros istoriją bei Nau-
josios karalystės istoriją, kuri 
prasidėjo prieš 3 000 metų“, 
– sekmadienį naujienų agen-
tūrai AFP teigė Z. Hawassas. 

Pasak mokslininko, jo ko-
manda iš viso atrado 22 laido-
jimo šachtas. 

„Vienas iš karstų priklausė 
kariui. Mes radome kirvį, kurį 
jis naudojo kovose“, – pranešė 
Z. Hawassas. 

Z. Hawassas pridūrė, jog 
buvo rastas ir akmeninis sar-
kofagas bei „maždaug penkių 

metrų ilgio papirusas su yra 
„Mirusiųjų knygos“ 17-uoju 
skyriumi <...>, taip pat kau-
kių, medinės valčių, senovės 
egiptiečių žaidimų“. 

Žaidimai, pasak moksli-
ninko, buvo dedami į kapus, 
kad mirusieji galėtų žaisti 
pomirtiniame pasaulyje. 

„Tai retas ir naujas atradi-
mas, nes dauguma mūsų [šį 
kartą] rastų artefaktų yra da-
tuojami Naujosios Karalys-
tės laikais, o Sakaroje radi-
niai paprastai būna 500 metų 
prieš mūsų erą amžiaus“, – 
pridūrė jis.

Objektai, įskaitant žmonių 
kaukoles ir kaulus, sekma-
dienį buvo parodyti žinias-
klaidai, tuo tarpu kasinėjimai 
tęsiami toliau.
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Rumšiškių liaudies muziejuje – pabėgimo kambarys apie 
rekrūtų į caro kariuomenę dalią

Rumšiškėse įsikūrusia-
me Lietuvos liaudies bui-
ties muziejuje įrengtas pa-
bėgimo kambarys, kurio 
lankytojai galės įsijausti 
į jaunuolio, sumedžioto į 
caro kariuomenę, dalią, ir 
pamėginti nuo tokio likimo 
pabėgti.

Šį kambarį lankytojai ga-
lės išbandyti pasibaigus ka-
rantinui.

Kaip praneša muziejus, 
pabėgimo kambarys įrengtas 
autentiškoje XVIII amžiaus 
troboje, menančioje žiaurius 
baudžiavos ir rekrūtų, kurių 
tarnyba trukdavo 25-erius 
metus, gaudymo laikus.

„Įsivaizduokite balanos 
gadynės laikmetį – nėra ne 
tik elektros, radijo ir televi-
zijos, bet kokio telefono, ką 

ten mobilaus – nėra interneto, 
elektroninio pašto. Vieninte-
lė kaimui prieinama medija 
– gandai ir panašiu atstumu 
sklindantys parapijos bažny-
čios varpo garsai, kviečiantys 
pamaldoms, išlydintys į pa-
skutinę kelionę, pranešantys 
apie gaisrus ar kitokias ben-
druomenei gresiančias nelai-
mes“, – rašo muziejus.

Sugautuosius surakinda-
vo geležiniais pančiais arba 
dviem suvožiamomis kaladė-
mis, kuriose iškapotos skylės 
kojoms. Juos apie du mėne-
sius saugodavo vienoje iš 
gaudytojų trobų iki tolimesnio 
pristatymo.

Būtent į tokią trobą ir pa-
teks pabėgimo kambario lan-
kytojai.

„Anuomet surakintieji, be-
sistengdami išsilaisvinti, daž-

niausiai išgirsdavo ratų girgž-
dėjimą. Tai buvo ženklas, kad 
atvyksta pastotė – vežimas 
išgabenimui į Kauną ir prista-
tymui tarnybai caro kariuo-
menėje. Įsivaizduokite, kad 
toks likimas ištiko Jus ir da-
bar jis – Jūsų pačių rankose. 
Jei vienas paspruktų, vietoj jo 
išgabentų bet kurį kitą. Veik-
dami drauge, pabandykite tai 
padaryti per vieną valandą!“, 
– rašoma muziejaus praneši-
me.

Pabėgimo kambarys 
įrengtas buities muziejaus 
Kartenos sodyboje, Žemaiti-
jos sektoriuje, įgyvendinant 
Lietuvos kultūros tarybos iš 
dalies finansuojamą projektą.

Kambarį įrengė pabėgimo 
kambarių kūrėjų „Rūsys“ ko-
manda.

BNS inform.
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ANEKDOTAI

Kalbasi dvi skruzdėlės 
statydamos skruzdėlyną.

– Kodėl taip tamsu?
– Nebeišgalime susimokėti 

jonvabaliams!
***
– Jūs tikrai žavinga! O 

kurgi tas mažas trūkumas, apie 
kurį rašėte savo skelbime?

– Mokykloje, bet netrukus 
grįš.

***
Ateina būrio vadas ir 

praneša kariams:
– Turiu dvi naujienas. 

Bloga ta, kad turėsite pripilti 
maišus smėlio.

Pluša eiliniai, pluša, kol 
pripila maišus. Ir teiraujasi 
vado:

– O kokia ta geroji 
naujiena?

– Geroji naujiena ta, kad ir 
smėlio, ir maišų dar daug yra.

***
– Brangioji, – murma 

vyras pro miegus, – išjunk 
televizorių, paklok lovą ir 
atnešk arbatos.

– Negaliu, pupuliuk, – 
pašnibždom atsako žmona. – 
Mes teatre.

***
Į duris pabeldžia paramos 

prašytojai:
– Mes renkame aukas 

būsimai alkoholikų 
reabilitacijos stovyklai. 

Moteris apsidžiaugia:
– Kaip puiku! Paimkite 

mano vyrą!
***
Gerai mokysies – rasi gerą 

darbą, puikią algą ir kitus 
Senovės Graikijos mitus.

***
Močiutė kaime rodo 

anūkui:
– Žiūrėk, va kregždutė 

snapelyje nešasi šiaudelį. Kam 
jis jai reikalingas?

– Tai aišku, kad kokakolai.
***
– Tu dirbi visai arti 

namų. Tikriausiai ir pietauji 
namuose?

– Visai ne. Niekaip 
negalėčiau savęs priversti du 
kartus per dieną eiti į darbą.

***
Moteris, gimusi tarp 

Mergelės ir Svarstyklių 
ženklų, savo Zodiako ženklą 
vadino Pardavėja.

***
Optimistas, atsidūręs 

tunelyje, džiaugėsi numanoma 
tolima šviesa.

***
– Mūsų katinas balkone 

gaudo paukštelius. Kol kas 4:2 
jo naudai.

– Taip išeitų, kad jis keturis 
kartus pagavo paukštį, o du 
kartus iškrito iš balkono?

– Ne. Jis iškrito visus šešis 
kartus, tik du kartus nepagavo 
paukščio.

***
Šiais laikas svarbiau mokėti 

trinti istoriją, nei ją kurti.
***
Policijoje vyksta 

atpažinimo procedūra. 
Pareigūnas klausia:

– Kuris iš šių jaunų žmonių 
jus užmušė?

***
Suvalkietis Petras picerijoje 

užsisakė picą į namus, ir 
kurjeris jį namo pavėžėjo 
nemokamai.

***
– Atleiskite, ar laidotuvėse 

būtina dėvėti kaukę?
– Nebūtina. Jei jūs – karste.
***
Prieš vestuves sužadėtinis 

ją vadino pelyte ar paukštyte. 
Su kiekvienais metais 
gyvulėlis, kuriuo vadinama 
žmona, augo ir stambėjo. 

***
Rašykite lėčiau, aš diktuoti 

nespėju.
***

Dama ateina į privačią 
kliniką ir prašo padėti:

– Suprantate, vyras man 
padovanojo nuostabią dovaną, 
tik aš negaliu į ją įlįsti.

– Ponia, mes jums 
pažadame, kad jei laikysitės 
mūsų dietos, po mėnesio 
galėsite apsivilkti naują 
suknelę.

– Aš kalbu ne apie suknelę, 
o apie automobilį!

***
Blondinė laiko vairavimo 

egzaminą. Instruktorius sako:
– Neįtikėtina – jūs 

partrenkėte septynis žmones!
– O tai kiek reikėjo? – 

klausia ji nesusipratus.
***
Lankytojas klausia:
– Padavėjau, ar ta žuvis 

šviežia?
– Nežinau, aš čia pradėjau 

dirbti tik prieš savaitę.
***
Susitiko du draugai. Vienas 

giriasi:
– Šiandien apie mane 

laikraštyje rašė.
– Netikiu. Parodyk!
– Štai, čia rašoma, kad 

„SEL grupės koncerte 
dalyvavo 502 žiūrovai“. Tai 
va, penkišimtai antrasis buvau 
aš!

***
Klientas sako padavėjui:
– Mano bokalas įskilęs.
Padavėjas sako:

– Va, matote, koks pas mus 
stiprus alus!

***
Grįžta tėvas pavargęs po 

darbo namo.
– Labas, dukrele, nusipirkai 

naują suknelę?
– Ne.
– Tai plaukus persidažei?
– Ne.
– O tai ką pasidarei, atrodai 

kažkaip ne taip?
– Ji vonioje. Aš esu jos 

vaikinas Petras.
***
– Kodėl tu į savo tinklalapį 

visokias nesąmones talpini?
– O, tipo, kodėl kitiems 

galima, o man ne?
***
Žmona sako vyrui:
– Jei ne mano pinigai, 

nieko čia nebūtų: nei šito 
namo, nei automobilio, nei 
baldų – nieko!

– Jei ne tavo pinigai, ir 
manęs čia nebūtų!

***
Susitinka du draugai, 

plėtojantys elektroninės 
komercijos verslą.

– Na, kaip laikaisi?
– Neblogai, atidariau tinkle 

parduotuvę, pirmą mėnesį 
uždirbau dvidešimt tūkstančių 
virtualių dolerių.

– Virtualių? Aš dar 
neregėjau tokių!

– Aš taip pat...
***

Kas du mėnesius 
išleidžiama nauja indų 
ploviklio reklama, kurioje 
teigiama, kad jis tapo 
tirštesniu. Jei ja tikėtume, 
tuojau pirksime muilą indams 
plauti.

***
Jaučiuosi kaip kačiukas 

parduotuvėje: visiems mielas, 
bet niekam nereikalingas.

***
Aš pasakiau, kad jos 

plaukai tankūs ir garbanoti, 
o ji įsižeidusi nuėjo į vonią 
skustis kojų.

***
Jei visuotinis atšilimas 

progresuos tokiais tempais, 
mes čia greit sušalsim.

***
Mažylis tariasi su katinu:
– Klausyk, Miciau, o 

galima, aš pasakysiu, kad tu 
ir visus saldainius suėdei? 
Tau kas – juk vis tiek klius už 
nuverstą eglutę?

***
Jehovos liudytojas netyčia 

aplanko žydų šeimą:
– Ar jūs skaitėte Bibliją?
– Mes ją rašėme!
***
– Atleiskite, ar jums 

netrukdo mano grojimas tūba?
– Iš pradžių trukdė. Bet 

kuo toliau, tuo mane mažiau 
jaudina, ką kiti kaimynai su 
jumis padarys.

***
Jis turėjo tiek ryšių, kad 

net pragare išsimušė geresnį 
katilą.

***
Išeina suvalkietis Petras 

į balkoną, o danguje – 
vaivorykštė per visą miestą.

– Žinoma, šitam tai 
jie pinigų turi, – rodo jis 
vaivorykštę kaimynams.

***
Viskas gyvenime reliatyvu. 

Va tie šimtas eurų, apie 
kuriuos nežino žmona, yra 
daug vertingesni už tūkstantį, 
apie kuriuos ji žino.

***
– Atleiskite, o kur galima 

gauti tanko arba pėstininkų 
kovos mašinos vairuotojo 
pažymėjimą?

– O kam jis jums? Negi 
tikitės, kad kažkas išdrįs jus 
sustabdyti?

***
–Tėti tėti, o tiesa, kad mane 

kopūstuose rado?
– Tiesa. Užvakar tave 

rado kopūstuose, vakar – prie 
garažų, kažin kur šiandien 
tave rasime?

***
Svečias šeimininkui:
– Jūs prisėdote mano 

skrybėlę...
– O jūs ką, jau namo 

einate?
***
Suvalkiečio laidotuvės. 

Giminaičiams siunčia žinutę:
– Petrui galas.
Ir gauna atsakymą:
– Oj.
***
Išaugo ištisa karta katinų, 

nežinančių, ką reiškia miegoti 
ant televizoriaus.

***
Kuo vyresnis vaikas 

namie, tuo išradingiau slepiasi 
katinas.

***
Kad įrodytų, kas namie 

šeimininkas, Petras badė 
katės snukutį į buto pirkimo-
pardavimo sutartį.

***
Antrasis pasaulinis karas. 

Į amerikiečių bombonešių 
eskadrilę atvyko karių 
papildymas. Naujokas su 
eskadrilės senbuviu vaikšto 
po aerodromą, ir apžiūrinėja 
emblemas ant lėktuvų: 
pusnuoges merginas, drakonus, 
erelius. Staiga prie vieno 
lėktuvo sustoja ir klausia:

– O kas čia tokią pabaisą 
nusipaišė? Jo turbūt visi fricai 
baidosi?!

– Tylėk! Čia gi eskadrilės 
vadas pro liuką žiūri!

***
– Eilini Petraiti, kodėl 

nedainuojate, žygiuodamas?!
– Dantį skauda, tamsta 

leitenante! – atsako kareivis.
– Tai jūs, Petraiti, bent jau 

kauktumėt tada, ar ką?
***
Kinijos prieštankinis 

dalinys susideda iš 3000 
žmonių - trijų skyrių po 1000 
karių. Skyriaus paskirtis - 
išardyti priešo tanką anksčiau, 
nei jis spės iššauti.

***
Karinio jūrų laivyno 

taisyklė: jei daiktas juda, 
privalai atiduoti jam pagarbą, 
o jei nejuda - privalai jį 
nudažyti.

l Namų kvapai 
l Mako satino patalynė

l Rankšluosčiai
l Žvakidės, kvapnūs vaško lapeliai
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