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Nepriklausomas rajono laikraštis

Dėkoja
Toks trumpas tas žodis AČIŪ, ir kaip nelengva jame 

sutalpinti visą dėkingumą. 
Nuoširdžiai dėkojame visam VšĮ Rokiškio rajono ligoninės 

kolektyvui už profesionalų gydymą, nuoširdų dėmesį, 
paguodžiantį žodį ir geležinę kantrybę. 

Kai nebeturėjome vilties – Jūs mums ją grąžinote ir iš 
covid-19 gniaužtų išgelbėjote mūsų mylimą mamą, močiutę ir 
promočiutę, Vandą Kesylienę.

Ačiū už Jūsų sunkų ir nuoširdų darbą.
Artimieji

Nuo pirmadienio rajono pradinukai grįžo į mokyklas
Rokiškio rajonas pateko į 

45 savivaldybių sąrašą, ku-
rioms leidžiama sugrąžin-
ti pradinukus į mokyklas. 
„Pagaliau“, – taip situaciją 
įvertino ir rajono politikai, 
ir visuomenė.

Visuomenei kilo 
daug klausimų
„Kodėl vaikai negrąžinami 

į mokyklas? Juk tai grupė, ku-
rioje yra mažiausiai covid-19 
atvejų, be to, ir mokytojai 
paskiepyti. Kam juos apskri-
tai reikėjo skiepyt, jei vaikai 
į mokyklas neleidžiami“, – 
taip svarstė viena į „Rokiškio 
Sireną“ besikreipusių mamų.

Panašu, kad vyriausybė 
išgirdo visuomenės argumen-

tus: 45 savivaldybėms leista 
grąžinti pradinukus į moky-
klas.

Ar pasiruošę?
Rokiškio rajono savival-

dybės Ekstremalių situacijų 
komisijos vadovas Andrius 
Burnickas sakė atvirai: perė-
jimui iš nuotolinio į kontak-
tinį ugdymą pasiruoštą. Pra-
dinių klasių mokytojai, kurie 
to norėjo, visi paskiepyti. Ar 
daug skiepijosi? „Pradinukų 
mokytojai – beveik visi pa-
siskiepiję“, – sakė pašneko-
vas.

Jis akcentavo, kad nors 
rajone situacija dėl covid-19 
kol kas labai nebloga, visgi 
ji yra labai trapi. „Tokia jau 

tų nedidelių rajonų specifika: 
užtenka vieno didesnio židi-
nio, tarkime, iš karto nustaty-
tų kokių 10 atvejų, ir situacija 
smarkiai pasikeistų“, – sakė 
A. Burnickas.

Atgaivinamas 
ir neformalusis ugdymas
Kaip „Rokiškio Sirenai“ 

sakė rajono savivaldybės 
Švietimo ir sporto skyriaus 
vedėjas Aurimas Laužadis, 
rajono mokyklos nuo pirma-
dienio pasiruošusios priimti 
pradinukus. Gera žinia ir abi-
turientams: jie, besirengdami 
brandos egzaminams, paga-
liau galės turėti ir „gyvas“ 
konsultacijas. Tiesa, jose mo-
kinių skaičius ribojamas: ne 

daugiau penkių.
Atnaujinamas ir neforma-

lusis ugdymas. Tiesa, reika-
lavimai dideli: gali būti ne 
daugiau 5 vaikų, ir kiekvie-
nam turi tekti ne mažiau kaip 
30 kv. m ploto. „Paskaičiuo-
kime: standartinėje sporto 
salėje, išlaikant tokius atstu-
mus, galėtų užsiimti iki 10 
žmonių“, – aiškino pašneko-
vas. Galima skaičiuoti ir kiek 
kitaip: vieno kambario butas 
užima kiek daugiau nei 30 
kv. m. Taigi, bent teorinė ga-
limybė atnaujinti neformalųjį 
ugdymą yra suteikta, tačiau 
kiek įstaigų to imsis, sunku 
prognozuoti.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

„Astra Zeneca“ vakcinos atsargos rajone – pora šimtų dozių
Vyriausybė priėmė 

sprendimą stabdyti skiepi-
jimą „Astra Zeneca“ vakci-
na. Kaip tai atsilieps skiepi-
jimo procesui mūsų rajone? 
To „Rokiškio Sirena“ klau-
sė rajono savivaldybės Eks-
tremalių situacijų komisijos 
vadovo Andriaus Burnicko. 
Penktadienį skiepijimas 
„Astra Zeneca“ vakcina 
Lietuvoje buvo atnaujintas.

Pasak pašnekovo, šiuo 
metu rajone masiškai skie-
pijami 70-80 m. amžiaus 
grupės asmenys. Vyresni to 
pageidavę žmonės pirmąja 

vakcinos doze jau faktiškai 
paskiepyti beveik visi. Kaip 
sakė A. Burnickas, pastaruoju 
metu buvo gaunama maždaug 
po vienodai „Phizer“ ir „As-
tra Zenecos“ vakcinos dozių. 
Pastarosios atsargos kol kas – 
pora šimtų dozių.

Mūsų rajone didelių nusi-
skundimų dėl „Astra Zeneca“ 
vakcinos šalutinio poveikio 
nebuvo. A. Burnickas svars-
to, kad sprendimas stabdyti 
skiepijimą šia vakcina yra 
labiau politinis: kai aplin-
kinės valstybės stabdo, tai 
ir mūsų šalies Vyriausybė, 
apsidrausdama, priėmė ana-

logišką sprendimą. Kaip bus 
elgiamasi su „Astra Zeneca“ 
vakcina, pasak A. Burnicko, 
paaiškės per kelias artimiau-
sias dienas.

Tačiau sprendimas stabdy-
ti vakcinavimą „Astra Zene-
cos“ vakcina turi ir kitą pusę: 
išaugins vadinamųjų „anti-
vakserių“, skiepų priešininkų 
gretas. A. Burnickas pripa-
žino, kad vakcinavimo stab-
dymas pakenks ir skiepijimo 
procesui apskritai, ir „Astra 
Zenecos“ reputacijai.

Kita vertus, galbūt ja gali-
ma skiepyti jaunesnius žmo-
nes, kuriems galimų kompli-

kacijų rizika yra mažesnė? 
Apie tai vis dažniau kalbama 
visuomenėje: galbūt ja galima 
laisvai skiepyti tuos, kurie pa-
tys pageidauja? A. Burnickas 
neatmetė ir tokio varianto. 
„Kaip ir sakiau, tikimės, kad 
sprendimai dėl „Astra Zene-
cos“ vakcinos bus priimti arti-
miausiu metu“, – sakė jis.

Prognozės pasitvirtino: jau 
penktadienį buvo leista tęsti 
gyventojų vakcinavimą šia 
vakcina. O valstybės vadovai 
deklaravo savaitės pradžioje 
ketinantys ja pasiskiepyti. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rokiškio policijos pareigūnai gyventojo garaže aptiko 
nelegalaus dyzelinio kuro

Kovo 1 d. Panevėžio aps-
krities vyriausiojo policijos 
komisariato Rokiškio rajono 
policijos komisariato parei-
gūnai patruliuodami Obe-
liuose pastebėjo vieno namo 
kieme stovintį vilkiką, iš ku-
rio buvo leidžiamas kuras.

Pareigūnams kilo įtarimas, 
kad degalai – kontrabandiniai, 
todėl patikrino kiemą, priva-
čias garažo patalpas. Garaže 
rastos įvairios talpos su skys-
čiu, iš viso 2174,35 litrų gali-
mai Rusijos Federacijos dyze-
linio kuro.

Savininkui, pusamžiui 
vyrui iš Obelių, surašytas 
Administracinio nusižengi-
mo protokolas, pagal numa-

tytą Lietuvos Respublikos 
administracinių nusižengimų 
kodekso 173 str. 1 d. Už tokį 
pažeidimą vyras ankščiau 
baustas nebuvo.

Naftos produktų, biokuro, 
bioalyvų ir kitų degiųjų skys-
tų produktų gamybos, žymė-
jimo, gabenimo, laikymo, 
prekybos Lietuvos Respu-
blikoje taisyklių pažeidimas 
arba veiksmai, kuriais sie-
kiama panaikinti, pakeisti ar 
kitaip nuslėpti kurą, kuriam 
taikomos akcizų lengvatos, 
žyminčius požymius, užtrau-
kia baudą nuo trijų šimtų de-
vyniasdešimt iki šešių tūks-
tančių eurų.

Panevėžio VPK inform.
ir nuotr.

Obelių „Žalioji“ – 
finišo tiesiojoje

Kadaise įspūdingas me-
dinis statinys, kiek prime-
nantis kurortinę vilą, ilgą 
laiką buvo vienas iš cha-
rakteringiausių miestelio 
architektūrinių objektų. 
Vietiniai gyventojai prisi-
mena, kad Obeliuose sto-
vinti mokykla buvo vadina-
ma „Žaliąja“, nors jai buvo 
suteiktas Kipro Petrausko 
vardas.

2018 m. buvo pradėti nau-
jo pastato – bendruomeninių 
namų statybos darbai, tačiau 
net ir naujai iškilęs pasta-
tas vadinamas „Žaliosios“ 
vardu. Rokiškio rajono sa-
vivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotojas 
Valerijus Rancevas informa-
vo, kad nors prieš kelerius 
metus prasidėjusios staty-
bos buvo „užstrigusios“, o 
ir paskui savivaldybės admi-
nistracija vaidino savotišką 
arbitro vaidmenį, darbai jau 
eina į pabaigą ir rezultatas 
matomas plika akimi. „Be-
veik visiškai atlikta vidaus 

apdaila, įvestos šildymo, re-
kuperacinės sistemos. Liko 
sutvarkyti tik aplinką ir visas 
prieigas aplink. Jau yra ga-
benami baldai. Svarbu, kad 
buvo atsižvelgta ir į neįga-
liųjų poreikius – pastatas pri-
taikytas gyventojams su ne-
galia“, – teigė V. Rancevas.

Pasak direktoriaus pava-
duotojo, iškilo itin modernūs, 
šiuolaikiški bendruomenių 
namai: vidaus erdvėse įreng-
tos pertvaros, todėl patalpos 
lengvai transformuojamos 
pagal poreikius. „Nors staty-
bų procesas nebuvo lengvas, 
džiugu matyti galutinį vari-
antą – netrukus duris atver-
siančią „Žaliąją“, kurioje įsi-
kurs bendruomenė. Tikiuosi, 
kad šis pastatas, turintis uni-
kalią istoriją ir buvęs obe-
liečių pasididžiavimu, toks 
bus ir dabar – susibūrimų 
vieta, sustiprinsianti Obelių 
bendruomenę“, – statybų 
pabaigtuvėmis džiaugėsi V. 
Rancevas.

Rajono savivaldybės 
inform.

Šaltas vasaris lėmė didesnį šilumos suvartojimą
Vasaris buvo kur kas šal-

tesnis nei praėjusių metų: Ro-
kiškyje vidutinė mėnesio oro 
temperatūra buvo minus 6,1 
laipsnio, tuo tarpu pernai va-
sario vidutinė oro temperatūra 
buvo plius 2,2 laipsnio. Šiųmetis 
šaltis turėjo įtakos daugiabu-
čiuose suvartoto šilumos kiekio 
padidėjimui. 2021 m. vasarį 
daugiabučiuose šildymui viduti-
niškai suvartota 45,1 proc. dau-
giau šilumos nei pernai tuo pa-
čiu metu. Nepaisant 15,3 proc. 

mažesnės AB „Panevėžio ener-
gija“ šilumos kainos nei 2020 m. 
vasarį, išaugęs šilumos suvarto-
jimas lėmė 23 proc. didesnius 
gyventojų mokėjimus už būsto 
šildymą, lyginat su praėjusių 
metų vasariu.

2021 m. vasarį daugiabučiuo-
se namuose, kurie šiuo metu nėra 
renovuoti, šilumos punktai yra 
senos konstrukcijos, nėra įrengtų 
automatinių temperatūros regu-
liavimo prietaisų, vieno kv. me-

tro šildymas vidutiniškai kainavo 
vieną eurą. Tokių namų 50 kv. m 
ploto buto šildymui vidutiniškai 
reikėjo 1070 kWh (21,4 kWh/
vienam kv. metrui) šilumos ir iš-
laidos už šildymą vidutiniškai su-
darė 50 eurų.

Tuo tarpu naujuose ar po 1993 
m. pastatytuose, rekonstruotuose 
daugiabučiuose namuose, tokio 
pat ploto buto šildymui viduti-
niškai reikėjo 650 kWh (13 kWh/
vienam kv. m) šilumos. Vieno kv. 
metro šildymas vidutiniškai kai-

navo 61 centą. Išlaidos už šildymą 
tokio dydžio būstui vidutiniškai 
sudarė 30,50 euro.

Nors visi AB „Panevėžio ener-
gija“ klientai už suvartotą šilumos 
energiją moka tuo pačiu tarifu, 
tačiau vieni gyventojai moka ma-
žiau, o kiti – daugiau. Priežastis 
– skiriasi namo vidaus šildymo ir 
karšto vandens sistemų priežiūros 
bei eksploatavimo kokybė, skir-
tingos namo konstrukcijos, būklė, 
patalpose palaikoma temperatūra.

Atlikus kompleksinę namo re-

novaciją – apšiltinus sienas, sto-
gą, įstiklinus balkonus, pakeitus 
langus, atnaujinus šilumos punk-
tą, pertvarkius šildymo ir karšto 
vandens sistemas bei įgyvendinus 
kitas energetinį efektyvumą didi-
nančias priemones, daugiabutis 
gali vidutiniškai sutaupyti iki 50-
60 proc. visos pastate suvartoja-
mos šilumos.

Efektyviai naudoti šilumą ga-
lima ir pigiau – atlikus mažąją 
renovaciją: atnaujinti seną eleva-
torinį mazgą, pakeičiant jį į au-

tomatizuotą, arba modernizuoti 
jau susidėvėjusį automatizuotą  
šilumos punktą, įrengti balansi-
nius ventilius ant stovų ir (ar) per-
tvarkyti ar pakeisti šildymo ir (ar) 
karšto vandens sistemas, butuose 
ir kitose patalpose įrengti indivi-
dualios šilumos apskaitos prie-
taisus ar šilumos daliklių sistemą 
ir (arba) termostatinius ventilius. 
Visa tai leistų sutaupyti iki 25 
proc. suvartojamos šilumos.

Panevėžio energijos 
inform.
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BRYDĖS

Dūmų uždangos 

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
„Vakarų fronte – nieko 

naujo“, bei „Dūmų uždan-
gos“ – šios frazės geriausiai 
tinka apibūdinti naujosios 
valdančiosios daugumos 
darbus ir žygius. Žadėję 
kokybiškai naują politiką, 
kaip senas geras arklys, kin-
kuodama galvą, Vyriausybė 
velka problemų plūgą sena, 
pirmtakų išarta vaga. Ta pa-
čia kryptimi.

Sąlygos veikti buvo beveik 
idealios: palankiai nusiteikusi 
visuomenė, dar palankesnė ži-
niasklaida. Jei ketverius metus 
ištisai girdėjome, kokie blogi 
ankstesni valdantieji, tai apie 
dabartinius valdančiuosius, 
kaip apie mirusius – gerai arba 
nieko. Juk dabar duota vėliava 
į rankas – pirmyn į reformas. 
Keiskite tai, ką ketverius me-
tus kritikavote.

Juk mūsų visuomenė – ge-
raširdė ir naivi. Dar lapkritį 
ir gruodį darnus choras dai-
navo: jei ne žalstiečiai ir Sei-
mo rinkimų kampanija, tai to 
viruso ant Lietuvos ir nebūtų. 
Esu dešiniųjų pažiūrų žmo-
gus, manęs simpatija žalstie-
čiams neapkaltinsi. Bet reikia 
visgi išlaikyti objektyvumą: 
jei žalstiečiai būtų nukėlę 
rinkimus pavasariui, tai opo-
zicija kartu su žiniasklaida 
juos būtų suėdę gyvus. Kartu 
atsirastų dar didesnė proble-
ma – valdžios legitimumo 
klausimas.

Objektyvumo, sveiko proto 
stoka matyti visur. Jei žalstie-
čių valdymo metu visuomenei 
buvo aiškinama, kiek BVP 
mums kainuoja kiekviena ka-
rantino savaitė, tai dabar kas 

nors apie tai ką nors girdėjote? 
Pusę metų niekas taip ir  neiš-
drįso paskaičiuoti, kiek mums 
kainuoja šitas greitai amžinu 
tapsiantis karantinas. Ir visuo-
menė, žiniasklaida netgi ne-
reikalauja. O kam? Juk visa-
da galima atsimazinti: „jūs gi 
nenorite, kad senukai mirtų“. 
Žinoma, niekas nenori, kad 
kažkas – senukas, jauniklis 
ar vaikas – mirtų. Bet miršta 
tai trys procentai. O likusiems 
97 proc. reikia gyventi. Žino-
ma, būtų gerai ir tuos 97 proc. 
dviem savaitėms karstuose 
uždaryti. Juk vis dar yra tebe-
svaigstančių, kaip reikalingi 
mums visiški „lokdaunai“. Tik 
jie, sėdėdami valdiškose įstai-
gose ar po saugiais mamyčių 
sparneliais, pamiršta, kad kai 
kam čia dar ir gyventi, šeimas 
išlaikyti reikia. Arba pasam-
dykite kurjerius, kad jie prie 
kiekvienų durų padėtų dėžutę 
su pinigais nedirbančių žmo-
nių išlaikymui. Bet pirma juos 
reikia turėti. Ir argumentai, 
kad kažkieno senelis pragyve-
no septynias pinigų reformas, 
nepaeis. Nes, skirtingai nuo 
dabartinių hipsterių, jų sene-
liai augino arklį, porą karvių, 
paršavedę su tuntu paršiukų, 
desėtką avių ir tiek pat vištų. 
Ir skirtingai nuo dabartinių 
„išmanių“ miestiečių, senelio 
Jono akiratis buvo ne madin-
gos Vilniaus kavinukės ir nak-
tinio miesto peizažai, o vienas 
ir tas pats vaizdas į numylėto 
Bėriuko, tempiančio plūgą 
(akėčias, arklinį grėblį, paskui 
vėl plūgą) pasturgalį. Senelis 
Jonas turėjo pilną rūsį bulvių, 
morkų, kasdienę pieno porci-
ją. O visa žemė, kuria dispo-

nuoja jo anūkas – tai skiedros 
ir žievė numylėtos orchidėjos 
vazonėlyje.

Apie tai, kur suka mūsų 
šalies ekonomika, geriausiai 
rodo patys mažiausieji. Nu-
eikite į turgų. Kovo vidurys. 
Nėra liūdnesnio vaizdo, kaip 
palapinėse sukabintos žiemi-
nių striukių eilės. Nelikvi-
džios investicijos. Kai žmo-
gus liūdnai atsidūsta, per visą 
šeštadienio turgų gavęs 13 
Eur pajamų (ne pelno). O nu-
sipirkti pavasariui skirtų striu-
kių ir jas siūlyti pirkėjams, tas 
žmogus jau nebeturi lėšų.

Niekas neklausia, kaip iš-
gyvens beveik metus nedir-
bančios viešojo maitinimo 
įstaigos. Žinoma, kol karanti-
nas, kol darbuotojams valsty-
bė moka prastovas, jos dar gy-
vos. Kur tiems darbuotojams 
dėtis? Kai bedarbystė rajone 
artėja prie 20 proc. Bet netgi 
įmonei neveikiant, išlaidos 
kapsi. Reikia mokėti nuomą, 
komunalines paslaugas, ryšio 
priemones ir t.t.  O kai parama 
baigsis ir joms teks atsistoti 
veidu į verslo griuvėsius? Ir 
ką mes remiame? Iš esmės 
dėliojame numirėliui traukla-
pius. Nes jei įmonė užsidarys, 
vadinasi, visos į ją karantino 
metu įdėtos valstybės, t.y. mo-
kesčių mokėtojų lėšos, buvo 
išvaistytos veltui. Jei žalstie-
čiai nuo pat pirmųjų karantino 
dienų kalbėjo apie tai, kokia 
parama ir kaip bus skirta, tai 
dabar šiuo klausimu mirtina 
tyla. Jei ankstesnį premjerą 
kalė prie kryžiaus už tai, kad 
jis išdrįso pasakyti, jog vers-
las, negalintis išgyventi dviejų 
mėnesių, yra visai ne verslas, 
tai dabartiniai valdantieji išti-
sus sektorius paliko be darbo 
faktiškai nuo gruodžio vidu-
rio, kitaip sakant, prasidėjo 
ketvirtas mėnuo ir pabaigos 
šiam kultūriniam renginiui vis 
dar nematyti.

Niekas neskaičiavo ir skai-
čiuoti nesiruošia, kiek mums 
kainuos karantino pasekmės. 
O kam? Garsus entuziastų 
rėkimas apie „tūkstančius 
mirčių“ vis dar geriausias 
argumentas. Deja, užkrečia-
mosios ligos žmoniją lydėjo 
nuo tolimųjų akmens amžių, 
iki šių dienų, ir lydės toliau. 
Toks gyvenimas. Kurį reikia 
gyventi. Kuriame reikia kurti 
pagrindus ateičiai.

Prieš ateinant šiai Vyriau-

sybei, ko iš jos tikėjomės? 
Teisingai, švietimo reformos. 
Kad mūsų jaunoji karta paga-
liau gautų padorų išsilavini-
mą. O ką gavome? Vietoj pro-
veržio tikimybės – faktiškai 
metus, išbrauktus iš švietimo 
sistemos. Apie tai, kokio kur-
mio protelio šios sistemos vai-
rininkai, liudija vienas faktas: 
mokytojai vieni pirmųjų nuo 
covid-19 buvo skiepijami tam, 
kad vaikai galėtų kuo greičiau 
grįžti į mokyklas. Mokytojai 
buvo paskiepyti jau vasario 
viduryje. Tam, kad... ramiai 
ir patogiai sėdėtų namuose. 
Nuo kovo 21-osios į moky-
klas grįžta tik pradinukai. O 
kur visi kiti mokiniai?

Ir kur apskritai žadėtosios 
diskusijos apie švietimo re-
formą? Ten pat, kur ir 130 
žingsnių valdyti covid-19, ten 
pat, kur ir parama verslui, ten 
pat, kur ir kokybiškai nauja 
politika, valstybės valdymas. 
Jų nėra. Atsiras liepos mėnesį, 
kai abiturientai eilinį kartą su-
feilins egzaminus, kai išleisi-
me į gyvenimą faktiškai labo-
ratorijų ir tyrimų nemačiusius 
magistrus. O ką, nieko tokio 
gi. Vis tiek daugelio vadiby-
bininkų baigiamieji darbai 
yra kelių knygučių kompilia-
cija ir „tyrimas“ „Įmonės X 
išlaidų socialinei atsakomy-
bei skatinti analizė“. Mūsų 
aukštąjį mokslą geriausiai 
atspindi anekdotas. Profeso-
rius auklėja būsimą moksli-
ninkę: „Atleiskite, kas čia per 
jūsų darbo tema – kaip nešioti 
vandenį rėčiu? Turėtų būti: 
skystos agregatinės būsenos 
kūnų transportavimas induose 
perforuotu dugnu“. Studentė 
klausia: o kaip jūsų, profeso-
riau, disertacija vadinosi? Tas 
atsako: „Mygtukinių instru-
mentų įtaka stačiatikių religi-
nės minties raidai“. O ką tai 
reiškia? „Kokio krieno popui 
bajanas“. Deja, mūsų valdžia 
vis dar nedrįsta užduoti klau-
simo: „Kokio krieno beraščiui 
diplomas“.

Kaip ir „kokio krieno tverti 
savivaldybę dviem policijos 
ekipažais?“ Jei žalstiečių dėka 
250 Eur bauda būtų baudžia-
mos porelės, kurios, neturėda-
mos kur kitur susitikti, pasky-
rė pasimatymą automobilyje, 
dėl to teisintųsi mažiausiai 
premjeras. O dabar... tyla. 
Visiems gerai. Kai autobuse 
nosis prie pakaušio važiuoja 

keliolikos namų ūkių žmonės, 
jiems saugu. O štai jei uoš-
vienė įsės į marčios mašiną, 
jei sesers šeima pavėžės brolį 
studentą...

Ir kur, po velniais, mie-
la premjere, taip mėgstanti 
kareivio Šveiko nuotykius, 
patartumėte paskirti pasima-
tymą Jonui su Maryte? Matai, 
lauke susitvėrus už rankyčių 
dviems namų ūkiams vaikš-
tinėti galima. Ir pasibučiuoti 
galima, taip sakant, apsikeis-
ti covidu su artimu savo. Bet 
va džentelmenui Jonui ką tik 
išbučiuotą Marytę į mašiną 
įsisodinti ir iki namų vartelių 
pavėžėti nebegalima. Ir nuo 
šiol Jonas su Maryte save gali 
drąsiai vadinti „brangiaisiais“, 
mat vienas kitam jau kainavo 
po 250 Eur. Sakote, taip nebū-
na? Deja deja...

Gudrus velnias, tas covi-
das, pasirodo. Plinta jis išim-
tinai mašinose, bažnyčiose, 
muziejuose. O kaip miesto 
oras daro žmogų laisvu, taip 
prekybos centro oras žmogų 
– sveiku.

A, tiesa, dar vakcinos. Vy-
riausybė kaltinama, kad vi-
suomenės informavimo, tiks-
liau pasakius, reklamavimo, 
kampanija nepradėta. Tik o 
ką reklamuoti, kad tos vakci-
nos nėra. Va aš užsiregistra-
vau sausį. Labai labai noriu 
vakcinos (visiškai rimtai), 
man reklamos nereikia. Pas-
kambinkit nors ir dabar, vis-
ką mesiu ir skiepytis lėksiu. 
Tik, o kur gi vakcina? Dabar 
skiepijami 70-80-mečiai. Kol 
aš savosios sulauksiu, matyt, 
ir kitas sausis pamažu ateis. 
O kaip nuoširdžiai kovojama 
su antivakseriais. Ką su tais 
antikvakseriais kovot, jei vak-
cinos tai nėra? Ar tu už ją, ar 
prieš, vis tiek neskiepija, nors 
pasiusk.

O kad tokie eretiški klau-
simai nekiltų, paleidžiamos 
dūmų uždangos. Va, pasi-
riek tu, visuomene. Kad ir ta 
Stambulo konvencija. Na nuo 
kada prieš smurtą kažkas ko-
voja lankstinukais ir deklara-
cijomis, mokymais „nemušk 
moters savo niu niu niu“? At-
leiskit, nuo fingalo paakyje la-
biau padeda ledo kubelis, nei 
žymios influencerės paskaita. 
O dar labiau padeda Baudžia-
masis kodeksas, saugus prie-
globstis ir psichologo pagalba, 
kad smurto auka jau po penkių 

minučių dar policijos automo-
bilyje tebesėdinčiam veikėjui 
nesiųstų žinučių „viską dova-
nosiu, tik grįžk“. Nejuokinga? 
Daug labiau už šimtus dekla-
racijų ir lankstinukų padeda 
nuolatinis policijos dėmesys 
besikivirčijančioms poroms. 
Štai tokio dėmesio dėka smur-
to artimoje aplinkoje atvejų 
skaičių mūsų rajono policija 
per porą metų sumažino ne 
trečdaliu, o... tris kartus. Ir be 
jokių konvencijų.

Ir dar sumažintų, jei poli-
cijai leistų dirbti savo darbą. 
O ne dviem ekipažais kas sa-
vaitgalį apsupinėti miestą ar 
tikrinti feisbuke susiriejusių 
komentarus. Pasirodo, kolio-
nėms „tas tų sakę, tas anų pa-
sakę“, dar ir arbitrų už mokes-
čių mokėtojų pinigus reikia. Ir 
lyg tyčia, kaip tik tuo metu, kai 
užsimanyta prakišti Stambulo 
konvencijos ratifikavimą, per-
šamą Partnerystės įstatymą. 
Mūsų teisingumo ministrei 
su iniciatyva, matyt, pritrūkus 
argumentų diskusijose, kilo 
geneali mintis bausti adminis-
tracine tvarka už neapykantos 
skatinimą. Tik va klausimas, o 
kas yra vertintojai, neužduo-
damas. Kas spręs, kuris teks-
tas skatina neapykantą, kuris 
yra vadinamoji „neapykantos 
kalba“, o kuris – ne. Ir ar tai 
nebus priemonė ne stabdyti 
pykčio proveržius, o elemen-
tariai užčiaupti kitaminčius. 
Nes argumentų diskusijose 
„kovotojai prieš neapykantą“ 
ne tik kad sunkiai randa, bet 
neretai ir patys ja purslojasi. 
Jau dabar susiduriame su gra-
žiausiomis sovietinėmis tradi-
cijomis – kitaminčio skundi-
mu jo darbdaviams – kurias 
atgaivino, o stebukle, tie jau-
ni, progresyvūs ir liberalūs.

Visuomenėje apskirtai ne-
beliko argumentų. Girdime, 
matome, jaučiame tik emoci-
jas. Galbūt į žiaurią realybę 
mus sugrąžins dvi viename 
portale perskaitytos antraštės: 
„Mančesterio universitetas 
pataria vengti tokių sąvokų, 
kaip „tėvas“ ir „motina“ bei 
„Valstybės kontrolė: tokio 
skolos dydžio nesame turė-
ję“. Ir visa tai, nepaisant to, 
kad krizės mes dar faktiškai 
nepajutome... Kaip sakant, tik 
mums patiems rinktis, kokias 
problemas spręsti, ir už ką 
klausti mūsų mielos Vyriausy-
bės ataskaitų.

Įtemptas ugniagesių darbas
Kovo 17 d., 08:27 val. gautas 
pranešimas, kad kelyje Nr. 
123, Šlapių k. (Kazliškio 
sen.) apvirto lengvasis 
automobilis, vairuotoja 
prispausta. Atvykus 
priešgaisrinės gelbėjimo 
tarnybos gelbėtojams, 

automobilis Toyota 
Corolla buvo nuslydęs 
į griovį, vairuotoja jau 
buvo išlaisvinta, perduota 
medikams.
Kovo 17 d., 09:36 val gautas 
pranešimas, kad Darbininkų 
g., Raišių k. (Juodupės 
sen.) nurodytu adresu pro 

langą matyti gulinti moteris, 
galimai sutrikusi sveikata. 
Atvykę priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos gelbėtojai 
panaudojo rankinį inventorių, 
atidarė duris ir įleido 
policijos pareigūnus bei 
medikus. 
Kovo 17 d., 18:45 val. gautas 

pranešimas, kad Rokiškyje, 
P. Cvirkos g., dega žolė.

Siuntinyje –
galimai narkotinės 
medžiagos
kovo 18 d., apie 14.57 
val., Rokiškyje, Vytauto g., 
tikrinant siuntinį, stiklainyje 

rasta, į folijos ryšulėlį 
supakuota, galimai narkotinė 
medžiaga.

Sulaikė neblaivų 
vairuotoją
Kovo 19 d. 15.05 val., 
Rokiškio r., Rokiškėlių k., 
neblaivus (2,33 prom.), 

neturėdamas teisės vairuoti 
vyras (gim. 1992 m.) vairavo 
automobilį OPEL.

Panevėžio VPK ir 
Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamento 
Rokiškio priešgaisrinės 

gelbėjimo tarnybos 
inform.

KRIMINALAI
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Kraštiečiui Virginijui Pupeliui ragų ieškojimas – 
ir pomėgis, ir sveikatos šaltinis

Prieš keletą dienų rašė-
me apie Rokiškio rajone ir 
visoje Lietuvoje populia-
rėjantį naują laisvalaikio 
praleidimo būdą - kanopi-
nių gyvūnų ragų rinkimą. 
Vos pasidalinus duokiš-
kėno, V. Kemeklio radi-
niu - tauriojo elnio ragais, 
„Rokiškio Sirena“ sulaukė 
daugiau žinių, apie šio už-
siėmimo entuziastus. Vie-
nas jų - Virginijus Pupelis. 

Iš Obelių kilęs V. Pupe-
lis šį pomėgį atrado prieš 
trejus metus. Kaip pasa-
kojo pašnekovas, aktyviai 
ragus vyras renka tik pa-
vasario metu. Štai vien 
pernai, per pavasario se-
zoną, V. Pupelis rado net 
46 gyvūnų ragus, o viso 
vyro kolekcijoje beveik 
100 trofėjų.

Vieno rago ieškojo 
dvi savaites
V. Pupelis pasakojo, kad šį 

pomėgį atrado visai netikė-
tai: „Vienas žinomas rajono 
medžiotojas kartą pasiūlė eiti 
paieškoti gyvūnų ragų, bet 
tą kart pasiūlymo atsisakiau, 
tačiau kiek vėliau, visai nety-
čia, radau pirmąjį savo kolek-
cijos trofėjų. Nuo to viskas ir 
prasidėjo".

V. Pupelio kolekcijoje pil-
na įvairiausių radinių, tačiau 
didžiausias vyro trofėjus - du 
kartus rasti to paties Europi-
nio briedžio ragai. 

„Taip jau pasisekė, du kar-
tus rasti to paties briedžio ra-
gus. Kadangi gyvūnui ragai 
atauga beveik identiški ir to-
kios pačios formos, su vieno 
medžiotojo pagalba, pagal jo 
turimą to briedžio nuotrau-
ką, pavyko atsekti, jog tai to 
paties, aukso medalį, kaip 
geriausio trofėjo, pelniusio 
briedžio ragai“. 

Pašnekovas pasakojo, jog 
vieno briedžio rago ieško-
jo net dvi savaites. Paieška 
buvo sudėtinga, ragų ieško-
jo ir tankmėse, ir balose, iš 
kurių traukė vandenį. Būtent 
išraukus vandenį iš vienos 

balos, per pačias Velykas ir 
pavyko rasti taip ieškotą brie-
džio ragą.

Ieško ten, 
kur kiti įžengti
nedrįsta
Kaip pasakojo vyras, daž-

niausiai ragų ieško ten, kur 
neieško kiti.

„Reikia lysti į bjauriau-
sias vietas, kur kiti nenori ir 
nosies kišti - ieškoti karkluo-
se, balose, kartais naudinga 
paieškoti ir pasėliuose, aišku, 
ne būriais ir jų neišmindžio-
jant. Reikia stebėti aplinką, 

kur daugiau apgraužti auga-
lai, medžiai apdraskyti ra-
gais. Galima gyvūnų kelius 
atsekti net ir pagal jų paliktus 
ekskrementus.“

Žaidžia išgyvenimo 
žaidimą
Kaip pasakojo V. Pupelis, 

ieškoti ragų į miškus eina 
tarsi į išgyvenimo žaidimą. 
„Kartais išeinu beveik tuš-
čiomis. Su savimi neimu 
navigacijų ar kitų, aplinko-
je susiorientuoti padedančių 
įrenginių. Einu ten kur akys 
mato ir stebiu gamtą - saulę, 

augalus. Kartais su savimi 
neimu net vandens - tam ga-
lima tiesiog išleisti sulą. Pa-
lieki sulą tekėti, o kai grįžti 
atgal, jau gali ir atsigerti. O 
jei jau kartais visai neberandu 
kelio, paskambinu vaikams 
ir paklausiu, iš kurios pusės 
vėjas pučia. Miške nakvoti 
dar neteko“, – juokėsi pašne-
kovas.

Ir hobis, 
ir sveikatos 
šaltinis
V. Pupeliui ragų ieškoji-

mas nėra tik pomėgis. Dar 
prieš keletą metų vyras sakosi 
turėjęs didelių sveikatos pro-
blemų.

„Turėjau nugaros išvaržą, 
jau vos batus begalėdavau 
apsiauti, laukė rimta opera-
cija, tačiau po truputį pra-
dėjus vaikščioti po miškus, 
gal po kokio 4-5 karto pra-
dėjau jaustis geriau. Ir gry-
nu oro pakvėpuoju, ir sulos 
atsigeriu. Galima sakyti, kad 
vaikščiojimas mane išgydė. 
Dabar vienu išėjimu nueinu 
ir 10, ir 20 kilometrų. Per 
sezoną galima ir iki 10 ki-
logramų numesti, tad jei ne 
ragų ieškoti, tai kuo daugiau 
vaikščioti ir aktyviai leisti 
laisvalaikį tikrai rekomen-
duoju visiems“.

Nemokamas 
zoologijos sodas
Paklausus, ar neteko susi-

durti akis į akį su laukiniais 
gyvūnais, pašnekovas nusi-
juokė: „Oi, visko buvo. Su lig 
kiekvienu išėjimu į miškus, 
mažiausiai 2-3 kartus gali-
ma sutikti laukinių gyvūnų. 
Teko ir vilką iš arti pamatyti, 
ir briedį, ir taurujį elnią. Ta-
čiau labiausiai reikia saugotis 
šernų, ypač tada, kai atsiveda 
palikuonių. Kartą, kai pro ko-
jas pradėjo šerniukai lakstyti, 
teko šokti ir į medį nuo šernės 
slėptis“.

„Rokiškio Sirenos“
inform.,

V. Pupelio archyvo 
nuotr.

Medžioklės trofėjus vertins ne aplinkosaugininkai, o medžiotojų asociacijos
Nuo šio medžioklės trofė-

jų apžiūras ir komisijų 
darbą organizuos ne aplin-
kosaugininkai, o medžioto-
jų asociacijos, vienijančios 
medžiotojų klubus ir būre-
lius.

Kaip pranešė Aplinkos 
ministerija, tai numatyta mi-
nistro Simono Gentvilo pa-
keistoje Medžioklės trofėjų 
apžiūros tvarkoje.

Iki šiol medžioklės trofėjų 
apžiūros ir vertinimo darbą 
organizavo Aplinkos apsau-

gos departamento padaliniai. 
Ministerija teigia, kad tvarka 
keičiama stiprinant medžio-
tojų asociacijų savivaldą ir 

taupant aplinkosaugos parei-
gūnų darbo laiką.

„Tai seniai lauktas projek-
tas. Anksčiau apžiūros būda-

vo per stipriai reguliuojamos, 
o dabar palikta daugiau lais-
vės medžiotojų asociacijoms 
– jos pačios viską galės or-
ganizuoti“, – pranešime tei-
gė ministro patarėjas Marius 
Čepulis.

Jo teigimu, Aplinkos ap-
saugos departamentas vis tiek 
prižiūrės, ar visi medžiotojai 
pateikė trofėjus apžiūrai.

Ministerija teigia, kad šie 
pokyčiai leis taupyti aplinkos 
apsaugos pareigūnų darbo 
laiką ir atitinkamai daugiau 
jo skirti medžioklės, žvejy-

bos, aplinkos taršos valstybi-
nei kontrolei stiprinti.

Pačių apžiūrų tikslas – 
pagal pateiktus sumedžiotų 
elninių žvėrių trofėjus nu-
statyti, ar medžiojant žvėris 
laikomasi jų atrankos rei-
kalavimų, nustatytų Elninių 
žvėrių atrankinės medžioklės 
nuostatais.

Apžiūrai pristatomi per 
praėjusį medžioklės sezoną 
sumedžiotų elninių žvėrių ra-
gai ir vilkų kaukolės.

Medžiotojų asociacijų sa-
vivaldybėse sudarytos me-

džioklės trofėjų apžiūros ko-
misijos įpareigotos ne vėliau 
kaip per mėnesį po apžiūros 
pateikti informaciją Aplinkos 
apsaugos departamentui, ku-
ris patikrins, ar visi medžio-
tojai, sumedžioję elninių žvė-
rių patinus ar vilkus, įvykdė 
Medžioklės įstatyme numaty-
tą pareigą – pateikti trofėjus į 
apžiūrą.

Pernai dėl pandemijos ap-
žiūra buvo atšaukta. Šiemet 
pačios medžiotojų asociaci-
jos spręs, kada ją pradėti.

BNS inform.
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Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos 
mokyklos mokiniai skina pergales 
tarptautiniuose konkursuose

Solidžiai pasirodė Ru-
dolfo Lymano muzikos 
mokyklos jaunieji talentai 
tarptautiniame konkurse 
Rygoje.

Kovo 16-18 d. vyko nuoto-
linis IV tarptautinis konkur-
sas „Pavasario balsas 2021“ 
Rygoje. Konkurse varžėsi 
vokalistai ir instrumentalistai 
savo amžiaus kategorijose ir 
pasirinktose nominacijose 
iš 18 šalių. Rokiškio Rudol-
fo Lymano muzikos moky-
klos mokytojos Redos Kaz-
lauskienės mokinės Radvilė 
Cegelskaitė vokalo kategori-
joje laimėjo II vietą,  Simona 
Tuskaitė vokalo kategorijoje, 
klipo nominacijoje – I vie-
tą (koncertmeisterė - Rasa 
Pletaitė Junokienė). Simo-
nos video klipo idėjos autorė 
-  režisierė Neringa Danienė, 
video operatorius - Darius 
Baltakys, garso operatorius - 
Arūnas Paškevičius, šviesos 

inžinierius- Ignotas Savickas.
Instrumentinės muzikos 

kategorijoje II vietą laimėjo 
Rokiškio Rudolfo Lymano 
muzikos mokyklos Gitarų 
trio: Ernius Kazanavičius, 

Miglė Rogovaitė, Tijus Alei-
nikovas. Jų mokytoja- Rasa 
Šakalienė.

Rudolfo Lymano
muzikos mokyklos

inform.

Rokiškėnai kviečiami kreiptis pagalbos

Rokiškio socialinės 
paramos centras, vyk-
dydamas ES projektą 
„Bendradarbiavimas ir 
informacijos apie socia-
lines paslaugas sklaida 
Rokiškio mieste“ teikia 
šias paslaugas Rokiškio 
miesto gyventojams:

1. Informuoja apie so-
cialines paslaugas mieste, 
socialinę pagalbą, teises, 
galimybes ir socialines ga-
rantijas konkrečiu atveju.

2. Kartu su asmeniu ir jo 
šeima nagrinėja susidariu-
sią probleminę situaciją ir 
ieško sprendimo problemai 
išspręsti. Paslauga teikiama 
iki problemos išsprendimo 

pabaigos.
3. Vykdo informavimo, 

konsultavimo ir tarpinin-
kavimo socialinių paslaugų 
teikime paslaugas gyventojo 
namuose.

4. Tarpininkauja ir viso-
keriopai padeda susitvarkyti 
reikiamus dokumentus soci-
alinėms pašalpoms gauti, iš-
mokoms ar kt.

5. Padeda užsiregistruoti į 
socialines, švietimo, sveika-
tos priežiūros ar kitas įstai-

gas.
6. Tarpininkauja ir palydi 

gyventoją iki gydymo ar ki-
tos įstaigos (pagal poreikį).

7. Teikia tarpininkavimo 
paslaugas su palydėjimu ir/
ar pavėžėjimu (esant gali-
mybei).

Registracija dėl pagal-
bos socialinių paslaugų 
teikime tel.:

+370 626 75185;
+ 370 618 05878;
+370 458 44215.

Policija kviečia registruoti savo vaizdo stebėjimo kameras
Registruok savo vaiz-

do kamerą – kurk saugią 
aplinką!

 
Policijos turima įranga ne-

gali aprėpti kiekvieno kiemo, 
gatvės ar namo, todėl jūsų 
prisidėjimas mums labai pa-
gelbėtų. Todėl mes siūlome 
jums savanoriškai užregis-
truoti policijoje savo turimą 
vaizdo stebėjimo kamerą ir 
prisidėti prie saugios aplin-
kos kūrimo.

 Kam to reikia?
 Jūs padėsite policijai efek-

tyviau ir greičiau ištirti nusi-
kaltimus ir teisės pažeidimus 
ar nelaimingus atsitikimus.

 Tirdami nusikalstamas 
veikas, ieškodami dingusių 

asmenų ar įvykus ekstrema-
liai situacijai ar įvykiui, iš 
anksto žinosime, į ką kreiptis 
norint gauti svarbią informa-
ciją, kuri gali būti ir pas Jus.

 Jūs padėsite savo kaimy-
nams ar kitiems nukentėju-
siems asmenims, o gal net 
išgelbėsite kažkieno gyvybę.

 Kaip mes tai naudosime?
 Policija nematys, ką fik-

suoja jūsų kamera, tačiau 
nutikus įvykiui, mes papra-
šysime įrašo, kurį galimai už-
fiksavo jūsų vaizdo kamera. 
Registruodami kamerą, jūs 
neprisiimsite papildomų įsi-
pareigojimų, nepatirsite jokių 
išlaidų.

 Duomenų saugumas
 Jūsų pateikta informacija 

apie turimą kamerą bus žino-
ma tik policijai, jūsų duome-
nys bus saugūs.

 Ką Jūs turite padaryti? 
Pasidalinti informacija 

apie savo vaizdo kamerą, jos 
vietą ir stebimą teritoriją.

 Kaip užregistruoti savo 
kamerą?

 Kameros registruojamos 
portale www.epolicija.lt, tai 
užtruks 5 minutes. Jei jums 
patogiau, portale palikite pra-
šymą ir pareigūnas atvyks pas 
Jus suderintu laiku.

 Daugiau informacijos ra-
site policijos interneto svetai-
nėje.

 Saugią aplinką kurkime 
kartu!

Panevėžio VPK inform.

Lietuvos paštas: turime laikinų problemų 
su neregistruotų laiškų pristatymu

AB „Lietuvos paštas“ 
praneša: „Kovo 1-ąją Lie-
tuvos paštas pilnai perėjo 
prie automatizuoto skirsty-
mo. Įgyvendindami didelį 
projektą, kuomet nenu-
traukiant įprastos veiklos 
pakeitėme šimtus procesų, 
susidūrėme ir su iššūkiais. 
Per pastarąsias savaites pa-
vyko išspręsti daugelį kilu-
sių nesklandumų, taip pat 
atlikome įvairius planinius 
patobulinimus. 

Norime informuoti, kad 
turime laikinų problemų su 

neregistruotų laiškų prista-
tymu, tarp kurių – įvairios 
sąskaitos, įmonių ir instituci-
jų siunčiami laiškai. Darome 
viską, kad jie gavėjus pasiektų 
kuo greičiau, bet ne vėliau kaip 

iki kovo mėn. pabaigos.
Atsiprašome dėl kylančių 

nepatogumų. Juos sprendžia-
me kaip įmanoma operatyviau.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

Ištvermės lenktynės
Juodupėje – atšauktos

Rokiškyje – nauja „Rokiškio mamų klubo“ iniciatyva
LAIMĖS BURBULAS 

iniciatyva gimė Rokiškio 
mamų klubo narėms, ma-
moms, auginančioms vai-
kus ir norinčioms suburti 
Rokiškio mamytes į rengi-
nių - susitikimų ciklą, kad 
galėtume nors trumpam 
pabėgti nuo kasdienybės 
ir prasmingai praleisti 
laiką.

Esi būsima mamytė? Ar 
augini kūdikį? O gal ikimo-
kyklinuką ar pradinuką? Tai 
junkis prie mūsų ir mes pa-
žadame ne banalius, o vis ki-
tokius, įdomius ir skirtingus 
susitikimus - renginius! 

 Esame iš Rokiškio, bet 
mielai priimsime mamas su 

vaikais ir iš kitų Lietuvos 
miestų.

Sudomino? Dalinamės in-
formacija:

 KUR?      Rokiškyje
 KODĖL?  Pastebėjome, 

kad mūsų gražiame mieste, 

trūksta pasibuvimų - susiti-
kimų kur būtų galima ne tik 
smagiai praleisti laiką ir pa-
tirti įdomių įspūdžių, bet ir 
susirasti naujų draugų.

 VIETA     Visada jūsų 
lauks staigmena.

 Taip pat kviečiame sekti 
mus Instagram paskyroje @
laimesburbulas bei Laimės 
burbulas | Facebook.

„Rokiškio mamų
klubo“  

inform.

Kovo 27 d. planuota, kad Juodupės apylinkėse star-
tuos ir finišuos Ištvermės lenktynės – Turistinis turas au-
tomobiliais. Deja, bet jis skelbtu laiku neįvyks.

Kaip infomavo Juodupės miestelio bendruomenė, šis ren-
ginys planuotas dar pernai. Tačiau, kaip ir daugelis rengi-
nių dėl covid-19 epidemijos jis buvo nukeltas ateičiai. Visgi 
juodupėnai planų lenktynes surengti laidoti neketino: kovo 
viduryje buvo paskelbta, kad Ištvermės lenktynes ketinama 
surengti paskutinį kovo šeštadienį.

Deja, kaip „Rokiškio Sireną“ informavo Lina Meilu-
tė-Datkūnienė, skelbtu laiku jos neįvyks.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Nedarbo lygis šiemet nemažės – Finansų ministerija
Nedarbo lygis, pandeminiais 

2020-aisiais paaugęs iki 8,5 
proc., šiemet mažėti dar nepra-
dės, sako Finansų ministerija.

Naujausias ekonomines pro-
gnozes pristačiusi ministerija tei-
gia, kad užimtųjų skaičius šiemet 
turėtų padidėti 0,7 proc., tačiau 

nedarbo lygis kristi turėtų tik 
2022-aisiais. Anot ministerijos, 
nedarbas kitąmet turėtų sumažė-
ti iki 7,5 proc., o užimtųjų turėtų 

padaugėti 0,9 proc., ilgesniu lai-
kotarpiu prognozuojamas tolesnis 
laipsniškas nedarbo mažėjimas.

BNS inform.
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Perkančioji organizacija: Rokiškio ra-
jono savivaldybės administracija (kodas 
188772248, Respublikos g. 94, 42136 Ro-
kiškis).

Pirkimo objektas: Rokiškio mieste per-
kami 1 vieno kambario ir 1 dviejų kamba-
rių butai; Obelių mieste - 1 vieno kambario 

butas; Juodupės miestelyje – 1 vieno kambario butas su 
visais komunaliniais patogumais. Butai su bendro naudo-
jimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine), mediniuose ar 
karkasiniuose namuose bei butai, kurių nusidėvėjimas yra 
didesnis kaip 60 proc., nebus perkami.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pas-

tatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar 
teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo, patvirtinto 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. 
nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų ne-
kilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos 
daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Paraiškos vertinimo kriterijai: kaina, buto techninė bū-
klė ir energinio naudingumo klasė.

Pirkimo dokumentus galima gauti savivaldybės admi-
nistracijoje, Respublikos g. 94, Rokiškyje, prieš tai pa-
siskambinę Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėjo pava-
duotojai Ernestai Jančienei, mob. 8 685 63 379, arba rasti 
internete adresu www.rokiskis.lt naujienų skiltyje.

Informacija teikiama tel. (8 458) 52 272, 
mob. 8 685 63 379, el. paštu e.janciene@post.rokiskis.lt.
Paraiškos  pateikimo vieta: Turto valdymo ir ūkio sky-

rius, 618 kab., Respublikos g. 94, Rokiškyje.
Paraiškos  pateikimo terminas: iki 2021 m. kovo 29 d. 

10.00 val.
Kalba, kuria turi būti parengta paraiška: lietuvių.
Paraiška pateikiama užklijuotame voke, ant kurio nu-

rodomas parduodamo buto adresas, kontaktinio asmens 
vardas, pavardė ir telefono nr.

Pateikiami šie dokumentai:
1. Užpildyta paraiška; 
2. Nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
3. Kadastro duomenų bylos kopija;
4. Buto energetinio efektyvumo sertifikato kopija;
5. Notaro patvirtintas įgaliojimas, suteikiantis teisę as-

meniui teikti paraišką ir derėtis dėl buto pardavimo (jei 
paraišką teikia ne pats savininkas arba kai butas nuosavy-
bės teise priklauso keliems asmenims).

Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai, vyks 
2021 m. kovo 29 d. 10.30 val. Rokiškio rajono  savival-
dybės administracijos 203 kab., Respublikos g. 94, Ro-
kiškyje.

Užs. 1267

Užs. 1273

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

BALDAI

• Tamsią, trijų durų spintą. Spintos 
matmenys: plotis - 150 cm, 
gylis - 60 cm, aukštis - 248 cm. 
Dvigulę lovą su patalynės dėže. 
Dvi spinteles su veidrodžiu ir 
knygų lentyną. Baldai geros būklės. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 683 15 057. 
Rokiškis
• Stalelį su veidrodžiu ir stalčiais. 
Būklė labai gera. Lipdukai lengvai 
nusiima. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 696 09 281. Rokiškis
• Mažai naudotą MILLI čiužinį 
Comfort foam 120x60 cm, vidus 
- poliuretano putos. Aukštis 8 cm. 
Užvalkalas nuimamas, galima 
plauti. Kaina 14 Eur.  
Tel. 8 613 53 235. Rokiškis
• Trijų durų spintą su antresolėmis. 
Aukštis 2,40 m, plotis 1,50 m, gylis 
0,60 m. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 613 12 829. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Metinį jautuką. Tel. 8 650 97 726. 
Rokiškis
• Geros kokybės neperaugusį šieną, 
laikomą po stogu. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 612 22 971. Rokiškis
• Pieno aušintuvą. Naujas, 300 
litrų. Melžimo aparatą, elektrinį 
piemenį. Tel. 8 616 89 251. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo. Galiu mūryti tvoras, 
kolonas iš akmens, atlikti šulinių 
apdailą ir dirbti kitus darbus.  
Tel. 8 606 87 558. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu valyti namus, 
butus. Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• Ieškau vienkartinio darbo. Esu 
mergina turinti laisvo laiko, tad 
galiu išvalyti namus. Lauksiu 
pasiūlymų. Tel. 8 688 09 949. 
Rokiškis

• 35 metų vyras ieško darbo. 
Domina įvairūs pasiūlymai.  
Tel. 8 694 72 137. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu prižiurėti 
senyvo amžiaus žmogų arba 
slaugyti ligonį. Tel. 8 626 90 489. 
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Nuolatiniam darbui reikalinga 
auklė, saugoti 2 vaikus (3 ir 5 
metų). Pageidavimai: pedagoginis 
išsilavinimas arba darbo patirtis, 
vairuotojo pažymėjimas. Darbo 
laikas derinamas – gali būti pusė 

ar pilnas etatas. Tel. 8 616 78 570. 
Rokiškis
• UAB Ramundas GM reikalingas 
(-a) vilkiko vairuotoja (s). Darbo 
vieta - Dirbtuvių g. 13, Obeliai, 
Rokiškio r. Darbas pamaininis. 
Darbo užmokestis neatskaičius 
mokesčių nuo 960 Eur iki 1120 
Eur. Tel. +370 61003980 arba 
+370 65620131. Tel. 8 656 20 131. 
Rokiškis
• Reikalingi 2 stogdengiai darbui 
Švedijoje, Gothenburg mieste. 
Reikalinga 2 m. patirtis ir galimybė 
kuo greičiau pradėti dirbti. 
Atlyginimas – 12 Eur/val (neto). 
Nemokamas apgyvendinimas ir 
transporto išlaidos. Suteikiami 
darbo įrankiai, drabužiai ir 
automobilis. Kaina 1800 Eur.  
Tel. 8 655 17 365. Rokiškis

• Statybos įmonei reikalingi 
tinkuotojai, fasadų apdailos, bruko 
klojimo specialistai. Kreiptis 
telefonu. Tel. 8 682 19 984. 
Rokiškis
• Siūlome įdomų ir perspektyvų 
darbą motyvuotam asmeniui 
dirbti pieno rinkos apžvalgininku. 
Kandidatas turi mokėti kalbėti 
ir rašyti anglų kalba.  Būtinas 
kompiuterinis raštingumas darbui 
Excel ir PowerPoint. Prioritetas - 
lenkų, latvių estų kalbos.  
Tel. 8 615 74 111. Rokiškis
• Ieškau moters, galinčios tvarkyti 
namus. Tel. 8 698 16 377.  
Rokiškis
• Reikalingas vairuotojas-
ekspeditorius. Maršrutas – 
pakrovimas Kėdainiuose, krovinio 
išvežiojimas po Lietuvos miestus, 

STATYBINĖ ĮRANGA

• Dvi gelžbetonines perdengimo 
plokštes. 1,5x6,2 m.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Įvairaus pjovimo kokybišką 
statybinę medieną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Pigiai  T25 variklio bloką, diskinį 

pjūklą (zeimerį), jungiamą prie 
traktoriaus, ZID vieno cilindro 
variklį. Tel. 8 652 91 801.  
Rokiškis
• Naudotas 5 tonų kranines 
svarstykles. Kaina 220 Eur.  
Tel. 8 627 70 580. Rokiškis
• T-40 priekinius ratus. 2 vnt. 
Kaina 160 Eur. Tel. 8 620 55 819. 
Rokiškis
• Du tvarkingus plūgelius, 
kabinamus prie T-25 traktoriuko. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis
• 2 korpusų plūgą. Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 623 24 274. Rokiškis
• Flanšinį variklį 7 kW, tinkantį 
mėšlo šalinimo transporteriui. 10 
kW padinį variklį.  
Tel. 8 625 95 306. Rokiškis
• T-25 kabiną. Kaina 270 Eur, 
kabinos apačia 170 Eur.  
Tel. 8 620 55 819.  
Rokiškis
• Veikiantį šieno rinktuvą.  
Tel. 8 626 61 092. Rokiškis
• T-40 ratlankį. Kardanas 35 Eur. 
Tel. 8 620 55 819. Rokiškis
• Traktorių T-25 su padargais.  
Tel. 8 601 11 061.  
Rokiškis

Nutrūkus elektros tiekimui, 
Lietuvos dienos nuostoliai 
siektų 170 mln. eurų

Lietuvoje visiškai nutrū-
kus elektros tiekimui, šalies 
ekonomika patirtų 170 mln. 
eurų nuostolių per dieną, sako 
energetikos viceministras. Al-
bino Zananavičiaus teigimu, 
todėl už maždaug 100 mln. 
eurų planuojami įrengti ener-
gijos kaupikliai finansiniu po-
žiūriu pasiteisins. 

„Jeigu įvyksta visiškas elek-
tros energijos nutraukimas, 
mūsų nuostoliai visai Lietuvos 
ekonomikai siekia 170 mln. eurų 
per dieną. Tai, lyginant su visais 
projekto kaštais – apie 100 mln. 
eurų, net ir finansiškai yra pa-
kankamai neblogas variantas“, – 
penktadienį Seimo Nacionalinis 
saugumo ir gynybos komitete, 
kur svarstytos įstatymų pataisos 
dėl kaupiklių įsigijimo, sakė vi-
ceministras.

A. Zananavičius nurodė, kad 
didžiąją dalį lėšų projektui pla-
nuojama gauti iš Europos Są-
jungos ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės 
(Recovery and Resilience Facili-
ty, RRF), o 5 mln. eurų bus rasti 
valstybės biudžete.

Briuseliui savo pageidavimą 
Lietuva ketina pateikti balandžio 
pabaigoje, liepą planuojama pa-
sirašyti finansavimo sutartį, rug-
pjūčio pabaigoje baigti baterijos 
pirkimo konkursą, kitų metų pir-
mąjį ketvirtį baterijos, tikimasi, 
bus sumontuotos ir antrąjį ketvirtį 
pradės veikti.   

Buvusiam premjerui „vals-
tiečiui“ Saulius Skverneliui 
priekaištaujant, kad po sinchro-
nizavimo kaupikliai bus perleis-
ti privatiems rinkos dalyviams, 
o ne liks valstybės nuosavybe, 
energetikos holdingo „Epso-G“ 
infrastruktūros direktorius Rim-
vydas Štilinis paaiškino, kad to 
reikalauja direktyva dėl elektros 
energijos rinkos formavimo. 

„Joje yra numatyta, kad perda-
vimo sistemos operatoriai turi at-
likti reguliariai rinkos tyrimus ir 
paklausti rinkos suinteresuotumo. 
Jeigu rinka jį išsako, tada per 18 
mėnesių tokie įrenginiai turi būti  
perduodami rinkos dalyviams", – 
kalbėjo R. Štilinis.

Pasak jo, jeigu rinkos dalyviai 
nenorėtų jų perimti, kaupikliai 
liktų paskirtojo sistemos valdyto-
jo nuosavybe. 

Jis pabrėžė, kad kaupiklių pro-
jektą įgyvendina tik Lietuva, ki-
tos Baltijos šalys prie jo neprisi-
jungia. R. Štilinis informavo, kad 
estai 2014 metais pastatė Kysos 
rezervinę 250 MW elektrinę ir 
ji taip pat nedalyvauja rinkoje, o 
reaguoja tik į tinklo atsijungimus 
ar trikdžius ir jei reikia, estai dali-
nasi rezervais su latviais. 

„Tai estai turi šiokį tokį pasi-
ruošimą, latviai nieko neturi, tai 
mes, pasistatę savo baterijas, irgi 
būsime pasiruošę. O jau kalbant 
apie bendrą Baltijos šalių izoliuo-
to darbo bandymą, tą bateriją bus 
galima naudoti nuo Lietuvos, nes 
2019 metais, kada buvo planuo-
jamas bendras izoliuotas darbas, 
vienetinė galia buvo paskaičiuota 
270 MW, todėl ją reikia ir rezer-
vuoti. Kysos elektrinė ir mūsų 
baterija puikiai galėtų užtikrinti 
tokio vienetinio bloko rezervaci-
ją“, –  aiškino R. Štilinis. 

Jis informavo, kad kaupimo 
paslaugos kaina iki sinchroniza-
vimo, skaičiuojama, bus 0,024 
cento už KWh, todėl įtaka galuti-
niam elektros tarifui bus 0,2 proc. 

Pataisos, leisiančios Lietu-
voje įrengti kaupiklius momen-
tiniam elektros rezervui, Seime 
svarstomos skubos tvarka. Jas 
pristatydamas energetikos mi-
nistras Dainius Kreivys aiškino, 
kad baterijos yra Lietuvai būtinas 
žingsnis link šalies energetinio 
savarankiškumo. 

Pasak jo, ateityje tokia baterija 
leis balansuoti vėjo jėgaines, o tai 
reiškia, kad Lietuva galės įjung-
ti „aukštesnę pavarą“ didinant 
elektros gamybą bei plečiant vėjo 
elektros gamybą, ypač jūroje. 

„Epso-G“ sausio pabaigoje jau 
paskelbė baterijų projektavimo, 
gamybos, įrengimo bei techninio 
aptarnavimo konkursą. Lietuvo-
je planuojama per 14 mėnesių 
įrengti keturis įrenginius po 50 
MW galios ir 50 MWh talpos ke-
turiose 110-330 kV transformato-
rių pastotėse – Vilniaus, Alytaus, 
Šiaulių ir Utenos aikštelėse.

BNS inform.
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Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 
7347/0008:26), esančio Pyragiškių k.3, Rokiškio r., 
savininko M.P. paveldėtojus, kad  UAB „Geo op-
timus“ matininkas Ramūnas Varnas (kvalifikaci-
jos pažymėjimo Nr.2M-M-59) 2021-03-30 14 val. 
vykdys žemės sklypo (kadastro Nr. 7347/0008:25), 
esančio Pyragiškių k., Rokiškio r., ribų ženklinimo 
darbus.       

Prireikus išsamesnės informacijos, 
prašome kreiptis į UAB „Geo optimus“ 

matininką R.Varną adresu Perkūno g.5A, Rokiškis, 
el. paštu ramunas7@gmail.com 

arba telefonu 8 685 77037

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 
7337/0002:251), esančio Rudžių k.12, Rokiškio r., 
savininkus R.N. ir K.N., kad  UAB „Geo optimus“ 
matininkas Ramūnas Varnas (kvalifikacijos pažymė-
jimo Nr.2M-M-59) 2021-03-30 13 val. vykdys že-
mės sklypo (kadastro Nr. 7337/0002:263), esančio 
Rudžių k., Rokiškio r., ribų ženklinimo darbus.       

Prireikus išsamesnės informacijos, 
prašome kreiptis į UAB „Geo optimus“ 

matininką R.Varną adresu Perkūno g.5A, Rokiškis,
 el. paštu ramunas7@gmail.com 

arba telefonu 8 685 77037

grįžimas į Kėdainius. Reikalavimai: 
vairuotojo pažymėjimas (CE 
kategorija), analogiško darbo 
patirtis nuo 1 metų. Kaina 800 Eur. 
Tel. 8 625 37 457. Rokiškis
• Reikalingi sraigių, vėliau grybų, 
uogų, obuolių supirkėjai.  
Tel. 8 656 91 370. Rokiškis
• Mėsos perdirbimo įmonei 
reikalingi darbuotojai. Jeigu esi 
motyvuotas dirbti bei užsidirbti - 
paskambink. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 686 94 750. Rokiškis
• Reikalinga namų tvarkytoja 
Los Andžele. Atlyginimas nuo 
1700. Metams ar daugiau. Moteris 
nuo 40-55 metų. Vidutinio 
kūno sudėjimo. Rusų kalba. 
Apgyvendinimas ir maitinimas 
šeimininkų sąskaita. Jie taip pat 
moka už kelionę. Kaina 1700 Eur. 
Tel. 8 607 29 165. Rokiškis
• Buhalterinė įmonė ieško naujo 
komandos nario. Ne mažiau 2 m. 
stažas ir mokėjimas dirbti Rivile ir 
Steko programomis. Kaina 700 Eur. 
Tel. 8 623 12 902. Rokiškis

KITA

• Įvairias lapuočių malkas, 3 m 
ilgio. Atvežame miškavežiu.  
Tel. 8 604 84 051. Rokiškis
• Naudotus dviejų kilpų didmaišius. 
Tel. 8 627 70 580. Rokiškis
• Elektrinį Bagdono pientraukį. Dėl 
5 darbo režimų labai efektyvus, o 7 
siurbimo stiprumo lygiai užtikrina 
efektyvų pieno išsiuribimą. 
Elektrinis pientraukis su 5 
fazių programa užtikrina aukštą 
komfortą. Parduodu su krepšeliu. 
Vieną kartą bandytas. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 677 03 656. Rokiškis

• Šieną ritiniais. Tel. 8 687 79 329. 
Rokiškis
• Plastikinius vienkartinius 
indelius, 0,250 ml talpos. Turiu 
apie 3000 vnt. Tel. 8 698 23 123. 
Rokiškis
• Naują pavėsinę. Ilgis 3,5 m, plotis 
2,5 m. Tel. 8 604 61 511.  
Rokiškis
• Išsinuomosiu aparatą protektoriui 
gilinti. Tel. 8 625 95 306.  
Rokiškis
• Krištolinę vazą. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 605 05 560. Rokiškis
• Ketaus čenakines. Maistui 
netinka, galima naudoti kaip 
dekorą. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 605 05 560. Rokiškis
• Karinį odinį diržą. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 605 05 560. Rokiškis
• Kareivišką rankinę. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 605 05 560. Rokiškis
• Lagamino formos vandens talpą, 
apie 5 l. Statinę - 15 l. 
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Nerūdijančio metalo statinę, 
talpa apie 100 l. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Rankinį laikrodį.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Dėžutes. Turiu apie 1200 vnt.  
Tel. 8 698 23 123. Rokiškis
• Pašarinius kviečius. 50 kg. Kaina 
9 Eur. Tel. 8 611 29 604.  
Rokiškis
• Šieną ritiniais. Tel. 8 686 93 420. 
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Ekologišką  medų.  
Tel. 8 609 95 180. Rokiškis
• Naminių vištų kiaušinius. 
Pandėlio sen.. Tel. 8 646 81 861. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Nokia 206. Veikia puikiai. Kaina 
12 Eur. Tel. 8 607 91 925.  
Rokiškis
• LG KG 245 telefoną. Veikia gerai. 
Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 607 91 925. Rokiškis
• Gerai veikiantį telefoną 
SAMSUNG J4+. 6 colių įstrižainė, 
originalus kroviklis. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 623 05 235.  
Rokiškis
• Samsung Galaxy A70. 128 
GB atminties, 6 GB Ram. Gera 
kamera, Android 10. Geros būklės. 
Naudotas, šiek tiek pabraižytas, 
bet tai netrukdo naudotis telefonu, 
neatsiliepia jo  funkcijoms. 
Galima apžiūrėti Rokiškyje. Su 
dokumentais Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 688 09 949. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Sodybą su 50 a sklypu ir 30 a 
mišku vienkiemyje. Sodyba yra 
netoli Ragelių gyvenvietės. Kaina 
7600 Eur. Tel. 8 608 76 087. 
Rokiškis
• Sodybą Juodupės sen., 2 km į 
Onuškio pusę. Kaina sutartinė. Ir 
faneruotas medžio duris 205x87 
cm. Tel. 8 673 56 283.  
Rokiškis
• Sodą už miškų ūkio SB 
Kooperatininkas. Geras 
privažiavimas, šiltnamis, 
vaismedžiai. Yra galimybė įsigyti 
šalia esantį sklypą.  
Tel. 8 671 78 786. Rokiškis
• 2 kambarių butą Bajoruose. 1-asis 
aukštas, plastikiniai langai, šarvo 
durys, vidurinis. Butui priklauso 
rūsys, sandėlis, tvartas.  
Tel. 8 686 30 843. Šiauliai
• Butą Kęstučio g. 33 kv.m, pirmas 
aukštas, du kambariai, virtuvė, 
rūsys, sandėliukas, kuriame 
galima įrengti dušą ir tualetą, 
malkinė, šulinys, žemės prie namo 
yra. Komunikacijų nėra. Arti 
poliklinika, miesto centras. Kaina 
8200 Eur. Tel. 8 600 98 909.  
Rokiškis
• 20 a sklypą Jakšto g., Rokiškyje. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis

• Prekybinį kioską. 2x5 m, 
apšiltintas, apsauginės žaliuzės, 
elektra. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 699 61 320. Rokiškis
• Garažą mikrorajone prie Norfos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Respublikos g. 7. 
Be patogumų. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 458 53 056. Rokiškis
• Įvairių dydžių namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos. Graži 
vieta, geras susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė. Tel. 8 657 75 999. 
Rokiškis
• Ganėtinai tvarkingą 3 kambarių 
butą Kavoliškyje. Yra kieto kuro 
katilas, taip pat galima šildyti ir 
dujomis. Ramūs kaimynai. Kaina 
17000 Eur. Tel. 8 625 41 061. 
Rokiškis
• Rokiškio raj., Laibgalių 
gyvenvieteje gyvenamąjį namą 
ir ūkinius pastatus. Namo viduje 
reikia dalinis remontas. Kainą 
galima derinti. Kaina 15000 Eur. 
Tel. 8 671 07 133. Panevėžys
• 3 kambarių, 65 kv. m butą 
Rokiškyje, Taikos 9A. Erdvūs 
kambariai, nepereinami, plastikiniai 
langai, butas šviesus, sudėti 
plastiniai langai, mūrinis namas, 
tvarkinga laiptinė, šarvo durys, 5 
aukštas. Šalia darželis, mokykla. 
Kaina 31500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• 1 kambario butą P. Širvio g. 
15. Rokiškis. 1 aukštas. Butas 
ne kampinis, didelis balkonas. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Tel. 8 681 12 611. Rokiškis
• Tris žemės sklypus Jūžintų sen., 
Kalučiškių k. Bendras plotas 19,32 
ha. Kaina 1800 Eur.  
Tel. 8 687 57 546. Rokiškis
• Namą Pandėlyje. 20 a žemės, 3 
kambariai, virtuvė, tualetas, dušo 
kabina, plastikiniai langai.  
Tel. 8 671 38 764. Rokiškis
• 4.56 ha miškų ūkio paskirties 
sklypą. Obeliu sen., prie 
Dirdų ežero. Kadastrinis 
Nr:7301/0001:165, Aleksandravėlės 
k.. Kaina 26000 Eur.  
Tel. 8 699 84 023. Rokiškis

• 3 kambarių butą Bajoruose. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina 25000 Eur.  
Tel. 8 682 31 499. Rokiškis
• 2 kambarių butą Vilties gatvėje, 
Rokiškyje. 50,25kv. m.Butas 5 
aukšte. Statybos metai – 1986. 
Namas renovuotas 2020 metais. 
Butui priklauso ~3.5 kv.m. rūsys. 
Kaina 30000 Eur.  
Tel. 8 696 38 718. Rokiškis

NUOMA

• Išnuomuosiu vieno kambario 
bendrabučio tipo butą. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 618 71 775.  
Rokiškis
• Dirbantis, jaunas vyras ieško buto 
nuomai. Geriausia būtu 1 kambario. 
Tel. 8 693 88 750. Rokiškis
• Tvarkingas, dirbantis vaikinas 
ieško 1-2 kambarių buto nuomai, 
ilgesniam laikui. Tel. 8 644 32 443. 
Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti butą. Esu 
negeriantis, dirbantis.  
Tel. 8 629 78 838. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Idealios būklės Opel Astra 
hečbeką iš Vokietijos. Rida 
140000 km, 1,6 l, benzinas, jūsų 
pageidavimu atliksiu TA.  
Tel. 8 628 43 910. Rokiškis
• Opel Astra 1998 m., dyzelis, 
galiojanti TA. Kaina negalutinė. 
Kaina 270 Eur. Tel. 8 621 36 133. 
Rokiškis
• Savadarbį T-16. Motorą GAZ-
51, tiltą ir greičių dėžę. Taip pat 
kardaniniu velenu sukamą diskinį 
pjūklą (zeimerį). Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 658 88 388. Rokiškis
• VW Golf. Benzinas, 1/4 „širdutė“ 
plaka, raudonas, 4 durų. TA dar 
galioja. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 606 72 753. Rokiškis
• Lengvojo automobilio priekabą. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Audi A4 B5 1999 m., 1,9 l, 81 
kW. Universalas, TA iki 2021-12. 
Prieš 10 000 km keistas pagrindinis 
diržas, prieš 5000 km - tepalai bei 
visi filtrai. Užsiveda, važiuoja, 
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05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:00 Įstatymas ir tvarka
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Nacionalinė 
ekspedicija
13:00 (Ne)emigrantai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:20 Maistas: tiesa ar 
pramanas? 
16:40 Kalnų daktaras
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 1000 pasaulio 
stebuklų
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Gimę tą pačią dieną

22:30 Dviračio žinios
23:00 Belgravija
23:50 Įstatymas ir tvarka 
00:35 Langas į valdžią
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 1000 pasaulio stebuklų
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema 
04:05 Gimę tą pačią dieną
04:55 Maistas: tiesa 
ar pramanas?
05:15 Ponių rojus

05:10 Vieniši tėvai 
05:55 Atsargiai! Merginos
06:25 Keršytojų komanda
06:55 Elena iš Avaloro 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Prieš srovę 
08:55 Meilės sūkuryje 
09:55 Mano dukrelė 
11:55 Rytietiški saldumynai 
12:20 Kenoloto 
12:22 Rytietiški saldumynai 

13:00 Parduotas gyvenimas 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Gero vakaro šou 
20:30 Prakeikti III 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Taksi 2
22:25 Vikinglotto
22:30 Taksi 2
23:15 Jėga ir Kenoloto 
23:18 Taksi 2
23:55 Skubi pagalba 
00:55 Einšteinas 
01:45 Majų baikerių klubas 
02:45 Vieniši tėvai 
03:10 Skubi pagalba 
04:00 Einšteinas 
04:55 Vieniši tėvai 
05:55 Atsargiai! Merginos

06:30 Svaragini. Amžina 

draugystė 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 
10:00 Kalnietis 
11:00 Tūkstantis ir viena naktis 
12:45 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:20 Širdele mano 
15:30 Mano namai - 
mano likimas 
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Šeškinės 20. 
Giedriaus ir Džiugo šou
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios
22:30 Sumažinti žmonės
01:10 Skubi siunta
02:45 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
04:15 Kalnietis

06:25 Greitojo reagavimo būrys 
07:20 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Tiltas 

09:40 Paskutinis faras 
10:35 Mentalistas 
11:35 Atsarginis prezidentas 
12:35 CSI. Majamis 
13:35 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Šuo 
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 Desperado
23:10 Maksimali rizika
01:15 Didžiojo sprogimo teorija 
01:40 CSI. Majamis

05:15 Mokslo ritmu
05:30 Nauja diena
06:30 Mūsų gyvūnai
07:00 Lietuvos miestai
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 #NeSpaudai
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19:30 Alfa taškas
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Žiedas su rubinu“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 #NeSpaudai
00:30 „Teisingumo agentai“ 
01:30 „Žiedas su rubinu“ 
02:20 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:10 #NeSpaudai
03:50 Alfa taškas
04:10 Mūsų gyvūnai
04:35 „Reali mistika“ 
05:15 Mokslo ritmu
05:30 Nauja diena
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25 05:15 Ponių rojus

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Įstatymas ir tvarka
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vakaras su Edita
13:00 1000 pasaulio 
stebuklų
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 (Pra)rasta karta
20:30 Eurolyga per LRT
20:45 Eurolygos krepšinio 

turnyras. 
Kauno „Žalgiris“ – Tel Avivo 
„Maccabi“. Tiesioginė transliacija 
iš Kauno
23:00 Grančesteris
23:50 Įstatymas ir tvarka 
00:35 Pasivaikščiojimai
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 (Pra)rasta karta
03:05 Stilius
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Vakaras su Edita
04:55 Maistas: 
tiesa ar pramanas? 
05:15 Ponių rojus

05:55 Atsargiai! Merginos 
06:25 Keršytojų komanda 
06:55 Elena iš Avaloro 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Gero vakaro šou 
08:55 Meilės sūkuryje 
09:55 Mano dukrelė
11:55 Rytietiški saldumynai 
12:20 Kenoloto 

12:22 Rytietiški saldumynai
13:00 Parduotas gyvenimas 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Farai
20:30 Prakeikti III 
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Seklys
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Seklys
23:55 Skubi pagalba 
00:55 Einšteinas 
01:45 Majų baikerių klubas 
02:55 Vieniši tėvai 
03:45 Skubi pagalba 
04:35 Einšteinas 
05:25 Atsargiai! Merginos

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

10:00 Kalnietis 
11:00 Tūkstantis ir viena naktis 
12:45 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:20 Širdele mano 
15:30 Mano namai - mano likimas 
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bučiuoju. Rūta
21:00 Rimti reikalai 3 
21:30 Žinios
22:30 Agentų žaidimai
00:45 Strėlė
01:40 Sumažinti žmonės
03:50 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
04:35 Alchemija. VDU karta
05:05 RETROSPEKTYVA

06:25 Greitojo reagavimo būrys 
07:20 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Šuo 
09:40 Paskutinis faras 
10:35 Mentalistas 
11:35 Atsarginis prezidentas 

12:35 CSI. Majamis 
13:35 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Šuo 
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 3000 mylių iki 
Greislando
23:30 Desperado
01:35 Didžiojo sprogimo 
teorija
02:00 CSI. Majamis

05:15 Mokslo ritmu
05:30 Nauja diena
06:30 Deutsche Welle pristato: 
Keliautojo dienoraštis
07:00 #NeSpaudai
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 Oponentai
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 Oponentai
00:30 „Teisingumo agentai“ 
01:30 „Žiedas su rubinu“ 
02:20 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:10 Oponentai
03:50 Alfa taškas
04:10 Kaimo akademija
04:35 „Reali mistika“ 
05:15 Mokslo ritmu
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26 05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Įstatymas ir tvarka 
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija 
10:35 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius
13:00 (Pra)rasta karta
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:20 Maistas: tiesa ar 
pramanas? 
16:40 Kalnų daktaras
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Vartotojų kontrolė
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema

21:30 Auksinis protas
22:55 Dingti iš akių
00:55 Komivojažierius
03:00 Panorama 
03:30 Dienos tema 
04:00 Vartotojų kontrolė
04:55 Maistas: tiesa 
ar pramanas? 
05:15 Ponių rojus

05:25 Atsargiai! Merginos 
06:25 Keršytojų komanda 
06:55 Elena iš Avaloro 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Farai 
08:55 Meilės sūkuryje 
09:55 Mano dukrelė 
11:55 Rytietiški saldumynai 
12:20 Kenoloto 
12:22 Rytietiški saldumynai 
13:00 Parduotas gyvenimas 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 

16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba 
17:55 Namų idėja su IKEA 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Žaislų istorija 4
21:25 Žmogus - skruzdė
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Žmogus - skruzdė
23:55 Gražuolė
02:00 Mechanikas: sugrįžimas 
03:50 Leidimas žudyti 
05:25 Atsargiai! Merginos

05:05 RETROSPEKTYVA
06:30 Svaragini. Amžina 
draugystė 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
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 Paramos koncertas 
“Gelbėkit vaikus"
23:00 Žudikų brolija
01:10 Romeo turi mirti
03:05 Agentų žaidimai
04:50 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:25 Greitojo reagavimo 
būrys 
07:20 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Šuo 
09:40 Paskutinis faras 
10:35 Mentalistas 
11:35 Atsarginis prezidentas 
12:35 CSI. Majamis 
13:35 Mano virtuvė geriausia
14:55 Šuo 
16:00 Paskutinis faras 
17:00 Info diena

17:30 Mentalistas 
18:30 Greitojo reagavimo būrys 
19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Skolos kaina
23:35 3000 mylių iki Greislando
02:00 Didžiojo sprogimo teorija 
02:25 CSI. Majamis

05:15 Mokslo ritmu
06:00 Nauja diena
06:30 Deutsche Welle pristato: 
Greitis
07:00 Oponentai
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 Mūsų gyvūnai
17:00 Laisvės TV valanda
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19:30 Nauja diena
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Žiedas su rubinu“ 
22:30 Reporteris
23:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
23:30 Laisvės TV valanda
00:30 „Teisingumo agentai“ 
01:30 „Žiedas su rubinu“ 
02:20 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:10 Laisvės TV valanda
03:50 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
04:10 Vantos lapas
04:35 „Reali mistika“ 
05:15 Kaimo akademija
05:35 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
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stabdo. Trauka gera, nedinginėja. 
Kaina galutinė, jei brangu - 
nesitrukykite. Kaina 950 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Audi 80 B3 1991 m., 1,9 
l, dyzelinas, TA iki 2021.10, 
tvarkinga. Kaina 420 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Audi 80 B2 1986 m., benzinas-
dujos, TA iki 2021.09, tvarkinga. 
Kaina 360 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• Volvo S40. 2004 m., 1,8 l, 90 
kW, benzinas, TA iki 2022.02. 
Lieti ratlankiai R15. Užsiveda ir 
dirba gerai, traukia šmaikščiai. 
Nereikalauja papildomų sąnaudų. 
Turi smulkių kėbulo defektų. 
Išsamesnė informacija telefonu, į 
SMS neatsakau. Kaina 1150 Eur. 
Tel. 8 605 03 189. Rokiškis
• Ford automobilį. 2004 m., 1,4 l, 
50 kW, dyzelis, TA iki 2023.03.15. 
Pakeisti diržai, nauja sankaba, 

stabdžiai, filtrai, tepalai. Sėdi ir 
leki. Galima apžiūrėti Taikos g. 
18, Rokiškis. Tel. +370 67767391. 
Galime parduoti lizingu be banko 
paslaugų. Kaina 1050 Eur.  
Tel. 8 629 50 988. Rokiškis
• Opel Astra 1,6 l, benzinas, 55 kW. 
Tel. 8 623 05 235. Rokiškis
• Opel Astra. 1998 m., 2 l, dyzelis, 
60 kW. Baigiasi TA. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 618 61 418.  
Rokiškis
• Mercedes Benz. 2007 m., 2,2 l, 
e klasės, dyzelinas, universalas, 
automatinė greičių dėžė, pilkos 
spalvos. TA dar ilgam, pilna 
komplektacija, nesupuvus, viskas 
veikia. Sudomintų keitimas tik 
į automobilį mechanine greičių 
dėže ir variklio tūriu iki 2 l, dyzelį. 
Kaina 2400 Eur. Tel. 8 609 94 872. 
Rokiškis
• 1998 m. VW Sharan. 1,9 l, TDI, 
81 kW. Kablys, 7 sėdimos vietos, 

žieminės padangos, TA galioja iki 
2021.12.06. Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 646 82 607. Rokiškis
• VW Passat B5. Sutvarkyta visa 
važiuoklė, nauja TA. Kosmetiniai 
kėbulo defektai. Kaina galutinė. 
Kaina 690 Eur. Tel. 8 667 24 525. 
Rokiškis
• Geros būklės Opel Astra. 
TA galioja iki rugpjūčio mėn., 
benzinas, 1,8 l., 1998 m. Kaina 820 
Eur. Tel. 8 614 19 157.  
Rokiškis
• Tvarkingą keturratį. 2004 m., 
SMCRAM205E, registruojamas 
kaip motociklas. Penkių bėgių, 
pasibaigusi TA. Tel. 8 686 93 420. 
Rokiškis
• Skoda Octavia. 1.9 l, TDI, 66 kW, 
20003 m. TA iki 2021-05. Diržai 
pakeisti, tepalai buvo keičiami 
laiku, rūdžių neturi, slenksčiai 
sveiki, turi smulkių defektų kurie 
važiavimui netrukdo. Kaina 

derinama . Kaina 1150 Eur.  
Tel. 8 608 30 483. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• VW Passat B5 dalimis. 81, 85 
kW. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• 2000 m., Audi A6 C5 dalimis. 
1.9 l, TDI, 81 kW, Europinis. Yra 
išardytas ir 1.9 l., 96 kW dyzelis. 
Tel. 8 624 69 824.  
Rokiškis
• 2003 m., Audi A4 lietus ratus su 
vasarinėmis padangomis. 235/45, 
R17. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis
• VW Passat B5 motorą su 
greičių dėže. 1,9 l, 81 kW. Pilnas 
komplektas (siurblys, purštukai, 
starteris t.t.). R15 naujus žieminius 
ratus su padangomis.  
Tel. 8 673 29 019. Rokiškis
• Lietus Ford ratlankius. 4 vnt. 

R15; 4x108; centrinė sklylė 63,3. 
Padangos vasarinės, užteks dar 
vienam sezonui. Tel. 8 618 45 278. 
Rokiškis
• 1998 m. Audi A4 B5 1,9 l, 
81 kW vairo kolonėlę, greičių 
dėžę, galinius žibintus, sankabą. 
Universalas. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• VW Golf 3 universalo kablį. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• Moskvič 412 mažai naudotą 
variklį. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• VW Golf 3 1997 m. universalą 
dalimis. Tel. 8 675 47 620.  
Rokiškis
• R13, R14, R15 ratus su 
padangomis, ratlankius.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Land Rover discovery lietus ratus 
su geromis padangomis.  
Tel. 8 650 86 836. Rokiškis

• Įvairios automobilių dalys, 
geros kainos, platus prekių 
pasirinkimas. Variklio paskirstymo 
komplektams iki 20 proc. nuolaida. 
Parduotuvė Dijorus, Respublikos 
g. 22, Rokiškis. Tel. 8 606 28 699. 
Rokiškis
• Ratus. R17, 4×114.3. Tiesūs, 
padangos tinka tik išmesti. Kaina 
130 Eur. Tel. 8 628 01 976. 
Rokiškis
• 2019 m. vasarinių padangų 
komplektą  X Privilo. 225/45, 
ZR17, tm3. Kaina protingai 
derinama. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 611 82 243. Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• Seat Alhambra, 2004 m., kairįjį 
galinį suportą. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 671 57 080. Rokiškis
• 2000 m. Ford Focus priekinius 
žibintus, variklio apsaugą, galinį 
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Keleivių dėmesiui,
Nuo 2021 m kovo 22 d. vietinio (priemiestinio) susisiekimo autobusai  

važiuos šiais reisais:
Rokiškis-Aleksandravėlė 6.00 val. (K.);
Rokiškis-Aleksandravėlė 14.45 val. (P., A., T., K., Pn.);
Rokiškis-Obeliai 6.40 val. (P., A., T. Pn.);
Rokiškis-Alksniai 5.55 val.;
Rokiškis-Alksniai 13.05 val. (P., A., T., K., Pn., Š.);
Rokiškis-Alksniai 16.30 val. (P., A., T., K., Pn., S.);
Rokiškis-Onuškis 16.30 val. (Š.);
Rokiškis-Kriaunos per Obelius 5.45 val. (P., A., T., K., Pn.);
Rokiškis-Didsodė 11.20 val. (Š., S.);
Rokiškis-Augustinava 6.15; 15.00 val. (K.);
Rokiškis-Jūžintai 6.00; 15.40 val. (P., A., T., K., Pn.);
Rokiškis-Jūžintai 7.50; 12.40 val. (Š.);
Rokiškis-Kriaunos per Laibgalius 7.50; 12.00 val. (Š.);
Rokiškis-Kraiunos per Laibgalius 14.00 val. (P., A., T., K., Pn.);
Rokiškis-Obeliai 12.00 val. (P., A., T., K., Pn.);
Rokiškis-Bučiūnai per Lukštus 6.20 val. (K.);
Rokiškis-Obeliai per Lukštus 15.10 val. (K.);
Rokiškis-Panemunis 5.45; 14.50 val. (Š. tvarkaraščiu) (P., A., T., K., Pn.);
Rokiškis-Salos 5.50; 13.15 val. (P., K.);
Rokiškis-Kamajai 6.30 val. (A., T. Pn.);
Rokiškis-Skemų soc. globos namai 6.35; 14.55 val. (P., A., T., K., Pn.);
Rokiškis-Suvainiškis 5.20 val. (P., K.);
Rokiškis-Suvainiškis 15.00 val. (P., K., Pn.);
Rokiškis-Čedasai 6.10 val. (A., T., Pn.);
Rokiškis-Čedasai 15.00 val. (A., T.);
Rokiškis-Jūžintai per Aušrėnus 7.50; 13.05 val. (K.);
Rokiškis-Duokiškis 12.40 val. (K.).

Informacija telefonu 8 458 52982 arba www.rokiskioap.lt

tiltą, dėžę, sankabą ir kita.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis

PASLAUGOS

• Atliekame visus kasimo darbus 
3 t mini ekskavatoriumi. Lietaus 
sistemų, drenažo, nuotekų, vandens, 
elektros ir kitų komunikacijų 
kasimo darbai. Žemės lyginimas, 
kelmų rovimas ir panašūs darbai 

Rokiškio rajone. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 622 06 975. Rokiškis
• Pagal kiekvieno individualius 
užsakymus galime pagaminti: 
pavėsines, pirtis, terasas, sūpynes, 
namelius, tveriame tvoras ir t.t.  
Tel. 8 624 65 221. Rokiškis

PERKA

• Pirksiu rąstinį namą ar klėtį 
nusiardymui, raudonas plytas, 
sausuolio rąstus. Tel. 8 698 13 122. 
Rokiškis
• Pirksiu sklypą namo statybai 

Rokiškyje. Tel. 8 698 13 122. 
Rokiškis
• Perku 3-4 kambarių butą 

arba keičiu į dviejų kambarių 
suremontuotą butą antrame aukšte, 
Panevėžio g. 30. Penktame aukšte 
nesiūlyti. Tel. 8 677 90 748. 
Rokiškis
• Skubiai perkame automobilius 
iki 1000 Eur. Tinkamą variantą 
paimame iš karto traliuku. 
Sutvarkome dokumentus, 
Atsiskaitome vietoje. Kaina 1000 
Eur. Tel. 8 696 65 249.  
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Prašau padovanoti minkštą 
kampą. Tel. 8 602 21 055.  
Rokiškis
• Prašau padovanoti skalbimo 
mašiną. Tel. 8 602 21 055.  
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Vaikišką dviratį, 7 -9 metų 
mergaitei. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 686 68 854. Rokiškis
• Vaikišką vežimėlį trys viename 
RIKO. Geros būklės, juodai pilka 
spalva. Tel. 8 650 86 836.  
Rokiškis

• Vaikiškas sudedamas sūpynes. 
Kaina 12 Eur. Tel. 8 650 86 836. 
Rokiškis
• Ouinny Buzz vežimėlį. Gulimoji 
dalis, sėdimoji dalis ir kėdutė. 
Būklė labai gera. Kaina 160 Eur. 
Tel. 8 671 14 878. Rokiškis
• Vaikiškas sūpynes. Naudotos, 
geros būklės. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 627 68 940. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Kovo 16 d., iš Serapiniškio k., 
Rokiškio kaimiškosios seniūnijos 
pabėgo 6 mėn. kalytė vardu Širlė. 
Pabėgo su vedžiojimui skirtu 
pavadėliu. Jei kas nors matėte, 
labai prašome pranešti. Tel. 8 616 
84 269. Rokiškis
• Jaunystės g. rastas BMW raktelis. 
Tel. 8 675 38 367. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Tvarkingą sodo traktoriuką. 2013 
m. variklis, 13HP. Deka, peiliai, 
diržai, tvarkingi su surinkimo 
krepšiu, iš Vokietijos. Kaina 1200 
Eur. Tel. 8 674 53 910.  
Kupiškis
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Kovo 23-oji, 
antradienis, 
13 savaitė

Iki Naujųjų liko 283 dienos
Pasaulinė meteorologijos diena

Saulė teka 6.17 val., 
leidžiasi 18.35 val. 

Dienos ilgumas 12.18 val. 
Mėnulis – priešpilnis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Akvilė, Alfonsas, Jovita, Oktavija, 
Oktavijonas, Oktavijus, Tarvyda, 

Tarvydas, Tarvydė, Ūta, Vismantė.
Rytoj: Daumantas, Daumantė, 
Daumilas, Daumilė, Dauminta, 

Daumintas, Daumintė, Donardas, 
Gabrielius, Ganvilė, Liucija.

Poryt: Barmantas, Dirmantas, 
Dirmantė, Kantrimas, Merkys, 

Normantas, Normantė, Normilas, 
Normilė, Norminta, Normintė.

Dienos citata
„Užmiršti savo nuodėmes 

begėdiška“ 
(Demokritas). 

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1324 m. popiežius Jonas XXII 
nuo Bažnyčios atskyrė Vokietijos 
imperatorių Liudviką IV.

1933 m. Vokietijos parla-
mentas priėmė įstatymą, Adolfui 
Hitleriui ir naciams suteikusį ne-
ribotus įgaliojimus.

1950 m. įsigaliojo Pasaulinės 
meteorologijos organizacijos 
konvencija. Ši diena minima nuo 
1961 metų.

1966 m. Romoje su popie-
žiumi susitiko Kenterberio ar-
kivyskupas - tai buvo pirmasis 
Romos katalikų ir Anglikonų 
Bažnyčių vadovų susitikimas per 
400 metų.

1983 m. mirė Barnis Klarkas, 
pirmasis pacientas, kuriam buvo 
įsodinta dirbtinė širdis. B. Klarkas 
su dirbtine širdimi išgyveno 112 
dienų.

Šiandien 
Lietuvos 
istorijoje

1923 m. Kaune įvyko pirmo-
sios krepšinio rungtynės. Žaidė 
Kauno rinktinė ir Lietuvos fizinio 
lavinimo sąjungos komanda.

1939 m. Vokietija aneksa-
vo Klaipėdos kraštą. Į Klaipėdą 
buvo atvykęs Adolfas Hitleris.

1985 m. Vilniaus arkikate-
droje atrastas auksakalystės 
meno lobynas.

1990 m. Lietuvoje nutraukta 
KGB veikla.

Post scriptum
Kad ir šuns būdoj, kad tik savoj.

Skaniosios bulvių salotos

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Kovo 23 d. Naktį -5

Dieną 5
V,  
1-4 m/s

Kovo 24 d. Naktį -1
Dieną 8

PV,
3-8 m/s

Kovo 25 d. Naktį 2
Dieną 8

PV, 
3-8 m/s

Orų prognozė kovo 23-25 d.• Šiltnamio karkasą. 3x5 m, su 
rėmais. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 611 34 820. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Naują batutą. Kaina 99 Eur.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Televizorių Samsung. 1 m 
įstrižainės. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 648 73 565. Rokiškis

qNaujienos
qSkelbimai
q Video 
ir fotogalerijos

www.rokiskiosirena.lt

Tik 5–7 proc. lietuvių vaikų užsienyje 
sistemingai mokosi lietuvių kalbos

Tik 5–7 proc. lietuvių 
vaikų užsienyje sistemingai 
mokosi lietuvių kalbos, sako 
Seimo ir Pasaulio lietuvių 
bendruomenės komisijos 
pirmininkė konservatorė 
Dalia Asanavičiūtė.

„Šiuo metu užsienyje gyve-
na apie 150 tūkstančių lietuvių 
kilmės vaikų visame pasauly-
je, iš jų lituanistinėse nefor-
maliose savaitinėse mokyklo-
se mokosi 8349 vaikai ir tokių 
mokyklų yra 218“, – per spau-
dos konferenciją penktadienį 
Seime teigė D. Asanavičiūtė.

Buvusi Jungtinės Karalys-
tės lietuvių bendruomenės pir-
mininkė pažymėjo, kad tokios 
neformalios mokyklos „veikia 
grynai entuziastų, savanorių, 
tėvelių iniciatyva, aukojant 
savo laiką, savo finansus, savo 
resursus, kad ateities karta kal-
bėtų lietuviškai“.

Jos pateiktais duomenimis, 
taip pat užsienyje veikia 11 
formaliųjų lietuviškų moky-
klų, „daugiausiai etninėse že-

mėse ir Latvijoje, Vokietijoje, 
kuriose mokosi apie 2 tūkst. 
vaikų ir jas baigę jaunuoliai 
gauna baigimo atestatus“.

Spaudos konferencijoje 
buvo pristatyta užsienyje gy-
venančių ir dirbančių litua-
nistinio neformalaus švietimo 
srityje lietuvių parengta litua-
nistinio neformalaus švietimo 
analizė.

Pasaulio lietuvių bendruo-
menės Švietimo komisijos 
narė Donata Simonaitienė tei-
gė, kad lituanistinė mokykla 
„yra ne tik kalbos mokykla, 
bet ir formuoja jauno žmogaus 
tapatybę, identitetą, sukuria 
artimą ryšį“.

„Jau yra užaugusi viena 
karta užsienyje ir stebint jau-
nuolius, kurie baigė lituanis-
tines mokyklas, matosi, kiek 
Lietuvos lieka jų širdyse, kai 
užaugę jie balsuoja rinkimuo-
se, vyksta į Lietuvą tarnauti 
privalomoje karto tarnyboje, 
nori mokytis Lietuvoje“, – 
sakė D. Simonaitienė.

BNS inform.

Ingredientai: 
•   400 gramų bulvių (virtų su 
lupenomis)
• 4 kietai virti kiaušiniai
• pundelis svogūnų laiškų
• šaukštelis garstyčių
• pagal skonį majonezo
 
Gaminimas:
Atvėsusias bulves nulupti, su-
pjaustyti stambiais kubeliais. 
Kiaušinius taip pat nulupti ir 
supjaustyti stambiais kubeliais.
Svogūnų laiškus smulkiai suka-
poti, dėti prie bulvių iš kiauši-
nių, pagardinti garstyčiomis ir 
majonezu, išmaišyti. 

Islandijoje išsiveržęs ugnikalnis nušvietė nakties dangų netoli Reikjaviko
Vos už 40 km nuo Islan-

dijos sostinės Reikjaviko 
penktadienį vakare išsiver-
žė ugnikalnis, raudonai nu-
švietęs nakties dangų.

Iš plyšio netoli Fagradals-
fiadlio kalno Reikjaneso pu-
siasalyje Islandijos pietvaka-
riuose liejosi raudonos lavos 
srautai.

Vos už kelių kilometrų yra 
Islandijos Keblaviko tarptau-
tinis oro uostas ir nedidelis 
Grindaviko žvejų uostas, ta-
čiau bendrai rajonas yra ne-
gyvenamas ir išsiveržimas 
nelaikomas pavojingu.

„Išsiveržimas prasidėjo... 
maždaug 20 val. 45 min. 
Grinvičo (22 val. 45 min. 
Lietuvos) laiku... Plyšis yra 
maždaug 500–700 m ilgio“, 
– pranešė Islandijos meteoro-
logijos biuras (IMO).

Policijos ir pakrančių ap-
saugos pareigūnai nuskubė-
jo į išsiveržimo vietą viena-
me slėnyje, bet visuomenei 
patarta prie jos nesiartinti, 
laikinai buvo uždarytas pa-
grindinis kelias, vedantis iš 
sostinės regiono į Keblaviko 
oro uostą.

Policija nurodė į rytus nuo 
ugnikalnio gyvenantiems 
žmonėms dėl galimų vulka-
ninių dujų užsidaryti langus ir 
neiti į lauką.

Išsiveržimas įvyko Krisu-
viko ugnikalnių sistemoje, ne-
turinčioje centrinio kalno.

Per išsiveržimus šiame re-
gione lava pastoviai teka iš 
žemės – nebūna sprogimų, 
per kuriuos ji būtų išmetama 
aukštai į orą.

Krisuviko sistema buvo ne-
aktyvi pastaruosius 900 metų, 
o Reikjaneso pusiasalyje išsi-
veržimas praėjusį kartą įvyko 
1240-aisiais, nurodo IMO. 

Tačiau regionas buvo ati-
džiau stebimas po vasario 24-
ąją netoli Reikjaviko įvykusio 

5,7 balo žemės drebėjimo. Po 
to drebėjimo buvo užregis-
truota neįprastai daug – dau-
giau kaip 50 tūkst. – silpnes-
nių požeminių smūgių. 

Islandijoje šiuo metu yra 
32 aktyvios ugnikalnių siste-
mos – daugiausiai Europoje. 
Šalyje ugnikalnių išsiverži-
mai įvyksta vidutiniškai kas 
penkerius metus.

2010-aisias išsiveržus 
Ejafjadlajokudlio ugnikalniui 
į atmosferą pakilo didžiu-
liai dūmų ir pelenų debesys, 
daugiau kaip savaitei sutrikdę 
lėktuvų skrydžius. Atšaukus 
daugiau kaip 100 tūkst. skry-
džių buvo įstrigę maždaug 10 
mln. keleivių.

BNS inform.Valstybės skolos augimas 
yra stabilizuotas – ministrė

Pandeminiais 2020-aisiais 
smarkiai paspartėjęs valsty-
binės skolos augimas dabar 
yra stabilizuotas, sako finan-
sų ministrė.

„Per praėjusius metus, per 
pandeminį laikotarpį, vals-
tybės skola išaugo beveik 12 
proc., tačiau dabartiniame 
scenarijuje valstybės skolos 
augimas yra stabilizuotas“, 
– spaudos konferencijoje po 
Finansų ministerijos ekonomi-
nių prognozių pristatymo teigė 

Gintarė Skaistė.
Anot jos, pagrindiniai 

sprendimai dėl valstybės sko-
los suvaldymo turėtų būti 
priimti tvirtinant kitų metų 
biudžetą. „Taip pat 2022-ųjų 
metų pirmąjį ketvirtį planuoja-
me parengti viešojo sektoriaus 
skolos suvaldymo strategiją, 
kurioje bus numatyta pagrin-
dinė valdžios sektoriaus skolos 
trajektorija ir taip pat pagrindi-
niai sprendimai, kurių, tikėtina, 
imsimės“, – teigė ministrė.

BNS inform.

Pacientams padarytai žalai atlyginti sąskaitoje 
sukaupta 3,8 mln. eurų

Į specialią banko sąskaitą, 
kurioje kaupiamos pacientų 
sveikatai padarytai žalai atly-
ginti skirtos įmokos, gydymo 
įstaigos pernai sumokėjo 3,8 
mln. eurų, penktadienį prane-
šė Valstybinė ligonių kasa.

Iš 3881 asmens sveikatos 
priežiūros įstaigos, įmoką pernai 
sumokėjo dauguma – 3127.

Kad 2019 metais už sveika-

tos priežiūros paslaugų teiki-
mą jokių pajamų negavo, todėl 
įmokos nemokėjo, nurodė 350 
įstaigų. Daugiausia tai socialinės 
globos įstaigos,  stambių įmonių, 
gamyklų medicinos punktai, iš-
laikomi iš vidinių lėšų ir sveika-
tos priežiūros paslaugas teikian-
tys tik savo darbuotojams.

 Didžiausią sumą į žalos 
sąskaitą pernai sumokėjo 264 
valstybei bei savivaldybėms pri-

klausančios gydymo įstaigos – 
2,6 mln. eurų. Daugiau kaip 2,8 
tūkst. privačių įstaigų – 1,2 mln. 
eurų, 41 viešoji įstaiga –apie 
9 tūkst. eurų. Metines įmokas, 
kurių dydis siekė iki 100 eurų, 
pernai sumokėjo per 1,5 tūkst. 
įstaigų – jų įnašas buvo 58 tūkst. 
eurų. Didesnes nei 50 tūkst. eurų 
įmokas sumokėjo 13 įstaigų, jų 
įnašas – 1,5 mln. eurų.

BNS inform.
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

AVINAS. Jūsų 
finansiniai ište-
kliai pamažu sen-
ka, bet yra tikimy-

bė, kad trečiadienį juos šiek 
tiek papildysite. Ketvirtadie-
nį, tikėtina, vadovybė gali 
pareikalauti ataskaitos apie 
atliktus darbus. Sekmadienis  
– palanki diena pirkiniams. 
Šią savaitę būsite ramesni, 
reikalus tvarkysite raciona-
liai, nerodydami emocijų. 
Trečiadienį, tikėtina, artimie-
ji palaikys jūsų idėjas. Ke-
tvirtadienį ir penktadienį ste-
bėkite konkurentus, laikykite 
liežuvį už dantų, neprasitarki-
te per daug apie savo planus: 
jūsų pateikta informacija bus 
panaudota prieš jus pačius. 
Sekmadienį namuose jūsų 
lauks geros naujienos. Mei-
lės fronte prireiks gerumo ir 
kantrybės. Ir jų ieškokite ne 
tik mylimame žmoguje, bet ir 
savyje. 

JAUTIS. Jūsų 
finansinė situ-
acija toli gražu 
neprimena idea-

lios. Parduotuvėse lankykitės 
tik tuomet, kai tai būtina, ir 
pirkite tik reikalingiausius 
daiktus. Darbe ims mažėti 
problemų kiekis, apims labai 
darbinga nuotaika. Pasinau-
dokite proga pasimokyti iš 
kolegų, o ir patys dalinkitės 
žiniomis bei patirtimi. Tikė-
tina, kad gausite naują darbo 
pasiūlymą. Antradienį ramią 
kasdienybę gali sudrumsti 
netikėti svečiai. Trečiadienį 
tikėtini santykių aiškinimai-
si ir konfliktai šeimoje. O jei 
penktadienį sėkmingai baig-
site pradėtus darbus, tai su-
lauksite vadovybės padėkos.

DVYNIAI. Ti-
kėtinas ženklus 
finansinės situ-
acijos pagerėji-

mas. Jūs ne tik būsite ramūs 
dėl ateities, bet ir galėsite 
anksčiau laiko likviduoti kai 
kuriuos finansinius įsiparei-
gojimus, verta pagalvoti apie 
investicijas, ypač į nekilnoja-
mąjį turtą, taip pat apsvars-
tyti atostogų egzotiškuose 
kraštuose planus. Savaitė bus 
džiugi ir sėkminga. Pildosi 
senos jūsų svajonės, įgyven-
dinate planus. Metas geriems 
pokyčiams darbe, karjeroje, 
asmeniniame gyvenime. Ypa-
tinga palankus metas poky-
čiams asmeniniame gyveni-
me. Jei norite kažko, drąsiai 

veikite.
VĖŽYS. An-

tradienį neplanuo-
kite nieko svar-

baus. Ypač nesiseks verslo, 
derybų sferose: viskas erzins, 
nepavyks susitarti. Ketvirta-
dienis – puikus metas orga-
nizuoti susitikimus, sudaryti 
sutartis. Visgi savaitė bus 
gana įtempta, ypač emocine 
prasme. Neatstumkite artimų 
žmonių pagalbos. Labai sun-

Astrologinė prognozė savaitei 
ki diena – antradienis: nepa-
siduokite niūriai nuotaikai. 
Savaitės viduryje situacija 
ims keistis į gera. Savaitgalis 
– aktyvaus poilsio metas.

LIŪTAS. Jūsų 
finansinės galimy-
bes kol kas, deja, 
yra ribotos. Todėl 

šią savaitę neplanuokite di-
desnių, brangesnių pirkinių. 
Darbe galimi pokyčiai vado-
vybėje: nauji vadovai ims kel-
ti naujus reikalavimus. Nuo 
pat savaitės pradžios venkite 
sunkaus charakterio žmonių, 
pesimistiškai nusteikusių ir 
darbo, ir situacijos apskritai 
atžvilgiu. Nes galite perimti 
jų nuotaiką. Antroje savaitės 
pusėje darbų bus tiek, kad 
nors persiplėšk. Gali pasi-
taikyti pelningas sandoris ar 
pelningas trumpalaikis papil-
domas darbas. Apsispręsdami 
dėl pasiūlymo, atsižvelkite į 
tai, kad tai bus ne tik papil-
domi įsipareigojimai, bet ir 
patirtis bei pelnas. Savaitgalį 
teks tvarkyti šeimos reikalus. 
Artimieji pasiilgo jūsų dėme-
sio ir konstruktyvių patarimų. 
Norėsite visus žavėti, o tai er-
zins mylimą žmogų. 

M E R G E L Ė . 
Pirmoje savaitės 
pusėje tikėtinos 
neženklios finan-

sinės įplaukos. Antradienį ir 
trečiadienį jums bus sunku 
susikaupti darbui, bet tai la-
bai svarbu padaryti. Nesi-
blaškykite nerezultatyviems 
pokalbiams, išlįskite pagaliau 
iš socialinių tinklų. Savaitė 
bus tokia gausi įvykių, kad 
kai kuriuos savo planus turė-
site persvarstyti iš principo. 
Jei sugebėsite sutelkti dėme-
sį, tai sėkmingais darbais pa-
trauksite vadovybės dėmesį. 
Neabejokite savo jėgomis. O 
jei kyla dvejonių, laiku kreip-
kitės pagalbos. Sekmadie-
nis – puikus metas išmesti, 
sugriauti, atsisakyti seno ir 
nereikalingo, kad galėtumėte 
kurti naujus svarbius dalykus.

S VA R S T Y -
KLĖS. Jums pri-
reiks ir atsargu-
mo, ir intuicijos, 

kad sugriautumėte kolegų ar 
konkurentų intrigas. Jos gali 
sukelti labai rimtų pasekmių 
jūsų planams. Visgi savaitė 
bus palanki profesinei veiklai 
ir kūrybiniams ieškojimams. 
Atsiras progų naudingoms pa-
žintims ir ryšiams. O mylimas 
žmogus nustebins maloniais 
dalykais, taigi, vertėtų pla-
nuoti pasimatymą. Tam palan-
kiausios dienos – trečiadienis 
ir penktadienis. Metas pagal-
voti apie atostogų planus, o 
savaitgalį išnaudokite poilsiui. 
Meilės fronte – romantikos 
metas. Visgi nepersistenkite 
demonstruodami jausmus.

S K O R P I O -
NAS. Sėkmė jūsų 
pusėje. Ginčytini 

PRO MEMORIA
Kamajų seniūnija:
IRENA MARIJONA KRUČIENĖ 1942-09-27 - 2021-03-14
ALGIS STENIULIS 1963-05-17 - 2021-03-14
VYTAUTAS ANTANAS BALTUŠIS 1930-11-10 - 2021-03-12
AKVILĖ VYGĖLIENĖ 1929-04-01 - 2021-03-18
Rokiškio kaimiškoji seniūnija:
ALDONA ONA ŠAKALIENĖ 1934-01-01 - 2021-03-13
VYTAUTAS GRUODIS 1935-10-15 - 2021-03-14
ANTANAS MATULEVIČIUS 1936-09-15 - 2021-03-17
Obelių seniūnija:
VYTAUTĖ JAKUTIENĖ 1955-10-28 - 2021-03-13
Panemunėlio seniūnija:
VALDEMARAS BALAIŠIS 1955-06-05 - 2021-03-15

reikalai klostysis jūsų naudai. 
Profesinėje sferoje sutvir-
tinsite savo autoritetą. Bus 
sėkminga veikla, susijusi su 
mokslu, studijomis, teise, 
verslu. Jumis pasitikės aplin-
kiniai, tikėsis jūsų pagalbos ir 
patarimo. Padėti artimam, ži-
noma, sveikintina, bet tą dary-
kite nekenkdami sau, savo as-
meniniam gyvenimui. Meilė 
jums suteiks sparnus, tad ne-
slėpkite savo jausmų. Šeimoje 
stenkitės būti tolerantiškas, 
kreipkite daugiau dėmesio į 
savo vaikų iniciatyvas, palai-
kykite juos.

ŠAULYS. Ti-
kėtinos papildo-
mos pajamos. Vis-
gi venkite elgtis 

neapdairiai, ypač finansinėje 
sferoje, rūpestingai išnaudo-
kite esamus išteklius. Finan-
sinius pasiūlymus vertinkite 
realistiškai: reikalaukite juos 
pagrįsti faktais. Norėsite su-
žibėti darbe, galbūt susiras-
ti naujus projektus, verslo 
partnerius, parodyti didžiulį 
efektyvumą. Velnias slypi de-
talėse – ir gebėjimas jį įžvelgti 
kels jūsų autoritetą vadovy-
bės akyse. Tad tik tingulys 
gali jums sutrukdyti pasiekti 
puikių rezultatų darbe. Penk-
tadienį rimtai apgalvokite, ką 
galite atlikti savo jėgomis, o 
kada vertėtų prašyti pagalbos.

OŽIARAGIS. 
Finansų sektoriuje 
tikėtina staigmena: 
arba gausite netikė-

tų pajamų, vadovybė skirs pre-
miją, arba kas nors grąžins se-
niai pamirštą skolą. Antradienį, 
kad ir kokių viliojančių pasiū-
lymų sulauktumėte, jų vertėtų 
atsisakyti: jų rezultatai nuvils. 
Jei sulauksite gerų pasiūlymų 
kitomis savaitės dienomis, juos 
taip pat labai rimtai apgalvoki-
te, patikrinkite partnerių pati-
kimumą. Trečiadienį jūs būsi-
te linkę pažadėti daugiau, nei 
galite padaryti. Atminkite, kad 
tiesiausias kelias tikslo link ne 
visuomet būna geriausias, ap-
svarsykite ir kitus variantus.

VA N D E N I S . 
Jums stigs blaivaus 
požiūrio į situaciją. 
Ketvirtadienį bū-

kite ypač atsargūs: neprišne-
kėkite, ko nereikia, vadovybei 
ar konkurentams. Objektyviai 
vertinkite draugų ir artimųjų 
siūlymus: jie arba pastatys jus 
į nepatogią padėtį, ar siūlys be-
reikalingai rizikuoti pinigais.

ŽUVYS. Savai-
tės viduryje reikalai 
reikalaus savalaikių 
sprendimų, o ne-

ryžtingumas brangiai kainuos. 
Jums svarbu ne tik galvoti, bet 
ir veikti. Savaitgalį galimos ne-
numatytos išlaidos šeimai, ypač 
vaikams. Ne metas kurti gran-
diozinius planus. Sėkmė susi-
dės iš daugelio mažų detalių. 
Punktualumas ir susikaupimas 
leis išvengti klaidų.

Mes negalime užpildyti Jūsų netekties, 
bet norime pasidalinti Jūsų skausmu. 

Mes negalime pakeisti lemties, 
bet norime palengvinti jos kelią. 

Mes negalime įveikti būties, 
bet norėtume padėti savo buvimu. 

Nuoširdi užuojauta Augenijai Ruželienei 
netekus mamos

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

Tokijo olimpinėse žaidynėse žiūrovų iš užsienio nebus, 
už bilietus – atlygins

Tokijo olimpinių žaidy-
nių rengėjai žada gražinti 
pinigus už maždaug mili-
joną bilietų užsienio sirga-
liams.

Japonijoje patvirtinta 
oficialiai: jokie užsienio 
žiūrovai negalės lankyti To-
kijo olimpinių ir paralimpi-
nių žaidynių. Tai patvirtino 
patys žaidynių rengėjai po 
penkiašalio susirinkimo.

Tarptautinis olimpinis 
komitetas (IOC), Tarptauti-
nis paralimpinis komitetas 
(IPC), Tokijo miestas, „To-

kyo 2020“ žaidynių rengėjai 
ir Japonijos vyriausybė dele-
gavo savo atstovus į nuotoli-
niu būdu vykusį posėdį.

„Per susirinkimą IOC ir 
IPC buvo informuoti apie Ja-
ponijos pusių išvadą neleisti 
į Japoniją žiūrovų iš svetur 
per olimpines žaidynes ir 
paralimpines žaidynes dėl 
pasaulinės COVID-19 pan-
demijos“, – teigiama pareiš-
kime.

„Olimpiniai ir paralimpi-
niai bilietai, įsigyti užsienio 
gyventojų iš Tokijo organi-
zacinio komiteto, bus atly-

ginti“, – buvo pridurta.
Žaidynių rengėjai pabrė-

žė, kad toks sprendimas pri-
imtas dėl olimpiečių ir Japo-
nijos gyventojų saugumo.

Olimpinės žaidynės To-
kijuje prasidės liepos 23 
dieną.

Apie 4,5 mln. bilietų 
jau buvo parduota Japo-
nijos gyventojams, o dar 
maždaug vienas milijonas 
parduotas užsienyje. Prieš 
nukeliant žaidynes metus 
atgal, organizatoriai plana-
vo parduoti 7,8 mln. bilietų.

BNS inform.

Pasaulio laimės indekse Lietuva – 38 vietoje
Lietuviai pastaraisiais me-

tais buvo laimingesni už kai-
mynus, rodo Pasaulio laimės 
indeksas.

Jame Lietuva užėmė 38 vietą, 
kai pernai buvo 41.

Estija indekse yra 40 vietoje, 
Lenkija – 44, Latvija – 51, Balta-
rusija ir Rusija užėmė atitinkamai 

75 ir 76 vietas.Laimingiausia pa-
saulio valstybe pripažinta Suomi-
ja, po jos seka Danija, Šveicarija, 
Islandija ir Nyderlandai.

Tiriamas laikotarpis apima 
2018-2020 metus. Pasaulio laimės 
indeksą Jungtinės Tautos skelbia 
nuo 2012 metų.Laimingiausių ša-
lių sąrašas sudaromas remiantis 
įvairiais veiksniais: vienam gy-

ventojui tenkančia BVP dalimi, 
duomenimis apie gyventojų svei-
katą ir medicinos prieinamumą, 
socialines pašalpas, pilietines 
laisves ir korupcijos paplitimą.

Sudarant paskutinįjį reitin-
gą buvo atsižvelgta ir į tai, kaip 
šalims pavyko dorotis su CO-
VID-19 pandemija.

BNS inform.
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ANEKDOTAI

– Aš norėčiau informuoti 
visas suinteresuotas puses, 
kad šiandien aš, Petriukas, 
pasirodžiau prieš klasę visišku 
idiotu, kai per pamoką viešai 
pateikiau man žinomą vaikų 
atsiradimo versiją su gandru, 
kurios tikrumą man patvirtino 
kai kurie iš čia esančių asmenų!

***
Perėjoje automobilis 

partrenkia pėsčiąjį. 
Vairuotojas, iššokęs iš 
automobilio, pasilenkia prie 
nukentėjusio:

– Jums pasisekė - aš 
gydytojas.

Partrenktasis pakelia galvą 
ir sako:

– O jums nelabai - aš 
advokatas.

***
Mokytojas klausia 

mokinių:
– Kaip manote, kokio 

aukščio yra mūsų mokykla?
Petriukas:
– 1 metro ir 30 cm.

Mokytojas:
– Ir kodėl tu taip galvoji?
Petriukas:
- Aš esu 1 metro ir 50 cm, 

o ta mokykla įsiėdė man iki 
kaklo, taigi 1 metras ir 30 cm.

Mokytojas susierzina:
– Petriuk, neišsidirbinėk, 

nes išmesiu iš klasės. Kaip 
manai, kiek man metų?

Petriukas:
– 44.
Mokytojas:
– Teisingai, atspėjai... Ir 

pagal ką taip sprendi?
Petriukas:
– Mano laiptinėj gyvena 

puskvailis, o jam 22.
***
Šeimyninis skandalas. 

Vyras neviltyje ir nemato 
gyvenimo prasmės. Stovi ant 
balkono krašto 15 aukšte ir 
ruošiasi nušokti. Į kambarį 
įeina žmona, greitai įvertina 
situaciją ir sako:

– Nors šiukšles paimtum.
***
Grupė turistų muziejuje 

apžiūrinėja statulą, prie 
kurios pritvirtinta lentelė su 
pavadinimu "Nugalėtojas". 
Statula be rankų, be kojų, be 
galvos. Vienas turistas ir sako:

- Įsivaizduoju, kaip atrodo 
nugalėtasis...

***
Tipiška situacija - žmona su 

meilužiu ir staiga grįžta vyras. 
Ką daryti? Moteris greitai 
pastato meilužį į kampą, 
apibarsto talku. Ateina vyras, 
žiūri į kampą ir sako:

– O kas čia?
– Na, čia nauja statula, 

mačiau pas mūsų kaimynę 
tokia, man patiko.

Ryte vyras nueina į 
virtuvę, padaro arbatos, vieną 
puoduką atneša prie statulos 
ir sako:

– Imk. Aš pas kaimynę 
dvi dienas stovėjau, nieks net 
vandens nedavė...

***
Klausimas blondinių 

forume: „Iki vestuvių 
neužgijo. Ką daryt?“

***

– Kiek laiko užtrunka 
nukopijuoti didelį failą 
Windows sistemoje?

– Nežinau, pačiam įdomu, 
laukiu.

***
– Degtinę, iš pačio ryto? 

Ir dar šiltą? Iš muilinės? Na, 
žinoma, galiu...

***
Ateina naujasis rusas į 

kelionių agentūrą ir sako:
– Noriu ko nors neįprasto, 

egzotiško...
Agentūros darbuotoja 

„neriasi iš kailio“, siūlo 
egzotiškiausias keliones, o 
naujasis rusas vis murma:

– Buvau, žinau, nieko ten 
įdomaus.

Galop moteriškei kantrybė 
baigėsi ir ji sako:

– O! Kaip tik jums! 
Turiu specialų pasiūlymą 
– seksualinė kelionė 
pėsčiomis! Į Peru.

– Seksualinė kelionė 
pėsčiomis? O čia tai tikrai 

įdomu, pasakokit!
– Eikit jūs N...
***
Pora išvyksta atostogų į 

Ameriką, tačiau nei vienas 
nemoka angliškai. Atvykę 
į viešbutį tuoj puola jį 
apžiūrinėti ir vonioje žmona 
pamato pelę, suklykia ir liepia 
vyrui skambinti viešbučio 
administratoriui. Tas atsiliepia 
ir sako:

– Hello?!
Vyras vos išlemena:
– Do you know Tom & 

Jerry?
– Yes, - atsako 

administratorius.
– So, Jerry is here!
***
Daužo kieme arabas 

kilimą. Prieina naujasis rusas 
ir sako:

- Tai ką, blyn, neužsiveda?
***
Petriukas grįžta namo iš 

mokyklos ir, surinkęs visą 
šeimą svetainėje, pareiškia:

Švietimas – sistema, kuri 
paverčia neraštingus žmones 
nekompetetingais.

***
Suvalkietis barasi su 

žmona: 
– Niekaip nesuprantu, kaip 

Dievas galėjo sutverti tokią 
gražią ir tokią kvailą moterį?

Žmona:
– O ko čia nesuprasti? Aš 

graži, kad tau patikčiau, ir 
kvaila, kad tu man patiktum.

***
Žiūriu aplink ir galvoju: 

kaip visa ši minia tilps 
pragare?

***
– Kodėl nuo makaronų 

vieni storėja, o kiti – ne? 
– Nes vieni valgo juos 

skersus, o kiti – išilgai.
***
Senolio paklausė, kas yra 

nemaloniausia ilgaamžiams.
– Stebėti, kaip sensta tavo 

proanūkiai, – atsakė senukas.
***
– Kad man tavo bėdas!
– O ka? Už protingą kainą 

galiu perleisti.
***
Kiekviena save gerbianti 

moteris turi: bent vienerius 
batus, kurie spaudžia, per 
mažą suknelę, netinkamos 
spalvos lūpdažį ir vyrą, kuris 
suėdė gyvenimą. 

***
– Žmonės, atsitokėkit! 

Ir greta interneto yra 
gyvenimas!

– Numesk nuorodą.
***
Pas Enrikę Iglesiją lankėsi 

žurnalistai, rašantys apie 
interjerą. Vienas interviu 
klausimas:

– Kodėl jūsų namuose 
visos keptuvės be rankenų?

– Nes žmona – tenisininkė.
***
Sodroje dirba tik geriausi 

biurokratai: jiems reikia 
kovoti su labiausiai patyrusia 
gyventojų dalimi.

***
Naujiena – Windows 

ateistams: jokių ikonėlių.

***
Miestelio medžiotojas 

sutinka gydytoją ir giriasi:
– Žinote, ką aš 

medžioklėje pašoviau?
– Žinau. Jau išoperavau. 

Gyvens.
***
Grįžta turistas iš egzotinės 

šalies. Muitininkas klausia:
– Kokainas, heroinas, 

amfetaminas?
– Ačiū, nereikia. Šito 

gėrio pas mane pilnas 
lagaminas.

***
Neurologas klausinėja 

paciento:
– Ar jums būna taip, kad 

girdite balsus, bet nežinote, 
nei kas kalba, nei iš kur.

– Būna. Kai telefonu 
kalbu.

***
Suvalkiečio turguje 

klausia:
– Po kiek pomidorus 

pardavinėjat?
– Po tris eurus už 

kilogramą.
– Bet Petras tai po eurą 

parduoda.
– Tai ir pirkit iš Petro.
– Bet jis dabar pomidorų 

neturi.
– Kai aš neturėsiu 

pomidorų, juos irgi po eurą 
už kilogramą pardavinėsiu.

***
Vyras giria žmoną:
– Kokie skanūs grybukai. 

Kur receptą gavai?
– Perskaičiau 

kažkokiame kriminaliniame 
romane.

***
Būrėjos salone:
– Mieloji, kortos rodo, 

kad patyrėte didelę netektį, 
greičiausiai praradote vyrą.

– Bet, ponia, aš netekėjusi.
– Vadinasi, būsite pametusi 

skėtį.
***
Rytas autobuse:
– Atleiskite, ar jūs 

ištekėjusi?
– Ne. Aš tiesiog nespėjau 

pasidažyti. 

Ieškokite 
prekybos centruose!

DOVANOJA

• Dovanoja 4 dalių didelę tarybinę 
sekciją, keturių ir dviejų durų 
spintas. Įvairius šviestuvus.  
Tel. 8 652 91 801. Rokiškis
• Dovanoju mažą namelį, tinkamas 
sode susidėti įrankiams ar lauko 
virtuvėlei. Išsivežti patiems.  
Tel. 8 698 31 704.  
Rokiškis
• Dovanoju šiltnamį, 10x3,5 m, 
metalinis karkasas su stiklais. 
Išsivežti patiems.  
Tel. 8 698 31 704. Rokiškis
• Dovanoju gerą, apynaują lovą, 
185/80. Yra kraštai, išsivežti 
patiems. Pagal poreikį yra gera 
patalynė. Tel. 8 622 36 618. 

Rokiškis
• Dovanu šuniuką. Labai mielas, 
mylintis vaikus, bendraujantis, 
ieško rimtų šeimininkų. 
Dovanojame vien dėl to.kad neteko 
šeimininko, Pandėlys.  
Tel. 8 671 38 764.  
Rokiškis
• Dovanoju 8-o dešimtmečio stalą. 
Baldinė plokštė, blizgus paviršius, 
dvi spintelės, viena su stalčiais - 
trūksta kelių rankenėlių. Ilgis 180 
cm, plotis apie 45 cm, aukštis 76 
cm. Sekciją - 2 dalių. Baldinės 
plokštės, blizgus paviršiaus. 
Tvarkingi. Tel. 8 698 40 717. 
Vilnius
• Dovanoju 7 dešimtmečio drabužių 
spintą. Knygų spintą - trūksta poros 
stiklų. Ilgis 255 cm, aukštis 180 

cm. Tel. 8 698 40 717.  
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Vaikų drabužėlius. Išaugom.  
Tel. 8 646 02 038. Rokiškis
• Naujus drabužius iš Vokietijos, 
Jaunystės g. 5. Šėpa parduotuvėje. 
Prašome apsilankyti.  
Tel. 8 689 34 207.  
Rokiškis
• Šampaninės spalvos vestuvinę 
suknelę su švarkeliu, pasijoniu 
ir nuometu. Dėvėta 1 kartą, 
išvalyta. Dydis nuo 38 iki 44, nes 
reguliuojasi nugara raišteliais. 
Tiulio sluoksniai gražiai krenta 
įstrižai. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 682 26 469. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Neilgai naudotą kolonėlę 
Jbl charge 4. Norėčiau kainų 
pasiūlymų, būklė 9/10, jeigu 
domina, prašyčiau skambinti.  
Tel. 8 622 16 169. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Geros būklės pianiną.  
Tel. 8 688 75 903. Rokiškis
• Pianiną Ryga. Tel. 8 600 38 897. 
Rokiškis


