
Nepriklausomas rajono laikraštis 2021 m. kovo 5 d., penktadienis Nr. 19 (795)

Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

2 p.

Daiva ir Vidmantas Kanopai „Metų vadovo“ apdovanojimo ceremonijoje.                                                                                         Žurnalo „Lietuvos sveikata“ nuotr.

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!

3 p.

4 p.

STT sulaikė Rokiškyje išrinkto Seimo nario 
Vidmanto Kanopos žmoną

2 p.

Žodžio laisvė: apie Toliatą ir tualetą 
ir kaip „atmatyti“360 tūkst. 
valstybės piliečių parašų

Erkės jau aktyvios: 
rokiškėnas parsinešė 
iš Jūžintų seniūnijos miškų

Kovo 2-ąją erkės Rokiškio rajone jau aktyvios ir 
pradeda tykoti sau grobio. Rokiškėnas ant drabužių 
jų rado pavaikščiojęs po Jūžintų spylinkės miškus, ne-
toli Meldučių kaimo.

Sutaupytos lėšos 
į valstybės biudžetą negrįžo:
jos skirtos rajono 
žmonių socialinėms 
reikmėms

Rokiškio VSB specialistei
įteiktas garbingas apdovanojimas

2 p.

4 p.

Skiepų skandalas 
Kamajuose: vakcinos
laukė susigrūdę
ankštose patalpose

Pagrindinės mokyklos 
problemoms spręsti 
reikia ne vienadienių 
pakišų, o esminių 
sprendimų
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Sutaupytos lėšos į valstybės biudžetą negrįžo: jos skirtos rajono žmonių socialinėms reikmėms
Sutaupytos socialinės pa-

ramos lėšos – ši frazė kelia 
daug aistrų ir insinuacijų. 
Ar apskritai galima, etiška 
jas taupyti, kur sutaupytos 
nukeliauja? Įsigilinus pa-
aiškėjo, kad taupant nenu-
kentėjo nė vienas sunkiai 
besiverčiantis rajono gyven-
tojas, o sutaupytos lėšos pa-
sitarnavom viso rajono žmo-
nių socialinėms reikmėms ir 
gerovei.

Koks taupymo
 procesas?
Norintis gauti socialinę 

pašalpą asmuo turi atitikti 
tam tikrus kriterijus. Atsi-
žvelgiant į juos, ir skiriama 
ši pašalpa. Kaip sakė rajono 
meras Ramūnas Godeliaus-
kas, metų pradžioje sunku 
prognozuoti, koks gali būti 
tokios paramos poreikis. Štai 
2020 m. buvo numatyta rajo-
no gyventojams išmokėti 3 
mln 175 tūkst. Eur socialinių 
pašalpų. Pavyko sutaupyti 
liūto dalį šios sumos: 2 mln 
24 tūkst. Eur.

Kaip taip nutiko? Skep-
tikai piktinsis, kad arba sa-
vivaldybės specialistai ne-
sugeba susiskaičiuoti savo 
rajono paramos gavėjų, arba 
taupant iš vargetos atėmė ir 
lazdą, ir maišelį.

Iš tiesų situacija kiek ki-

tokia: visi, kurie turi teisę 
gauti socialinę pašalpą, ją ir 
gauna. Niekas netaupo tokių 
žmonių sąskaita. O paramos 
lėšos susitaupė dėl Vyriau-
sybės sprendimų. Užimtumo 
tarnyba pusę metų ieškantie-
siems darbo mokėjo 200 Eur 
paramą. Tad nemažai tų, ku-
rie iki tol savivaldybės prašė 
socialinės pašalpos, kuri šiuo 
metu yra 140 Eur, pasirinko 
gauti didesnes išmokas ir 
užsiregistravo Užimtumo 
tarnyboje kaip ieškantieji 
darbo. Akivaizdu, kad dvie-
jų išmokų mokėti negalima. 
Tad tapę bedarbiais, socialiai 
remtini žmonės gavo per mė-
nesį 60 Eur daugiau. O so-

cialinėms pašalpoms skirtos 
lėšos buvo iki galo neišdalin-
tos. Va taip ir buvo sutaupyti 
tie 2 mln.

Negrąžino nė euro
į biudžetą
Ką daryti su sutaupytomis 

lėšomis? Rajono savivaldybė 
turi du galimus sprendimo 
būdus: arba grąžinti pinigus 
į šalies biudžetą, arba juos 
panaudoti kitoms socialinėms 
programoms. „Mes nieko 
niekam negrąžinom ir grąžin-
ti nesiruošiam“, – akcentavo 
meras. Toks elgesys būtų ne-
pateisinamas. 

Įdomu tai, kad tam, kam 
sugalvojusi, savivaldybė tų 

lėšų skirti negali. Yra aiš-
kiai apibrėžti kriterijai, kam 
galima tas lėšas paskirstyti. 
„Mes negalime lėšų paskirs-
tyti bet kam: tik socialinėms 
reikmėms. Ir tą darome labai 
atidžiai“, – sakė Socialinės 
paramos ir sveikatos skyriaus 
vedėjas Vitalis Giedrikas.

Ar tai tinkamai daroma, 
kontroliuoja Finansų minis-
terija. Rajono savivaldybė ką 
tik gavo jos išvadą. „Visas 
sutaupytas lėšas, iki paskuti-
nio euro, panaudojome tinka-
mai“, – sakė rajono meras R. 
Godeliauskas. Jis pabrėžia: 
tokios lėšos negali būti ski-
riamos, kaip kai kas bando 
eskaluoti, nei autobusų pirki-

mui, nei pirčių remontui. Tik 
socialinėms reikmėms.

Lėšų poreikis – didelis
„Ne vienas aplinkinis ra-

jonas neturi tokio didelio 
socialinių paslaugų spektro, 
kaip mūsų“, – pabrėžė me-
ras. Ne kiekvienas rajonas 
gali pasigirti turįs bent kelias 
įstaigas, kuriose gali saugų 
prieglobstį rasti smurtą paty-
ręs žmogus. „Kodėl mes šias 
paslaugas plėtojame? Kodėl 
esame suinteresuoti jas teikti 
savo rajone? Nes vežti į kitą 
rajoną ne taip paprasta. O jei 
ten krizių centre vietų nėra? 
Kita vertus, jei, tarkime, į kri-
zių centrą atvežama mama su 
vaikučiais, juk jie į mokyklą 
eina, mama dirba. Kaip jiems 
iš kito rajono pasiekti darbą, 
ugdymo įstaigas. O teikdami 
paslaugą savo rajone, gali-
me daug efektyviau padėti 
žmogui“, – pabrėžė meras. 
Ir tokių įstaigų, kurių neturi 
kai kurie kiti rajonai, yra ne 
viena: kad ir senelių globos 
namai, savarankiško gyveni-
mo namai...

Taigi investuoti, kad būtų 
išlaikyta ir esama paslaugų 
įvairovė, ir kokybė, ir plėtra, 
iš tiesų yra į ką. Ir grąžinti į 
šalies biudžetą tai, kas gali 
būti panaudota rajono žmonių 
gerovei, negalima.

Nuo šaligatvių 
iki remontų
Taigi, kur nukeliavo tie du 

milijonai? Viso tas lėšas gali-
ma paskirstyti pagal vienuoli-
ka socialinės apsaugos srities 
programų. Štai neįgaliųjų so-
cialinės integracijos progra-
mai buvo numatyti 258 tūkst. 
Eur. Iš jų 238,7 tūkst. skirti ra-
jono šaligatvių neįgaliesiems 
pritaikymui, jiems patogiems 
liftams, nuovažoms įrengti. 
Finansinės paramos, skirtos 
skurdui ir socialinei atskirčiai 
mažinti grafoje 283 tūkst. Eur, 
iš jų 191 tūkst. Eur skirti sub-
sidijoms už šildymą ir karštą 
vandenį socialiai pažeidžia-
moms grupėms. Vienkartinei 
paramai nelaimės ar ligos 
atveju skirta 22 tūkst., moki-
nių pavėžėjimui tėvų trans-
portu – 13 tūkst. Eur, paramai 
globėjams ir šeimynoms – 
59,6 tūkst. Eur.

Į socialinių paslaugų plėtrą 
investuota kiek daugiau nei 
milijonas Eur.

Už sutaupytas lėšas remon-
tuoti ir Obelių savarankiško 
gyvenimo namai. Socialinės 
paramos skyriaus Jūžintų pa-
dalinyje įrengtas liftas. „Tai 
ne prabangos, o licencijos 
teikti labai svarbias rajonui 
paslaugas klausimas“, – pa-
brėžė meras. 

Užs. 1262

Rajono savivaldybė į šalies biudžetą negrąžino nė vieno sutaupyto euro. Nebuvo nuskriaustas nė vienas socialinės 
paramos gavėjas.

STT sulaikė Rokiškyje išrinkto Seimo nario Vidmanto Kanopos žmoną
Specialiųjų tyrimų tar-

nyba (STT) dėl galimos 
korupcijos sveikatos ap-
saugos sektoriaus viešuo-
siuose pirkimuose sulaikė 
Šeškinės poliklinikos di-
rektorę Daivą Kanopienę 
ir Vilniaus klinikinės ligo-
ninės vadovą Narimantą 
Markevičių, BNS patvir-
tino informuoti šaltiniai. 
„Rokiškio Sirena“ bandė 
susisiekti su Seimo nariu 
Vidmantu Kanopa, bet jo 
telefonas buvo išjungtas. 

STT skelbia tirianti gali-
mus nusikaltimus „skirtingų 
sveikatos priežiūros įstaigų 

medicininės įrangos ir kitų 
medicinos priemonių viešuo-
siuose pirkimuose“.

Tiek Vilniaus klinikinė li-
goninė, tiek jos dalininkė sos-
tinės savivaldybė tvirtina kol 
kas neturinčios informacijos 
apie vadovo sulaikymą. 

„Oficialios informacijos 
mes kol kas neturime“, – BNS 
sakė Vilniaus mero atstovas 
spaudai Karolis Vaitkevičius.

„Aš galiu pasakyti, kad 
darbe nebuvo, o dėl sulaiky-
mo nežinau“, – BNS teigė 
Vilniaus miesto klinikinės li-
goninės direktoriaus patarėjas 
Vaidas Kukarėnas.

Su Šeškinės poliklinika 

BNS susisiekti nepavyko. 
STT informacijos apie su-

laikytuosius neteikia, daugiau 
žinių apie ikiteisminį tyrimą 
tarnyba ketina pateikti ke-
tvirtadienį vyksiančios trum-
posios spaudos konferencijos 
metu. Apie jos laiką ir vietą 
žadama pranešti vėliau. 

Ikiteisminiam tyrimui 
vadovauja ir jį organizuoja 
Generalinės prokuratūros Or-
ganizuotų nusikaltimų ir ko-
rupcijos tyrimo departamen-
to bei apygardų prokuratūrų 
Organizuotų nusikaltimų ir 
korupcijos tyrimo skyrių pro-
kurorų grupė.

Pirmieji apie D. Kanopie-

nės ir N. Markevičiaus sulai-
kymą pranešė televizijos ka-
nalas „Info TV“. Jų teigimu, 
taip pat sulaikytas ir medici-
nos įrangą tiekiančios bendro-
vės „Limeta“ vadovas. 

Viešai prieinamais duome-
nimis, šiai įmonei vadovauja 
Virginijus Domarkas.  

„Rokiškio Sirena“ prime-
na, kad Šeškinės poliklinikos 
direktorė Daiva Kanopienė 
pernai buvo išrinkta konkur-
se, skirtame sveikatos įstai-
gų vadovams, „Metų vado-
ve-2019“.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ, 

BNS

Dėkoja
Kiekvienas Jūsų žodis, apkabinimas, rankos pa-

spaudimas, parama guodė ir ramino mūsų širdis ir 
suteikė jėgų išgyventi sunkią mylimo sūnaus ir brolio 
Aurimo Tamulevičiaus netektį.

Nuoširdžiausia padėka Jums giminės, draugai, ben-
dradarbiai, bičiuliai ir kaimynai.

  Artimieji

Rokiškio VSB specialistei įteiktas garbingas apdovanojimas
Siekiant paminėti vi-

suomenės sveikatos spe-
cialistų darbo svarbą ir 
reikšmę, Savivaldybių vi-
suomenės sveikatos biurų 
asociacija (SVSBA) jau 
ketvirtus metus iš eilės 
organizuoja savivaldy-
bių visuomenės sveikatos 
biurų „Metų specialisto“ 
apdovanojimus. Paprastai 
apdovanojimai buvo įtei-
kiami iškilmingoje aplin-
koje vienoje iš Lietuvos 
savivaldybių, kurios vi-
suomenės sveikatos biuras 
priklauso SVSBA. Šiemet 
dėl susiklosčiusios karan-

tino organizuoti iškilmin-
go renginio negalėjo.

 2021 m. kovo 3 dieną SV-
SBA apdovanojimą Rokiškio 

rajono savivaldybės meras 
Ramūnas Godeliauskas kartu 

su Rokiškio rajono savival-
dybės visuomenės sveikatos 
biuro direktore Agne Šapo-
kaite įteikė Rokiškio rajono 
savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuro visuomenės 
sveikatos specialistei Alytei 
Sakalauskienei už nuoširdų 
atsidavimą profesinei veiklai, 
sąžiningumą ir rūpestingą 
pareigų atlikimą bei visuo-
menės sveikatos vertybių 
puoselėjimą.

Apdovanojimą gavusi vi-
suomenės sveikatos speci-
alistė Alytė Sakalauskienė 
neslėpė džiaugsmo ir teigė, 
kad tokie svarbūs apdovano-

jimai ir motyvacine prasme 
– stengtis dar labiau, įkvėpti 
aplinkinius, neprarasti entu-
ziazmo ir ryžto, skleidžiant 
žinias apie tai, kas iš tiesų 
svarbu – kiekvieno mūsų ir 
vaikų sveikatą.

Viso visuomenės sveikatos 
biuro kolektyvo vardu svei-
kiname ir dėkojame už ilga-
metį nepriekaištingą darbą, 
bendruomeniškumą, mokėji-
mą skleisti pozityvią nuotai-
ką, sąžiningai ir pareigingai 
atliekamas pareigas, gerano-
riškumą ir nuoširdumą.

Rajono savivaldybės 
inform.

Pajamas jau deklaravo virš 200 tūkst. gyventojų
Lietuvoje oficialiai prasidėjus 2020 metų pajamų ir 

turto deklaravimui, tai jau padarė virš 200 tūkst. gyven-
tojų, teigia Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI).

Kaip ir pernai, deklaravimas vyks du mėnesius ir tik elek-
troniniu būdu. VMI elektroninėje deklaravimo sistemoje pa-
teiks informaciją 2,3 mln. gyventojų apie jų pajamas ir išlai-
das už 2020 metus: 1,74 mln. gyventojų užteks deklaracijas 
patvirtinti ir pateikti.

BNS inform.
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BRYDĖS

Žodžio laisvė: apie Toliatą ir tualetą ir kaip „atmatyti“
360 tūkst. valstybės piliečių parašų

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
Gyvename įdomiais lai-

kais. Atrodytų, du baisiausi 
žmonijos istorijoje totalitari-
niai režimai jau turėjo šio to 
išmokyti žmoniją. Išmokyti 
kelių dalykų. Pirmiausia, kad 
kelias į pragarą visada būna 
grįstas gerais norais. Antra: 
pažanga, modernus mąstymas 
gana dažnai atveda ne į visuo-
tinę gerovę: kartais modernių 
technologijų ir „išlaisvinto“ 
proto dėka galima labai sė-
kmingai sukurti pramoni-
nę masinių žudynių sistemą. 
Trečia: bet kokia ideologija, 
grįsta diktatu, spaudimu ir 
tildymu, visada atveda katas-
trofos link. Nėra „pažangios“ 
diskriminacijos ir pažangios 
cenzūros. Kad ir kokiais kil-
niais tikslais tokių skelbėjai 
besidangstytų. Ir menkiausios 
nedemokratijos užuomazgos 
šiandien išauga į dideles nede-
mokratijos problemas rytoj. 
Istorija įrodė, kad nei protas, 
nei pažanga, nei švietimas ne-
gali apsaugoti nuo totalitariz-
mo. Apsaugoti gali tik kruopš-
ti ir atsakinga kiekvieno iš 
mūsų savistaba, kiek mumyse 
demokratijos.

Jei absoliutus blogis ateitų 
pas mus su ragais, kanopomis 
ir uodega, niekas paskui jį ne-
sektų. Bėda ta, kad absoliutus 
blogis taip nevaikšto. Jis ateina 
pridengtas labai gražiais tikslais 
ir lozungais. Ir tik patys kruopš-
čiausi, atidžiausi jo žodžiuose 
įžvelgia slypinčią siaubingą tie-
są. Juk tų, kurie iš pat pradžių 
įžvelgė blogį nacizme ir komu-
nizme, buvo absoliuti mažuma. 
Juos tildė. Ir ne tik geležinė 
valdžios letena, bet ir pati vi-
suomenė, patikėjusi pasakomis, 
kad galima sukurti visuomenę 
be moralės ir sąžinės. Sumokėta 
labai skaudžiai.

Kiek vokiečių būtų balsavę 
už Hitlerį, jei jiems būtų paro-
dę Aušvicą. Bėda ta, kad Hi-
tleris nepasakojo apie Aušvicą. 
Jis kalbėjo apie vokiečių tau-
tos grožį ir didybę. Apie būti-
nybę jai skleistis ir klestėti. Ir 
lozungai žudyti žydus nebuvo 
paskelbti iš karto. Buvo kalba-
ma apie pasaulinį šios tautos są-
mokslą, apie niekingą išdavystę 

(pralaimėtą Pirmąjį pasaulinį 
karą), kai buvo įsmeigtas dur-
klas vokiečių tautai į nugarą. 
Jaunos demokratinės Veimaro 
respublikos nesėkmės, kai vai-
kai iš banknotų pundelių statė 
tvirtoves, tik dar labiau paaš-
trino įsitikinimus, kad čia slypi 
kažkoks pasaulio „galingųjų“ 
sąmokslas (ir kur mes tai dabar 
girdime?). Ir taip, žingsnelis po 
žingsnelio, nuo antikapitaliz-
mo, antisemitizmo, nuo žydų 
krautuvėlių langų daužymo prie 
Aušvico tarpukario Vokietijai 
pereiti prireikė maždaug sep-
tynerių metų. Visi tylėjo. Vo-
kietijos universitetai, be jokios 
ironijos, iki tol buvę filosofijos 
mokslo šviesuliais. Žiniasklaida 
ir kinas netylėjo. Jie šlovino Hi-
tlerį. Jie „nematė“ kaip dingsta 
iš pradžių žmonės, o paskui ir 
ištisos tautos. Kaip galima to 
nematyti? Ir Niurnbergo karo 
nusikaltimų tribunole buvo tei-
siami daugelio visuomenės sri-
čių atstovai. Šalia nacių karo 
vadų, ministrų teisiamųjų suole 
sėdėjo ir toks Julius Štreicheris. 
Nacių žiniasklaidos simbolis. 
Jis savo rankomis, ko gero, ne-
nužudė nė vieno žmogaus. Bet 
už nusikaltimus žmoniškumui 
buvo pakartas.

Ne ką geriau ir kitoje pusėje. 
Komunizmas pasauliui dova-
nojo Holodomorą ir Gulagus. 
Psichiatrinį gydymą, kaip prie-
monę susidoroti su kitaminčiais. 
Nes tik beprotis negali džiaugtis 
gyvenimu „pačioje laimingiau-
sioje pasaulio šalyje“, kurioje 
net tualetinio popieriaus trūko. 
Ar dabar mes tokios retorikos 
negirdime? Ar ne per lengvai 
vieni kitiems klijuojame etike-
tes „durniukai“, rasistai, homo-
fobai?

O ką šviesuoliai? Štai toks 
pilietis Pol Potas studijavo Par-
yžiaus Sorbonos universitete. Ir 
manoma, kad savo ideologiją, 
kurios dėka buvo nužudyti ar 
mirė badu 2,5 mln iš 7,5 mln 
Kambodžos gyventojų, jis su-
galvojo studijuodamas būtent 
demokratijos kalvėje Europos 
širdyje. Prancūzijos jakobinų 
diktatūros vedliai nebuvo buka 
tamsuomenė. Kaip ir komuniz-
mo „šviesuliai“: šios ideologi-
jos kūrėjai buvo inteligentai. 

Ar universitetinis išsilavinimas, 
moderniausių filosofijos krypčių 
išmanymas jiems buvo saugiklis 
nuo teroro? Komunizmą sugal-
vojo ir jį įgyvendino toli gražu 
ne buka tamsuolių vargdienių 
minia.

Štai 1994-aisiais Ruandoje 
vos per tris mėnesius buvo nu-
žudyta 800 tūkst. tutsių. Pami-
šimas buvo tokio lygio, kad kai 
kurie mišrių hutų ir tutsių šeimų 
žmonės žudė tutsių kilmės arti-
muosius. Kur ir ką žudyti, buvo 
diktuojama ir spaudoje, o ypač 
radijo kanalais.

Taigi, nei technologijos, nei 
visuomenės pažanga, nei švie-
timas žmogaus neapsaugo nuo 
sėlinančio blogio. Ir tuomet, kai 
jis ima įsigalėti, nebesuveikia 
jokie saugikliai: nei kultūros, 
nei mokslo, nei žiniasklaidos 
žmonės nebesipriešina tam to-
taliam blogiui. Juk tokia saldi 
pagunda šventą demokratijos 
principą „aš nepritariu tamstos 
nuomonei, tačiau numirsiu už 
jūsų teisę ją reikšti“ pakeisti į 
„visi turi teisę į mano nuomo-
nę“. Kad ir tas pats garsusis 
komentatorius propagandos 
žvaigždė Dmitrijus Kiseliovas: 
kitados jis buvo mūsų valsty-
bės apdovanotas už tai, kad apie 
Sausio 13-osios įvykius kalbėjo 
tiesą. Ką jis daro dabar? Kiek 
tų, kurie mūsų kaimyninėse ša-
lyse kitados buvo laisvo žodžio 
sargais, po kelerių ar keliolikos 
metų tapo propagandos tarnais? 
Kurstančiais karą, pateisinan-
čiais okupaciją. Vardan popu-
liarumo, galios, pinigų. Nes bū-
dami paprastais žurnalistais jie 
tegalėjo tik pasvajoti apie vilas 
prie Komo ežero. Kurias jiems 
padovanojo sandoris su Šėtonu.

Ši saldi sandėrio su Šėto-
nu pagunda jau atvirai mato-
ma šiandien. Sąvoką „žmogus 
– visų vertybių matas“ gatvėse 
ima keisti šūkiai, kad vertingos 
vienos spalvos gyvybės. Ir visi 
tylime. Visuomenės žodyne jau 
atsirado sąvoka „pozityvioji 
diskriminacija“, „neapykantos 
kalba“ (o jos vertintojas – kas? 
Kas yra ekspertas: tas, kuriam 
pasirodė, kuris garsiau rėkia?), 
cancel arba atšaukimo kultūra: 
kai žmogus tiesiog puolamas 
už savo pažiūras. Kai kvestio-
nuojama piliečio bei tam tikros 
institucijos atstovo teisė laisvai 
reikšti savo nuomonę. Kai su 
oponentu viešojoje erdvėje dis-
kuotuojama ne argumentų kal-
ba, o neapykantos purslais. To 
tikslas aiškus – kelias į vienos 
tiesos, vienos nuomonės visuo-
menę? Giesmė tiek sykių jau 
girdėta?

Paskutinysis to pavyzdys yra 
aistros dėl Stambulo konvenci-
jos. Štai kunigas Algirdas Tolia-
tas leido sau socialiniuose tin-
kluose kreiptis į bendraminčius 
štai tokiais žodžiais: „Situacija 
Lietuvoje rimta. Kova vyksta 
tikrai didelė. Lietuvos mažumai 
atstovaujanti jėga ketina trans-
formuoti mūsų visų gyvenimą 
sau, bet ne Lietuvai palankiu 
būdu. Žmonės, kurie atstovauja 
mums ir kaunasi priešakinėse 
linijose, liudija, kad jaučia, jog 

kovoja ne su kūnu ir krauju. 
Malda yra skydas. Jis būtinas, 
būtinas... Todėl labai kviečia-
me visus toliau kovoti malda ir 
neabejingumu. Tai labai svarbu, 
labai. O kitas prašymas – prašy-
mas veiksmo. Turbūt jaučiame, 
kad šis laikas kviečia mus burtis 
ir vienytis. Raginame ne tik su-
sitelkti pasirašant dvi peticijas. 
Dar svarbiau – kviečiame būti 
šaukliais savo aplinkoje skati-
nant žmones pasirašyti, kalbant 
ir aiškinant, kas iš tikrųjų vyks-
ta“. Daugybę kartų skaičiau šį 
įrašą. Atleiskite, bet neužkliuvo 
niekuo.

Ir palyginkite atsakus į jį: 
„Vemsiu. Kazkokiu menkystu 
pasaulelis... Neklausot savo po-
pieziaus, katalikai pamanykit! 
Kokia tamsa ir kaip geda kai ku-
nigai tokiais pezalais dalinas... 
Liudesys. Kiek dar daug kai 
kuriems reik augt... Homofo-
bai niekaip nesupranta: patinka 
jiem tai ar ne, lgbt zmones visa-
da buvo, yra ir bus. Kodel zmo-
nes taip nori kontroliuoti kas ne 
ju valioje..? Kontroliuoti zmo-
gaus pasirinkima, galiausiai- 
meile. Kokie didus kai kurie 
jaucias.. Cia yra tikroji bedie-
vyste. Tai yra nemeile. Tai yra 
tamsa“. Tai padoriausias iš trijų 
pacituotų viešumoje šmėžuo-
jančių „žvaigždučių“ komen-
tarų. Kitas dar smagesnis: „Jūs 
galite ten rašyti visokius savo 
išvedžiojimus apie lytiškumą ir 
vertybes, galite inicijuoti peti-
cijas prieš Seimo narį Žmogaus 
teisių komitete, kuris iš princi-
po ir rūpinasi žmonių teisėmis, 
galite pririnkti pilnas sietkas 
niekinių parašų (300 tūkstančių 
– geras makulatūros šmotas), 
galit pajungti savo planams net 
koki nors kunigą-pižoną-hips-
terį Tualetą (tik taip teišsitaria 
ta pavardė šiame kontekste), 
bet vis tiek niekada nesuprasiu, 
kodėl reikia tiek purkštauti ir ei-
kvoti energijos, kad kažkam su-
trukdytum pagaliau tapti pilna-
verčiais šios visuomenės nariais 
priėmus tą nelemtą partnerystės 
įstatymą“.

Palyginkite šiuos pasisaky-
mus. Diskusija kur? Nė vienas 
iš oponuojančių dvasininkui 
nepateikia jokių argumentų. 
Emocijos, epitetai ad hominem. 
Ar apskritai įmanoma diskusija, 
kur, atleiskite, nėra argumentų, 
tik įnirtingas oponentų tildymas, 
a priori jų nuomonę, jų pažiūras, 
atleiskite už nevykusį kalambū-
rą, iš anksto nuleidžiant į tuale-
tą. Su tokiais ginčytis – kaip su 
televizoriumi. Bet jie ir nenori 
diskusijos. Jie nori tiesiog nu-
tildyti oponentą. Užčiaupti. Tai 
yra cancel kultūros esmė: kalbė-
ti teisę turi tik „teisūs“, „progre-
syvūs“ ir „šiuolaikiški“ (o kas 
tai nusprendžia?). Ar turi teisę 
pasisakyti kunigas A. Toliatas? 
Ne tik turi, jis, būdamas dvasi-
ninkas, privalo kalbėti. Ir niekas 
neturi teisės smerkti nei kunigo, 
nei Lietuvos katalikų bažnyčios 
už kalbėjimą. Ar turi teisę kal-
bėti jo oponentai? Žinoma. O 
visuomenė turi teisę pasidaryti 
savo išvadas. Ir tų išvadų turi 
būti paisoma. Tokia demokrati-

jos esmė.
Socialiniai tinklai, kaip dirb-

tinis pasaulis, alternatyvi, kons-
truojama realybė atnešė mil-
žinišką pokyti mūsų mąstyme. 
Matyti ne realią, apčiuopiamą 
tikrovę ir joje gyventi, bet kons-
truoti alternatyvią, virtualią, 
išgalvotą, sau patogią ir pagal 
asmeninį sugedimo laipsnį su-
konstruotą Visatą. Kur nepa-
tinkančius galima arba iškeikti, 
arba blokuoti, arba paskųsti, kad 
užblokuotų. Ir vienu metu ban-
dyti gyventi abiejose: tikroje ir 
sukurtoje realybėse.

Todėl selektyvus virtualybės 
matymas persikelia ir į realų gy-
venimą. Matyti tikrovę tik taip, 
kaip ji patinka ir patogi, ir igno-
ruoti tai, kas nepatogu – saldi 
pagunda. Štai per labai trumpą 
laiką buvo surinkta daugiau nei 
360 tūkst. Lietuvos piliečių pa-
rašų po peticija, skirta atšaukti 
iš posto save „profesionaliu 
gėjumi“ vadinantį Seimo Žmo-
gaus teisių komiteto vadovą 
Tomą Vytautą Raskevičių. Ar 
daug apie ją girdėjote viešojoje 
erdvėje? Nors reiškinys, suti-
kite, neeilinis. Pažįstamas ly-
ginant skaičius. Viso Lietuvoje 
yra 2 457 722 rinkėjai. Seimo 
rinkimuose balsavo 1 175 026 
rinkėjai. Už Laisvės partiją, pa-
gal kurios sąrašą išrinktas T. V. 
Raskevičius, balsavo 107 tūkst. 
rinkėjų. Kitaip sakant, peticiją 
pasirašė 14,2 proc. balso teisę 
turinčių mūsų šalies piliečių. Ir 
tik tris kartus daugiau, nei už 
Laisvės partiją balsavo rinkė-
jų. Prisiminkite, kiek pastarųjų 
metų referendumų žlugo nesu-
rinkus reikiamų parašų?

Ir kyla rimtas klausimas 
mūsų meinstryminei visuo-
menės daliai „ką daryyyyyt“. 
Galima peticiją pasirašiusius 
žmones apšaukti „durniukais“. 
Galima pabambsėti, kad para-
šais vietoj tapetų galima sienas 
klijuoti, iš aukšto pasakyti, kad 
dalis parašų galėjo būti pasira-
šyti „Čeinykų Arbatinauskų“, 
hipsteriams sofos riteriams pa-
sigirti, kad jie gali „per penkias 
minutes sukurti skriptą, kuris 
sugeneruos „melejoną“ parašų“. 
Bandyta aiškinti, kad ši peticija 
neturi teisinės galios. Žinoma, 
kad ji neturi teisinės galios. Bet 
kiekvienam mąstančiam svei-
ko proto žmogui aišku: jei per 
kelias savaites tokia peticija 
surenka šitiek parašų, jos igno-
ruoti niekaip nebeišeina.

Faktas kaip blynas: valdan-
tieji dabar stovi primynę minos 
sprogdiklį: 14 proc. balso teisę 
turinčių asmenų parašų yra labai 
rimta. Bet koks neatsargus jude-
sys reiškia viena: gerokai drioks-
tels. Ilgai ignoruoti piliečių va-
lios išraišką irgi nebeišeina. 14 
proc. šalies rinkėjų išvadinimas 
„durniukais“ yra ir kvailas, ir ri-
zikingas – akivaizdu, kad igno-
ravimas ir canceling kultūra 
šįkart jau nebesuveikė. O stebu-
klingas išminavimo būdas, kaip 
tą peticiją nukenksminti, kol 
kas neišrastas. Visuomenė, kuri 
sugebėjo susitelkti tokiai inici-
atyvai, vis įkyriau ir pikčiau ims 
klausti, kada gi bus atsižvelgta 

į jos reikalavimus. Galima su-
tikti, galima nesutikti su poli-
tologu Vidu Rachlevičiumi, kad 
ši peticija – vienas rimčiausių 
iššūkių parlamentarizmui. Bet 
faktas kaip blynas: visuomenė 
susitelkė išreikšti savo valią. Ir 
tik techninės detalės, kur ir kaip 
išreikšta piliečių valia: peticijo-
mis, atvirukais ar susitvėrus už 
rankų autostradoje, ar dovanokt, 
skambinant Katedros varpais. Ji 
yra piliečių valia.  

Viskas, ką mūsiškis meins-
trymas sugeba sugalvoti, kaip ją 
paneigti – tai priešpriešinė peti-
cija. Sėkmės.

Toks elgesys yra „pasirinkti-
nė demokratija“: kai patinka, tai 
piliečių valia, „apklausos rodo“. 
Kai nepatinka – apsimetam, 
kad problemos nematom. Kokį 
signalą valdžia siunčia tiems, 
kuriuos ji atstovauja? Primenu, 
kad Seimas ir Seimo nariai ats-
tovauja ne savo rinkėjų, rėmėjų 
grupeles – jie atstovauja Tautą. 
Visą tautą. Ir 14 proc. rinkėjų jie 
sako į akis: tu man nepatogus, 
„durniuk“? Jūs rimtai?

Žinoma, niekas nesako, kad 
vien tik peticijos pagrindu T. 
V. Raskevičių reiktų atleisti iš 
užimamų pareigų. Galbūt dėl 
nepatirties (o kaip kitaip paaiš-
kinti, kaip jo paskyroje atsirado 
labai „įdomi“ karikatūra apie 
dvasininkus), jis iš tiesų kažkur 
suklydo (arba nesuklydo), pa-
piktino dalį visuomenės (ar ne-
papiktino). Bet tą reikia aiškin-
tis. Diskutuoti. Diskusiją apie 
žmogaus teises nuleisti iš emo-
cijų, ad hominem apsišaukimų į 
argumentų ir diskusijų lygmenį. 
Bet tam reikia pirmiausia pripa-
žinti kelis dalykus: a. problema 
egzistuoja, b. Oponentas turi 
teisę turėti nuomonę, ją reikšti 
bet kokia teisėta ir visuomenei 
priimtina forma (nuo facebook 
posto iki peticijos) ir jis  nėra 
a priori durniukas, sutanotasis, 
UAB ir kiti epitetai, ir c. Kal-
bėtis ne emocijų, ne tildymo, 
epitetų klijavimo, o argumentų 
kalba.

Tildymo, persekiojimo už 
nuomonę apraiškos visuome-
nėje negali būti toleruojamos. 
Kitaip prisdengusį pažangos, 
teisingų, progresyvių pažiūrų 
skraiste, įsileisime absoliutų 
blogį. Jei anksčiau absoliutaus 
blogio, cenzoriaus pareigas 
prisiimdavo valstybė, tai dabar 
tos galios ribos labai išplaukę. 
Vieną kartą tai rėksmingi akty-
vistai su plakatais, kitą – dai-
nininkė „influenserėׅ“, trečią 
kartą – dėdulės, blokuojantys 
kažkieno paskyras socialiniame 
tinkle, ketvirtą kartą – „susirū-
pinęs“ žurnalistas, skambinan-
tis į žmogaus darbovietę, kad ji 
pasiaiškintų dėl jos darbuotojo 
komentaro. Bet rezultatas tas 
pats – gresianti nedemokratija. 
Ir jei šiandien kažkoks apsišau-
kėlis „cenzorius“ nugesino jūsų 
oponentą, nemanykite, kad kitą 
kartą neateis eilė jums. Suval-
gius oponentus paprastai imami 
valgyti bendražygiai. Tokia visų 
nedemokratinių, kad ir labai pa-
žangiomis besiskelbiančių, gru-
pių esmė.



Nepriklausomas rajono laikraštis
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Pagrindinės mokyklos problemoms spręsti reikia ne vienadienių pakišų, o esminių sprendimų
Rokiškio pagrindinė mo-

kykla atsidūrė politinių ais-
trų sūkuryje. Kyla nemažai 
klausimų, kokios bus toles-
nė šios mokyklos perspek-
tyvos. Rajono meras Ra-
mūnas Godeliauskas atvirai 
sako: savilvaldybė suintere-
suota išlaikyti šią mokyklą, 
gerinti sąlygas jos bendruo-
menei. Tačiau tai turi būti 
daroma ne priešokomis, o 
sistemingai ir nuosekliai.

Pakiša – 
paprasčiausias 
sprendimas
Vasario mėn. paskutinėje 

rajono taryboje kilo ginčų, 
kam skirti 15 tūkst. Eur: ra-
jono įvaizdžio formavimui 
ar Rokiškio pagrindinės mo-
kyklos reikmėms. Nors lėšos 
buvo skirtos įvaizdžio kūri-
mui, tačiau, kaip teigia rajono 
meras, niekas neketina nuo 
mokyklos problemų nusisukti. 
„Duoti 15 tūkst. Eur buvo len-
gva ir paprasta. Tačiau ar tokia 
vienkartinė suma gali išspręsti 
šios mokyklos problemas?“ – 
retoriškai klausė meras. Juo-
lab, kad pati mokykla šiems 
metams papildomų lėšų prašė 
tik 2300 Eur. „Ir, be jokių abe-
jonių, tuos pinigus skirsime“, 
– akcentavo meras.

Jis mano, kad nuo moky-
klos problemų nereikia atisi-
žegnoti vienkartine pinigine 
išmoka. Šiomis dienomis bus 
konkursas, kuriame paaiškės, 
kas taps šios mokyklos direk-

toriumi. Ir kai jis bus žinomas, 
prie bendro stalo bus kviečia-
mi rajono vadovai, direkto-
rius, mokytojai, moksleivių 
tėvai. Kad visi kartu aptartų 
mokyklos problemas, jos rai-
dos gaires ir kryptis, svarbiau-
sius poreikius. Pagal tai ir bus 
formuojamas veiksmų planas, 
kaip padėti mokyklai.

Ar jai reikia padėti? „Be 
abejo. Nė viena rajono švie-
timo įstaiga nėra 100 proc. 
tokia, kokios norėtume. Visur 
galime rasti galimybių kažką 
padaryti geriau, nei yra da-
bar“, – akcentavo meras. 

Problemos jau 
ne vienerius metus, 
o iki šiol niekas 
jų nematė?
Rokiškio pagrindinė mo-

kykla, kaip teigė Švietimo ir 
sporto skyriaus vedėjas Au-
rimas Laužadis, buvo įkurta 
2014 m. birželį. Anksčiau 
specialiųjų poreikių turintys 
vaikai buvo ugdomi Pandėly-
je. Rokiškyje tokia mokykla 
kurta dėl patogumo: iš viso 
rajono čia paprasčiau atvež-
ti vaikus. Mokykla įkurta ne 
šiaip pastate, o švietimui pri-
taikytose erdvėse. 

Ar yra tokios mokyklos 
poreikis? Juk dabar kalbama 
apie neįgaliųjų vaikų  inte-
graciją į paprastas mokyklas. 
A. Laužadis atviras: porei-
kis yra. Švietimo ir sporto 
skyriaus vadovas mano, kad 
potencialių tokios mokyklos 
auklėtinių galėtų būti apie 
šimtą. Tačiau tuos vaikus, 
kurie turi bent mažiausių 

galimybių mokytis įprastoje 
mokykloje, tėvai ir stengiasi 
vesti ten. Rokiškio pagrindi-
nėje mokykloje mokosi tie, 
kurie negali mokytis kitur. 
Ir tai jokiu būdu ne nurašyti 
vaikai: jie yra ir talentingi, ir 
gabūs atskiriems dalykams. 
„Kai kurie bandė lankyti 
įprastines mokyklas, bet jos 
tiesiog jiems netiko“, – sakė 
pašnekovas. Jis pabrėžė: to-
dėl rajono savivaldybė ir yra 
suinteresuota išsaugoti šią 
mokyklą: pirmiausia vaikų, 
jų tėvų labui. Ir meras, ir 
Švietimo skyriaus vadovas 
akcentavo: rajonas apskri-
tai neprivalo tokią mokyklą 
išlaikyti, kai kurie rajonai 
apskirtai tokių nebeturi, bet 
mokykla saugoma, nes to 
reikia rajono žmonėms. Vai-

kai mokomi pagal dvi pro-
gramas: specialiąją ir skirtą 
lavinti įgūdžiams. Klasės 
nedidelės, iki 5 vaikų, todėl 
dėmesys jiems išties nemen-
kas.

Dabar mokyklą lanko 30-
35 vaikai, trys iš jų turi judė-
jimo negalią, todėl važinėja 
vežimėliais. 

Opozicija teigia, kad tokių 
lėšų reikia įrengti mokyklo-
je liftui iš pirmojo į antrąjį 
aukštą. Esą, neįgalius vaikus 
reikia ant pečių nešti į antrąjį 
aukštą. Skamba siaubingai. 
Ar iš tiesų taip yra?

„Jokio poreikio vaikus 
nešti ant rankų į antrąjį aukš-
tą nėra. Mokyklos patalpos, 
kuriuose tie vaikai ugdomi: 
salė, klasės, kompiuterių ka-
binetas yra pirmajame aukš-
te“, – akcentavo rajono me-
ras. 

Tą patį sakė ir A. Lauža-
dis: poreikio nešti vaikus į 
antrą aukštą nėra.

Rajono valdantiesiems 
kliuvo ir dėl treniruoklių, 
sporto stadionėlio. Bet juk 
sporto salė yra tiesiai perėjus 
gatvę – Juozo Tūbelio pro-
gimnazijoje, ten pat ir mo-
dernus stadionas. Be to, mo-
kykla turi autobusiuką, tad 
vaikus gali vežti ir į Kūno 
kultūros ir sporto centrą bei 
jo stadioną.

Prieš porą metų tėvai 
skundėsi, kad sunku atvežti 
neįgalius vaikus, nes moky-
klai stovėjimo aikštelė per 

maža, nėra pritaikyti takeliai, 
nėra nuovažų. Aikštelė buvo 
išplėsta, sutvarkyti takeliai, 
įrengtos nuovažos.

„Štai 2019 m. formuo-
jant rajono biudžetą dabarti-
nė opozicija, kuri tada buvo 
valdančioji dauguma, šiai 
mokyklai galėjo aukso kal-
nus skirti. O neskyrė nė vie-
no papildomo euro. O dabar 
skėsčioja rankomis: reikia 
to, reikia ano. Gaila, kad da-
bar politiniuose žaidimuose 
buvo surastas pretekstas kaip 
nepritarti rajono biudžetui. Ir 
dar labiau gaila, kad tas pre-
tekstas – žmonės“, – sakė me-
ras R. Godeliauskas.

Jau nuo trečio ketvirčio
galima planuoti
O iš kokių lėšų planuojama 

sąlygų Rokiškio pagrindinėje 
mokykloje gerinimas? Pasak 
mero, iš sutaupytų sociali-
nės paramos lėšų, kurios dėl 
poreikio nebuvimo neišmo-
kamos socialinių pašalpų ga-
vėjams (susirado darbą, gavo 
Užimtumo tarnybos skiriamą 
išmoką ir t.t.).

 Apie tai, kiek tokių lėšų 
bus, galima spręsti jau šių 
metų trečiąjį ketvirtį. Taigi, 
šiomis dienomis paskyrus di-
rektorių, surengus diskusijas 
su mokyklos bendruomene, 
jau trečiąjį šių metų ketvirtį 
bus galima pradėti planuoti 
pirmuosius mokyklos gerbū-
vio gerinimo darbus.

Užs. 1261

Šiemet rajono savivaldybės Rokiškio pagrindinė mokykla teprašė tik 2,3 tūkst. Eur. Ir šios lėšos, be jokios abejonės, 
bus skirtos. 

Skiepų skandalas Kamajuose: vakcinos laukė susigrūdę ankštose patalpose
Į „Rokiškio Sireną“ krei-

pėsi kamajiškė (vardas ir 
pavardė redakcijai žinomi), 
kuri papasakojo skandalin-
gą skiepijimo nuo covid-19 
istoriją Kamajuose. Rajono 
savivaldybės administra-
cijos direktorius ir Ekstre-
malių situacijų komisijos 
vadovas Andrius Burnickas 
teigė, kad faktai pasitvirtino 
ir kitam skiepijimui jau bus 
ieškoma kitos vietos. 

Susigrūdo 
gausybė žmonių
Kamajiškiai garbaus am-

žiaus žmonės buvo skiepijami 
vasario 25-ąją, ketvirtadienį. 
„Jei kitur kalbama, kad žmo-
nės nenoriai skiepijasi, tai 
apie senyvo amžiaus kama-
jiškius to pasakyti negalima: 
žmonės skiepytis ėjo kaip į 
šventę. Nekantriai laukė, kada 
galės pasiskiepyti. Bet ta die-
na daugeliui apkarto ir sukėlė 
nemažai baimių“, – sakė paš-
nekovė. 

Vieta skiepyti, pasak jos, 
buvo pasirinkta vietinė gydy-
mo įstaiga. Sprendimas lyg ir 
logiškas, jei ne vienas bet... 
Jos patalpos labai ankštos ir 
nepritaikytos masei žmonių.

O masė žmonių ankštose 

patalpose susidarė dėl kelių 
priežasčių. Nors kvietime 
skiepytis buvo nurodytas lai-
kas, kada asmuo bus priimtas, 
tačiau senyvų žmonių įprotis 
yra atvykti gerokai anksčiau. 
„Taip ir nutiko. Štai jei močiu-
tei nurodyta atvykti 13 val., ji 
lūkuriavo jau nuo 11 val.“, – 
sakė pašnekovė.

Kitas svarbus faktorius: 
daugelį senyvų Kamajų se-
niūnijos gyventojų atlydėjo 
jų vaikai ar anūkai, kaimy-
nai, mat senoliai patys sun-
kiai vaikšto, kai kurie ypač 
garbaus amžiaus (skiepytis 
atvyko ir devynias dešimtis 
perkopę žmonės), sunkiai be-
primato, girdi. Taigi, jiems pa-
galba reikalinga.

Trečioji problema: skiepiji-

mas pradėtas gerokai pavėluo-
tai, ir susidarė painiava: tie, 
kurių laikas praleistas, laukė, 
kad juos paskiepys, bijojo eiti 
į automobilius ir ten laukti 
savo eilės, kad jos nepraleistų. 
O kartu atėjo ir tie, kuriems 
tuo laiku buvo paskirtas skie-
pijimas.

„Teoriškai kokio atstumo 
reikalaujama? Kad vienam 
žmogui tektų kokie 20 kv. m 
laisvos vietos. O realiai mažu-
tėje patalpoje grūdosi 15, o gal 
ir dvidešimt asmenų“, – sakė 
kamajiškė.

Kadangi mažoje patalpoje 
buvo tvanku, kai kas ir kaukes 
nusiėmė. „Niekam, ateinan-
čiam į patalpas, nematavo tem-
peratūros. Negaliu pasakyti, 
ar buvo padėtas dezinfekcinio 

skysčio rankoms buteliukas, 
bet faktas, kad besinaudojan-
čių juo nemačiau“, – proble-
mas vardino pašnekovė.

O išvada kokia? „Patys ži-
nom, kad po pirmojo skiepo 
imunitetas gali ir nesusiformuo-
ti. Pagalvokit, kad tarp senukus 
atlydėjusių jaunesnių žmonių 
užteko būti vienam užsikrėtu-
siam, ir jis virusą išdalintų di-
džiuliam kiekiui žmonių, kurie 
yra ypač pažeidžiami. Mes be-
veik metus sugebėjom išsaugoti 
savo senyvus artimuosius, kad 
jie nesusirgtų. Negi jie užsikrės 
skiepijimo metu“, – abejones 
dėstė moteris.

Gali palyginti
Ji neslepia: gali palyginti, 

kaip skiepijimas buvo organi-

zuojamas kitur. „Aš skiepijau-
si Rokiškyje, Pirminės asmens 
sveikatos priežiūros centre. 
Pasakysiu atvirai, tvarka labai 
patiko: užėjau, žiūriu, stovi 
medikė, šalia policijos parei-
gūnė. Nežinau, ar ji saugojo, 
ar ten atsitiktinai užėjo, bet 
įspūdį paliko gerą: bus tvar-
ka. Ir tas įspūdis neapgavo. 
Medikė pamatavo temperatū-
rą, nukreipė, į kurį kabinetą 
reikia eiti. Paskiepijo. Liepė 
pasėdėti ant kėdės 15 min. 
Viskas labai tvarkingai vyko, 
jokių kontaktų su kitais asme-
nimis“, – pasakojo pašnekovė.

Ji mano, kad didžiausia 
problema – Kamajuose netin-
kamai parinkta vieta. Galbūt 
vertėjo skiepyti bendruome-
nės namuose, arba mokykloje. 
„Netgi bažnyčioje buvo gali-
ma organizuoti: ji pakankamai 
erdvi“, – sakė moteris. 

Ji teigia, kad kartu su ki-
tais kamajiškiais nusprendė 
netylėti. „Klausiam žmonių: 
kodėl nesakei, kad moteris be 
kaukės sėdi? Ach, nepatogu? 
O sirgti bus patogu? Todėl 
kreipėmės ir į tos medicinos 
įstaigos vadovybę, ir į savival-
dybės gydytoją. Nes jei tylėsi-
me, tokios problemos kartosis 
ir organizuojant kitus skiepiji-

mus. Skiepai yra labai svarbu. 
Kamajiškiai parodė, kad labai 
jų nori. Jie tikrai mielai eina 
skiepytis, nenuvilkim jų“, – 
ragino pašnekovė.

Pasakojimas pasitvirtino
„Rokiškio Sirena“ paaiš-

kinimo kreipėsi į rajono sa-
vivaldybės administracijos 
direktorių ir Ekstremalių si-
tuacijų komisijos vadovą A. 
Burnicką. Apie problemą jis 
išgirdo iš žiniasklaidos ir pa-
žadėjo išsiaiškinti, kas nutiko 
Kamajuose. 

Jis paaiškino, kad kamajiš-
kės pasakojimas pasitvirtino. 
Klaida buvo padaryta tada, 
kai nuspręsta į mažą patalpą 
suleisti visus laukiančiuosius. 
„Medikai tiesiog nesusitvarkė 
su žmonių srautu“, – konstata-
vo A. Burnickas. Nors, pasak 
jo, toje patalpoje gali laukti 
daugiausia pora žmonių. 

Išvada viena: savivaldybės 
specialistai jau lankėsi Ka-
majuose, ieškodami kitos, er-
dvesnės vietos tolimesniems 
skiepijimams. A. Burnickas ak-
centavo, kad kitose rajono se-
niūnijose pirmosios gyventojų 
vakcinacijos praėjo sklandžiai.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Rokiškio rajono savivaldybės admi-
nistracija skelbia atranką į Rokiškio 
rajono savivaldybės administracijos 
Strateginio planavimo, investicijų ir 
viešųjų pirkimų skyriaus pakaitinio 
vyriausiojo specialisto viešiesiems 

pirkimams (darbo vieta iki 2022-04-27) (koeficien-
tas – 7,86 pakaitinis karjeros valstybės tarnautojas) 
pareigoms užimti. 

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

Užs. 1206

Sudaužė vogtą automobilį
Vasario 27 d., apie 6.30 val. pastebėta, kad iš negyve-

namos sodybos Rokiškio r., Jūžintų sen., Minkūnų k., kie-
mo pavogtas automobilis „Peugeot Partner“. Automobilis 
rastas netoliese po eismo įvykio. Įtariamas vyras (gim. 
2000 m.). Nuostolis – 1 000 eurų.

Smurtavo pažįstamas
Vasario 28 d., apie 1.30 val. Rokiškio r., Pandėlyje, 

namo kieme, žodinio konflikto metu prieš moterį (gim. 
1986 m.) smurtavo iš matymo pažįstamas vyras.

Panevėžio VPK inform.

Šaukėsi pagalbos
Vasario 28 d., 11:31 val. gautas pranešimas, kad Rokiš-

kyje, P. Širvio g., bute senyvo amžiaus moteris šaukiasi 
pagalbos. Atvykę ugniagesiai, panaudoję pagalbines prie-
mones, atidarė buto duris, įleido medikus ir pareigūnus.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
Rokiškio priešgaisrinės tarnybos inform.

„Laisvės vardan“ žygis atidedamas iki kitos valstybinės šventės
Kovo 11-osios išvakarė-

se visos Lietuvos patriotus: 
moksleivius, karius, šaulius, 
skautus, šeimas tradiciškai su-
telkdavo kraštiečio Tomo Ka-
zulėno rengiamas žygis. Šie-
met turėjo būti rengiamas jau 
aštuntasis. Deja, karantino 
metu nėra galimybių surengti 
tokį didžiulį renginį: štai per-
nai 23 km Jūžintų apylinkėse 
įveikė per 230 žygeivių iš visos 
Lietuvos bei užsienio.

Graži ir prasminga iniciatyva 
įdomi daugeliu aspektų: vie-
niems tai aktyvaus poilsio gali-
mybė. Kitiems – proga geriau 
pažinti gimtąjį kraštą. Tretiems: 
galimybė išgirsti Tomo tėčio, is-

toriko Algio Kazulėno pasako-
jamą laisvės kovų istoriją. 

Kiekvienam žygiui renkama 
panašaus ilgio trasa: maždaug 
20-25 km. Ji įveikiama kiekvie-
nam norinčiajam. Didžiausios 
organizuotos grupės paprastai 
būdavo Krašto apsaugos sava-
norių pajėgų Vyčio apygardos 

5-osios rinktinės 506-osios pės-
tininkų kuopos kariai, Biržų ir 
Rokiškio rajonų jaunieji šauliai, 
skautai, Juozo Tūbelio progim-
nazijos, Juozo Tumo-Vaižganto 
gimnazijos moksleiviai, rajono 
bendruomenių žmonės. Kai kas 
į šį žygį atvykdavo iš atokiausių 
Lietuvos kampelių. 

Jau pernai buvo dvejonių, ar 
žygį rengti. Suspėta pačiu laiku. 
Šiemet, deja, jau tokių galimy-
bių nebėra. Tad ar šie metai 
žygeiviams bus praleisti? Or-
ganizatorius T. Kazulėnas tiki-
si, kad metų praleisti nereikės. 
Jis neslepia vilties, kad keliauti 
istorijos ir laisvės kovų keliu 
žmonės bus pakviesti kurios 
nors svarbios šventės proga, 
greičiausiai jau vasarą. „Sulau-
kėme gausybės paklausimų dėl 
žygio „Laisvės vardan“. Kai tik 
leis galimybės, būtinai jį orga-
nizuosime. Nes pajutome, kad 
jis labai reikalingas ir laukia-
mas“, – sakė pašnekovas.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Dingo Pekinų veislės šuniukas. 
Kazliškio seniūnijoje. Gal kas 
matėte? Tel. 8 624 13 037.  
Rokiškis
• Kalifornijos triušiukai.  Viso yra 
12 vnt. Triušiukai atvesti gruodžio 
16 d.. Jau galima atskirti kur 
patinėliai kur patelės.  
Tel. 8 604 61 511. Rokiškis
• Telyčias nuo 6 iki 18 mėn. 
amžiaus (pieninių ir mėsinių 
veislės), mėsines karves 
(veršingos), buliukus nuo 9 iki 12 

mėn. amžiaus. Tel. 8 620 51 398. 
Rokiškis
• Telyčaites. Yra 5 vnt. Amžius 
nuo 11 mėn. iki 17 mėn., vyriausia 
jau sėklinta, veislės kodai - 11, 
26 ir 81. Kaina nuo 350 Eur/vnt., 
išsamesnė informacija telefonu. 
Tel. 8 646 04 044. Kupiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo per pirmo darbo 
išeigines. Tinka maisto sritis, 
padavėja ir visa kita.  
Tel. 8 606 25 510. Rokiškis
• 35 metų vyras ieško darbo. 
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Turiu vairuotojo pažymėjimą ir 
automobilį. Tel. 8 611 65 395. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Tel. 8 699 28 563. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu prižiūreti 
senyvo amžiaus žmogų. Galiu 
dirbti ryte, per pietus, vakare ir per 
išeigines. Turiu patirtes.  
Tel. 8 625 24 087. Rokiškis
• Ieškau darbo. Skaldau malkas. 
Kaina sutartinė. Juodupė.  
Tel. 8 647 48 006. Rokiškis
• 42 metu vyras ieško darbo 
statybose pagalbiniu darbininku. 
Tel. 8 608 28 256. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu supjauti 
malkas. Tel. 8 692 62 959.  
Rokiškis
• Ieškau darbo ūkiuose, turiu 
patirties su įvairia technika. Patirtis 
apie 5 metus. Rokiškio, Biržų 
rajonuose. Tel. 8 696 48 695. 
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingas miškovežio 
vairuotojas. Tel. 8 687 33 067. 
Rokiškis
• Ieškomi miško darbuotojai, 
pjūklininkai ir pagalbiniai 
darbininkai. Tel. 8 645 97 589. 
Rokiškis
• Ieškau meistrų, išmanančių savo 
darbą, kurie galėtų iškąsti nedidelį 
gręžinį Rokiškio raj.  
Tel. 8 615 92 765.  
Rokiškis
• Reikalingas mūrininkas, sumūryti 
pertvarą. Tel. 8 670 17 618. 
Rokiškis
• Ieškomas savivarčio vairuotojas, 
dirbti riašiu savivarčiu. 
Tel. 8 686 97 344. Rokiškis
• UAB Daivida reikalingas dešrų 
gamintojas. Kaina 1500 Eur.  
Tel. 8 686 94 750. Rokiškis

PASLAUGOS

• Santechnikos, šildymo sistemų 
darbai. Tel. 8 615 52 759.  
Rokiškis
• Stogų dengimas.  
Tel. 8 682 39 995. Rokiškis
• Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, 

atsijas. Statybinio laužo, 
grunto išvežimas. Vežame 
mažais ir dideliais kiekiais, 
padidinto pravažumo transportu. 
Automobilių, krovinių, žemės 
ūkio technikos transportavimas. 
Savivarčio paslaugos.  
Tel. 8 604 86 441. Rokiškis

• Techninė pagalba kelyje. Avarinis 
automobilių atrakinimas. Sumaišyto 
kuro ištraukimas, išvalymas 
ir paruošimas eksploatacijai. 
Užvedimas išsikrovus 
akumuliatoriui. Tel. 8 604 86 441. 
Rokiškis

PERKA

• Perku įvairias plokštes, 
mikroschemas, tranzitorius, 
kondensatorius, reles, magnetinius 
lesituvus, skaičiavimo-matavimo, 
telekomunikacijų techniką, 
kompiuterius, jungtis, kontaktus, 
oscilografus, dažnometrius, 
savirasčius, racijas ir kt. Pasiimu iš 
namų. Tel. 8 606 84 377.  
Rokiškis
• Pirksiu vienkiemį Rokiškio 
rajone. Gali būti apleistas.  
Tel. 8 610 49 889. Rokiškis

KITA

• Ąžuolines ir liepų vantas. Kaina 2 
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R. Barono žemėtvarkos darbų įmonė informuoja, 
kad sklypo kad. Nr.7325/0002:268, esančio Obelių  
priem., Obelių sen., Rokiškio raj., suinteresuotus 
asmenis apie atliktus gretimo sklypo Jaunystės 
g.26., Obelių priem., Obelių sen., Rokiškio raj., ka-
dastrinius matavimus. 

Dėl papildomos informacijos kreiptis 
į matininką Eugenijų Mikulėną. 

Tel.8-458-68144, mob. 8-612-95720, 
el. p. kavolzeme@parok.lt. Taikos g. 5, Rokiškis.

Eur. Tel. 8 686 02 301. 
 Rokiškis
• Eglės rąstus. 6 m ilgio, 11 kub. m 
Kaina 600 Eur. Tel. 8 698 31 388. 
Rokiškis
• Naudotus koklius, šamotines 
plytas. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 646 16 322. Rokiškis
• Verpimo ratelius. Arklinį vežimą 
guminiais ratais. Tel. 8 610 17 627. 
Rokiškis
• Trifazį elektros variklį su 
reduktoriumi 1/54. Taip pat 
skardinius, R15 ratlankius Renault 
automobiliui. Tiesūs, nedažyti.  
Tel. 8 698 72 751.  
Rokiškis
• Geros būklės naudotą autoklavą . 
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• Naują motociklininko Crivit 
šalmą. Pridedu atsarginį stiklą, 
šalmo vidaus pagalvėles. Kaina 80 
Eur. Tel. 8 686 37 924.  
Rokiškis
• Trifazį diskinį pjūklą malkoms 
pjautį. Kaina 220 Eur.  
Tel. 8 620 55 819.  
Rokiškis
• Tvirtą šašlykinę iš duju baliono. 
Nudažyta karščiui atspariais dažais. 
Kaina 145 Eur. Tel. 8 613 31 097. 
Rokiškis
• Sauskelnes (kelnaites) Tena, M 
dydžio, 15 pakų. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 674 06 542.  
Rokiškis
• Pamestas Seat ratų gaubtas. 
Gal kas rado. Tel. 8 612 20 251. 
Rokiškis
• Statybinį laužą. Išardyti laiptai, 
yra paminklinio akmens luitų.  
Tel. 8 698 79 028. Rokiškis
• Plastikinį langą. 190×157, 
varstomas. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 607 56 198. Rokiškis
• Šieno ir šienainio ritinius. 
Pandėlio sen.. Tel. 8 658 99 565. 
Rokiškis
• Sausas, skaldytas malkas.  
Tel. 8 612 20 251. Rokiškis
• Šienainio ritinus. Kokybiški, 
kultūrinių ganyklų žolės, 
pakrauname. Kaina tik 15 Eur/vnt. 
Yra apie 20 vnt. Kupiškio rajono. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 646 04 044. 
Kupiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Gerai veikiantį telefoną Samsung 
Galaxy J4 plius. 2018 m. Skilęs, 
naudotis netrukdo. Kaina 55 Eur. 
Tel. 8 695 14 987. Rokiškis
• Puikios būklės, pilnai veikiantį 
Asus Zenfone 5. Versija su 4/64GB, 
komplekte dėklas, kroviklis ir USB 
laidas. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 611 65 395. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Būgnų komplektą. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 698 15 873. Rokiškis

AUGALAI

• Kaktusą. Kaina 9 Eur.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Prekybinį kioską. 2x5 m, 
apšiltintas, apsauginės žaliuzės, 
elektra. Tel. 8 699 61 320.  
Rokiškis
• Garažą mikrorajone prie Norfos. 
Tel. 8 699 61 320. Rokiškis
• Namą Čedasuose, Rokiškio raj. 
Gyvenamas plotas 64,15 kv. m, 

Žemės sklypas 20 a, šulnys, ūkinis 
pastatas. Kaina 8500 Eur.  
Tel. 8 610 17 627. Rokiškis
• 1188 a žemės ūkio paskirties 
sklypą Rokiškio raj., Kriugiškio 
k. Išsamesnė informacja telefonu. 
Kaina 41580 Eur.  
Tel. 8 672 39 112. Rokiškis
• Namą Skemų gyvenvietėje. Kaina 
25000 Eur. Tel. 8 601 74 631. 
Rokiškis
• Mokus vyras išsinuomotų 1-2 
kambarių butą ilgesniam laikui . 
Tel. 8 685 86 324. Rokiškis
• Naują pavėsinę nusikelti. Kaina 
1000 Eur. Tel. 8 604 61 511. 
Rokiškis
• Namą Rokiškyje, Gedimino g. 
Gyvenamas plotas 96 kv. m, po 
visu namu rūsys. Pakeistas namo 
stogas prieš 18 metų. Ūkinis 
neseniai statytas, su erdviu garažu. 
Lengvai prižiūrimas 6 a sklypas. 
Viduje reikalingas remontas. Kaina 
75000 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis

• Prie Kavoliškio esantį žemės 
ūkio paskirties sklypą. 33 a, yra 
galimybė atsivesti elektrą, nes 
netoliese yra stotelė.  
Tel. 8 673 82 836. Rokiškis
• Namą Kamajuose.Yra ūkinis 
pastatas, sodas, žemės. Kaina 8000 
Eur. Tel. 8 617 38 125.  
Rokiškis
• 2 kambarių, suremontuotą butą 
renovuotame name, 5/5 aukšte. 
Įmontuoti virtuvės baldai bei 
spintos. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 40000 Eur.  
Tel. 8 648 08 988. Rokiškis

NUOMA

• Išsinuomočiau žemes ūkio 
paskirties žemę. Galiu mokėti iki 
200 Eur/ha. Domina tik dideli 
plotai. Kaina 200 Eur.  

Tel. 8 606 97 729. Rokiškis
• Išnuomosiu garažą J. Gruodžio 
gatvėje. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 685 25 889. Rokiškis
• Ieškomas 2-3 kambarių butas 
nuomai Rokiškyje. +37060697354 . 
Tel. 8 629 06 425. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Ieškau, kas galėtų padovanoti 
konservuoto maisto. Būtų didelis 
ačiū. Tel. 8 603 82 518.  
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Smagų stalo futbolo žaidimą. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 672 29 449. 
Rokiškis
• Dideles kaladėles. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 672 29 449. Rokiškis
• Dviratuką - paspirtuką. Sėdinė 
nuimama, lieka paspirtukas. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 672 29 449. 
 Rokiškis
• Dviratį mergaitei. Ratai 16 colių. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 679 03 212. 
Rokiškis
• Mobilią auklę - kūdikio raciją. 
Susideda iš dviejų dalių .Labai 
geros būklės. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 671 14 878. Rokiškis
• Naujus smėlinukus ir 
marškinėlius. 100 proc. medvilnė, 
tik po 3,50 Eur. Tel. 8 680 28 858. 
Rokiškis
• Vaikiškus (3-6 m.) dviračius, 16 
colių ratai. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 605 22 152. Rokiškis
• Maitinimo kėdutę. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 623 19 525. Rokiškis
• Labai geros būklės vaikišką 
lovytę, buvo pirkta nauja, 
nenaudota. Truputį vienoje vietoje 
nubrozdinta. Pridedu dovanų 
žaisliuką, kuris prisukamas ant 
lovytės. Galiu atvežti iki Rokiškio 
ar Kupiškio. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 692 46 231. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Respubliokos g., prie Maximos 
pamesta piniginė.  
Tel. 8 614 21 789. Rokiškis
• Pamesti mašinos raktai. Radusiam 
atsilyginsiu. Tel. 8 674 44 147. 
Rokiškis
• Rokiškyje, Nepriklausomybės a., 
šalia kavinės Pupelė rasti raktai. 
Tel. 8 666 76 777. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Aliumines talpas.  
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• Naujas gyvatvorių žirkles. Kaina 

50 Eur. Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Cinkuotos skardos šiltnamio 
rėmus. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 698 02 601. Rokiškis
• Šiltadaržio lankus.  
Tel. 8 620 16 002. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Trifazį diskinį pjūklą su išilginio 
ir skersinio pjovimu, bei 30 cm 
pločio obliavimo funkcijomis. 
Dusetos. Kaina 270 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Geros kokybės įvairių matmenų 
pjautą statybinę medieną.  
Tel. 8 618 33 452. Rokiškis
• Kietojo kuro katilą. Naujas, su 
garantija. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 609 88 296. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• VW Golf 3 1996 m. Būklė gera. 
1,9 l, TDI, 66 kW, padidinta galia. 
Važiuoja puikiai, yra kosmetinių 
defektų, bet važiuoti netrukdo. 
Kaina 650 Eur. Tel. 8 648 64 061. 
Rokiškis
• VW Passat B5. 1.8 l, benzinas, 
ką tik atlikta TA, nauji galiniai 
diskai, visos kaladėlės, naujas 
akumuliatorius. Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 630 61 751. Rokiškis
• Seat Cordoba. 2000 m., 1,9 
l, TDI, 66 kW. TA iki 8 mėn. 
Kaina 285 Eur. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• Labai geros būklės Peugeot 508. 
2009 m., benzinas, 115 kW, 1,6 
l. Pakeisti tepalai, filtrai, naujos 
žieminės padangos, TA iki 2022-
10-01. Daug privalumų, labai gera 
spalva. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 3300 Eur.  
Tel. 8 679 05 764. Kupiškis
• Subaru Legacy. 2004 m., 2 
l, benzinas-dujos, universalas, 
juodos spalvos, R17, Lietuvoje 
neregistruota. Kaina 1800 Eur.  
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• VW Passat. 1998 m., universalas 
su kabliu. Dyzelinas, 81 kW, 1,9 
l. TA iki 2022.10.23. Dar galioja 
draudimas. Automobilis raudonos 
spalvos. Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 620 92 603. Rokiškis
• Volkswagen Touran. Iš Vokietijos. 
Patikimiausias, ekonomiškiausias, 
1.9 l, TDI, 77 kW, variklis. Kėbulas 
be rūdžių. 7 vietų. Kaina 2150 Eur. 
Tel. 8 635 97 693. Rokiškis
• Audi A4 B5. 1999 m., 1.9 l, 81 
kW, universalas. TA iki 2021-12, 
prieš 10 tūkstančių km keistas 
pagrindinis diržas, prieš 5000 km 
tepalai bei visi filtrai. Užsiveda, 
važiuoja, stabdo. Trauka gera, 
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Ieškokite  prekybos centruose!
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05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Daiktų istorijos
07:00 Išpažinimai
07:30 Dizaino 
dokumentika
07:40 Sunkus vaikas
09:00 Labas rytas, L
ietuva
11:00 Beatos virtuvė
12:00 Kinija. Senovinė 
gamtos karalystė
12:50 Žvilgsnis iš 
paukščio skrydžio
13:45 Komisaras 
Montalbanas. 
Pėdsakai smėlyje
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 Dainuok su manim
22:40 Išsiskyrimas
00:30 Raganos medžioklė
02:00 Beržynas
03:30 Komisaras Montalbanas. 
Pėdsakai smėlyje
05:15 Ponių rojus

05:20 Atsargiai! Merginos 
06:30 Kempiniukas 
Plačiakelnis 
07:00 Bakuganas. Šarvų 
sąjunga 
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 Nuostabūs metų laikai

12:20 Kenoloto 
12:22 Nuostabūs metų laikai 
13:05 Sarila. Prarastoji žemė
14:45 Parduotuvių maniakės 
išpažintis
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 Gaujų karai. Princai 
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Gaujų karai. 
Princai
22:40 Pirmoji eskadrilė
01:30 Galaktikos sergėtojai. 
03:55 I.T. Neribota prieiga 

06:35 Saugokis meškinų 
07:20 Berniukas Blogiukas 
07:45 Ogis ir tarakonai 

08:05 Vasaros stovyklos 
sala 
08:35 Tomo ir Džerio 
nuotykiai 
09:05 Beprotiškos melodijos 
09:30 Mes pačios
10:00 Tintino nuotykiai. 
Vienaragio paslaptis
12:10 Kaip valgyti keptus 
sliekus
13:55 Zatura. Nuotykiai
 kosmose
16:00 Ištikimoji
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Didžiapėdžio vaikis
21:20 Mušeikų šeimynėlė
23:35 Interviu su diktatoriumi
01:50 Oušeno 8

07:00 Kvailiai šėlsta 
07:30 Snaiperis 
08:30 Kvailiai šėlsta 
09:00 Sveikatos kodas
10:05 Geriausi šuns drauga

10:35 Brazilija – gamtos istorija. 
Rojaus pakrantė 
11:45 Lemtinga diena 
12:45 Gordonas Ramzis.
 Iki pragaro ir atgal 
13:45 Pragaro virtuvė 
14:45 Nepaaiškinami įvykiai 
su Viljamu Šatneriu 
15:45 Nusikaltimų tyrėjai 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas
19:30 Muzikinė kaukė
22:05Itališkas apiplėšimas
00:20 Angelų medžioklė
02:05 Ypatinga užduotis

05:35 Kaimo akademija
06:00 „Paslaptys“ 
08:00 Kitoks pokalbis 
su Edvardu Žičkumi
09:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2021"
09:30 Krepšinio pasaulyje
10:00 Vantos lapas
10:30 Deutsche Welle: 
Keliautojo dienoraštis

11:00 Švarūs miestai
11:30 Skonio reikalas
12:00 „Pėdsakas“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 Lietuvos miestai
17:30 Vantos lapas
18:00 Žinios
18:30 TV Europa pristato. 
"Lietuvos gelmių istorijos" 
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 „Pėdsakas“ 
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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09 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
16:20 Maistas: tiesa ar 
pramanas? 
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 Slėpynės
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
04:55 Maistas: tiesa ar pramanas? 
05:15 Ponių rojus

06:25 Keršytojų komanda
06:55 Žuvėliokai
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Karštai su tv3.lt
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Sužeisti paukščiai
12:00 Lialios sugrįžimas
12:20 Kenoloto
12:22 Lialios sugrįžimas
13:00 Parduotas gyvenimas

15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Prieš srovę
20:30 Prakeikti III
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Apgultis
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Apgultis
00:25 Skubi pagalba
01:20 Einšteinas
02:20 Majų baikerių klubas

06:00 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 Mokytojas 
01:15 Teisingumo angelas. 
Pipirmėtė
03:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
04:30 Kalnietis

06:25 Greitojo reagavimo 
būrys
07:20 Mano virtuvė geriausia 
08:40 Tiltas
09:45 Paskutinis faras
10:40 Mentalistas
11:40 Atsarginis prezidentas
12:40 CSI. Majamis

13:40 Mano virtuvė geriausia 
16:00 Paskutinis faras
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Tiesioginė transliacija
21:00 Hadsono vanagas 
23:05 Priverstas žudyti
01:05 Didžiojo sprogimo 
teorija
01:30 CSI. Majamis

05.30 Nauja diena
06.30 Kaimo akademija
07.00 Laisvės TV valanda. 
Laikykitės ten
08.00 „Paslaptys“ 
09.00 „Pėdsakas“ 
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 Laisvės TV valanda
18.00 Reporteris
18.25 Rubrika "Europa - tai aš"
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Žiedas su rubinu“ 
22.30 Reporteris
22.55 Rubrika "Europa - tai aš"
23.00 Alfa taškas
23.30 Laisvės TV valanda
00.30 „Teisingumo agentai“ 
01.30 „Žiedas su rubinu“ 
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03.10 Laisvės TV valanda
03.50 Alfa taškas
04.10 Vyrų šešėlyje. HALINA 
KAIRIŪKŠTYTĖ - JACINIENĖ
04.35 „Reali mistika“
05.15 Mokslo ritmu
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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.
16:20 Maistas: tiesa ar 
pramanas? 
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 forumas
04:55 Maistas: tiesa 
ar pramanas? 
05:15 Ponių rojus

06:25 Keršytojų komanda
06:55 Žuvėliokai
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Svajonių sodai
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Sužeisti paukščiai
12:00 Lialios sugrįžimas
12:20 Kenoloto
12:22 Lialios sugrįžimas
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios

16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Karštai su tv3.lt
20:30 Prakeikti III
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Nematomi skaičiai
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Nematomi skaičiai
00:30 Einšteinas
01:35 Majų baikerių klubas
02:40 Vaiduoklių ieškotojai

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 likima
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 Teisingumo angelas. 
Pipirmėtė
00:35 Narkotikų prekeiviai. 
Meksika
01:55 Trys milijonai eurų
03:20 Volkeris, Teksaso reindžeris
04:50 Kalnietis

06:25 Greitojo reagavimo būrys
07:20 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Tiltas
09:40 Paskutinis faras
10:35 Mentalistas
11:35 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu 
12:35 CSI. Majamis
13:35 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Tiltas
16:00 Paskutinis faras

17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Greitojo reagavimo būrys
19:30 Atsarginis prezidentas
20:30 Kvailiai šėlsta 
21:00 Priverstas žudyti
23:05 Mirtinas ginklas
00:05 Legendų biuras
01:15 Gyvi numirėliai
02:10 CSI. Majamis

05.30 Krepšinio pasaulyje
06.00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
06.30 Vantos lapas
07.00 Skonio reikalas
07.30 Vyrų šešėlyje. HALINA 
KAIRIŪKŠTYTĖ - JACINIENĖ
08.00 Eko virusas
08.30 Mūsų gyvūnai
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 Laisvės TV valanda. 
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 Laisvės TV valanda. 
Laikykitės ten
00.30 „Teisingumo agentai“ 
01.30 „Žiedas su rubinu“ 
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“
03.10 Laisvės TV valanda. 
Laikykitės ten
03.50 Alfa taškas
04.10 Partizanų keliais
04.35 „Reali mistika“
05.15 Mokslo ritmu
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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. Henzelis ir 
Grėtel
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Ką veikti?! 
12:00 Pasaulio gamtos 
stebuklai 2 
12:50 Užburianti 
Australija
13:45 Puaro
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 Perplaukus Atlantą
22:00 Bodo
23:50 Paskutinis pasivažinėjimas
01:15 Išsiskyrimas
03:00 Pasivaikščiojimai
03:30 Puaro 
05:15 Ponių rojus

07:00 Bakuganas. Šarvų 
sąjunga 2
07:30 Monstrų viešbutis 
08:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
08:30 Svajonių ūkis 
09:00 Sveikata.lt 
09:30 La Maistas 
10:00 Pasaulis pagal moteris
11:00 Svajonių sodai
12:00 Mulan
12:20 Kenoloto 

09:50 Kiškių mokykla
11:25 Mažius
13:10 Mergina iš Džersio
15:15 Viskas normaliai!
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Lietuvos balsas
22:15 Trys milijonai 
eurų
00:05 Skambutis 3
02:05 Mušeikų šeimynėlė

07:00 Kvailiai šėlsta 
07:30 Baltijos komandinis 
galiūnų čempionatas. 
Radviliškis
08:30 Tauro ragas
09:00 Lietuvos galiūnų č
empionato I etapas. Žagarė, 
Joniškio raj.
10:05 Geriausi šuns 
draugai 
10:35 Brazilija – gamtos 
istorija. Apsemtas miškas 
11:45 Lemtinga diena 
12:45 Gordonas Ramzis.

 Iki pragaro ir atgal
13:45 Pragaro virtuvė
14:45 Nepaaiškinami įvykiai
 su Viljamu Šatneriu 
15:45 Nusikaltimų tyrėjai
17:00 Betsafe–LKL čempionatas
19:30 Mirtinas ginklas 
20:30 Snaiperis 
21:30 Legendų biuras 
22:45 Gyvi numirėliai 
23:45 Itališkas apiplėšimas
01:55 Angelų medžioklė

05:40 Vantos lapas
06:00 „Paslaptys“ 
08:00 TV Europa pristato. 
"Lietuvos gelmių istorijos" 
08:30 Kaimo akademija
09:00 Eko virusas
09:30 Švarūs miestai
10:00 Krepšinio pasaulyje 
10:30 Deutsche Welle: 
Greitis
11:00 „TV Europa pristato. 
Lietuvos sienų apsauga. 
Muitinė“ 

11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 „Pėdsakas“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 „24/7“. Savaitės 
aktualijų analizė ir
 komentarai."
17:30 Nauja diena
18:00 Žinios
18:30 Mūsų gyvūnai
19:00 Gyvenimas
20:00 Žinios
20:30 Laisvės TV valanda
21:30 „24/7“
23:00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
00:00 „Pėdsakas“ 
02:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:35 „TV Europa pristato. 
Lietuvos sienų apsauga. 
Muitinė“
03:55 Mūsų gyvūnai
04:20 Laikykitės ten
05:00 Kaimo akademija
05:20 Mažos Mūsų 
Pergalės

12:22 Mulan
13:45 Baltuolė ir Rožytė
15:10 Enderio žaidimas
17:20 Kenoloto
17:22 Enderio žaidimas
17:25 Tai – mes 
18:30 TV3 žinios
19:30 Dambis
21:50 Londono apgultis
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Londono apgultis
23:50 Banga žudikė
01:30 Kikboksininkas. 
Atpildas
03:35 Nesuvestos sąskaitos

06:25 Saugokis meškinų 
07:10 Berniukas Blogiukas 
07:35 Ogis ir tarakonai 
07:55 Vasaros stovyklos 
sala 
08:25 Tomo ir Džerio 
nuotykiai
08:55 Beprotiškos melodijos 
09:25 Neramūs ir t
riukšmingi
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Rajono meras Ramūnas Godeliauskas: kuo paprasčiau 
ir patogiau prieinama informacija, tuo geriau rajono gyventojams

Rajono meras Ramū-
nas Godeliauskas (nuotr.) 
įsitikinęs: Socialinės para-
mos centro su partneriais 
įgyvendinamas projektas 
„Bendradarbiavimas ir in-
formacijos apie socialines 
paslaugas sklaida Rokiš-
kio mieste“ (08.6.1-ES-
FA-T-927 Spartesnis vietos 
plėtros strategijų įgyvendi-
nimas) atneš didelę naudą 
rajonui ir jo žmonėms.

„Socialinių paslaugų įvai-
rove Rokiškio rajonas gali 
pelnytai didžiuotis: ji di-
džiausia visame regione“, 
– sakė meras. Jis akcentavo, 

kad labai svarbu ne tik pas-
laugų gausa, bet ir jų priei-
namumas. O prieinamumas 
prasideda nuo informacijos 
apie tai, kokios paramos gali 
tikėtis rajono žmonės. „La-
bai svarbu tinkamai iškomu-

nikuoti, kuo rajono įstaigos, 
institucijos, nevyriausybinės 
organizacijos gali padėti ra-
jono gyventojams. Iki šiol 
kiekviena organzacija pati 
skelbė, kuo ji gali būti nau-
dinga rajono žmonėms. O 

kuriama viena informacinė 
erdvė padės aiškiau orien-
tuotis paslaugų ir jas teikian-
čių organizacijų įvairovėje“, 
– kalbėjo R. Godeliauskas.

Jis mano, kad svetainės 
pavadinimas „Socialinis 
skėtis“ yra labai taiklus: jis 
skirtas vienyti ir paramos 
teikėjus, ir gavėjus. Jis – ir 
paramos, ir apsaugos, ir ben-
drystės ženklas.

Meras mano, kad vieninga 
infromacinė sistema apie Ro-
kiškio rajone teikiamas soci-
alines paslaugas padės ne tik 
tiems, kurie ieško pagalbos. 
Susisteminta informacija leis 
veiksmingai planuoti paslau-
gų plėtrą: galbūt vienų jau yra 
pakankamai, o kitų stinga, 
galbūt galima būtų pasiūlyti 
įstaigoms ir bendruomenėms 
imtis būtent trūkstamų pas-
laugų kūrimo projektų.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.nedinginėja. Kaina 950 Eur.  

Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Traliuką - priekabėlę, galima dėti 
talpą vandeniui ir t.t. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 625 81 278.  
Rokiškis
• 2006 m. Opel Astra. Faceliftinis 
modelis. Yra kablys. Lietuvoje 
neregistruota. Šildomos sėdynės, 
6 bėgių pavarų dėžė, autopilotas, 
elektriniai veidrodėliai, 
multifunkcinis vairas. Labai talpi 
bagažinė. Viskas veikia puikiai. 
Stiklai sveiki. Kaina 1750 Eur.  
Tel. 8 655 19 559. Rokiškis
• Audi A4 B6. Važiuoja gerai, 
kablys. 132 kW variklis, 
dokumentuose 151 kW, gamykloje 
čipuotas. Galiojanti TA. Kaina 
derinama. Kaina 1499 Eur.  
Tel. 8 655 19 559. Rokiškis
• Subaru Forester. 2010 m., 2 l, 
dyzelis. TA iki 2021-12, 4x4 . 
Kaina 4500 Eur. Tel. 8 655 15 645. 
Rokiškis
• 2000 m., 81 kW, hečbekas, 
4 durų, juodas, R17 ratai, 
visiškai naujos padangos. Naujai 
atrestauruota turbina, aparatūra, 
klimato kontrolė, lipas, spoileriai, 
3 stipinų vairas, borto kompiuteris, 
puodelių laikikliai, porankis, 
kablys, 4 el. langai, TA ilgam. 
Kaina 1350 Eur. Tel. 8 604 01 912. 
Rokiškis
• Volvo S80. 2,4 l, dyzelis, 136 kW, 
automatinė greičių dėžė, juodas, 
2008 m., bet apdaila atlikta pagal 

2010 m. modelį. Gražus, R17 ratai 
su naujomis padangomis, pilna 
komplektacija, nauji diržai, 2 
rakteliai, TA ilgam. Lietuvoje buvo 
pirktas naujas iš salono. Kaina 
4350 Eur. Tel. 8 604 01 912.  
Rokiškis
• 2003 m., Fiat Stilo. 1.9 l, JTD. 
Užsiveda, važiuoja. Rida 257000.  
Turi kėbulo defektų. TA iki 2022-
05-23. Kaina galutinė. Kaina 600 
Eur. Tel. 8 622 41 101.  
Rokiškis
• Ford Focus. 1.8 l., 66 kW., 
dyzelinas. 2001 m. 
Tel. 8 623 05 235. Rokiškis
• 1997 m. Audi A4 B5. 1.9 l, 81 
kW. Universalas, TA iki 2021-07-
16. Prieš 20 tūkstančių km keistas 
pagrindinis diržas, prieš 200 km 
tepalai bei visi filtrai, naujas 
priekinis stiklas.Užsiveda, važiuoja, 
stabdo. Trauka gera, nedinginėja. 
Kaina 850 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• Gerą vyrišką dviratį. 3 bėgiai. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 614 27 383. 
Rokiškis
• Audi A4 B5. 1,6 l., 74 kW. 
Benzinas/tiesioginės dujos, 
Sudanas. TA iki 2023.03.06. 
Kaina 750 Eur. Tel. 8 695 14 987. 
Rokiškis
• Volvo S60. 2.4 l, TDI, 120 kW. 
TA iki 2022-10. Automatinė greičių 
dėžėjungia bėgius gražiai, diržai ir 
tepalai pakeisti. Smulkūs defektai, 
bet važiavimui netrukdo. Kaina 

minimaliai derinama. Kaina 1450 
Eur. Tel. 8 608 30 483.  
Rokiškis
• Seat Ibiza. 2005 m., 1.9 l, SDI, 
47 kW, nėra taršos mokesčio. TA 
iki 2023-02-25, yra kėbulo defektų. 
Kaina 980 Eur. Tel. 8 627 00 706. 
Rokiškis
• VW Golf 4. 2000 m., universalas, 
1.9 l, TDI, 66 kW. TA iki 2021.12. 
Geros būklės, tvarkingas variklis, 
užsiveda esant -25 šalčio. Kaina 
1050 Eur. Tel. 8 686 85 002. 
Rokiškis
• Ford galaxy. 1999 m., 1,9 l., 66 
kW. TA iki 2022.05. Labai geros 
būklės, naujas akumuliatorius, 
pakwisti tepalai ir filtrai, naujos 
padangos, perrinktas važiuoklė, 
kablys. Galima apžiūrėti. Rokiškis, 
Taikos g. 18. Galime parduoti 
lizingu. 867767391. Kaina 1270 
Eur. Tel. 8 629 50 988.  
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Padangas. R16, 215x65. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 699 84 023.  
Rokiškis
• 2000 m. Seat Cordoba dalimis. 
1,9 l, TDI, 66 kW. Tel. 8 672 99 
407. Rokiškis
• Tiesius, plieninius ratlankius. 
R15, 5/112. Tinka VW, Audi, Skoda 
automobiliams. Kaina 20 Eur.  

Tel. 8 671 07 360. Rokiškis
• VW Golf dalimis. 2001 m., 1,9 
l, TDI, 66 kW. Variklis, dėžė, 
siurblys, turbina, pusašiai, sankaba 
ir kas aplink variklį.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• VW Golf 4 kablį. Nuimamas. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 607 07 842. 
Rokiškis
• VW Golf 4 padangas. M+S su 
skardomis. 4 vnt., visos vienodos. 
Tel. 8 607 07 842. Rokiškis
• Naujas VAZ dalis.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• VW Golf 4, R15 lietus ratus. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 607 07 842. 
Rokiškis
• Naują traktoriaus galinę padangą. 
Tinka T-25, T-16. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 672 00 966. Rokiškis
• VW Passat. 1985 m., R13, bbs 
ratlankius su padangomis. 2 vnt. 
Lygūs, neplauti. Tel. 8 696 65 249. 
Anykščiai
• VW Caravelle priekinį buferį. 
Naujas, 2000 m.. Tel. 8 675 13 781. 
Kupiškis
• Ford S max, 2012 m., skardinius 
ratlankius su varžtais. Kaina 60 
Eur. Tel. 8 675 13 781. 
 Kupiškis
• Audi A4 B6 Avant dalimis. 2002 
m., 2,5 l, 145 kW.  
Tel. 8 603 87 554. Rokiškis
• Opel Zafira galinį kapotą su 
stiklu. Kaina 49 Eur.  

Tel. 8 602 35 205. Rokiškis
• T-40 ratus. Kaina už 2 vnt.. 
Kaina 160 Eur. Tel. 8 620 55 819. 
Rokiškis
• R17 5/114.3 su vasarinėmis 
padangomis 225 60 R17. Galima 
pirkti ir be padangų. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 658 12 062. 
Rokiškis
• 1998 m., VW Sharan, Ford 
Galaxy, 1,9  l., 81 kW turbinas, 
granatas ir kita. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Lietus ratlankius su padangomis. 
R16, 235/60, BMW, originalūs.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• R18,R17 ,R16,R15 Ratlankiai 
5/112 Audi, Volkswagen, Seat.  
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• R16 ratus. Padangos jau beveik 
nebetinkamos. Buvo naudojami 
Opel Frontera. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 605 56 308. Rokiškis
• Lietus ratus. R18, 235/45, 
5*112. Tinka Audi, Mercedes-benz 
automobiliams. Tel. 8 646 91 360. 
Rokiškis
• M-412 pavarų dėžę.  
Tel. 8 698 16 495. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Naują logoperiodinę skaitmeninės 
televizijos anteną su stiprintuvu. 
Tinka visiems televizoriams, 
pagauna tiek skaitmeninius tiek 

analoginius kanalus bei radijo 
kanalus. Galinga, priklausomai nuo 
vietovės pagauna kitų šalių kanalus. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 604 86 441. 
Rokiškis
• Televizorių Vido. Plonas, 49 
cm įstrižainės. Tel. 8 602 35 205. 
Rokiškis
•  14 kanalų, skaitmeninį imtuvą 
Gala. Tel. 8 602 35 205.  
Rokiškis
• 14 kanalų, skaitmeninį imtuvą Tv 
star. Tel. 8 602 35 205.  
Rokiškis
• Televizorių Grunding. 101 cm 
įstrižainės. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Televizorių Panasonic, 54 cm 
įstrižainė. Priedėlis, laidas, pultai. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 623 05 235. 
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Ratus. R28, 90 Eur/vnt. R32 
ratus, nauji, už 2 vnt. 360 Eur. R32 
ratus - 95 Eur. Kamerą, R28, nauja 
- 20 Eur. Tel. 8 620 55 819.  
Rokiškis
• Savadarbį T-16. Elektrinis 
starteris, greičių dėžė su hidrauliu 
siurbliu. GAZ-51 visą arba dalimis. 
Tel. 8 658 88 388. Rokiškis
• S formos kultivatoriaus 
spyruokles. Tel. 8 698 16 495. 
Rokiškis
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Kovo 5-oji, 
penktadienis, 

10 savaitė
Iki Naujųjų liko 301 diena

Saulė teka 7.02 val., 
leidžiasi 18  val. 

Dienos ilgumas 10.58 val. 
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Giedrė, Girmantas, Klemensas, 
Liucijus, Vydotas, Virgilijus.

Rytoj:  Norvilas, Norvilė, Norvilta, 
Norviltas, Novyda, Novydas, 
Novydė, Raminta, Ramintas, 

Rozina, Rožė.
Poryt: Galmantė, Galmantas, 
Geitautas, Geitautė, Geivyda, 
Geivydas, Felicita, Milbartas, 
Milbartė, Rimtas, Rimtautas, 

Rimtautė, Rimtė, Tomas.

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

(Stendalis).

Šiandien 
pasaulio istorijoje 

1856 m. ugnis sunaikino Lon-
dono „Covent Garden“ teatrą.

1916 m. prie Brazilijos krantų 
ant uolos užplaukė ir paskendo 
Ispanijos laineris „Principe de As-
turias“. Iš 588 juo plaukusių žmo-
nių žuvo 445. 

1933 m. per rinkimus Vokie-
tijoje naciai ir jų sąjungininkai iš-
kovojo 52 procentus vietų Reich-
stage.

1953 m. po tris dešimtmečius 
trukusio valdymo mirė sovietų 
diktatorius Josifas Stalinas - Josi-
fas Džugašvilis.

1970 m. 45-iose šalyse įsiga-
liojo Branduolinio ginklo neplati-
nimo sutartis.

1989 m. koncernai „Time Inc.“ 
ir „Warner Communications Inc.“ 
nusprendė susijungti ir sudaryti 
didžiausią pasaulyje informacijos 
bei pramogų konglomeratą.

2001 m. Mekoje per tradicinį 
hadžą tikinčiųjų minia mirtinai 
sutrypė 35 maldininkus.

Šiandien 
Lietuvos 
istorijoje

1562 m. Livonijos ordino ma-
gistras pasirašė kapituliavimo aktą 
ir perdavė Lietuvos Didžiosios Kuni-
gaikštystės kancleriui Mikalojui Radvi-
lai didįjį antspaudą bei dokumentus. 
Livonijos ordinas nustojo egzistavęs.

1906 m. darbą pradėjo II Rusijos 
Valstybės Dūma, kurioje buvo 7 lietu-
vių atstovai.

Post scriptum
Iš sniego košės neišvirsi.

Naminis lydytas sūrelis
Ingredientai:
• 500 g birios varškės
• žiupsnelis druskos
• 0.5 šaukštelio kepimo miltelių
• 2 kiaušiniai
•4 šaukštai grietinės (20–30 proc. 
rieb.)
• 2 skiltelės česnako
• 2 šaukštai kmynų
 
Gaminimas:
Į virtuvinį kombainą sudėkite varškę, 
suberkite druską, kepimo miltelius, 
įmuškite kiaušinius. Ir viską sutrinki-
te. Kmynus šiek tiek sugrūskite, taip 
jie atskleis daugiau skonio. Varškės 

masę sudėkite į indą atsparų karščiui. Pasidarykite garų vonelę, jos pagalba maišant kai-
tinkite sūrelio masę. Prieš baigiant kaitinti sudėkite grietinę ir viską maišykite, pakaitin-
kite kelias minutes. Suberkite kmynus, įtarkuokite česnako, viską išmaišykite. Pakaitinus, 
dar šiltą masę, sudėkite į indelius ar maišelius, kuriuose laikysite sūrį.

LAISVALAIKIUI

www.rokiskiosirena.lt
Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

Vasario 26 d. spausdinto kryžiažodžio atsakymai:
Vertikaliai: Žalvarnis. Chanuka. Jievaras. Maki. Smogas. Kliautis. Tikas. IS. Nata. Ba-

kas. Eras. Ika. Lad. Trapecija. Ygla. Italija. Sa. Ia. Vasaris. AKM. Ėjimas. Kastratas. Ana-
nas. Arbata.

Horizontaliai: Cistalgija. Chemikalai. Avokada. Ma. Nagas. Van. Turas. Asa. Kas. Eris. 
Žas. Prataka. Aparas. Liselis. Vytis. Cista. IJ. RR. Rumunija. AB. Ataka. ATA. Kita. Skat. 
Isa. Tamsa.

Pažymėtuose langeliuose: Cecilija.

Popiežius į Iraką vyks 
nepaisydamas raketinės atakos

Popiežius Pranciškus 
sakė, jog vis dar tikisi nu-
vykti istorinio vizito į Iraką, 
kur buvo surengta raketinė 
ataka prieš karinę bazę ir 
joje esančius JAV vadovau-
jamos koalicijos karius.

„Poryt, Dievui leidus, iš-
vykstu į trijų dienų piligrimys-
tę į Iraką. Jau seniai trokštu 
susitikti su tiek daug kentėju-
sia irakiečių tauta, aplankyti 
kenčiančią Bažnyčią Abrao-
mo žemėje“, – per tradicinę 
trečiadienio bendrąją audien-
ciją sakė 84 metų Pranciškus.

Argentiniečių pontifikas 
prašė malda lydėti jį per šią 
pirmą popiežių kelionę į Iraką, 
kur jis tikisi padrąsinti mažė-
jančią krikščionių bendruome-
nę likti savo istorinėje tėvynėje 
ir plėsti ryšius su islamu.

„Prašau jūsų malda lydėti 
šią apaštališkąją kelionę, kad 
ji įvyktų pačiu geriausiu būdu 
ir atneštų laukiamus vaisius“, 
– sakė jis.

„Irakiečių tauta mūsų lau-
kia, ji laukė šv. Jono Pauliaus 
II, bet jam kelionė buvo už-
drausta. Negalima antrą kartą 
nuvilti tautos. Melskime, kad 

šis vizitas duotų gera“, – pri-
dūrė jis.

Mažiausiai 10 raketų anks-
čiau trečiadienį buvo apšau-
dyta vakarinėje Irako dalyje 
esanti karinė bazė, kurioje yra 
JAV vadovaujamos koalicijos 
karių, pranešė saugumo šalti-
niai. Per ataką ištiktas širdies 
smūgio mirė vienas civilis 
kontraktininkas.

Didžiulės Ain al Asado oro 
pajėgų bazės Irako vakaruose 
esančioje dykumoje apšau-
dymas yra ketvirtas kartas 
per mažiau nei tris savaites, 
kai raketos pataiko į Vakarų 
objektus šioje šalyje.

Antradienį Pranciškaus 
atstovas sakė, kad popiežius 
Irake važinės šarvuotu auto-
mobiliu ir su miniomis nebe-
ndraus.

„Tai ypatinga situacija, štai 
kodėl bus keliaujama tik užda-
ru automobiliu... Tai reiškia, 
kad bus sudėtinga pamatyti 
popiežių gatvėse“, – sakė at-
stovas Matteo Brunei.

„Bus virtinė susitikimų, bet 
nė viename iš jų nedalyvaus 
daugiau kaip keli šimtai žmo-
nių“, – pridūrė jis.

BNS inform.

Indonezijoje ugnikalnis išspjovė 
didžiulį pelenų debesį

Vienas iš Indonezijos ugni-
kalnių antradienį išsiveržė, 
išspjovęs aukštai į dangų 
įspūdingą pelenų debesį.

Vulkanologai užfiksavo 
13 atskirų sprogimų, pabudus 
Sinabungo ugnikalniui, išme-
tusiam virš Sumatros pelenų, 
dūmų ir nuolaužų į 5 km aukštį.

2 460 metrų aukščio Si-
nabungo ugnikalnis buvo ne-
aktyvus kelis šimtmečius iki 
pabudimo 2010 metais. Tas iš-
siveržimas pareikalavo dviejų 
žmonių gyvybių.

Po to jis vėl išsiveržė 2013 
metais ir nuo to laiko išliko la-
bai aktyvus.

2014 metais įvykęs išsi-

veržimas pražudė mažiausiai 
16 žmonių, o 2016 metais per 
ugnikalnio išsiveržimą gyvy-
bės neteko septyni žmonės.

Indonezijoje – daugiau kaip 
17 tūkst. salų ir salelių turin-
čiame archipelage – yra beveik 
130 veikiančių ugnikalnių. 

Ši Pietryčių Azijos vals-
tybė priklauso vadinamajam 
Ramiojo vandenyno „Ugnies 
žiedui“, pasižyminčiam dide-
liu vulkaniniu ir seisminiu ak-
tyvumu.

Javoje esantis Merapis – pa-
saulio vienas aktyviausių ugni-
kalnių – šią savaitę taip pat 
išsiveržė, o vienu iš jo šlaitu 
liejosi lava.

BNS inform.
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Kovo 5 d. Naktį -5

Dieną 0
ŠV, 
5-10 m/s

Kovo 6 d. Naktį -7
Dieną 2

V,
7-15 m/s

Kovo 7 d. Naktį -1
Dieną 1

ŠV,
7-15 m/s

Kovo 8 d. Naktį -8
Dieną -3

Š,
5-10 m/s

Orų prognozė kovo 5-8 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

Užuojautos „Rokiškio Sirena“ laikraštyje ir interneto svetainėje 
spausdinamos nemokamai. Tekstus galite siųsti: el. paštu 
reklama@rokiskiosirena.lt Facebook žinute arba skambinkite 
+37066676777    

Nuoširdi užuojauta 
Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos 

matematikos mokytojai Virgilijai Navikienei 
dėl tėvelio mirties. 

Progimnazijos bendruomenė

Nuoširdžiai užjaučiame 
choro seniūnę Leonorą Turonienę 

dėl mylimos sesers mirties. 
Vėtrungės choro vadovė 

ir choristai

Socialinių paslaugų žinomumo stoka sukūrė 
partnerystės tinklą

Rokiškio socialinės pa-
ramos centras, stebėda-
mas Rokiškio mieste po-
reikį socialinio paslaugų 
žinomumui didinti,  inici-
javo ir įgyvendina projek-
tą „Bendradarbiavimas ir 
informacijos apie socialines 
paslaugas sklaida Rokiš-
kio mieste“,  Nr. 08.6.1-ES-
FA-T-927-01-0525. Projektą 
finansuoja Rokiškio miesto 
vietos veiklos grupės strate-
gija. Projektui skirta bevei-
ki 130 tūkst. Eur. Projektas 
įgyvendinamas nuo  2020-
12-10 iki 2021-12-10.

Projekto tikslas – skatinti 
bendradarbiavimą socialinėje 
srityje ir  informavimo bei tar-
pininkavimo apie socialines 
paslaugas teikimą socialinėms  
grupėms Rokiškio mieste.

Tikslinė grupė – 40 žmonių 
iš socialinę atskirtį patiriančių 
skirtingų grupių: senjorų, neį-

galiųjų, gausių, taip pat nepil-
nų šeimų, asmenų gaunančių 
socialinę paramą.

Planuojama projekto vei-
klose skatinti socialines pas-
laugas teikiančių įstaigų ir 
organizacijų aktyvesnę in-
formavimo veiklą Rokiškio 
miesto gyventojams. Rokiškio 
socialinės paramos centras 
teiks socialines paslaugas bei 
tarpininkaus jas gaunant mies-
to gyventojams. Vykdomos 
veiklos padidins informacijos 
prieinamumą, pasiekiamumą 
įvairioms socialinėms gru-
pėms. Projekto pagalba bus 
teikiamos išplėstos 8 socia-
linės paslaugos – labiausiai 
dėmesys kreipiamas į infor-
mavimo veiklas, taip pat pa-
vėžėjimą ir palydėjimą.

Projekto partneriai: Pa-
kruojo miesto vietos veiklos 
grupė, UAB „Rokiškio Sire-
na“, Rokiškio dekanato Ca-
ritas, Rokiškio rajono vietos 
veiklos grupė. Rokiškio ra-
jono VVG projekte įsiparei-
gojusi savanoriauti perduo-
dama NVO patirtis socialinių 
paslaugų ir socialinio verslo 
srityje. Anot Rokiškio rajono 
vietos veiklos grupės pirmi-
ninkės Raimondos Stanke-
vičiūtės-Vilimienės, ši sritis 

rajone žengia tik pirmuosius 
žingsnius, savivaldos lygme-
nyje dar nėra sukurtas pas-
laugų perdavimo nevyriau-
sybiniam sektoriui modelis 
(pagal Lietuvos darbotvarkę 
iki 2030 m. savivaldybės 
nevyriausybiniam sektoriui 
turėtų perduoti iki 30 proc. 
paslaugų). Savivaldybės spe-
cialistai ir savanoriai susibūrę 
į darbo grupę pagal „Verslios 
Lietuvos“ Įjunk poveikį pro-
gramą kuria socialinių pas-
laugų pirkimų schemas, 2018 
m. savivaldybė tarptautinia-
me projekte sukūrė socialinių 
paslaugų algoritmą, kuris tu-
rėtų rasti vietą naujame savi-
valdybės tinklalapyje. Visur 
VVG atstovai dalyvavo dar-
bo grupėse, kaip savanoriai. 
„Taigi, procesas prasidėjęs 
ir tikime, kad svarbu kuo di-
desnėm gyventojų, ypač NVO 
grupėms apie tai žinoti, į šiuos 
procesus įsitraukti, analizuoti 
pirmąsias patirtis“  komen-
tavo Rokiškio rajono vietos 
veiklos grupės pirmininkė R. 
Stankevičiūtė-Vilimienė apie 
VVG motyvaciją savanoriauti 
Rokiškio socialinės paramos 
centro projekte.

Rokiškio rajono VVG
inform.

Komercinė žiniasklaida ragina  
Kultūros ministeriją peržiūrėti LRT finansavimą

Komercinės žiniasklai-
dos atstovai kreipėsi į Kul-
tūros ministeriją, raginda-
mi peržiūrėti nacionalinio 
transliuotojo LRT finansa-
vimą.

Šiuos klausimus su kultū-
ros ministru Simonu Kairiu 
aptarė didžiausius naujienų 
portalus vienijanti interne-
to žiniasklaidos asociacija ir 
TV3 vadovai, trečiadienį pra-
nešė asociacija.

Asociacija ragina naciona-
liniam transliuotojui skirtą fi-
nansavimą suderinti su Euro-
pos Komisija, patikslinti LRT 
misijos apibrėžimą, finansa-
vimą susieti su patiriamais 
kaštais ir sukurti išorinį ne-
priklausomą LRT turinio ir fi-
nansų kontrolės mechanizmą, 
teigiama pranešime spaudai. 

„Susitikime kultūros mi-
nistrui, kuris yra atsakingas už 
visuomenės informavimo po-
litiką Lietuvoje, buvo pristaty-
ta situacija ir siūloma ieškoti 
būdų kaip spręsti susidariusią 
situaciją dėl neveiksnaus LRT 
turinio ir finansų kontrolės 
mechanizmo, viršijančio LRT 
misijos ribas veiklos bei kryž-
minio finansavimo, valstybės 
pagalbos taisyklių nesilaiky-
mo ir kitų klausimų, kurie yra 
kenksmingi visai šalies žinias-
klaidos ekosistemai“, – prane-
šime spaudai teigė Interneto 
žiniasklaidos asociacijos va-
dovas Arnas Marcinkus. 

Asociacija su TV3 pernai 
Europos Komisijai apskun-
dė LRT finansavimo tvarką. 
Komercinės žiniasklaidos 
atstovai nurodo, kad LRT fi-
nansavimas iš biudžeto nėra 

susietas su kaštais vykdant 
misiją, trūksta tinkamos pa-
jamų ir išlaidų kontrolės.

LRT teigia, kad šiuo 
skundu komercinė žinias-
klaida siekia sumažinti 
LRT finansavimą ir riboti 
portalą. 

Nuo 2015 metų LRT biu-
džetas automatiškai apskai-
čiuojamas pagal surenkamas 
pajamas iš gyventojų pajamų 
mokesčių ir akcizų. Anot to-
kios tvarkos šalinininkų, tai 
užtikrina, kad nacionalinis 
visuomeninis transliuotojas 
nepatirtų politinio spaudimo 
dėl jo veiklos.

2019 metais LRT biu-
džetas siekė 41,6 mln. eurų, 
2020 metais – 46,3 mln. 
eurų, 2021 metais – 53,8 
mln. eurų.

BNS inform.

Užimtumo tarnyba: šiemet darbo rinkoje 
reikės gydytojų, inžinierių, meistrų

Šiemet didesnes įsidar-
binimo galimybes turės 
gydytojai ir slaugytojai, in-
žinieriai, gamybos meistrai 
ir brigadininkai, statybos 
darbininkai, sunkvežimių 
vairuotojai, skelbia Užim-
tumo tarnyba.

Tarnybos analitikų pa-
rengtas įsidarbinimo gali-
mybių barometras rodo, jog 
šiemet bus paklausūs parda-
vimo ekspertai, sandėliavimo 
bei socialiniai darbuotojai, 
specialiųjų poreikių mokinių, 

ikimokyklinukų bei pradinukų 
mokytojai.

Tarnybos Stebėsenos ir ana-
lizės skyriaus vedėjos Jurgitos 
Zemblytės teigimu, skirtingai 
nuo praėjusių metų, šiemet 
ryškesnis pardavimo agentų ir 
vadybininkų poreikis.

„Kitų didelių netikėtumų, 
nepaisant įmonių patiriamų 
iššūkių ir pokyčių, barome-
tras nerodo. Kaip ir pernai, 
darbdaviai bei darbo rinkos 
ekspertai akcentuoja statybos 
darbininkų, medienos ir me-
talo staklių bei žemės darbų 

mašinų operatorių, krovinių 
transporto vairuotojų, mė-
sininkų ir žuvų darinėtojų 
poreikį“, – pranešime sakė J. 
Zemblytė.

Tuo metu mažesnes gali-
mybes turi kai kurie tarnau-
tojai, duomenų operatoriai, 
geologai ir geofizikai, įmo-
nių, įstaigų vadovai, karto-
grafai ir topografai, miestų 
ir kelių eismo planuotojai, 
neformaliojo švietimo menų 
mokytojai bei kitų specialy-
bių atstovai.

BNS inform.

Oficialių bedarbių pernai daugėjo labiau 
nei netekusiųjų darbo

Oficialių bedarbių skaičius 
2020 metais išaugo labiau nei 
darbo netekusių žmonių, teigia 
„Sodra“.

Anot jos, apdraustųjų skaičius 
ketvirtąjį metų ketvirtį, palyginti 
su tuo pačiu laiku prieš metus, 
sumažėjo 24 tūkst., tuo metu už-
registruotų bedarbių padaugėjo 
126,7 tūkstančiais. 

„Metų pradžioje galėjome au-
gantį bedarbių skaičių sieti su ap-
draustųjų skaičiaus sumažėjimu, 
bet trečiąjį ir ketvirtąjį ketvirčius 
niekaip tuo nebuvo galima pa-
aiškinti, nes antroje metų pusėje 
apdraustųjų skaičius buvo gana 
stabilus, o bedarbių skaičiaus 
gretos augo ir augo“, – spaudos 
konferencijoje antradienį sakė 
„Sodros“ Statistikos, analizės ir 
prognozės skyriaus patarėja Kris-
tina Zitikytė.

Pasak jos, augant bedarbių 
skaičiui, daugėjo ir nedarbo iš-
mokų gavėjų, tačiau jų skaičius 

piką pasiekė liepą ir iki metų pa-
baigos liko stabilus. 

„Nuo liepos turėjome išaugusį 
nedarbo išmokų gavėjų skaičių, 
kuris siekė apie 90 tūkst. ir toks 
išliko iki metų pabaigos. Dabar 
matome, kad augimo daugiau 
nebūta ir nedarbo išmokų gavėjų 
skaičius išlieka ties 90 tūkstan-
čių“, – sakė K. Zitikytė.

Anot jos, nedarbo išmoką ke-
tvirtąjį ketvirtį gavo apie 38 proc. 
visų registruotų bedarbių. 

„Tarp visų sprendimų, kuriuos 
pernai priėmė „Sodra“, apie pusė 
jų buvo neigiami – neskirti nedar-
bo išmokos. Ta dalis, palyginti su 
2019, padidėjo“, – sakė „Sodros“ 
analitikė.

Pasak jos, didžiajai daliai 
žmonių neskiriama išmoka, nes 
jie neturi būtino stažo – apie 94 
tūkst. žmonių per paskutinius 
dvejus metus neturėjo pakanka-
mo stažo išmokai gauti. 

Anot K. Zitikytės, dalis besi-
registravusių žmonių buvo jau-

ni, neseniai baigę mokslus, dalis 
buvo savarankiškai dirbančių, 
ilgą laiką niekur nedirbusių. Nors 
nedarbo išmokos jie negavo, ta-
čiau jiems  mokama darbo paieš-
kos išmoka. 

„Viena vertus, matome kad 
jaunimas greičiau susiranda dar-
bą, tai tikėtina, kad karantino su-
varžymams pasitraukus, jaunimas 
galėtų greičiau darbą susirasti. 
Kalbant apie moteris, tai struktū-
riškai buvo nulemta, kad tiesiog 
karantinas paveikė tas veiklas, kur 
dirbančiųjų didesnė dalis buvo 
moterų“, – sakė K. Zitikytė. 

„Sodros“ duomenimis, ketvir-
tąjį 2020 metų ketvirtį, palyginti 
su tuo pačiu laiku 2019 metais, 
nedarbo lygis padidėjo 2,6 proc. 
punkto. Moterų nedarbo lygis 
augo 3 punktais, o vyrų – 2,3 
punkto. Tuo metu 15-24 metų 
jaunimo nedarbo lygis augo 4,9 
proc., 25-54 metų – 2,6 proc., o 
55-64 metų – 2,7 procento.

BNS inform.
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ANEKDOTAI
lovos susirinkę giminaičiai 
garsiai meldė stebuklo. 
Įvykdžiau jų pageidavimus ir 
prikėliau senutę iš mirusių. Po 
to visi rėkdami išsibėgiojo kas 
kur“.

***
– Kodėl jūs leidžiate savo 

Petriukui rūkyti?
– Kad bent minutei nutiltų.
***
– Mama, aš policijoje ir 

turiu problemų!
– Tai kokio velnio ten 

įsidarbinai?
***
Į degalinę atvažiuoja 

mažytis automobiliukas. Iš 
degalinės išbėga pardavėjas ir 
šaukia jo vairuotojai:

– Ponia, ponia, negalima 
pilti šito benzino į žiebtuvėlį.

***
O gripo dar nebuvo. Bus, 

matyt, covid susirgęs.
***
– Padavėjau, o ką geriate 

jūs? Kavą ar arbatą?
– Kavą.
– Tai kam jums 

arbatpinigiai.
***
Mamos patarimai: jei ant 

grindų sausas purvas, vadinasi, 
vaikai grindų neplovė. Jei ant 
grindų šlapias purva – plovė.

***
Po kiekvieno vakarėlio 

virtuvėje sėdi du žmonės ir 
kalbasi apie gyvenimo prasmę.

***
Naujalietuvis prie gėlių 

kioskelio klausia pardavėjos:
– Ką reikš, jei jai 

padovanosiu vieną rožę?
– Kad ji jums vienintelė.
– O jei tris?
– Kad ją mylite.
– O jei 555?
– Tai reiškia, kad turite 

„babkių“ kaip šieno.
***
– Vakar visą vakarą 

vėpsojau į juodą kvadratą.
– Muziejui buvai?
– Ne, monitorius sugedo.
***
Dvynukų tėvų klausia:
– Kaip jūs iškenčiate dviejų 

BUITINĖ TECHNIKA

Vyriškis atėjo į naktinį 
klubą. Apsauginis jam sako:

– Ar turi kokių ginklų?
Vyriškis:
– Ne.
Apsauginis:
– Na, tai imk peilį, nes čia 

būna neramumų.
***
Parduotuvėje:
– Kokia čia dešra 

„Paršelio džiaugsmas“?
–Labai gera kalakutienos 

dešra! - atsako pardavėjas.
– Tai kodėl toks 

pavadinimas?
- Todėl, kad paršelis 

džiaugėsi, jog jis 
nenukentėjo.

***
Daug kas pasikeitė Petro 

gyvenime, kai sužinojo, jog 
jo mergina laukiasi: vardas, 
adresas, telefono numeris...

***
Vyras skambina sau į 

namus. Atsiliepia žmona:

to sako: „Nusiimk laikrodį ir 
batus“. Na, tai aš ir nusiėmiau: 
nuo vieno laikrodį, nuo kito – 
batus...

***
DĖMESIO! AKCIJA! 

Surink 5 dangtelius nuo 
kanalizacijos šulinių ir gauk į 
galvą nuo santechnikų!

***
Pereinamasis amžius - kai 

karštą vasaros dieną nebežinai, 
ko nori labiau - ledų ar šalto 
alaus.

***
Interviu su prakutusiu 

lietuvių verslininku:
– Sakykite, kiek žmonių 

dirba Jūsų kompanijoje?
– Hm... Maždaug pusė.
***
Žiema jau baigėsi. Iki 

pavasario dar mėno liko.
***
Žmona barasi:
– Kiek galima kentėti: 

dvidešimt metų aš tau valgyti 
gaminu! 

Vyras: 
– Man blogiau: aš visa tai 

turiu valgyt.
***
– Kas čia tokią taisyklę 

sugalvojo: nekišti pirštų į 
rozetę? Tai jie ten ir netelpa.

***
Jei sunaikinsite mediciną, 

tai kiekvienas virusas bus 
mirtinas.

***
Kokį stebuklingą žodį 

reikia pasakyti, kad gautum 
viską, ko nori? „Aš įžeistas“.

***
Mano močiutė pamiršo, kas 

toks buvo Alzheimeris.
***
Mane dažnai kaltina, kad 

gyvenu savo malonumui. O 
kieno malonumui, atleiskite, 
aš turiu gyventi?

***
Santechnikas Petras netyčia 

išmetė vienintelį butelį 
degtinės ir bemat draugų 
akyse pakeitė socialinę lytį.

***
Angelo ataskaita 

Viešpačiui: „Prie mirštančiojo 

vaikų riksmą?
– Paprastai. Jei rėkia 

vienas, tai kito jau nebegirdi.
***
Visame pasaulyje 

iškilmingai minima naujo 
iphono diena: jos būtinos 
apeigos yra žeminti senesnių 
iphonų savininkus.

***
Boksininkas skundžiasi 

gydytojui nemiga. Gydytojas 
pataria skaičiuoti, kol užmiigs.

– Daktare, tai nepadės: kai 
suskaičiuoja iki devynių, aš 
pašoku ant kojų.

***
Ideali šeima:
– Brangusis, eik alaus 

gerti!
– Negaliu, dar grindų 

neišploviau!
***
Naktį skamba telefonas:
– Laba naktis, čia 

mokesčių inspekcija trukdo. 
Trukdome tam, kad jūs 
ramiai miegotumėte.

***
– Nuo juoko dar niekas 

nemirė.
– Išskyrus tuos, kurie 

pajuokavo nevykusiai.
***
Kalbasi dvi našlės:
– Kaip tau sekasi?
– Tiek prisikankinau su 

savo vyro palikimu, kad 
kartais sau galvoju: geriau jau 
jis būtų nemiręs.

***
Skunkas – labai gražus 

ir mielas žvėrelis, kol 
neišsiveržia į išorę jo labai 
turtingas vidinis pasaulis.

***
Močiutė grįžta iš 

pasimatymo su senuku. Visa 
šeima nekantriai laukia, 
nori sužinoti, kaip sekėsi. 
Močiutė, susinervinusi, 
pasakoja:

– Aš turėjau kelis kartus 
trenkti jam į veidą.

– Šitas mielas seneliukas 
prie tavęs lindo?

– Baisiau, kelis kartus 
man pasirodė, kad jis 
paprasčiausiai numirė.

– Klausau.
– Mums šiandien koks nors 

žąsinas neskambino?
– Na, ne. Tu pirmas.
***
Vyriškis pasakoja draugui:
– Mano žmona nori, 

kad ją nusivežčiau į kokią 
prabangią vietelę. Galvoju, 
šiandien vakare nuvažiuosime 
į degalinę... Benzino.

***
Važiuoju autobusu, reikėtų 

pinigus perduoti bilietui. Šalia 
stovi vyriškis. Bet kaip į jį 
kreiptis: Jūs ar Tu? Mąstau 
logiškai. Šis autobusas - 
ekspresas. Kadangi jis neišlipo 
prieš tai buvusioje stotelėje, 
vadinasi važiuoja į mano 
rajoną. Be to, važiuoja su 
gėlėmis, vadinasi, pas moterį. 
Gėlės gražios, vadinasi, pas 
gražią moterį. Mano rajone tik 
dvi gražios moterys - mano 
meilužė ir mano žmona. Pas 
mano meilužę važiuoti negali, 

nes aš pats ten važiuoju. 
Vadinasi, važiuoja pas mano 
žmoną. Mano žmona turi du 
meilužius - Petrą ir Vasią. 
Petras dabar komandiruotėje.

– Vasia, perduok pinigus už 
bilietą!

Vyriškis apstulbęs:
– O iš kur tu mane pažįsti?!
***
Rūpestinga mama sako:
– Petriuk, nemušk draugo 

per galvą su kastuvu. 
Suprakaituosi ir sušalsi.

***
– Kaltinamasis, gal galite 

pasiaiškinti, kodėl apiplėšėte 
poną X ir poną Z?

– Teisėjau, prisiekiu, aš 
jų neapiplėšiau. Jie patys to 
paprašė.

– Gal galite smulkiau?
– Na kaip, pone teisėjau... 

O buvo taip: einu aš vienas 
sau ramiai, miškeliu, diena 
graži, šilta, švilpauju. Ateina 
tie du, žiūri, žiūri į mane ir po 

• Elektrinę viryklę.  
Tel. 8 698 16 495. Rokiškis
• Keičiu naują 50 l vandens 
šildytuvą į veikiantį šaldytuvą.  
Tel. 8 692 62 959. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju rainą katinėlį, 6-7 mėn. 
Kastruotas. Tel. 8 612 80 825. 
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Pilką suknelę. 46 dydis, dėvėta 
vieną kartą, labai geros būklės. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 671 14 878. 
Rokiškis

• Drabužėlius mergaitėms. Kaina 5 
Eur. Tel. 8 680 28 858.  
Rokiškis
• Vyriškus kostiumus. 194/192 ir 
188/104/90. Tel. 8 698 16 495. 
Rokiškis
• Lietaus kombinezoną. Mėlynas,  
86 cm ūgiui. Kaina 13 Eur.  
Tel. 8 612 47 934. Rokiškis
• Pavasarinę, rudeninę, šiltą, 
patogią Columbia striukę. 160 cm 
ūgio vaikui. Tinka ir mergaitei ir 
berniukui. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 604 91 575. Rokiškis
• Naują, Guess, džinsinę suknelę, 
tampri. Klubai 46 cm, liemuo 
38 cm, ilgis 85 cm, rankovė nuo 
pažasties 50 cm.. Tel. 8 698 51 868. 
Rokiškis
• Seisbačius. Tinkami darbui, 

avėjau tik kartą. Priekyje yra 
pakietinimas, bei atšvaitai, 
dengti oda, tinka dirbti, tarkime, 
fabrikuose. Šie batai apsaugo koją, 
kad krisdamas sunkus daiktas 
nesužeistų. Lengvi. 38 išmera, 
vidaus padas 25 cm. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 604 91 575. Rokiškis
• Naujus (jaunatviškus) sportinius 
kostiumus. Dydžiai nuo S iki XXL. 
Kaina 28 Eur. Tel. 8 604 15 320. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Samsung muzikinį centrą MAX-
ZS940. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 622 65 763. Rokiškis
• Belaides ausines Samsung. Geros 
būklės, kaina derinama. Kaina 60 

Eur. Tel. 8 654 26 472.  
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Nešiojamąjį kompiuterį HP 
Compaq nc 6220. Gera baterija, 
sudėtos programos internetui, 
veikia gerai, viskas išvalyta. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 620 28 050.  
Rokiškis
• Monitorių Acer. 19 colių.  
Tel. 8 602 35 205. Rokiškis
• Stacionarų kompiuterį. 7 
Windows. Tel. 8 602 35 205. 
Rokiškis
• Monitorių Samsung. 43 cm 
įstrižainė . Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 628 41 976.  
Rokiškis


