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UAB „ROKIŠKIO 
AUTOBUSŲ PARKAS”

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

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

Autobusų nuomos paslaugos.
Išorinė reklama ant keleivinių transporto priemonių.

Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt

Ieškokite prekybos
centruose!

5 p.
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Vėl covid-19 protrūkis 
Skemų socialinės globos namuose
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Gyvenimo daugiabutyje ypatumai:
ar prikaišiosime degtukų į kaimyno spyną?

Nuo šalčio nukentėjo 
ir rokiškėnė

2 p.

„DPD Lietuva“ įspėja: įmonės
vardu prisidengę sukčiai 
bando išvilioti gyventojų 
finansinius duomenis

2 p.
Kupiškio policija įspėja:
saugokitės sukčių

Rokiškio krašto muziejaus projektai – 
nuo riterių turnyrų iki knygų

Nauja sporto arena – 
šiemet jau sulauksime statybų?

Rokiškio krašto muziejaus Istorijos skyriaus vedėjas Giedrius Kujelis pranešė ir nelinksmų žinių: praėjusios miesto šventės ryškiausios puošmenos – 
riterių turnyro šiemet greičiausiai nebus.                                                                                                                                                      L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

4 p.

Kviečia varžytis
šv. Kazimiero 
statulėlių 
konkurse

5 p.
Kiek kainavo būsto 
šildymas Rokiškyje?

4 p.

„Sodra“: trečdalis 
bedarbių iki karantino 
nedirbo

Naujoji sporto arena bus Rokiškio baseino kaimynystėje.
„Rokiškio Sirenos“ nuotr.
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Nuo šalčio nukentėjo ir rokiškėnė
Lietuvoje nuo pirma-

dienio iki antradienio ryto 
Bendrajame pagalbos cen-
tre (BPC) pranešta apie du, 
manoma, mirtinai sušalu-
sius žmones. 

Kaip BNS informavo 
BPC atstovė viešiesiems ry-
šiams Vilma Juozevičiūtė, 
pirmadienį pranešta apie du 
mirtinai sušalusius žmones 
– benamį Jonavos rajone ir 
Ukmergės rajono laukuose 
rastą 69 metų amžiaus vyrą. 

Manoma, kad senjoras pa-
siklydo ir sušalo bandydamas 
grįžti namo. 

Iš viso pirmadienį BPC 
sulaukė 13 pranešimų dėl 
pagalbos sušalusiems ar ga-

lūnes nušalusiems asmenims. 
V. Juozevičiūtės teigimu, 

antradienį iki 9.30 val. taip 
pat pranešta, kad Rokiškio ra-
jono laukuose buvo rasta su-
šalusi neblaivi 63 metų mote-
ris. Smarkiai sušalusi moteris 
negalėjo medikams įvardinti, 
ar patyrė nušalimų.

Taip pat sulaukta prane-
šimo apie Telšiuose daugiau 
kaip prieš savaitę kojas nuša-
lusį vyrą. 

Savaitgalį Lietuvoje laikė-
si itin šalti orai: temperatūra 
naktimis vietomis nukrito 
žemiau 20 laipsnių šalčio. 
Per dvi dienas pranešta apie 
aštuonis mirtinai sušalusius 
žmones. 

BNS inform.

Vėl covid-19 protrūkis Skemų socialinės globos namuose
Sausio 19 ir 20 d. – vėl 

ryškus covid-19 atvejų šuo-
lis rajone: per dvi dienas 
užfiksuota 69 nauji atvejai. 
Tiesa, ne visi jie „nauji“: 
kai kurie ir sausio pra-
džios. O štai sausio 20-osios 
statistikoje iš 32 infekuoto-
jų – visi išimtinai Skemų 
socialinės globos namų 
žmonės: 25 gyventojai ir 
7 darbuotojai. Įdomu tai, 
kad susirgusieji buvo pa-
skiepyti pirmuoju skiepu.

Didėja pasveikusiųjų 
skaičius
Nacionalinio visuomenės 

sveikatos centro Rokiškio 
skyriaus vyriausioji specia-
listė, laikinai vykdanti sky-
riaus vedėjo funkcijas, Dai-
vutė Bulovienė „Rokiškio 
Sirenai“ komentavo, kad nuo 
epidemijos pradžios kovo 

mėnesį rajone jau registruota 
1358 covid-19 atvejai Rokiš-
kio rajone. Šiuo metu serga 
162 rajono gyventojai, 1130 
– pasveiko. Tiesa, ir mirčių 
nuo covid-19 sąrašas pail-
gėjo: nuo šios ligos mirė dar 
du (nuo epidemijos pradžios 
– 37 rajono gyventojai), nuo 
kitų ligų, bet buvo infekuoti 
ir covid-19 – taip pat du (viso 
27 rajono gyventojai).

Nauja statistika
Sausio 19 d. Covid-19 

naujų atvejų statistiką rajo-
ne, pasak D. Bulovienės, iš 
esmės pildė šeimos gydyto-
jai. Įsigaliojus naujai tvarkai, 
šeimos gydytojas covid-19 
gali diagnozuoti ir be speci-
aliaus testo. Tam yra kelios 
sąlygos: pirmiausia, toje šei-
moje jau turi būti sergančių-
jų, o įtariamas ligonis turi 

jausti covid-19 simptomus. 
Taigi, pasak pašnekovės, iš 
37 sausio 19-ąją užfiksuotų 
naujų atvejų – dauguma yra 
būtent tokie, pažymėti speci-
aliuoju kodu. Kai kurie atve-
jai jau nebe visai nauji: netgi 
gruodžio pabaigos, sausio 
pradžios. Tiesiog jie dabar 
atsirado duomenų sistemoje. 
„Kai kurie žmonės per tą lai-
ką jau ir pasveiko“, – sakė D. 
Bulovienė.

Džiaugtis 
nėra kuo
O va sausio 20-ąją užfik-

suotas rimtas protrūkis Ske-
mų socialinės globos namuo-
se. Šie namai iki šiol dar buvo 
židiniu, bet ten jau baigė sirg-
ti pavieniai pacientai. Atrodė, 
kad krizė suvaldyta. „Ir mes 
taip galvojom“, – sakė D. 
Bulovienė. Tačiau infekcija 

„persikraustė“ į kitą korpusą, 
kuriame iki šiol ligos protrū-
kio nebūta.

Kaip tai nutiko? Pašneko-
vė užsiminė, kad ne visiems 
globotiniams patiko griežtos 
karantino sąlygos, ribota ju-
dėjimo, bendravimo laisvė. 
Būta skundų net į ministe-
rijas. Rezultatas – vos šiek 
tiek atlaisvintas karantinas, ir 
štai protrūkis. Įdomu tai, kad 
sausio 13-ąją visi Skemų so-
cialinės globos namų gyven-
tojai ir personalas, kurie gali 
skiepytis, buvo paskiepyti 
pirmąja vakcinos doze. „Štai 
įtikinamas pavyzdys, kodėl 
būtina skiepytis du kartus“, – 
sakė D. Bulovienė. Vakcina ir 
skiepijama du kartus, ir tik po 
to galima kalbėti apie visiškai 
susiformavusį imunitetą.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ Kupiškio policija įspėja:

saugokitės sukčių
Kupiškio policijos ko-

misariatas savo facebook 
paskyroje pasidalino to-
kiu pranešimu apie važi-
nėjančius sukčius ir ragi-
na jų į namus neįsileisti.

„DĖMESIO! Gauname 
informacijos, jog po Kupiš-
kio ir galimai kitus rajonus 
važinėja asmenys, apsime-
tantys policijos pareigūnais 
(3 vyrai ir moteris). As-
menys apsirengę civiliais 
drabužiais, atvyksta speci-
aliaisiais policijos ženklais 
nepažymėtu automobiliu. 
Prisistato policijos parei-
gūnais, parodo neaiškios 
kilmės ženkliuką ir apžiū-
rinėja gyvenamąsias ir ūki-
nes patalpas, neva norėda-
mi patikrinti kaip žmonės 
tvarkosi buityje ir pan. In-
formuojame, kad policijos 
pareigūnai su savimi turi 

TARNYBINIUS PAŽY-
MĖJIMUS, o ne kažkokius 
ženkliukus, be to, patalpų 
apžiūrai ar kratai atlikti 
turi būti teisinis pagrindas 
(atliekamas ikiteisminis ar 
administracinis tyrimas, 
teismo priimta nutartis at-
likti kratą ir t. t.). Jeigu Jūs 
pateksite į analogišką si-
tuaciją ar tiesiog kilus įta-
rimui, kad pas jus atvyko 
sukčiai, nebijokite paskam-
binti trumpuoju pagalbos 
telefonu 112 ir pranešti apie 
tai. Jokiu būdu nesivelkite į 
konfliktus su atvykusiais 
asmenimis. Būtinai įsidė-
mėkite automobilio markę, 
modelį, valstybinius nume-
rius, kuo daugiau atvykusių 
asmenų individualių požy-
mių ir pan. Prašome visus 
pasidalinti šia informacija.

„Rokiškio Sirenos“
inform.

Nauja sporto arena – šiemet jau sulauksime statybų?

Tkimasi, kad jau šių metų antrojoje pusėje Rokiškio baseino prieigos vėl virs statybų aikštele.
„Rokiškio Sirenos“ nuotr.

Prieš gerus metus rajo-
no meras Ramūnas Gode-
liauskas paskelbė, kad ra-
jono sportininkai sulauks 
dar vieno objekto: baseino 
kaimynystėje bus statoma 
sporto arena. Kada galima 
tikėtis šių statybų?

Rajono mero teigimu, 
sporto arenos statyba – ne 
prabanga, o būtinybė. Mat ra-
jone ypač trūksta salių. Esa-
mose sportininkų komandų 
tvarkaraščiai – net iki 22 val., 
o nemažai norinčiųjų vis tiek 
lieka už durų. Trūksta erdvės 
sportuoti lengvaatlečiams, 
sunkiaatlečiams.Taigi, nauja 
arena išties yra reikalinga.

Pasak pašnekovo, šiuo 
metu jau baigiami pastato 
projektavimo darbai. Po to 
bus skelbiami viešieji pirki-
mai statybos darbams, ir tiki-
masi, kad jau antrojoje metų 
pusėje bus pradėta ruošti 

statybvietė, pajudės statybos 
darbai.

Kadangi salių trūksta, tai 
apie jokius pastatų uždary-

mus, pavyzdžiui, Kūno kul-
tūros ir sporto centro, net 
kalbos nėra. Jame liks ir salė, 
ir administracija, o į naująjį 

pastatą kraustysis tik sporti-
ninkai. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

„DPD Lietuva“ įspėja: įmonės vardu prisidengę sukčiai 
bando išvilioti gyventojų finansinius duomenis

„DPD Lietuva“ sulaukė 
pranešimų apie suaktyvėju-
sį finansinį sukčiavimą, kai 
internetiniai sukčiai bando 
išvilioti asmenų, pardavi-
nėjančių prekes skelbimų 
portaluose, mokėjimo kor-
telių duomenis Tai buvo 
daroma imituojant siuntų 
savitarnos internetinę sve-
tainę esiunta.lt ir dpd.lt. 
Siuntų pristatymo bendro-
vė ragina gyventojus būti 
itin atidžiais ir primena, 
kad visuomet įsitikintų, jog 
atidaromi DPD interneti-
niai puslapiai baigiasi bū-
tent galūne „dpd.lt“ (jeigu 
baigiasi galūne „dpdlt“ (be 
taško), tai nėra bendrovei 
priklausantis puslapis).

Anot „DPD Lietuva“ rin-
kodaros ir pardavimų vadovo 

Baltijos šalyse Gabrieliaus Bi-
levičiaus, šį sekmadienį buvo 
sulaukta informacijos apie ken-
kėjišką internetinę nuorodą, 
į kurią buvo prašoma suvesti 
mokėjimo kortelės duomenis. 
Jis tikina, kad nors nuorodos 
adrese buvo minimas įmonės 
pavadinimas, „DPD Lietuva“ 

su šia nuoroda niekaip susijusi 
nebuvo, o įtartina nuoroda jau 
yra deaktyvuota.

„Gavome pranešimų, kad 
internetiniai sukčiai skambi-
no skelbimų portaluose savo 
daiktus pardavinėjantiems 
asmenims ir neva norėjo įsi-
gyti jų prekes. Šie asmenys 

nurodydavo nuorodą, kurio-
je buvo prašoma pasidalinti 
savo mokėjimo kortelės duo-
menimis. Pranešus apie tai 
atsakingoms institucijoms ir 
nustačius, kad nuoroda yra 
kenkėjiška, ji buvo užblokuo-
ta“, – sako G. Bilevičius.

Jo teigimu, oficialios „DPD 

Lietuva“ siuntų savitarnos 
nuorodos yra www.esiunta.
dpd.lt ir www.esiunta.lt, o 
įmonė nei viename iš šių pus-
lapių nerenka mokėjimų už 
žmonių  parduodamas prekes.

„Gyventojai visuomet 
turėtų būti atsargūs, atida-
rinėdami neaiškios kilmės 
nuorodas. Rekomenduojame 
visuomet įsitikinti, kad pus-
lapis, kuriame lankotės, yra 
saugus ir nekelia grėsmės 
jūsų asmeniniams ar finan-
siniams duomenims bei pi-
nigams. Pastebėjus panašias 
sukčių veiklas „DPD Lietu-
va“ vardu, prašome apie tai 
pranešti el. paštu kas@dpd.
lt“, – pažymi „DPD Lietuva“ 
rinkodaros ir pardavimų va-
dovas Baltijos šalyse.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

Lietuvos biudžeto
deficitas 
trečiąjį ketvirtį – 
didesnis 
nei visoje ES

Lietuvos koreguotasis 
biudžeto deficitas trečią-
jį praėjusių metų ketvirtį 
siekė 8,7 proc. bendrojo 
vidaus produkto (BVP) ir 
buvo didesnis nei bendrai 
Europos Sąjungos (ES) 
šalyse, skelbia Eurosta-
tas. 

Estijos biudžeto deficitas 
siekė 3,2 proc., o Latvijos – 
5,6 proc. BVP, ketvirtadienį 
paskelbė ES statistikos tar-
nyba. 

Bendrai ES šalių deficitas 
sudarė 5,6 proc. BVP, o tik 
euro zonos šalių – 5,8 proc. 
BVP.

BNS inform.
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BRYDĖS

Gyvenimo daugiabutyje ypatumai: ar prikaišiosime degtukų į kaimyno spyną?

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
Prieš dvidešimt dienų 

įsigaliojo draudimas rūky-
ti daugiabučių balkonuose. 
Kaip nerūkantis žmogus, ne 
kartą tyčiojausi iš šio, atvi-
rai sakau, idiotiško sprendi-
mo ir jo davatkiškų adeptų. 
Kurie pakeltais balsais cyp-
čiojo, kad jie dėl nelemto 
kaimyno rūkymo balkone 
savo langų atidaryti negali. 
Dabar gali. Prie minus 20 
sėdėjo su atidarytais langais.

Kaip jau ne kartą sakiau, 
geriausios pamokos yra arba 
spyris į užpakalį, arba smūgis 
per piniginę. Jei žmogus tingi 
net paskaityti (o ko jau tikėtis, 
kad ir suprastų) šalies Konsti-
tucijos skirsnį apie nuosavy-
bę, tai to jį išmokys po butą 
sklindantis „malonus“ cigare-
čių kvapas ir šaltyje iki valiai 
atidaryti langai.

Rūkymo daugiabučiuo-
se problema dabar tapo kaip 
niekada aktuali. Juk karanti-
nas, be reikalo iš namų išeiti 
negalima. Žmonės susierzinę, 
pikti, tereikia mažos kibirkš-
tėlės, kad įsipliekstų kaimynų 
karai. Sulaukiau keleto skam-
bučių iš savo bičiulių, kurie 
dabar persiutę ant kaimynų. 
Nes tie, išvaikyti iš balkonų, 
įsivaizduokite sau, rūko vir-
tuvėse ir tualetuose! Stebu-
klas, ne kitaip. „Ir kur gi jiems 

liepsite dabar rūkyti?“ – su 
neslepiama piktdžiuga klausiu 
savo naivių bičiulių. „O jie te-
gul, tegul jie meta!“ – ardosi 
telefonu ypač piktas. „Tu ne-
sakyk, kaip jam gyventi, jis 
nesakys, kur tau eiti“, – nu-
sodinu svetimos dorovės ser-
gėtoją. Rūkyti nedraudžiama. 
Juolab, savame bute.

Draudimas rūkyti balko-
nuose – akivaizdi smulkme-
na, kuri parodė, kaip mums 
toli iki civilizuoto sugyveni-
mo visuomenėje. Kai noras 
reguliuoti svetimus gyve-
nimus, davatkiškumas yra 
kelrodė žvaigždė, kuria se-
kama, nepaisant pasekmių. 
Nemaža dalis visuomenės vis 
dar galvoja, kad primesdami 
savo taisykles kitiems, juos 
perauklės. Pirmiausia, auklėti 
svetimus, suaugusius žmo-
nes apskritai yra bergždžias 
reikalas. Be to, rūkymas yra 
privatus žmogaus reikalas. 
Bet jis kenkia aplinkiniams 
– oponuos moralinė davatka. 
Taip, kenkia. Ir rūkalius už tai 
sumoka visuomenei, su kie-
kvienu pakeliu mokėdamas 
tabako akcizą.

Lygiai taip pat, kaip taba-
ko dūmai, visuomenei ken-
kia, pavyzdžiui, triukšmas. 
Vėlgi, jei įsivelia davatkos. 
Štai nutikimas mano artimoje 
aplinkoje. Viena jauna šeima 

su mažyliu įsitaisė jam bičiulį 
– simpatišką šuniuką. Ir pasi-
pylė rašteliai, cituoju: „Jusu 
šou stauge ir luoja“. Šuniukas, 
apraudotas vaiko, iškeliavo pas 
giminaičius, į nuosavą namą. 
Galvojate, kaimynų terorizmas 
tuo pasibaigė? Po pusmečio 
šeima vėl ėmė gauti raštelius 
apie „luojantį“ šunį. Morali-
nės davatkos net nesugebėjo 
išsiaiškinti, kieno tas lojantis 
šuo. Apie traumą vaikui, kai 
jis buvo atskirtas nuo bičiulio, 
neverta nė kalbėti. Kaltų nėra.

Štai kitas panašus atvejis: 
vienas iš besiskundusių rū-
kančiais kaimynais pažįsta-
mų augina mažiuką. Vaikas 
gimė kaip reta neramus. Ir 
kaimynai porą metų kentėjo 
nesibaigiančius „koncertus“, 
o į prašymus kažkaip užimti 
vaiką, pažįstamas atšaudavo, 
kad norintiems ramybės reik-
tų nešti skudurus į privačius 
namus. O dabar piktinasi, 
kad kaimynas virtuvėje rūko. 
Kaip negražiai sakoma, atke-
pė pyragus...

Teko gyventi daugiabu-
tyje, kur kaimyniniame bute 
ant patalo gulėjo senukas po 
insulto. Liga žmogui paliko 
tik gynybines reakcijas. Jis 
valandų valandas šaukdavo 
keiksmažodžiais. O ką daryti 
kaimynams? Kentėjome dan-
tis sukandę... Laimė, nors ten 
moralinių davatkų neatsirado.

Facebooke jau kyla dis-
kusijos, kaip tramdyti virtu-
vėse ar tualetuose rūkančius 
kaimynus. Niekaip. Teisinių 
svertų nėra. Jokių. Ir mora-
linė davatkų pergalė staiga 
virto Pyro pergale. Nepavyko 
kaimynų išginti, pleškinant 
speigui, iš namų parūkyti. Da-
bar moralinės davatkos rūko 
kartu su kaimynais. Kaimynų 
rūkalų kvapas sklaidosi ne iš 
balkonų, o dėl nesandarumo 
sklinda po visą daugiabutį, 
gerdamasis į sienų apmušalus, 
drabužius spintose... Nes su-
prognozuoti vieno sprendimo 
pasekmes pas mus nesuge-
bama iki šiol. Kada pagaliau 
„daeis“, kad gyvename demo-
kratinėje visuomenėje, kur ko-

lektyvizmo iš principo nėra. Ir 
įstatymai negali būti priimami 
„darbo žmonių kolektyvams“ 
reikalaujant? Kada pagaliau 
moralinėms davatkoms „da-
šus“, kad negalima kišti no-
sies į kito žmogaus nuosavybę 
ir reikalus.

Juokingiausia, kad jei savo 
ryžtą, energiją ir užsispyrimą 
moralinės davatkos skirtų 
daugiabučių gerovei, naudos 
būtų kur kas daugiau. Jei vie-
toj kolūkinio kolektyvizmo, 
noro reguliuoti svetimus gy-
venimus, būtų pasižiūrėta į 
savuosius, pagaliau būtų ger-
biama savo nuosavybė, rezul-
tatai būtų kitokie.

Man, augusiai nuosava-
me name, daugelis dalykų 
daugiabučiuose kelia ironiš-
ką šypseną. Štai prieš keletą 
metų mūsų name buvo su-
galvotas laiptinių remontas. 
Mūsiškė dar lyg ir pusėtina 
buvo, kaimyninėje laiptinė-
je – katastrofa. Na, o, bet, 
tačiau, jei manote, kad kaž-
kas lipa į penktą aukštą tam, 
kad sienoje raktu išbraižytų 
„Petras+Barbora=KM“, tai 
esate naivūs. Sieninė tapyba 
– daugelio daugiabučio gy-
ventojų kartų „kūrybiškumo“ 
rezultatas. Jei jūsų virtuvėje, 
svetainėje ar kur kitur būtų 
išraižytas va toks „šedevras“, 
kuo baigtųsi pradedančiajam 
menininkui? Namuose terlio-
ti sienų negalima? O laiptinė-
je – galima?

Na, išsiverkė liaudis re-
montą. Kuris man, kaip jau 
minėjau, daug metų gyvenu-
siai nuosavame name, buvo 
nesuvokiamas. Kam dažyti 
laiptinę, jei stogas kiauras? 
Gal pirma remontuokim sto-
gą? Juolab, kad prieš gerus 
ketverius metus kaip tik prie 
mūsų durų buvo susiforma-
vęs nemenkas baseinėlis, o 
vanduo elektros! skydinėmis 
bliaukė iki pat pirmojo aukš-
to. Bet stogo gi visuomenei 
neparodysi. Be to, tekantis 
stogas knisa tik penktojo 
aukšto gyventojus. O va išda-
žyta laiptinė matyti iš karto, 
ir visiems. Iki pirmos dides-

nės vasaros liūties. Kai nuda-
žytose lubose atsirado geltoni 
patakai, o dažai sušoko pūs-
lėmis. Galime pasidžiaugti? 
Ar keičiant laiptinių langus 
kas nors pagalvojo, kaip juos 
reikės išvalyti? O kam? Kaip 
nuvalyti penktojo aukšto laip-
tinės langus, kai jie neatida-
romi? Samdyti aukštalipius?

O kur dar garsioji renova-
cija? Kiek namų atnaujinama? 
Jei kas nors man, kaip nuosa-
vo namo bendrasavininkei, 
pasiūlytų paramą jį renovuoti: 
sutvarkytų stogą, apšiltintų 
sienas, aš tą pačią minutę im-
čiau ieškoti būdų, kaip ta pa-
rama pasinaudoti. Deja, kaip 
buto daugiabutyje, ir nuosa-
vos sodybos savininkė, galiu 
drąsiai teigti – privačių namų 
savininkai yra gerokai diskri-
minuojami. O daugiabučių 
kolektyvizmas? Štai už reno-
vaciją pradiniame jos etape 
gyventojams reikėjo mokėti tik 
15 proc. O daug buvo norinčių-
jų? Ar geriau dabar tuos pačius 
kiaurus langus keisti plastiki-
niais už savus, už savus stiklin-
ti ištrupėjusius balkonus? Be 
paramos samdyti aukštalipių 
firmą lopyti fasadui?

Nekalbama net dėl papras-
čiausių dalykų. Štai lapkritį, 
vakare, mūsų name dingo 
vanduo. Suvis. Paskui trum-
pam atsirado: kavos spalvos. 
Apsidžiaugiau, kad iki tol 
spėjo skalbimo ciklą baigti 
skalbyklė. Kaimynei nuskilo 
mažiau: kadangi šildymo se-
zonas buvo dar neprasidėjęs, 
norėdama sušilti, ji tiesiog 
lepinosi putų pilnoje vonio-
je, skaitė knygą. Paskui teko, 
kaip katinui, putas praustis... 
letenėlėmis. Kitą dieną dar 
smagiau: vandens vėl nėra 
visame name. Grįžtam namo, 
o ten kaimynų eilė prie durų. 
Mat mums reikia nuorinti gy-
vatuką, nes visa laiptinė sėdi 
be karšto vandens. Kur jūs 
buvot? O kur gali būti žmo-
gus penktadienio pavakarę? 
Darbe. O juk mes galėjom ir 
neatvažiuoti į butą, nuspręs-
ti keliauti į sodybą. Kiek jie 
būtų be karšto vandens, šal-

tose voniose sėdėję? Kaip 
pavyko išsiaiškinti, sklendės 
buvo užsuktos kaimyniniame 
name. O, atleiskite, kaimynų 
apie tai įspėti nereikia? Bent 
iš mandagumo...

Būti ūkiškais, kaimyniš-
kais, visuomeniškais yra su-
dėtinga. Kur kas paprasčiau 
sekti kaimynus, ar tik jie 
balkone nerūko. Ir peraugu-
siems vaikams žaisti kaimy-
nų karus: jis rūko, mes jam 
degtukų į spyną... O ką, juk 
kaip smagu: visi užimti, visi 
persipykę. Gerai buvo vieno-
je facebook demotyvacijoje 
parašyta: prieš skųsdamas 
pagalvok, kas tau paskolins 
druskos, kas padės užvesti 
automobilį, kas pasakys, kad 
apie tavo duris trynėsi įtartini 
asmenys... Kad lygiai su tuo 
pačiu kaimynu teks kalbėtis ir 
tartis: ir dėl namo priežiūros, 
ir dėl remontų.

Kaip tokius dalykus spren-
džia civilizuotos valstybės? 
Ten daugelis daugiabučių 
yra vieno savininko, ir juo-
se nuomojami butai. Namo 
valdytojas sprendžia dėl ben-
drosios tvarkos taisyklių. Štai 
yra būstų, kuriuose negalima 
turėti augintinio. Ar dar ko-
kios kitokios taisyklės, kurias 
nuomininkas priima. Nepa-
tinka – ieškokis kito būsto.

O mes paveldėjome sovie-
tinį kolektyvizmą. Ir kiauros 
daugiabučių sienos, pro ku-
rias sklinda garsai ir kvapai, 
ne šiaip sau. Faktas pamąs-
tymui: kai 1987-aisiais disi-
dentę Nijolę Sadūnaitę sekė 
KGB, jos buto kaimynai vir-
šuje, apačioje ir iš šonų buvo 
šios agentūros darbuotojai. 
Įdomu, kam?

Sienų storio ir sandarumo 
taip lengvai nepakeisime. Ga-
lime pakeisti tik požiūrį vieni 
į kitus. Būti pakantesniems, 
labiau žiūrėti savo, o ne sve-
timų reikalų, kaimyną priimti 
ne kaip iššūkį, o kaip bendra-
turtį, bendramintį. Gal tada 
netrukdys ir kaimyno ciga-
retės dūmai iš balkono, ir jo 
vaikų riksmas, kaip ir paties 
prisvilinti rauginti kopūstai.

STT: yra rizika, kad gali formuotis vakcinos nuo COVID-19 juodoji rinka
Specialiųjų tyrimų tarny-

ba (STT) teigia sulaukianti 
vis daugiau duomenų, kad 
yra rizika, jog gali formuo-
tis vakcinos nuo COVID-19 
juodoji rinka.

„(...) vis daugiau gauname 
informacijos, ir ne tik Lietu-
voje, kad yra rizika, jog gali 
formuotis vakcinos juodoji 
rinka“, – ketvirtadienį per 
Seimo Nacionalinio saugumo 
ir gynybos komiteto (NSGK) 
posėdį sakė STT direktorius 
Žydrūnas Bartkus.

Jo teigimu, šiuo metu nėra 
duomenų, kad toks procesas 
vyktų Lietuvoje, tačiau rizika 
kyla. Pasak Ž. Bartkaus, juo-
dosios rinkos užuomazgų yra 
kitose valstybėse.

STT vadovas tvirtino, kad 
dėl to būtina nuolat stebėti 
tam tikrus duomenis, kurie 
gali signalizuoti apie juodo-
sios rinkos buvimą arba ne-
buvimą.

Anot jo, žinant, kiek svei-
katos priežiūros įstaigoms 
išdalyta vakcinų dozių, turi 
sutapti trys dedamosios: kiek 

žmonių paskiepyta, kiek įs-
taigos turi dozių likučio ir 
kiek jų prarasta.

„Jeigu duženų ar kitokių 
vakcinos praradimų skaičius 
būtų didelis, tai signalizuo-
tų apie rizikos dydį, kad ta 
šeštoji dozė ar neva sudu-
žusi vakcina galėjo patekti 
į juodąją rinką“, – sakė Ž. 
Bartkus.

Jis teigė, kad šiuo metu 
STT neturi galimybės kon-
troliuoti tokių duomenų, nes 
juos vėluojama suvesti infor-
maciją į e.sveikatą, ji dažnai 

kinta.
Statistikos departamento 

duomenimis, šiuo metu Lie-
tuvoje pirmąja vakcinos nuo 
COVID-19 doze paskiepyti 
56 tūkst. 358 žmonės, abiem 
dozėmis – 8262 žmonės. Lie-
tuvoje skiepijama gamintojų 
„BioNTech“ ir „Pfizer“ bei 
„Moderna“ vakcinomis.

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

Lietuvos valdžios skolos 
santykis su BVP buvo 
mažesnis nei vidutiniškai ES

Lietuvos valdžios skola 
trečiąjį praėjusių metų ke-
tvirtį siekė 22,4 mlrd. eurų 
ir sudarė 45,9 proc. šalies 
bendrojo vidaus produkto 
(BVP) – šis rodiklis buvo 
mažesnis nei Europos Są-
jungos (ES) vidurkis, skel-
bia Eurostatas.

Latvijos valdžios skola 
siekė 13,2 mlrd. eurų ir su-
darė 44,6 proc. BVP, o Esti-

jos – 5,1 mlrd. eurų arba 18,5 
proc. BVP. Estijos valdžios 
skola buvo mažiausia visoje 
ES. Labiausiai prasiskolinu-
sia šalimi išlieka Graikija, 
kur valdžios skola sudarė 
199,9 proc. BVP.

Eurostato duomenimis, 
bendra ES valstybių valdžios 
skola siekė 89,8 proc. BVP, 
o tik euro zonos valstybėse – 
97,31 proc. BVP.

BNS inform.
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„Sodra“: trečdalis 
bedarbių iki 
karantino nedirbo

Dėkoja
Gyvenimas, sveikata, laimė – kiekvienam ji vis ki-

tokia. 
Miela gydytoja Agne Vaičiūniene, Jūs visada ma-

tote – kas nematoma, šypsotės – kai rodos, neįmano-
ma paguosti.  Apkabinate bejėgį žmogų.

Nuoširdžiai dėkojame už švelnų prisilietimą, už 
suteiktą paskutinę viltį, kai rodos, jau žemė slysta po 
kojomis.

Lai gražiausiais žiedais pasipuoš Jūsų darbo die-
na, džiugins širdį kiti, sušildys, sveikatos ir laimės 
linkės...

Tebus ji visad šviesos, šilumos kupina, plati ir 
graži šypsena, Jūsų švelnūs žodžiai visus palydės.

Su pagarba,
Gražina ir Česlovas Bugailiškiai

Oficialiam nedarbui re-
kordiškai išaugus ir per-
kopus 16 proc., „Sodra“ 
pastebi, kad nedarbo au-
gimą lėmė ne vien darbuo-
tojų atleidimai dėl karan-
tino.

Daugiau nei pusė šiemet 
registruotų bedarbių negavo 
nedarbo išmokos, nes per 
pastaruosius dvejus su puse 
metų nėra dirbę nė 12 mė-
nesių. Be to, trečdalis – apie 
95 tūkst. – apskritai per šį 
laiką nėra dirbę samdomo 
darbo ir neturi jokio socia-
linio draudimo stažo, rodo 
„Sodros“ analizė.

„Per metus – 2020 metų 
trečiąjį ketvirtį, palygini su 
tuo pačiu 2019 metų laiku 
– registruotų bedarbių skai-
čius išaugo 106 tūkst., ta-
čiau Lietuvoje apdraustųjų 
skaičius tuo pačiu laikotar-
piu sumažėjo tik 21 tūkst., o 
trečdalis bedarbių apskritai 
pastaruosius kelerius metus 
nebuvo samdomi Lietuvo-
je“, – pranešime teigė „So-
dros“ direktorė Julita Vara-
nauskienė.

Nedarbo išmokų gavėjų 
skaičius, pradėjęs augti per 
pirmąjį karantiną, antroje 
2020 metų pusėje stabili-

zavosi ir pasiekė 90 tūkst. 
– apie 30 tūkst. daugiau nei 
tuo pat laiku 2019-aisiais. 

Vidutinė išmoka pasku-
tinį praėjusių metų ketvirtį 
siekė 350 eurų, o vidutinė 
jos mokėjimo trukmė – be-
veik penki mėnesiai – pa-
naši, kaip užpernai. Tai 
reiškia, kad žmogus išmoką 
gauna ne visą maksimalų 
devynių mėnesių laiką, o 
vidutiniškai per penkis mė-
nesius susiranda darbą.

Praėjusių metų pabaigoje 
mažėjo ir gyventojų,prašan-
čių išmokos. Spalį „Sodra“ 
gavo 39 tūkst., lapkritį – 32 
tūkst., o gruodį – beveik 26 
tūkst. naujų prašymų, tuo 
metu piko metu – liepą – 
gauta 61 tūkst. 

Nedarbo išmokas „So-
dra“ skiria praradusiems 
samdomą darbą ir dirbu-
siems bent 12 mėnesių per 
pastaruosius 30 mėnesių. 

Nedarbo draudimu ne-
draudžiami individualia 
veikla ar su verslo liudijimu 
dirbantys gyventojai – jie 
nemoka nedarbo socialinio 
draudimo įmokų, kitaip nei 
individualių įmonių savi-
ninkai ar mažųjų bendrijų 
nariai.

BNS inform.

Rokiškio krašto muziejaus projektai – 
nuo riterių turnyrų iki knygų

Žodis „projektas“ kultū-
ros ir istorijos specialistams 
neretai tampa keiksmažo-
džiu. Tačiau Rokiškio krašto 
muziejaus pavyzdys rodo, 
kad išmaniose rankose tai 
puiki galimybė atskleisti 
miesto ir rajono istorijos klo-
dus. Ir ne šiaip atskleisti, o 
pateikti moderniai ir aktua-
liai. Apie tai, kokius ambicin-
gus ir nestandartinius pro-
jektus įgyvendinti Rokiškio 
krašto muziejuje, pasakojo 
jo Istorijos skyriaus vedėjas 
Giedrius Kujelis. 

Duoklė valstybės 
kūrėjams
Rokiškio kraštas ganėtinai 

dosnus tarpukario istorijos žy-
mių asmenybių. Tačiau su jų 
įamžinimu visoje šalyje yra 
nemažai problemų. Jų kodi-
nis pavadinimas – „pabučiuok 
akmenį“. Kitaip sakant, nu-
vykus į tokio asmens gimtinę, 
randamas paminklinis akmuo 
ar lenta su užrašu: „čia tada ir 
tada gyveno toks ir toks“. Lyg 
ir darbas padarytas, ženklas 
yra, bet ar tokia vieta įdomi, pa-
traukli, ar verta dėl jos trenktis 
kelias dešimtis kilometrų vien 
tam, kad lankytojas paskaitytų 
užrašą? „Nusibodo akmenis 
bučiuot“, – taip apie projek-
tą „Lietuvos valstybingumo 
kūrėjų įamžinimas Rokiškio 
krašte“ kalbėjo istorikas Gie-
drius Kujelis. Projekto idėja  
– prakalbinti nebylius pamin-
klus, kad jie lankytojams papa-
sakotų savo istoriją... pirmuoju 
asmeniu. Apie save pasakoja: 
1918 m. Vasario 16-osios Akto 
signataras, Pirmosios Lietuvos 
Respublikos ministras pirmi-
ninkas Vladas Mironas (1880–
1953), politikos ir visuomenės 
veikėjas Antanas Tumėnas 
(1880–1946), ilgiausiai tarpu-
kario Vyriausybėje ministro 
pirmininko pareigas ėjęs Juo-
zas Tūbelis (1882–1939), taip 
pat ir Lietuvos teisės tėvas 
Mykolas Paskalis Riomeris. 
Kaip prakalbinti paminklus? 
Tereikia pasinaudoti specialia 
programėle. Jos ženklai: ant 
specialių stendų žymių žmonių 
gimtinėse. G. Kujelis neslepia 
pasididžiavimo atliktu darbu: 
tai vienas geriausiai Lietuvos 
kultūros tarybos įvertintų pro-
jektų. 

Miesto šventės puošmena
Daug miesto šventės ren-

ginių rokiškėnai prisimena 
negailėdami keiksmažodžių. 
Tačiau tik ne tradicinį turnyrą 
„Roko kalavijas“. Tai ne tik 
formali duoklė seniausiajai, 
vėlyvuosius viduramžius me-
nančiai Rokiškio istorijai. Tai 
pažintis su riteryste, gimstan-
čia dvaro ir miesto kultūra. Tai 
ir gyvosios istorijos pamokos 
apie viduramžių ginklus, kary-

bos metodus, riterių turnyrų ir 
mugių prie jų (kurie viduram-
žiais buvo miesto metų įvy-
kiais) raidą. O kur dar aršios 
kovos dėl Roko kalavijo. O 
pernai – ir dėl Lietuvos kariuo-
menės prizų.

Kartu tai proga susipažinti 
ir su šiandienos kariais.

„Roko kalavijas“ pernai 
buvo įspūdingiausias šventės 
renginys, nors kažkodėl ir nu-
bruktas į penktadienio vaka-
rą, kai visa šeštadienio diena 
iki pat vakaro faktiškai buvo 
tuščia. Deja, šiemet turnyro 
nebus: rajono kultūros žinovų 
jis nepriskirtas prie svarbesnių 
renginių. 

Pažintis su prarastąja 
kultūra
Rokiškio krašto muziejus 

jautriai puoselėja ir prarasto-
sios: Rokiškio žydų kultūros ir 
paveldo saugojimo tradicijas. 
Jos ryškiausias pikas – projek-
tas „Mes esame čia“.

Projekto renginių ryškiau-
sias akcentas – kario savano-
rio, žuvusio Giedraičių mū-
šyje, Ruvino Būno premijos 
teikimas. Jossteigėjai Rokiš-
kio krašto muziejus ir visuo-
meninė organizacija iš JAV 
„Remembering litwaks inc.“ 
2020 m. R. Būno premijai 
buvo nominuotas Jurbarko ra-
jono meras Skirmantas Moc-

Lietuvos kariuomenės savanorio Ruvino Būno premijos įteikimo akimirka: trečioji premija atiteko Jurbarko merui 
Skirmantui Mockevičiui.                                                                                                              L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Projektas „Lietuvos valstybingumo kūrėjų įamžinimas Rokiškio krašte“ prakalbina paminklines lentas ir akmenis.

„Roko kalavijas“ – senovės ir šiandienos karybos tradicijų sintezė.

kevičius už prasmingą veiklą 
ir rūpestį puoselėjant žydų 
kultūros paveldą bei Jurbarko 
žydų bendruomenės atminimo 
įprasminimą Sinagogų aikštės 
memoriale.

Tačiau ne tik premija svar-
bus šis renginys. Ne mažiau 
įdomi ir vertinga buvo kon-
ferencija, skirta Šiaurės ir 
Šiaurės rytų Lietuvos regio-
no žydų bendruomenių raidai 
tarpukariu, jų indėliui į krašto 
kultūrinį, ekonominį, politinį 
gyvenimą. 

Galima pasidžiaugti ir tuo, 
kad tiek premijos teikimo ce-
remonija, tiek konferencijos 
pranešimai yra „Rokiškio Sire-

nos“ vaizdo archyve, ir laisvai 
prieinami plačiajai visuome-
nei. Be to, Rokiškio krašto mu-
ziejus dar išleido ir konferenci-
jos pranešimus atskiru leidiniu, 
kuris, be abejo, yra labai įdo-
mus ir vertingas besidomin-
tiems tiek žydų bendruomenių, 
tiek Lietuvos miestų raida. 

Nemažai dėmesio buvo 
skirta ir gyvajai istorijai: Vil-
niaus Gaono muziejaus eduka-
ciniai užsiėmimai, akiratį pra-
plėtė įdomus „Rakija Klezmer 
orkestar“ pasirodymas.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Tęsinys – kitame „Rokiškio 
Sirenos“ numeryje.
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Sausio 29 d. (penktadienį) 10 val. 
šaukiamas Rokiškio rajono savival-
dybės tarybos posėdis. Posėdis vyks 
nuotoliniu būdu, fiziškai nedalyvau-
jant savivaldybės tarybos nariams, 
naudojant telekomunikacijos priemo-

nes (vaizdo ir garso konferenciniu ryšiu „Zoom“ 
platformoje).

Tarybos posėdžio darbotvarkė skelbiama inter-
neto svetainėje www.rokiskis.lt (žr. ,,Naujienos“).

Užs. 1239

Rokiškio rajono savivaldybės admi-
nistracija skelbia atranką Komunika-
cijos ir kultūros skyriaus vyriausiojo 
informacinių technologijų specialisto 
pareigoms užimti (darbuotojas pagal 
darbo sutartį (1 pareigybė, A2 lygis)), 

pastoviosios dalies koeficientas nuo 5,6 iki 6,93 
(pareiginės algos baziniais dydžiais, priklausomai 
nuo profesinio darbo patirties (metais).

 Išsamesnė informacija Rokiškio rajono sa-
vivaldybės interneto svetainėje adresu http://www.
rokiskis.lt. 

Užs. 1238

GARSO TECHNIKA

• CD grotuvą Panasonic CQ-
C7303N. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 647 55 957.  
Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą AEG 
CS MP 530 IR. USB, MP3. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 647 55 957.  
Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą 
Pioneer. USB. AUX. WMA. MP3. 
AAC. Mosfet 50W x4. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 647 55 957.  
Rokiškis

KITA

• Automobilinį kompresorių. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 647 55 957.  
Rokiškis

Kviečia varžytis
šv. Kazimiero 
statulėlių konkurse

Kaip kasmet, Vilniaus Arkikatedra Bazilika  organizuo-
jame konkursą sukurti Šv. Kazimiero statulėlę. Kadangi 
išgyvename pandemiją ir turime atsižvelgti į nustatytus 
apribojimų reikalavimus, šįkart konkursas bus nuotolinis 
ir statulėlių nereikės pristatyti į katedrą. Lauksime statu-
lėlių nuotraukų arba „judančių statulėlių“ – filmukų. Bal-
savimas vyks nuotoliniu būdu svetainėje www.katedra.lt. 
Kviečiame kurti statulėles ir jų nuotraukas ar filmukus at-
siųsti iki vasario 14 d. Siųsti į parapija@katedra.lt el.paštą.

Konkurso taisyklės:
Statulėlė turi būti trimatė, pagaminta iš nepavojingų ir ne-

gendančių medžiagų.
Jei kursite filmuką, šv. Kazimieras gali būti pieštas.
Kūrėjų amžius neribojamas. Darbas gali būti individualus 

ar grupinis.
Kūriniai bus eksponuojami katedros facebook paskyroje - 

https://www.facebook.com/vilniausarkikatedrabazilika ir ka-
tedros YouTube paskyroje - https://www.youtube.com/chan-
nel/UCC_tQIAiiY0UhiatTfnXDgA 

Siųsdami nuotrauką ar filmuką, nepamirškite parašyti auto-
riaus vardo, pavardės, amžiaus ir adreso.

 Nugalėtojo paskelbimas:
Nugalėtojai bus paskelbti kovo 4 dieną, kai švęsime šv. Ka-

zimiero iškilmę. Įprastinės prizų teikimo ceremonijos katedro-
je nebus, tačiau nugalėtojus prizai ir dovanos pasieks paštu.

Organizatorių inform.

Kiek kainavo būsto šildymas Rokiškyje?
Lyginat su praėjusiais 

metais, 2020 metų gruodis 
buvo šaltesnis – mėnesio 
vidutinė temperatūra buvo 
0,3 laipsnio šilumos, o prieš 
metus – 2,4 laipsnio šilu-
mos, todėl ir šilumos Ro-
kiškio gyventojų būstams 
šildyti buvo suvartota 15,5 
proc. daugiau. Gyventojų 
išlaidos patalpų šildymui, 
nežiūrint į didesnį sunau-
dotos šilumos kiekį, liko 
panašios, kaip 2019 m. 
gruodžio mėnesį, nes atpi-
go šiluma – per metus AB 
„Panevėžio energija“ šilu-
mos kaina sumažėjo 13,5 
proc.

2020 metų gruodį, kaip 
ir prieš metus, 50 kv. me-
trų ploto buto šildymas 
gyventojams vidutiniškai 
kainuos 37,50 euro (75 ct/
vienam kv. m).

Išlaidų dydį lėmė 
šilumos suvartojimas
Nors visiems AB „Pane-

vėžio energija“ vartotojams 
galioja ta pati šilumos kaina 
ir vidutinė lauko oro tempera-
tūra toje pačioje vietovėje yra 
labai panaši, atskirų pastatų 
mokėjimai už šilumą neretai 
ženkliai skiriasi. To priežastis 
– skirtingas šilumos sunau-
dojimas dėl skirtingos namo 
konstrukcijos ir būklės, patal-
pose palaikomos  temperatū-
ros, nuo namo vidaus šildy-
mo ir karšto vandens sistemų 
priežiūros ir eksploatavimo 
kokybės.

Pastatų būklė lemia, kaip 
efektyviai šiluma juose var-
tojama. Akivaizdu, jog na-
mai, kuriuose didžioji dalis 

šilumos prarandama per ne-
sandarias sienas, langus, sto-
gus, laiptinių duris, suvartos 
daugiau šilumos. Dėl prastai 
prižiūrimos namo šildymo 
ir karšto vandens sistemos, 
šilumos praradimus galima 
skaičiuoti rūsiuose, palėpė-
se, kitose bendro naudoji-
mo patalpose. Dėl išaugusių 
sąskaitų kalti gali būti vėjo 
perpučiamos blokinių namų 
montažinės siūlės, kalti gali 
būti ir kaimynai, savavališkai 
rekonstruojantys inžinerines 
sistemas, įrengiantys papil-
domus radiatorius, nestan-
dartinius „gyvatukus“ ar vo-
nios grindų šildymą ar kitaip 
išbalansuojantys šildymo ir 
karšto vandens tiekimą. Pras-
tai izoliuotų vamzdžių karšti 
paviršiai išspinduliuoja šilu-
mą, kuri šildys negyvenamą 
rūsį ir didins bendrą pastato 
sueikvojamos šilumos kiekį.

Skirtingi namai – 
skirtingi mokėjimai
Galima išskirti daugiabu-

čių namų tipus ir pamatyti 
šilumos sunaudojimo skirtu-
mus, kurie nulemia išlaidų už 
suvartotą šilumą dydį.

2020 metų gruodį daugi-
abučiuose namuose, kurie 
buvo pastatyti iki 1993 metų 
Rokiškyje ir šiuo metu nėra 
renovuoti, šilumos punktai 
yra senos konstrukcijos, be 
automatinių temperatūros re-
guliavimo prietaisų, 50 kv. 
metrų ploto buto šildymui 
vidutiniškai suvartojo 910 
kWh (18,2 kWh/vienam kv. 
metrui) šilumos. Tokių namų 
vieno kv. metro šildymas vi-
dutiniškai kainavo 84 centus. 

Išlaidos už šildymą tokio dy-
džio būstui vidutiniškai suda-
rė 42 eurus.

Naujuose ar po 1993 metų 
pastatytuose daugiabučiuo-
se ir renovuotuose namuose, 
praėjusių metų gruodį 50 kv. 
metrų ploto buto šildymui vi-
dutiniškai reikėjo 560 kWh 
(11,2 kWh/vienam kv. m) ši-
lumos. Vieno kv. metro šildy-
mas vidutiniškai kainavo 51 
centą. Išlaidos už šildymą to-
kio dydžio būstui vidutiniškai 
sudarė 25,50 euro.

Kompleksinis pastatų at-
naujinimas yra neabejotinai 
geriausias sprendimas, su-
teikiantis visas galimybes 
efektyviai vartoti šilumą. 
Priemonių kompleksas – tai 
pastato apšiltinimas, langų, 
laiptinių durų pakeitimas, ši-
lumos punkto modernizavi-
mas, balansinių ventilių ant 
stovų įrengimas ir (ar), šil-
dymo sistemos pertvarkymas  
butuose ir kitose patalpose 
įrengiant individualios šilu-
mos apskaitos prietaisus ar 
šilumos daliklių sistemą bei 
(arba) termostatinius venti-
lius. Visa tai leidžia sutaupyti 
apie 40 proc. suvartojamos 
šilumos. Pirmu etapu mo-
dernizavus šilumos punktą, 
galima ekonomiškiau naudoti 
šilumą – automatiškai parink-
ti racionalų ir taupų šiluminės 
energijos tiekimą ir reguliuoti 
šildymo sistemas (parame-
trus) pagal nustatytas namo 
patalpų ir faktines aplinkos 
temperatūras. Sistema auto-
matiškai palaikys vartotojo 
pasirinktą patalpų tempe-
ratūrą, reaguodama į lauko 
temperatūros pokyčius. Au-

tomatizuoto šilumos punk-
to elektroninis reguliatorius 
leidžia nustatyti įvairius ši-
lumos taupymo grafikus, pa-
vyzdžiui, nustatyti žemesnę 
šildymo ar karšto vandens sis-
temos temperatūrą naktį. Au-
tomatizuotas šilumos punktas 
suteikia galimybę pavasarį ir 
rudenį trumpam, kol lauke 
šilta, išjungti namo šildymą, 
o orui atvėsus, vėl jį sklan-
džiai įjungti, tokiu būdu visą 
šildymo laikotarpį išlaikyti 
komfortinę patalpų tempera-
tūrą. Šiandien automatizuoto 
šilumos punkto privalumai 
ar viso namo modernizavi-
mas akivaizdžiai parodo, kad 
tokie atsinaujinantys namai 
mažiau suvartoja šilumos ir 
tokių namų gyventojai sąs-
kaitas už suvartotą šilumą 
gauna mažesnes.

Informacija gyventojams
Daugiau informacijos apie 

šilumos suvartojimą bei mo-
kėjimus už suvartotą šilumą 
galite rasti AB „Panevėžio 
energija“ interneto svetainės 
skiltyje „Šilumos suvartoji-
mas daugiabučiuose namuo-
se“.

AB „Panevėžio energija“ 
vartotojai, prisijungę prie 
Klientų savitarnos portalo 
bendrovės interneto svetai-
nėje www.pe.lt, gali peržiū-
rėti jiems pateiktas sąskaitas 
už sunaudotą šilumą ir karštą 
vandenį, jas atsispausdinti, 
apmokėti naudojantis inter-
netine bankininkyste bei de-
klaruoti karšto vandens skai-
tiklių rodmenis.

Panevėžio energija
inform.

Gyvūninių maisto produktų 
eksportas iš Lietuvos per 
metus augo 17 proc.

020 m., palyginti su 2019 
m., gyvūninių maisto produk-
tų ir kitų siuntų eksportas į 
užsienį paaugo 17 proc. Vals-
tybinės maisto ir veterinarijos 
tarnybos (VMVT) duomeni-
mis, 2020 m. sausio-gruodžio 
mėnesiais Lietuvos gamintojai 
iš viso eksportavo per 24 tūkst. 
gyvūninės kilmės maisto pro-
duktų ir kitų siuntų.

VMVT direktoriaus Dariaus 
Remeikos teigimu, gamintojai 
parodė atsparumą COVID-19 
pandemijos iššūkiams ir nuo 
pat 2020 m. pradžios buvo fik-
suojamas daugumos produktų 
iš Lietuvos eksporto augimas, 
o per metus išaugo ypač didelę 
pridėtinę vertę maisto grandinė-
je turinčių produktų – t. y. pieno, 
šviežios mėsos, žuvies ir kitų ga-
minių eksporto kiekiai.

„Maisto produktų prekyba 
išliko stipri su ES valstybėmis, 
taip pat Ukraina, JAV, Uzbe-
kistanu, Moldova, Izraeliu, Ka-
zachstanu, Kinija, Vietnamu, 
Pietų Afrika ir kitomis šalimis. 
Be to, mūsų šaliai labai svarbu 

skatinti eksportą, todėl VMVT 
nuolat siekia, kad būtų atvertos 
naujos rinkos produkcijai iš Lie-
tuvos. Pavyzdžiui, per 2020 m. 
atnaujinta arba naujai suderinta 
net 18 veterinarinių sertifikatų, 
skirtų gyvūninių maisto produk-
tų eksportui“, – teigia VMVT 
vadovas D. Remeika.

Apibendrinti statistikos duo-
menys rodo, kad 2020 m. pieno 
produktų užsienio rinkoms par-
duota 23 proc. daugiau (per 111 
tūkst. tonų). Tiek pat augo (23 
proc.) ir šviežios mėsos parda-
vimai (eksportuota 12,8 tūkst. 
tonų), labiausiai šioje grupėje 
didėjo jautienos (48 proc.) ir 
paukštienos (18 proc.) eksportas. 
Tuo tarpu žuvies ir jos gaminių 
pernai buvo eksportuota 7 proc. 
daugiau (iš viso 113,2 tūkst. tonų) 
nei 2019-ais. Mūsų šalies įmonės 
2020 m. užsienio rinkose aktyviai 
prekiavo ir ėdalu augintiniams 
(katėms, šunims) – jų išvežimai 
siekia 9,9 tūkst. tonų. Lietuvos 
įmonės šiuo metu gali ekspor-
tuoti maistą, pašarus ir gyvūnus 
į daugiau nei 150 pasaulio šalių.

VMVT inform.
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• Prieškambario spintą. Plotis - 
1.20 m., aukštis - 2 m, gylis - 0.58 
m. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 615 92 729. Rokiškis
• Knygą Sushi. Kaina 11 Eur.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• 5 kub. m storasienę cisterną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Naują medinę pavėsinę.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Medienos atraižas.  
Tel. 8 609 95 180. Rokiškis
• Ekologišką  medų. Kaina 4 Eur. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Įvairią, pjautą statybinę medieną. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Sausas malkas.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• 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

PASLAUGOS

• Reikalingi miškovežiai nuo 2-10 
kub. m. Kupiškio rajone, Alizavos 

apylinkėse, Rokiškio rajone ir 
Pandėlio apylinkėse.  
Tel. 8 607 74 431. 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

MOBILIEJI TELEFONAI

• Labai geros būklės mobilųjį 
telefoną Samsung Galaxy S8, 
64GB. Pilna komplektacija. 
Dokumentai. Pirktas naujas 
Lietuvoje. Domina keitimas. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 647 55 957. 
Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį 
telefoną iPhone 6s, 16GB. Spalva 
sidabrinė. Kroviklis, dėkliukai. 
Domina keitimas. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Labai geros būklės mobilų 
telefoną iPhone 6s, 32GB. Spalva 
auksinė. Kroviklis. Domina 
keitimas. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Geros būklės, mobilų telefoną 
iPhone 7, 128 GB. Spalva Rose 
Gold. Dokumentai, dėžutė, 
dėkliukas. Domina keitimas. 
Kaina 160 Eur. Tel. 8 647 55 957. 
Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį 
telefoną iPhone 5S, 16GB. Spalva 
auksinė. Yra dokumentai, dėžutė, 
dėkliukai. Domina keitimas. Kaina 
70 Eur. Tel. 8 647 55 957.  
Rokiškis

• Idealios būklės, kaip naują mobilų 
telefoną iPhone 7, 32GB. Spalva 
Rose Gold. Dokumentai, dėžutė, 
dėkliukas. Domina keitimas. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 647 55 957. 
Rokiškis
• iPhone 7. 32 GB, juodas. Domina 
keitimas. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
mobilų telefoną iPhone 6s, 16GB. 
Spalva Rose Gold. Dokumentai, 
dėžutė, dėkliukas, ausinės. Domina 
keitimas. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį 
telefoną iPhone 7 32 GB. Spalva 
auksinė. Dokumentai. Dėžutė. 
Dėkliukai. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Labai geros būklės mobilų 
telefoną iPhone 6s, 16GB. Spalva 
auksinė. Kroviklis. Domina 
keitimas. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Geros būklės mobilųjį telefoną 
iPhone 8, 64GB. Spalva auksinė. 
Apsauginis stikliukas ant ekrano. 
Dokumentai, kroviklis, dėkliukas. 
Kaina 220 Eur. Tel. 8 647 55 957. 
Rokiškis
• Geros būklės, mobilų telefoną 
iPhone X 64 GB. Dokumentai, 
dėžutė, kroviklis, ausinės, 
dėkliukas. Spalva balta. Pirktas 
salone. Siunčiu. Domina keitimas. 
Kaina 350 Eur. Tel. 8 647 55 957. 
Rokiškis
• iPhone 7. Viskas veikia puikiai, 
nėra gedimų. Stikliukas kažkiek 
sudužęs, bet fotografuoti netrukdo. 
Kaina galutinė. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 601 87 390. Rokiškis
• Naują Realmi 5i telefonas, 4/64 
GB. 5000 Mah baterija. Mėlynas. 
Kaina 130 Eur. Tel. 8 601 14 335. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 2 kambarių butą Pandėlio g. 
Mūriniame name, pirmame aukšte. 

Yra balkonas. komunikacijos 
prijungtos prie miesto, šildymas 
malkomis. Pigus išlaikymas, 
draugiški kaimynai, yra 3 a. žemės. 
Kaina 20500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Namą Juodupėje, Ramybės g. 27. 
Namas su mansarda. Bendras plotas 
89,99 kv.m. Yra ūkinis pastatas 
su garažu. Išsamesnė informacija 
telefonu. Tel. 8 671 77 754. 
Rokiškis
• Rokiškio raj., Kazliškio sen., 
Kazliškėlio k., 2 kambarių butą, 
2 aukšte, be patogumų. Reikia 
remonto, 37.79 kv .m. mūriniame 
name. Keturių butų, dviejų aukštų 
pastate. Yra nuosava laiptinė, 
malkinė. Keičiu ir į 1 kambario 
butą. Kaina 2500 Eur.  
Tel. 8 699 79 748. Rokiškis
• Namą Klišių k., Rokiškio r. 
1 aukšto su mansarda. Statytas 
1973 m. Pirmajame aukšte yra 3 
kambariai. Antrajame aukšte – 2 
kambariai. Mansarda neįrengta. 
Bendras namo plotas 65,46 kv. m. 
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m m NAUJIENA – lengvųjų 
automobilių remontas ir diagnostika 
m m Vilkikų DAF, MB, SCANIA,
 MAN, VOLVO remontas;
m m Žemės ūkio technikos remontas;
m m Statybinės technikos remontas
 ir kompiuterinė diagnostika;
m m DPF ir Adblue sistemų remontas.
m m Galios didinimas.
m m Eksploataciniai skysčiai,
 atsarginės dalys, alyvos 
visai technikai.

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

Po dalimi namo yra rūsys. Namui 
priklauso 27,9 a. sklypas. Kaina 
13900 Eur. Tel. 8 620 46 281. 
Rokiškis
• 20 a sklypą Jakšto g., Rokiškyje. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Vilties gatvėje, antrame aukšte, 
2 kambarių butą. Didelė virtuvė, 
butas labai šiltas, ne kampinis, 
sudėti plastikiniai langai. Reikia 
remonto. Kaina 24500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Dalį namo. 2 aukštas, garažas, 
ūkinis, atskiras įėjimas, rami vieta. 
Kaina 27000 Eur.  
Tel. 8 611 31 617. 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, 
pastatytas 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. 
Bendras 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, 
statytas 1975 m. Mansarda 
neįrengta. Bendrasis 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 pastatytas 1989 
m., vieno aukšto su mansarda. 
Bendrasis 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 
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 šildymas 
kietuoju kuru, butui priklauso dvi 
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, 
statytas 1936 m. ir 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 
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, 
pastatytas 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 nauju 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. Bendrasis plotas 
115.29 kv. m. Name yra 3 
šviesūs, erdvūs kambariai, jauki 
virtuvė. Mansardoje įrengti dar 
2 gyvenamieji 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, apgyvendinimui. Kaina 
220000 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis

NUOMA

• Išnuomojamos patalpos 
tinkančios auto elektrikui (keltuvas, 
duobė, diagnostikos įranga).  
Tel. 8 611 17 092. Rokiškis
• Išnuomosiu butą Jaunystės 
gatvėje, 4 aukšte.  
Tel. 8 646 10 831. Rokiškis
• Išnuomojamas gyvenamasis 
namelis, 55 kv. 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

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas gali padovanoti lauko 
duris su staktomis ir užraktu. Ačiū. 
Tel. 8 620 55 998. Rokiškis
• Labai prašau pagalbos. Gal kas 
turite kokią nors lovą (gal dviejų 
aukštų, bet domina viskas), ar kokią 
nors spintą rūbams. Baldų reikia 
vaikams. Gal kažkas turi mažą stalą 
pamokoms ruošti. Po nelaimės 
netekome daiktų. Labai ačiū.  
Tel. 8 600 27 505. Vilnius
• Gal kas gali padovanoti lentų 
tvartui, 3 vaikučių mamai ir kad 
nesušaltų gyvuliukai. Labai ačiū. 
Tel. 8 620 55 998. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Labai geros būklės, kaip naują 
paspirtuką vaikui nuo 3 metų. 
Kaina 12 Eur. Tel. 8 647 55 957. 
Rokiškis
• Fisher price lavinamąjį kilimėlį. 
Naudotas nedaug, trūksta poros 
kamuoliukų . Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 640 82 614. Rokiškis
• Fisher price sūpynes. Keli greičio 
režimai, skirtingos supimo padėtys, 
daug melodijų, karuselė, švieselės. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 640 82 614. 
Rokiškis
• Vežimėlį sportinuką, 3 padėčių. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 646 29 286. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• 42 metų vyras ieško darbo.  
Tel. 8 600 74 461. Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Galiu dirbti 
naktį, tinka pamaininis darbas ir t.t. 
Turiu patirties prekyboje, gali būti 
pagalbiniai darbai.  
Tel. 8 618 83 490. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingos staklininkės (ai), 
darbui su virvių gamybos staklėmis. 
Darbas gali būti pamaininis su 
naktinėmis valandomis pagal 
kintamą darbo grafiką. Informacija 
teikiama darbo dienomis  nuo 8 iki 
17 val. telefonu +370 614 98390, 
el. p. duguva@duguva.lt.  
Tel. 8 614 98 390. Rokiškis
• Reikalinga kirtėjų brigada, 
ruošti biokurą. Tel. 8 676 04 166. 
Rokiškis
• 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

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Medelių sodinimo grąžtą, 
kabinamas prie traktoriaus. Kaina 
550 Eur. Tel. 8 625 60 772. 
Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Naujas, moteriškas pačiūžas. 37 
dydis . Kaina 206 Eur.  
Tel. 8 601 15 237.  
Rokiškis
• Pačiūžas, beveik nenaudotas. 
Dydis 34 -36 (dydis reguliuojamas). 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 682 30 405. 
Rokiškis
• Slides su batais. Kaina 35 Eur. 
Tel. 8 674 54 495. Rokiškis
• Įvairius svarmenis (gyras ir 
hantelius). Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Naują, švedišką, geros kokybės 
kuprinę. Daug skyrelių, ausinių 
pajungimas, USB.  
Tel. 8 611 21 832.  
Rokiškis
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05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Šoka Lietuva
06:20 Išpažinimai
06:50 Mano gyvenimas 
kaip abėcėlė
08:30 LMŽ. Lietuvos 
mokyklų žaidynės
09:00 Labas rytas, Lietuva
09:30 Žinios
11:00 Beatos virtuvė
11:55 Klausimėlis
12:10 Šnipai gamtoje
13:05 Neaprėpiama Afrika
14:00 Frenki Dreik 
paslaptys
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Žinios
18:00 Langas į valdžią
18:30 Vakaras su Edita
19:30 Stilius
20:30 Panorama

21:00 Pabandom iš naujo! 2021. 
Eurovizijos nacionalinė atranka
22:40 Išbandymas dviem
00:25 Laivų mūšis
02:35 Pasaulio dokumentika. 
Šnipai gamtoje
03:30 Šoka Lietuva
03:45 Frenki Dreik paslaptys
05:15 Ponių rojus

05:10 Atsargiai! Merginos 
06:30 Kempiniukas Plačiakelnis
07:00 Žmogus voras
07:30 Monstrų viešbutis 
08:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
08:30 Virtuvės istorijos 
09:00 Gardu Gardu 
10:00 Tėvų darželis
10:30 Būk sveikas!
11:00 Penkių žvaigždučių būstas
11:30 Tylūs geradariai. Tvarumo 
istorijos
12:00 Dramblys. Kalahario 
karalius
12:20 Kenoloto

12:22 Dramblys. Kalahario 
karalius
13:00 Didžioji kelionė
14:40 Robinzonas Kruzas 2
16:45 Ekstrasensai. Stipriausių 
mūšis
17:20 Kenoloto 
17:22 Ekstrasensai. Stipriausių 
mūšis 
18:30 TV3 žinios 
19:30 galvOK
19:35 Eurojackpot
19:40 galvOK
21:30 Džordanos Butkutės 
koncertas
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Benas grįžo į namus
00:30 Ledas
03:50 Tironas
04:50 Moderni šeima

06:20 Stivenas Visata
07:05 Nuotykių metas
07:30 Ogis ir tarakonai
07:40 Obuolys ir Svogūnas 

07:55 Ogis ir tarakonai 
08:05 Obuolys ir Svogūnas
08:20 Tomo ir Džerio nuotykiai
08:50 Šaunusis Skūbis-Dū 
09:20 Neramūs ir triukšmingi
09:45 Dagas iš akmens amžiaus
11:25 Marsupilamio pėdsakais
13:30 Princesė Enė
15:50 Vyrai juodais drabužiais 3
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Šrekas Trečiasis
21:15 Ko nori vyrai
23:35 Senoji mokykla
01:20 Džekas Rajanas. Šešėlių 
užverbuotas

07:00 Varom! 
07:30 Snaiperis 
08:30 Varom! 
09:00 Sveikatos kodas
10:00 Pakvaišusi porelė 
10:55 Diena laukinėje gamtoje
12:00 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai 

12:55 Gordonas Ramzis. Iki 
pragaro ir atgal
13:55 Pragaro virtuvė
14:55 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu
16:00 Nepamirštamas tyrimas 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas
19:30 Akloji zona 
20:30 Snaiperis 
21:30 Legenda
00:05 Aeon Flux
01:50 Paskutinė kulka

05:35 Kaimo akademija
06:00 Deutsche Welle: Keliautojo 
dienoraštis
06:30 Deutsche Welle: Greitis
07:00 Skonio reikalas
07:20 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje“ 
08:00 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
09:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
09:30 Krepšinio pasaulyje

10:00 Vantos lapas
10:30 Deutsche Welle: Keliautojo 
dienoraštis
11:00 Gyvenimas
12:00 „Netikėtas teisingumas“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 Lietuvos miestai
17:30 Vantos lapas
18:00 Žinios
18:30 Vyrų šešėlyje
19:00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi
20:00 Žinios
20:30 #NeSpaudai
21:30 Oponentai
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:00 „Netikėtas teisingumas“ 
02:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:35 Gyvenimas
04:20 Laikykitės ten
05:00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi
05:40 Vantos lapas
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26 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 Vartotojų kontrolė
13:00 Daiktų istorijos
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 Klauskite daktaro
19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija

22:30 Dviračio žinios
23:00 Laukinis rajonas 
23:50 Alpių detektyvai 
00:35 Šventadienio mintys
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 (Ne)emigrantai
03:00 Panorama 
03:30 Dienos tema
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė ekspedicija
05:00 Klausimėlis.lt
05:15 Ponių rojus

06:25 Transformeriai. Kibernetinė 
Visata
06:55 Ilgo plauko istorija
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Karštai su tv3.lt
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Sužeisti paukščiai
12:00 Lialios sugrįžimas
12:20 Loterija Kenoloto
12:22 Lialios sugrįžimas

13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Loterija Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Prieš srovę
20:30 Moterys meluoja geriau
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Nokautas
22:15 Loterijos Jėga ir Kenoloto
22:18 Nokautas
00:00 Rezidentas
01:00 Rouzvudas
01:50 Tironas
02:50 Moderni šeima
03:15 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 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios 
22:30 Žmogžudystė
00:25 Narkotikų prekeiviai
01:35 Paskutinis veidas
03:50 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 Atsarginis prezidentas
20:30 Varom!
21:00 Atlygis 
23:25 Ties riba į rytojų
01:35 Didžiojo sprogimo teorija
02:20 CSI. Majamis

05:30 Nauja diena
06:30 Alfa taškas
07:00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
08:00 Lietuvos miestai
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 Laikykitės ten
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 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:30 „Teisingumo agentai“ 
01:30 „Žiedas su rubinu“ 
02:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:20 Laikykitės ten
04:00 Alfa taškas
04:25 Vyrų šešėlyje
04:50 „Reali mistika“
05:30 Nauja diena
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:00 Alpių detektyvai
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė
13:00 Beatos virtuvė
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 Klauskite daktaro
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Užkluptas
23:50 Alpių detektyvai
00:35 Išpažinimai

01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Daiktų istorijos
03:00 Panorama 
03:30 Dienos tema 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 LRT forumas
05:00 Klausimėlis.lt
05:15 Ponių rojus

06:25 Transformeriai. Kibernetinė 
Visata
06:55 Ilgo plauko istorija
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Svajonių sodai
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Sužeisti paukščiai
12:00 Lialios sugrįžimas
12:20 Loterija "Kenoloto
12:22 Lialios sugrįžimas
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Loterija Kenoloto

17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Karštai su tv3.lt
20:30 Moterys meluoja geriau
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Samdomas žudikas. 
Nuodėmių atleidimas
22:15 Loterijos Jėga ir Kenoloto
22:18 Samdomas žudikas. 
Nuodėmių atleidimas
23:55 Rezidentas
00:55 Rouzvudas
01:45 Tironas
02:45 Moderni šeima
03:10 Rezidentas
04:00 Rouzvudas
04:55 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 Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios 
22:28 Telefoninė loterija 1634
22:30  Paskutinis veidas
01:10 Bėgte visą naktį
03:10 Volkeris, Teksaso reindžeris
04:45 Kalnietis

06:35 Strėlė
07:35 Mano virtuvė geriausia
08:45 Stoties policija
09:45 Paskutinis faras
10:40 Mentalistas
11:40 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu
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 Ties riba į rytojų 
23:15 Akloji zona
00:15 Akloji zona
01:10 Legendų biuras
02:15 Gyvi numirėliai
03:00 CSI. Majamis

05:20 Mažos Mūsų Pergalės
05:30 Krepšinio pasaulyje 
06:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
06:30 Vantos lapas
07:00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
08:00 Mūsų gyvūnai
08:30 Partizanų keliais
09:00 „24/7“
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11:00 „Žiedas su rubinu“ 
12:00 TV parduotuvė
12:15 Mokslo ritmu

12:30 Kaimo akademija
13:00 Nauja diena
14:00 „Teisingumo agentai“ 
15:00 „Reali mistika“
16:00 Reporteris
16:30 Alfa taškas
17:00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
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 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
00:30 „Teisingumo agentai“ 
01:30 „Žiedas su rubinu“ 
02:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:20 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
04:00 Alfa taškas
04:25 Partizanų keliais
04:50 Reali mistika
05:30 Nauja diena
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05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Nacionalinė 
ekspedicija
07:00 Šventadienio 
mintys
07:30 Klausimėlis
08:00 Gyventi kaime gera
08:30 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite
09:00 Brolių Grimų 
pasakos. Žvaigždžių 
taleriai
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Gamina vaikai
12:00 „Dainų dainelės“ 
akimirkos.
12:15 Septyni pasauliai, 
viena planeta
13:10 Girdykla. 
Afrikos gyvūnų 
oazė

14:00 Mis Marpl. 
Perskilęs veidrodis
15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Pasivaikščiojimai
17:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“
17:30 Žinios
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Černobylis
22:05  Marija Terezė
23:40 Kino žvaigždžių alėja. 
Midvėjaus mūšis
01:00 Veranda
01:30 Širdyje lietuvis
02:25 Istorijos detektyvai
03:10 Duokim garo! 
04:35 Savaitė
05:30 Panorama

07:00 Žmogus voras
07:30 Monstrų viešbutis 
08:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
08:30 Svajonių ūkis 

07:20 Nuotykių metas 
07:45 Ogis ir tarakonai 
08:05 Obuolys ir Svogūnas 
08:35 Ragai ir kanopos
10:20 Hugo išradimas
12:50 Storulis ringe
15:00 Kaip atsikratyti vaikino 
per 10 dienų
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Lietuvos balsas
21:50 Bėgte visą naktį
00:10 Motina!
02:25 Ko nori vyrai

06:30 Lietuvos galiūnų 
čempionato III etapas
07:30 Snaiperis
08:30 Tauro ragas
09:00 Europos taurė 2020. 
Elektrėnai
10:00 Pakvaišusi porelė 
10:55 Gyvūnų būstai. Gamtos 
inžinieriai 
12:00 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai 

12:55 Gordonas Ramzis. Iki 
pragaro ir atgal
13:55 Pragaro virtuvė
14:55 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu
16:00 Nepamirštamas tyrimas 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas
19:30 Akloji zona
20:30 Snaiperis 
21:30 Legendų biuras 
22:40 Gyvi numirėliai 
23:40 Legenda
02:00 Aeon Flux

05:40 Vantos lapas
06:00 Lietuvos kūrėjai
07:00 Lietuvos miestai
08:00 Vantos lapas
08:30 Kaimo akademija
09:00 Vyrų šešėlyje
09:30 Skonio reikalas
10:00 Krepšinio pasaulyje
10:30 Deutsche Welle: 
Greitis
11:00 Lietuvos ženklai 
prie Laptevų jūros

11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 „Netikėtas teisingumas“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 „24/7“
17:30 Nauja diena
18:00 Žinios
18:30 Mūsų gyvūnai
19:00 Gyvenimas
20:00 Žinios
20:30 Laikykitės ten 
su Andriumi Tapinu
21:30 „24/7“
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
00:00 „Netikėtas teisingumas“ 
02:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:35 Lietuvos ženklai prie 
Laptevų jūros
03:55 Mūsų gyvūnai
04:20 Laikykitės ten
05:00 Kaimo akademija
05:20 Mažos Mūsų 
Pergalės
05:30 Krepšinio pasaulyje

09:00 Sveikata.lt 
09:30 La Maistas 
10:00 Pasaulis pagal moteris 
11:00 Svajonių sodai
12:00 Pelenė ir paslaptingas 
princas
12:20 Kenoloto
12:22 Pelenė ir paslaptingas 
princas
13:40 Išdykėlis Danstonas
15:20 102 dalmatinai
17:20 Kenoloto
17:22 102 dalmatinai
17:25 Tai – mes 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Princesės dienoraštis
21:55 Atominė blondinė
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Atominė blondinė
00:15 Beždžionių planetos 
sukilimas
02:10 Žudikės maniakės 
užrašai
03:55 Tironas

06:35 Stivenas Visata 
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STATYBINĖ ĮRANGA

• Spygliuočių medines lauko 
dailylentes. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Geros būklės Ford Mondeo. 2002 
m., 2 l, 96 kW, geruoju varikliu, 
gera komplektacija, lieti ratai, 
universalas, sidabrinė spalva, TA 
ilgam. Kaina 780 Eur.  
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• 2001 m. VW Polo 1,4 l, dyzelis. 
4 durų, yra kablys, TA iki 2022.06. 
Kaina 460 Eur. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• Audi A4. 2,7 l, TDI. Iš Vokietijos. 
Galiojanti vokiška TA, 2006 m., 
variklis dirba gražiai, važiuoklė 
tvarkinga, sankaba gera. Smulkūs 
kėbulo defektai. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 2499 
Eur. Tel. 8 635 97 693.  
Rokiškis
• Mercedes-benz S320. Užsiveda, 
dirba, važiuoja gerai, beveik 
pilniausia komplektacija, R18 ratai, 
TA beveik 2 metams. Kaina 1550 
Eur. Tel. 8 604 01 912.  
Rokiškis
• Audi A6. 2,7 l. Tvarkingas, 
prižiūrėtas automobilis, TA iki 2023 
m. Išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina 3200 Eur. Tel. 8 605 77 737. 
Panevėžys
• Audi A4. 2002 m., sedanas. 1.9 
l., 96 kW. Trauka gera, TA metams, 
s-line važiuoklė, slenksčiai, 
spoileris, lieti ratai, ką tik pakeisti 
tepalai, nauja sankaba, automobilis 
be trūkumų. Tel. 8 628 43 910. 
Rokiškis
• Audi A4. Techninė apžiūra 2 
metams. 2002 m., 3 l, benzinas, 
247000 km. Kaina 2100 Eur.  

Tel. 8 624 27 689. Rokiškis
• 1995 m., Audi A4 B5. 1.6 l., 74 
kW, benzinas, tiesioginės dujos. 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 623 05 235. 
Rokiškis
• Yamaha zets. 70cc dvižiedė 
grupė. Naujas starteris, Stock 
sankaba, 75 proc. su mažosiomis, 
baltomis spyruoklėmis ir balta 
didžiąja. Athena variatoriaus diržas, 
Malossi 4,5 svareliai. Nevirinta, 
nesulakstyta stock dūda ir daug 
daugiau. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 694 12 079. Rokiškis
• 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 pasibaigus, užsiveda, 
važiuoja. Yra defektų. Kaina 200 
Eur. Tel. 8 674 55 041.  
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Ford Galaxy dalimis. 1999 m., 1.9 
l, TDI, juodas. Tel. 8 612 48 499. 
Kupiškis
• Ford Transit dalimis. 2004 m., 2 
l., dyzelis. Žemas, trumpas.  
Tel. 8 612 48 499. Kupiškis
• Ratlankius. R16, Volkswagen . 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 658 12 062. 
Rokiškis
• R18, Audi ratlankius su 
vasarinėmis padangomis. 
Originalūs. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• 2003 m. Ford Galaxy. 1.9 l, 85 
kW. Dalimis. Tel. 8 655 08 291. 
Rokiškis
• Variklius. 1.9 l, 81 kW, 66 kW. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 682 58 004. 
Rokiškis
• Padangas. 205/60, R16, 225/50, 
R17, Nokian, 7 mm, 2017 m. . 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 658 12 062. 
Rokiškis
• Ford C-max dalimis. 2006 m., 1,6 
l, dyzelinas, 80 kW.  
Tel. 8 625 57 857. Rokiškis
• Opel Zafira dalimis. 2004 m., 2,2 
l, dyzelinas. 92 kW.  
Tel. 8 625 57 857. Rokiškis

• Pakaitinimo žvakių relę. 
Restauruota, veikianti. Nuo 3 
serijos, Bmw E46. 2 l., 110 kW, 
2002 m. Tinka ir 2 l., E90, E91. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 629 63 403. 
Kupiškis
• 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 
matmenų 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 pavarų dėžė).  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• VW Golf sankabos komplektą, 
2001 m., 1,9 l, 66 kW.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Televizorių Philips. Kineskopinis. 
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis

Brutaliausi ir keisčiausi brakonierių naudoti įrankiai
Aplinkos apsaugos depar-

tamento pareigūnai iš bra-
konierių paima įvairiausių 
draudžiamų žvejybos ir me-
džioklės įrankių. O kai kurie 
įrankiai – tikrai archajiški.

Vadinamieji metaliniai 
ežiai padangoms pradurti dau-
giausia žinomi iš filmų, bet 
jais naudojasi ir brakonieriai, 
tik kiek supaprastintais. Pa-
nevėžio aplinkosaugininkai 
paėmė ne vieną savadarbį ežį, 
pagamintą iš medinių lentų ir 
vinių. Planuodami nelegalią 
žvejybą ar medžioklę, brako-
nieriai taip bando sustabdyti 
aplinkosaugininkus.

Dažniausia brakonierių 
naudojama draudžiama žve-
jybos priemonė – statomieji 
tinklai ir ežerinės gaudyklės 
(venteriai). Tinklais  ir ežeri-
nėmis gaudyklėmis padaroma 
didelė žala gamtai, nes jais ga-
lima pagauti daug žuvų. Todėl 
žvejojantiems tokiais būdais 
taikomos ne tik baudos, bet ir 
skaičiuojama gamtai padaryta 
žala.

Aplinkosaugininkai paste-
bėjo, kad brakonieriai naudoja 
ne tik statomuosius tinklus, 
bet ir bučius, skirtus vėžiams 
gaudyti. Pažeidėjai, į tokius 
bučius pribėrę masalo, gaudo 
žuvis, pasitaikė net gaudančių 
ungurius.

Nors povandeninė žvejyba 
povandeninės žvejybos šau-
tuvu yra leidžiama, atsiranda 
piktnaudžiaujančių. Aplinko-
saugininkai yra sulaikę pažei-
dėjų šaudančių į žuvis iš plau-
kiojimo priemonės.

Vienas iš itin archajiškų 
draudžiamų žvejybos įrankių 
– žeberklas. Juos brakonieriai 
mėgsta žuvų neršto metu, kai 
jos praranda budrumą ir yra 
labiau pažeidžiamos.

Prieš kelerius metus Ute-
nos aplinkosaugininkai buvo 
sulaikę asmenį, pardavinėju-
sį spąstus lydekoms gaudyti. 
Brakonierius užtaiso metali-
nius spąstus, pririša ant paga-
liuko, įdeda masalo ir pastato 
juos vandens telkinio pakran-

tėje tarp vandens augmenijos. 
Praplaukianti žuvis bando pa-
sivaišinti ir spąstais sugauna-
ma už galvos ar žiaunų.

„Asmuo nusipirko spąstų 
lydekoms gaudyti  iš užsienio 
gamyklos ir pradėjo pardavi-
nėti internetu. O mes užsakė-
me visus jo turimus spąstus. 
Kai pardavėjas atidarė auto-
mobilio bagažinę ir parodė 
gražiai supakuotus spąstus, 
mes jam prisistatėme ir paro-
dėme pažymėjimus, paaiški-
nom, kad tai yra draudžiami 
ne mėgėjų žvejybos įrankiai. 
Pažeidėjui tai buvo nemaloni 
staigmena. Surašėme proto-
kolą, konfiskavome spąstus ir 
daugiau tokių įrankių skelbi-
muose aptikti neteko“, – sako 
Utenos gyvosios gamtos ap-
saugos inspekcijos viršininkas 
Almantas Vaičiūnas.

Kalbant apie draudžiamus 
medžioklės įrankius, vieni 
brutaliausių – kilpos ir spąstai, 
skirti gaudyti už galūnių.

A. Vaičiūnas pabrėžia, kad 
kilpoje gyvūnas  patiria bai-
sias kančias. „Žvėrelio pri-
gimtis tokia, kad kai kažkas 
gyvūną laiko, jis bando spruk-
ti. Kai laukiniam gyvūnui ant 
kaklo užsineria kilpa, jis prie-
šinasi. Norėdamas išsilaisvin-

ti, gyvūnas blaškosi, sukasi 
ratais, kol pasikaria“, – teigia 
aplinkosaugininkas. 

Spąstai, kurie yra skirti gy-
vūnus gaudyti už galūnių, dar 
vienas žiaurumo pavyzdys, 
nes jais „medžiojant“ neužti-
krinama staigi gyvūno žūtis. 
Buvo ir tokių atvejų, kad pa-
gautas gyvūnas nusigraužė 
koją, kad galėtų išsilaisvinti.

Tiesa, yra būdų, su kuriais 
aplinkosaugos pareigūnai su-
siduria itin retai – tai žvejyba 
elektros prietaisais.

Biržų aplinkosaugininkas 
Artūras Griška pasakoja kartą 
pagavęs brakonierius, turėju-
sius į ritę suvyniotą kilometro 
ilgio kabelį. „Žvejojant“ aukš-
tos įtampos elektros srove, 
žūsta visa vandens gyvūnija: 
žuvys, vėžiagyviai, sraigės, 
planktonas, netgi augmenija. 
Upės atkarpa, kur pasidarbuo-
ja tokie „elektrikai“, iš esmės 
miršta keleriems metams.

Naivu tikėtis, kad brakonie-
riai suvokia, kokią milžinišką 
žalą padaro vandens telkinio 
ekosistemai, bet baudžiamoji 
atsakomybė ir laisvės atėmi-
mas iki 2 metų tikrai atgraso“, 
– priduria A. Griška.

Aplinkos apsaugos
departamento inform.

Naudotų lengvųjų 
automobilių rinka 
smuko 25,7 proc.

Praėjusiais metais į Lie-
tuvą įvežta ir įregistruota 
147,1 tūkst. naudotų len-
gvųjų automobilių – 25,7 
proc. mažiau nei 2019 me-
tais.

Vidutinis jų amžius sie-
kė 10,9 metų. Dyzelinių au-
tomobilių dalis sudarė 67,1 
proc. (2019 metais – 69,1 
proc.), pranešė bendrovė 
„AutoTyrimai“, remdamasi 
„Regitros“ duomenimis.

Pernai iš viso atlikta 208, 
3 tūkst. naudotų lengvųjų au-
tomobilių savininkų keitimų 
– 20,7 proc. mažiau ne 2019 
metais. Vidutinis savininką 
pakeitusių automobilių am-
žius buvo 14,4 metų.

Vien gruodį šalyje pirmą 
kartą įregistruoti 9683 nau-
doti lengvieji automobiliai 
– 42,5 proc. mažiau nei 2019 
gruodį. Daugiausiai įregis-
truota „Volkswagen“, BMW 
ir „Audi“ markių automobi-
lių.

BNS inform.
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Sausio 22-oji, 
penktadienis, 

4 savaitė
Iki Naujųjų liko 343 dienos

Saulė teka 8.27 val., 
leidžiasi 16.35 val. 

Dienos ilgumas 8.08 val. 
Mėnulis – priešpilnis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Savo vardadienius šiandien 

švenčia: Anastazas, Anastazija, 
Asta, Aušrius, Nastas, Nastazija, 
Nastė, Nastys, Vincas, Vincenta, 

Vincentas, Vincentina, Vincė, 
Skaistė.

Rytoj:  Algimantas, Galigedas, 
Galigedė,Galimantas, Galimantė, 

Galimina, Galiminas, Gundas, 
Gundė, Ildefonsas, Raimundas, 

Ramojus.
Poryt: Artūras, Felicija, Bukanta, 

Bukantas, Galvilas, Galvilė, 
Guntilda, Mažvydas, Šarūnas, 

Vilgaudas.

Dienos citata
„Žmogus, kuris pavydi visam 
pasauliui, visada bus vargšas“ 

(Stendalis)

Šiandien 
pasaulio istorijoje 

1901 m. mirė 63 metus val-
džiusi Anglijos karalienė Viktorija 
(Victoria). Ji yra ilgiausiai pasau-
lyje valdžiusi karalienė. Jai taip 
pat tenka ketvirtoji vieta tarp visų 
ilgiausiai valdžiusių pasaulio mo-
narchų.

1905 m. per „kruvinąjį se-
kmadienį“ caro armija Sankt Pe-
terburge susidorojo su demons-
trantais ir nukovė 500 darbininkų.

1922 m. mirė popiežius Be-
nediktas XV, tikrasis vardas Dža-
komas de la Čieza. Nuo 1914 
metų daugiausiai laiko jis skyrė 
tarpininkavimui Pirmajame pa-
sauliniame kare.

1968 m. virš Grenlandijos su-
dužo JAV bombonešis „B-52“ su 
vandeniline bomba.

1972 m. Didžioji Britanija, Da-
nija, Airija ir Norvegija pasirašė 
sutartį dėl prisijungimo prie Eu-
ropos ekonominės bendrijos.

1980 m. Sovietų Sąjungoje 
suimtas, nušalintas nuo visų ei-
namų pareigų bei iš Maskvos į 
Gorkį ištremtas disidentas, fizikos 
mokslų daktaras Andrejus Sacha-
rovas.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1921 m. Kaune įsteigtas Vytauto 
Didžiojo karo muziejus.

Post scriptum
Kartais ir karvė kiškį paveja.

Cukinijų blynai su varške
Ingredientai:
• Dvi cukinijos 
• dvi skiltelės česnako
• kiaušinis.
• 5 v. š. miltų.
• 0,5 a. š. druskos
• 0,25 a. š. pipirų
• 100 g varškės
• 8 saulėje džiovinti pomidorai 
• Alyvuogių aliejus

Gaminimas:
Stambia tarka sutarkuokite cukinijas ir per marlę nuspauskite kiek įmanoma daugiau 
skysčio – spauskite stipriai, kad cukinija liktų kuo sausesnė. Tuomet varškės sūrį ir sau-
lėje džiovintus pomidorus supjaustykite smulkiais kubeliais. Į dubenį sudėkite tarkuo-
tą cukiniją, tarkuotą česnaką, įmuškite kiaušinį, sudėkite miltus, druską, pipirus, varškės 
sūrį ir saulėje džiovintus pomidorus. Viską gerai išmaišykite. Keptuvėje įkaitinkite aliejų, 
blynelius formuokite į keptuvę dėdami po didelį šaukštą paruoštos masės. Kepkite ant 
vidutinės ugnies po 4–5 minutes iš abiejų pusių, kol blyneliai gražiai apskrunda. Iškepu-
sius blynelius dėkite ant popierinių rankšluosčių – taip pašalinsite nereikalingas riebalų 
perteklius.

LAISVALAIKIUI

2021 m. sausio 15 d. kryžiažodžio atsakymai: 
Vertikaliai: Gediminas. Adaksas. Botičelis. Ieva. Tarkovskis. Kurka. Nitas. Seansas. Sarmata. GAZ. 
Sialis. Sikomoras. Oda. UAB. Ripka. Anga. Miastenija. TIR. Slëpsnis. Nuokana.
Horizontaliai: Elbrusas. Reziumė. Ištaka. Kaip. Angobas. Sn. Etna. Orti. Aulais. Ries. Irt. APN. Askas. 
Skin. Osas. Aju. Rio. AO. Akis. Mada. Sek. Alanta. Þavinti. GIN. Sas. Asmara.
Pažymėtuose langeliuose: Marčios duona.

Vakcinacijos nuo COVID-19 pažanga 
šalies savivaldybėse skiriasi

Kai kuriose savivaldybė-
se konkrečios prioritetinės 
grupės vakcinacija prasi-
deda anksčiau nei likusio-
je šalies dalyje, trečiadienį 
pranešė Sveikatos apsaugos 
ministerija.

Jos teigimu, taip nutinka 
dėl to, jog vakcinavimo dieną, 
atlikus antikūnų testą, paaiš-
kėja, kad atėjusieji skiepytis 
jau yra persirgę COVID-19, 
numatytą vakcinavimo dieną 
asmuo negali atvykti ar atsisa-
ko skiepytis.

Taip pat ministerija atkrei-
pia dėmesį, kad savivaldybių 
sudaromų rezervinių asmenų 
sąrašai (pagal prioritetines 
grupes) yra skirtingos apim-
ties, be to, skiriasi savivaldy-
bių gyventojų skaičius ir kon-
krečios prioritetinės grupės 
tam tikroje savivaldybėje dy-
dis.„Dėl minėtų priežasčių sa-
vivaldybės, pabaigusios skie-
pyti vieną prioritetų grupę, 
pereina prie kitos taip, kaip 
nurodyta ministro įsakyme“, – 
rašoma pranešime.

„Kiekviena savivaldybė, 
įvertinusi savo technines, 
žmogiškųjų išteklių, priori-

tetinių grupių dydžių ir kitas 
aplinkybes, vakcinavimo pro-
cesą organizuoja taip, kad jis 
atitiktų konkrečios savival-
dybės poreikius“, – teigiama 
jame.

Anot ministerijos, savival-
dybėms pristatomi COVID-19 
vakcinos kiekiai priklauso nuo 
iš anksto pateikto vakcinų do-
zių poreikio prieš kiekvienos 
siuntos pristatymą.

Sveikatos apsaugos minis-
terija teigia nuolatos stebin-
ti savivaldybių vakcinacijos 
pažangą ir, planuodama kitos 
savaitės paskirstymą, įverti-
nusi pažangą, vakcinas skirsto 
taip, kad būtų užtikrinta kuo 
tolygesnė pažanga visoje Lie-
tuvoje.

SAM primena, kad šiuo 
metu naudojama „BioNTech“ 
ir „Pfizer“ vakcina ją atšil-
džius galioja penkias dienas, 
vakcinai taikoma sudėtinga 
„šalčio kelio“ logistika.

Lietuvos gaunamas „BioN-
Tech“ ir „Pfizer“ bei „Moder-
na“ vakcinų kiekis yra nedi-
delis, todėl svarbu, kad nei 
viena vakcinos dozė nebūtų 
sugadinta.

BNS inform.

Metinė defliacija Lietuvoje gruodį – mažiausia Baltijos šalyse
Suderinta metinė defliacija 

Lietuvoje gruodį buvo mažiau-
sia Baltijos šalyse, skelbia Eu-
rostatas.

Lietuvoje defliacija siekė 0,1 
proc., Latvijoje – 0,5 proc., o Es-
tijoje – 0,9 proc., rodo Europos 
Sąjungos (ES) statistikos tarnybos 

duomenys. ES kainos per metus 
padidėjo vidutiniškai 0,3 proc., o 
vien euro zonoje – mažėjo 0,3 proc.

BNS inform.

„Swedbank“ mažina šių metų šalies 
BVP prognozę iki 2,7 proc.

„Swedbank“ sumažino 
šių metų Lietuvos ben-
drojo vidaus produkto 
(BVP) augimo progno-
zę iki 2,7 proc., tačiau 
mano, kad 2022 metais 
jis paspartės iki 4,2 pro-
cento.

Pernai lapkritį „Swed-
bank“ jau mažino 2021-ųjų 
ūkio augimo prognozę iki 4 
proc. (rugpjūtį skelbė, kad 
jis sieks 4,9 proc.). 

„Swedbank“ vyriausia-
sis ekonomistas Nerijus 

Mačiulis teigia, kad dėl 
laiku nesuvaldytos antro-
sios pandemijos bangos 
Lietuvos ekonomikos atsi-
gavimas šiek tiek vėluos, 
tačiau perspektyvos išlieka 
teigiamos.

Priešingai nei 2020-ųjų 
pavasarį, gyventojų lūkes-
čiai beveik nesuprastėjo, ir 
daugelis jų metų sandūroje 
matė šviesesnes šalies eko-
nomikos bei savo asmeni-
nes finansines perspekty-
vas.

BNS inform.
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Sausio 22 d. Naktį -1

Dieną 2
P, 
5-10 m/s

Kai kur plikledis.

Sausio 23 d. Naktį 1
Dieną 4

PR,
3-8 m/s

Sausio 24 d. Naktį 3
Dieną 4

P, 
3-8 m/s

Vietomis rūkas.

Sausio 25 d. Naktį 0
Dieną 1

PV,
3-8 m/s

Orų prognozė sausio 22-25 d.

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

Kai leis COVID-19 situacija, toliau į mokyklas 
grįš abiturientai, pradinukai

Nuo ketvirtadienio mo-
kykloms atveriant duris 
moksleiviams, patiriantiems 
sunkumų mokytis namuose, 
toliau gerėjant epidemiolo-
ginei situacijai į mokyklas 
galės grįžti pradinukai ir 
dvyliktokai, sako švietimo, 
mokslo ir sporto ministrė 
Jurgita Šiugždinienė.

„Taip, yra prioritetinės 
grupės ir, man atrodo, visi 
suprantame, kad mokykla yra 
prioritetinė sritis. Ir mes tikrai, 
jei turėsime galimybes, tą pa-
darysime. Jeigu leistų epide-
miologinė situacija, prioritetą 
teiktumėme pradinukams ir 
abiturientams“, – per spaudos 
konferenciją sakė ministrė.

J. Šiugždinienė pabrėžė, 
kad Vyriausybė turi parengtus 
planus dėl ugdymo atnauji-
nimo, kad situacija „nepasi-
tiktų netikėtai“, tačiau kon-
kretūs terminai, kada leisti 
grįžti skirtingoms grupėms į 
mokyklas, priklausys nuo epi-
demiologinės situacijos ir Vy-
riausybės sudarytos ekspertų 
grupės rekomendacijų.

„Pasitikime mūsų nepri-
klausoma ekspertų taryba, 
kuri ir sprendžia dėl epide-
miologinės situacijos, ir ar 
turėsime, nuo kada turėsime 

galimybę sugrįžti į mokyklas. 
Tai labai priklausys ir nuo tes-
tavimo apimčių“, – sakė ji.

Ministrė pabrėžė, kad nors 
pakeitimai dėl socialinės ri-
zikos šeimų ir kai kurių kitų 
moksleivių grįžimo į moky-
klas įsigalioja nuo ketvirta-
dienio, apie tokius planus 
savivaldybės buvo informuo-
jamos dar gruodį, tad turėjo 
laiko tam pasiruošti.

J. Šiugždinienė tvirtino, kad 
su Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija parengtas algoritmas, 
kaip reikėtų atpažinti vaikus, 
kuriems sekasi sunkiau mokytis 
nuotoliniu būdu. Į šį procesą bus 
įtraukti klasės auklėtojai bei mo-
kyklų vaiko gerovės komisijos. 
Jie, pasak ministrės, ir nuspręs, 
ar vaikui būtina pagalba ir kokia 
ji turėtų būti.

„Ar tiesiog padėti namuose 
galbūt prisijungti prie progra-
mų, užtikrinti, kad yra interne-
tinis ryšys, o galbūt reikia pa-
kviesti vaiką atvykti į mokyklą 
ir saugiai, saugioje aplinkoje 
prisijungti prie nuotolinių pa-
mokų (...) Savivaldybių admi-
nistracijų sprendimas – kaip 
jos organizuos pavėžėjimą, 
kas budės tuo metu mokyklo-
se. Bet tai vyksta ir dabar“, – 
sakė ministrė.

J. Šiugždinienė priminė, 

kad dalis įstaigų veikia ir šiuo 
metu, nes turi užtikrinti, pa-
vyzdžiui, medikų, policijos ar 
kitų darbuotojų vaikų ugdy-
mą, tad nauja tvarka neturėtų 
būti staigmena. 

Vis dėlto ministrė patikino, 
kad vaiko gerovės komisijos 
galės rinktis spręsti dėl moks-
leivių ir vėliau, nebūtinai jau 
nuo ketvirtadienio.

„Tikrai kartu dirbome ilgą 
laiką, nuo gruodžio mėnesio, 
tai čia nėra sprendimas, kuris 
priimtas vakar ar šiandien, 
savivaldybės informuotos, su 
jomis derinti šie klausimai 
(...). Nereikia galbūt rytoj ryte 
organizuoti vaiko gerovės ko-
misijos, nes esmė šito sprendi-
mo – kad mes pastebėtumėme 
tuos vaikus“, – tikino ji.

Vyriausybė trečiadienį su-
švelnino karantino suvaržy-
mus ir leido į mokyklas grįž-
ti visų klasių moksleiviams, 
kurie patiria sunkumų mo-
kantis iš namų. Vyriausybės 
vertinimu, papildomos kon-
sultacijos, motyvacija ar ap-
rūpinimas įranga ir internetu 
reikalingas maždaug 25 tūkst. 
šalies mokinių, maždaug pu-
sei jų skirtas nemokamas mai-
tinimas, tai privalės užtikrinti 
savivaldybės ir mokyklos.

BNS inform.

Laikinai sustabdyta sutartis su bendrove 
„Sotus derlius“ dėl COVID-19 vakcinos išvežimo

Ekstremalių sveikatai 
situacijų centras (ESSC) 
laikinai sustabdė sutartį 
dėl COVID-19 vakcinos iš-
vežimo su bendrove „Sotus 
derlius“.

„Įvertinus aplinkybes, 
ESSC šiuo metu laikinai su-
stabdė sutarties vykdymą. 
Yra sudaryta ekspertų komi-
sija ištirti paskutiniam atve-
jui, kai buvo nustatyti tem-
peratūrų svyravimai išvežant 

vakcinas“, – BNS trečiadienį 
sakė Sveikatos apsaugos mi-
nisterijos atstovas spaudai Vy-
tautas Beniušis.

„Dabar laukiama ekspertų 
išvadų ir bus sprendžiama, ar 
sutartis bus vykdoma toliau“, 
– teigė jis.

Apie laikinai sustabdytą 
462 tūkst. eurų vertės sutartį 
pranešė LRT Radijas.

Praėjusią savaitę Kauno ir 
Panevėžio regionuose skiepi-
jimas vienos siuntos „BioN-

Tech“ ir „Pfizer“ vakcina 
buvo laikinai sustabdytas, 
nes transportuojant vakciną 
galėjo būti neužtikrinta rei-
kiama temperatūra.

Siuntoje buvo beveik 4,7 
tūkst. vakcinos dozių.

Anot V. Beniušio, „Sotus 
derlius“ yra laimėjusi ESSC 
konkursą vakcinos išve-
žimui, tačiau šią vakcinos 
siuntą gabeno subtiekėja – 
įmonė „Radusa“.

BNS inform.

Per pandemiją streso lygis augo, 
bet savižudybių skaičius šiek tiek mažėjo

Per koronaviruso (CO-
VID-19) pandemiją visuo-
menės streso lygis išaugo 
apie du kartus, bet bendras 
savižudybių skaičius mažes-
nis nei per tą patį laikotarpį 
prieš metus.

Tokius duomenis Seimo 
Sveikatos reikalų komitete 
trečiadienį pristatė Sveikatos 
apsaugos ministerijos Psichi-
kos sveikatos skyriaus vedėjas 
Ignas Rubikas.

„Visuomenės streso lygis 
Lietuvoje išlieka padidėjęs 
apie du kartus, palyginti su 
laikotarpiu iki pandemijos. 
Iki jos stresą jautė iki 14 proc. 
visuomenės, o prasidėjus pan-
demijai pačioje pradžioje tas 
skaičius kilo net ir tris kartus ir 
nuo tol laiko jis tik mažėja, ką 
galima sieti su tam tikru prisi-
taikymu prie situacijos ir nea-
pibrėžtumo mažėjimu“, – sakė 
I. Rubikas.

Sveikatos apsaugos minis-
terija remdamasi „Baltijos tyri-
mų“ duomenimis nurodo, kad 
iki pandemijos stresą jautė 14 
proc., o prasidėjus pandemijai 
26–48 proc. populiacijos.

Taip pat Valstybinių ligo-
nių kasų duomenys rodo, kad 

pandemijos metu apie 10 proc. 
daugiau asmenų kreipiasi į gy-
dymo įstaigas dėl depresijos, 
nerimo ir reakcijos į didelį stre-
są sutrikimų.

Vilniaus universiteto (VU) 
Psichotraumatologijos tyrimų 
centro tyrimas rodo, kad 49 
proc. tiriamųjų jautėsi viduti-
niškai ar smarkiai paveikti ap-
ribotų kontaktų su artimaisiais, 
46 proc. apklaustųjų psicholo-
ginė gerovė buvo žema.

To paties tyrimo duomeni-
mis, COVID-19 pandemijos 
metu besijaučiantys vieniši 
žmonės beveik 2,5 karto daž-
niau turėjo savižudiškų minčių 
nei likusi populiacija, tačiau 
bendras savižudybių skaičius 
nesikeitė.

„Apie pusė visų tiriamųjų 
jautėsi  vidutiniškai arba smar-
kiai paveikti apribotų kontaktų 
su artimaisiais, apie pusės ap-
klaustųjų psichologinė gerovė 
buvo žema. Čia yra vasaros 
metu VU Psichotraumatologi-
jos tyrimo centro atliktas ty-
rimas, to paties tyrimo metu 
buvo atrasta, kad žmonės, kurie 
jautėsi vieniši CIVID-19metu, 
turėjo apie du su puse karto 
daugiau savižudiškų minčių ir 
tai tam tikra rizika“, – pažymė-

jo I. Rubikas.
Tačiau savižudybių statisti-

ka, anot jo, pakankamai įvairi-
alypė, pandemijos pradžioje jų 
net sumažėjo.  „Pirmosios ban-
gos metu mes matėme santykinį 
sumažėjimą, palyginti su 2019 
metais, tai gali būti siejama 
su vadinamuoju mobilizacijos 
efektu, kai krizės akivaizdoje 
žmonės susiima ir neatlieka tų 
veiksmų, kurie išryškėjo praė-
jus mobilizacijos etapui, tą mes 
matome birželio, liepos ir rug-
pjūčio mėnesiai, vasaros metu 
savižudybių skaičiai pralenk 
praėjusių metų skaičius“, – kal-
bėjo SAM atstovas.

„Bet praėjusių trijų mėne-
sių rezultatai, ypač lapkričio 
mėnesio duomenys rodo, kad 
situacija, galima sakyti, norma-
lizavosi ar priartėjo prie praėju-
sių metų situacijos, o lapkričio 
mėnesį sumažėjo tie skaičiai 
ir kovo–lapkričio savižudybių 
skaičius yra mažesnis nei pra-
ėjusių metų tuo pačiu laikotar-
piu“, – sakė I. Rubikas.

Pateikiamais duomenimis, 
2019 metais iki lapkričio mė-
nesio šalyje buvo fiksuotos 597 
savižudybės, 2020 metais per 
tą patį laikotarpį – 556.

BNS inform.

Pratęstas per karantiną baigusių galioti 
pradedančiųjų vairuotojo pažymėjimų galiojimas

Pratęstas per karanti-
ną baigusių galioti pra-
dedančiųjų vairuotojo 
pažymėjimų galiojimas, 
pranešė valstybės įmonė 
„Regitra“.

Šie vairuotojo pažymėji-
mai galios karantino metu ir 
dar 45 dienas po jo pabaigos.

Anot įmonės, toks pakeiti-
mas aktualus tiems, kurie ne-
turėdami dviejų metų vaira-
vimo patirties pažeidė Kelių 
eismo taisykles ir turi baigti 
papildomus mokymus.

Įprastai šiuos mokymus 
vairavimo mokykloje rei-
kia pabaigti per vienus me-

tus nuo pažeidimo padarymo 
dienos ir tik tuomet galima 
pasikeisti pradedančiojo vai-
ruotojo pažymėjimą į 10 metų 
galiojantį.

„Susisiekimo ministerija 
pratęsė papildomų mokymų 
baigimo terminą, tad logiš-
ka pratęsti ir pradedančiųjų 
vairuotojo pažymėjimų ga-
liojimą. Tokiu būdu šie asme-
nys nepraras teisės vairuoti, 
kadangi jie turės papildomo 
laiko pabaigti šiuos mokymus 
ir užsisakyti naują vairuotojo 
pažymėjimą. Beje, pasikeisti 
vairuotojo pažymėjimą gali-
ma paprasčiausiai internetu“, 
– pranešime cituojamas „Re-

gitros“ generalinio direkto-
riaus pavaduotojas Saulius 
Šuminas.

Įmonė primena, kad prade-
dantieji vairuotojai, kuriems 
terminas baigti papildomus 
mokymus baigiasi karantino 
metu, šiuos mokymus galės 
baigti per 30 kalendorinių 
dienų jam pasibaigus.

„Regitros“ teigimu, prade-
dantieji vairuotojai pasikeisti 
vairuotojo pažymėjimą į il-
galaikį gali tiesiog internetu. 
Įmonė informaciją apie pa-
baigtus papildomus moky-
mus iš vairavimo mokyklų 
gauna automatiškai.

BNS inform.
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Maskva negali trukdyti NATO plėtrai
Rusija negali spręsti, ar 

kuriai nors šaliai jungtis prie 
NATO, nes tai pačių valstybių 
ir Aljanso santykių klausimas, 
pirmadienį sakė NATO genera-
linis sekretorius Jensas Stolten-
bergas.

„Suverenios šalys turi turėti su-

verenią teisę rinktis kelią“, – sakė 
jis per „Jaunimo ir lyderių susiti-
kimą“, kalbėdamas apie valstybių 
norą stoti į NATO.

„Rusija neturi teisės bandyti 
kištis ar blokuoti, stabdyti suvere-
nios valstybės stojimą į NATO“, – 
pažymėjo jis.

Pasak Aljanso vadovo, tokius 

sprendimus turi priimti pačios 
valstybės ir NATO sąjungininkės.

„Sakartvelas nori tapti NATO 
nariu. Ir ne Rusijai stabdyti [šį 
procesą]. Ar Sakartvelas nori tapti 
NATO nariu, spręsti Sakartvelui ir 
NATO sąjungininkėms, tik jiems“, 
– pridūrė jis.

BNS inform.
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ANEKDOTAI
Paprastas verslininkas nuo 

oligarcho skiriasi tuo, kad 
pirmasis stengiasi užsiimti 
vietą po saule, o antrasis – virš 
saulės.

***
Vakarienė – tai nostalgija 

pietums.
***
– Man porą juodų 

pėdkelnių, panele.
– Jums kokio dydžio?
– Ką aš žinau. Jokio 

skirtumo iš esmės. Mes tik iki 
banko paėjėsim.

***
Skelbimas parduotuvėje: 

„Gaminant šiuos koldūnus 
gyvūnai nenukentėjo“.

***
Jis įpjaustė bulvių, įbėrė 

druskos ir pastatė akvariumą 
ant viryklės.

***
Influenseriams – Jėzus 

kažkada pradėjo viso labo nuo 
dvylikos sekėjų.

***
Rinkimų biuletenyje Petras 

nupiešė skalbimo mašiną. 
Mat tik ji iš visų jam žinomų 
politikų yra įvykdžiusi savo 
programą.

***
Muilo fabriko sargas 

apsiputojęs įrodinėjo, kad jis 
nevagia. 

***
Vaikystė baigėsi tuomet, 

kai Petriuko tėvai pradėjo nuo 
jo slėpti alkoholį ir cigaretes.

***
Marketingas – tai menas 

BUITINĖ TECHNIKA

Sukiojasi plikas narcizas 
prieš veidrodį:

– Visi žmonės kaip 
žmonės, o aš – toks gražus...

***.
Eina turistas per mišką. 

Susitinka mešką. Meška 
klausia:

- Kas tu?
- Turistas...
- Netiesa! Aš esu turistas, 

o tu - turisto pusryčiai...
***
Moteris užeina į kilimų 

parduotuvę:
– Norėčiau kokio nors 

girtuoklis!
– Tėti, bet ten tik du 

medžiai...
***
– Kodėl tu kasmet perki vis 

naują dirbtinę eglutę?
– O aš neperku. Prisimink, 

kad prekes per 14 dienų 
galima grąžinti į parduotuvę. 
Tik nepamiršk kasos čekį 
išsaugoti.

***
– Atleiskite, ar už marsiečio 

nužudymą sodina?
– Tikrai taip. Tiesiai į 

psichiatrinę ligoninę.
***
Skambina draugelis 

chemikui:
– Klausyk, ką tu dabar 

klausai?
– Šokančių molekulių 

chorą.
– Čia nauja grupė tokia?
– Nea, laukiu, kada 

arbatinukas ims švilpti.
***
Įdomiame darbe ir sapnai 

įdomūs.
***
Santechniko Petraičio 

žmona niekaip nepriprašė 
vyro per mėnesį sutaisyti 
lašantį čiaupą virtuvėje. 
Teko oficialiai išsikviesti... 
santechniką Petraitį.

***
Jei mūsų šalis ratifikavo 

tarptautinę sutartį, 
draudžiančią kankinimus, 
tai kodėl mes vis dar 
pirmadieniais einame į darbą?

***

dvi prekes iškišti už vienos 
kainą ten, kur jų apskritai 
niekam nereikia.

***
Jei valstybė sugalvotų 

reguliuoti smėlio kainas 
Sacharoje, už kokių 10 m. ten 
garantuotai neliktų smėlio.

***
Vyras moko žmoną:
– Klausyk, aš labai 

pavargau, kas beskambintų, 
sakyk, kad manęs nėra namie.

Po kurio laiko suskamba 
telefonas. Žmona sako:

– Klausyk, negaliu, vyras 
namie.

Vyras iš kito kambario:
– Gi prašiau sakyti, kad 

manęs nėra namie!
– O čia ne tau skambino!
***
Labai inteligentiška 

šeima. Tėtis – Pianistas, 
mama – Smuikininkė, sesuo 
– Balerina. Jie savo pravardes 
gavo labai seniai, kai pirmą 
kartą sėdėjo kalėjime.

***
Berniukas žiūri 

Naujametinę programą per 
televizorių. Mamai jis sako:

– O kai mes darželyje 
rėkiam, tai mus bara...

***
Gyvenimas – sukčius. Kai 

jau manai, kad visi koziriai 
tavo rankose, jis staiga ima 
žaisti šachmatais.

***
– Petriuk, kas tau 

labiausiai patinka mokykloje?
– Skambutis.

kilimo vaikų kambariui, kuo 
praktiškesnio. Gal galėtumėte 
ką nors patarti?

– O kiek vaikų turite?
– Šešis.
– Na, praktiškiausia būtų 

kambarį asfaltuoti...
***
Prestižinė užmiesčio 

gyvenvietė. Vienas „naujasis 
lietuvis“ šaukia kitam iš 
balkono:

– Klausyk, biče, tavo 
uošvienė įkrito į mano baseiną 
su krokodilais!

– Na ir kas? Tavo 

krokodilai, tu juos ir gelbėk...
***
Teisėjas po nuosprendžio 

paskelbimo guodžia 
pasmerktąjį:

– Nesijaudinkite, atsėdėsite 
iki gyvos galvos, o tada jau 
žiūrėsime...

***
Vienas žmogelis taip 

nekentė savo žmonos katino, 
kad nutarė juo atsikratyti. 
Taigi kartą po darbo jis paėmė 
vargšą gyvūnėlį, nuvežė 
į miesto centrą ir paliko. 
Na, grįžta žmogelis visas 
laimingas, įeina pro duris 
ir prie kojų jam pradeda 
glaustytis katinas. Na taip 
kartojosi kasdien ir nors 
žmogelis vis nuveždavo katiną 
toliau, nespėdavo pirmiau už 
jį grįžti namo. Po savaitės, 
neiškentęs, kad katinas vis 
grįžta namo, nuvežė jį kelis 
kilometrus už miesto, padarė 
kelis posūkius, pavažiavo dar 
toliau ir paleido katiną miške. 
Po 30 minučių žmogelis 
skambina savo žmonai:

- Mieloji, katinas namie?
- Na, taip, o ką?
- Pakviesk tą žvėrį prie 

telefono, aš pasiklydau!
***
Žiūri pro langą tėtis ir 

sūnus. Sūnus klausia:
– Tėti, paaiškink, kas yra 

girtuoklis?
Tėtis noriai moko sūnelį:
– Pažiūrėk, ten auga keturi 

medžiai. Jei kam atrodo, kad 
ten aštuoni medžiai – tas yra 

l Namų kvapai 
l Mako satino patalynė

l Rankšluosčiai
l Žvakidės, kvapnūs vaško lapeliai

M. K. Čiurlionio 1-2, Rokiškis

Ieškokite prekybos 
centruose!

BALDAI

• Puikios būklės kėdę su ratukais. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 623 05 235. 
Rokiškis
• Poroloną. Stovi nenaudojamas. 
1,60 x 2 m, 2 cm storio, gulimos 
markės porolonas. Puikiai tinkamas 
išgulėtai lovai, lengvai kerpamas. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis

• Garinis dulkių siurblys. 
Techniniai duomenys-šildytuvas: 
Nerūdijančio plieno, 18/10. Garo 
reguliavimas 5 pozicijų, iki 110 g/
min, 5 barai. Maksimali galia: 2600 
W, šildytuvo galia: 1100. Kaitinamo 
vandens bako talpa 0,7, įsiurbimo 
jėga ir galia: 22 kPa. Kaina 79 Eur. 
Tel. 8 616 07 141. Rokiškis
• Puikiai veikiančią skalbimo 
masiną Candy ( Italija ). 6 kg. A+A 
klasė. Kaina 85 Eur.  

Tel. 8 623 05 235. Rokiškis
• 95 litrų, elektrinį, Ariston vandens 
šildymo katilą. Nedaug naudotas. 
Kaina 65 Eur. Tel. 8 687 80 527. 
Rokiškis
• Elektrinius šildytuvus patalpoms 
šildyti. Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• Elektrinę viryklę su elektrine 
orkaite ir griliumi.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Naujus batus. Išparduodu. Turiu 
38, 39, 40 dydžio batų.  
Tel. 8 678 05 029. Rokiškis

• Naujus rankinukus, kainos 
įvairios. Tel. 8 678 05 029. 
Rokiškis
• Naujus, įvairius šalikėlius: 
spalvotus ir tinkančius gedului 
juodus. Kaina 7 Eur.  
Tel. 8 678 05 029. Rokiškis
• Mažai avėtus aulinukus. Išaugom. 
Vidpadis 18,5 -19 cm., bet 
gamintojas rekomenduoja 17 cm 
kojytei. Pašiltinti, bet jei didelis 
minusas gali būti šaltoka. Raudoni, 
atsparūs drėgmei, bet po balas 
braidyti netinka. Galit skambinti, 
rašyti SMS arba į el.paštą. Kaina 8 
Eur. Tel. 8 683 21 274.  
Rokiškis
• Batelius. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Mažai nešiotus aulinukus. 27 
dydis. Tamsiai violetinė spalva, 
vidus - purpurinis. Užsisega 
lipdukais. Lipdukai laiko gerai. 
Galite rašyti el.paštu, atsakau į 
SMS. Kaina 11 Eur.  
Tel. 8 683 21 274. Rokiškis
• Naujus, universalius, firminius, 
sportinius marškinėlius. Kaina 15 

Eur. Tel. 8 684 75 401.  
Rokiškis
• Dirbtinio kailio kailinukus. 42 
dydis, šilti. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Žieminius, vyriškus batai su 
kailiu. 44 dydis. Kaina 26 Eur.  
Tel. 8 658 42 153. Rokiškis
• Neavėtus batus. 40 dydžio. Balti, 
trumpi - 36 Eur, balti, ilgi- 9 Eur. 
Kaina 9 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Natūralaus kailio kailinius. 52 
dydis. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Savadarbę traktoriaus 
puspriekabę. 4.5 t., su dokumentais. 
Kita 5.8 t.,. dokumentai, 350 Eur. 
Tel. 8 687 53 853. Rokiškis
• Padangas T-40, priekinės. Kaina 5 
Eur. Tel. 8 620 55 819.  
Rokiškis
• T-40am priekio tiltą. Kaina 350 
Eur. Tel. 8 687 53 853.  
Rokiškis

• 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 maluną (kapoklinis). 
Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis


