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Kunigas Laimonas Nedveckas 
rodo pavyzdį visuomenei – 
skiepytis nuo covid-19 būtina!

Obelių parapijos kle-
bonas, Kriaunų ir Alek-
sandravėlės parapijų 
administratorius kunigas 
Laimonas Nedveckas pa-
siskiepijo „Astra Zeneca“ 
vakcina Obelių ambulato-
rijoje. Dvasininkas atviras: 
jis tikisi būti pavyzdžiu ir 
savo parapijų tikintiesiems, 
ir Rokiškio rajono gyvento-
jams. „Skiepytis – būtina“, 
– tokią žinią jis siunčia ra-
jono visuomenei. „Tie, ku-
rie atmeta vaistus ir gydyto-
jus, tie ir Dievo negerbia. O 
katalikams reikia pasitikėti 
Dievu ir priimti jo duoda-
mas dovanas“, – akcentavo 
dvasininkas.

Šiuo metu „Astra Zeneca“ 
vakcina gali pasiskiepyti ne 
tik vyresni žmonės, bet ir tie, 
kurie turi tam tikrų lėtinių 
ligų. Obelių klebonas, Kriau-
nų ir Aleksandravėlės parapijų 
administratorius kunigas L. 
Nedveckas galimybe pasiskie-
pyti pasinaudojo ir kaip proga 
pranešti visuomenei, kodėl 
būtina tą daryti.

Mat visuomenėje sklando 
ganėtinai daug baimių ir gan-
dų, susijusių tiek su skiepais 
apskritai, tiek su „Astra Ze-
neca“ vakcina. Dvasininkas 
mano, kad būtina sklaidyti 
šias baimes, mat dėl nežinoji-
mo, prietarų žmonės gali pra-

rasti svarbią galimybę apsi-
saugoti nuo pavojingos ligos. 
Kunigas L. Nedveckas pabrė-
žė: būtina klausyti gydytojo: 
jo išmintis, jo talentas, kaip 
ir vaistai, yra Dievo dovana. 
Apie tai kalbama Senojo tes-
tamento Siracido knygoje. Ir 
spręsdamas apie skiepus, pro-
tingas žmogus vadovaujasi ne 
gandais, ne prietarais, o moks-
lo žiniomis.

Apie Katalikų bažnyčios 
požiūrį į skiepus liudija fak-
tas, kad jau prieš dvi savaites 
Vyskupų konferencija krei-
pėsi į šalies Vyriausybę, pra-
šydama įtraukti dvasininkus į 

prioritetinių profesijų sąrašą, 
kad jie būtų skiepijami greta 
su pedagogais, socialiniais 
darbuotojais ir kitomis gyven-
tojų grupėmis. Motyvas labai 
paprastas: dvasininko darbas 
yra darbas bendruomenėje: 
lankyti ligonius, laidoti, klau-
syti išpažinčių. Ir jis nesunkiai 
gali užsikrėsti pats, o nejus-
damas simptomų, atlikdamas 
dvasinius patarnavimus, in-
fekciją perduoti kitiems žmo-
nėms. Jau yra ir mirusių nuo 
covid-19 kunigų. Kol kas dva-
sininkai nėra įtraukti į skie-
pijimui prioritetinių profesijų 
grupes.

Obelių ambulatorijos gy-
dytoja Gintarė Baronienė 
pasidžiaugė, kad šio krašto 
žmonės skiepijasi gana akty-
viai, vakcinos atsargų nesusi-
kaupia. O skiepytis būtina dėl 
kelių priežasčių: visų pirma, 
apsaugoti save nuo ligos, o 
jei pasiskiepijęs žmogus ir 
susirgtų, bus išvengta sunkių 
komplikacijų. Skiepai, kaip 
pabrėžė gydytoja, yra labai 
svarbi priemonė įveikti infek-
ciją, kartu su kaukių nešio-
jimu, dezinfekcija ir kitomis 
priemonėmis.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Kamajų Antano Strazdo 
aikštėje jau veikia 
laisvas internetas!

Kamajų miestelio Antano Strazdo aikštėje jau veikia lais-
vas internetas (Wi-Fi)! Ieškoti: Kamajai_Free.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Parazitologai įspėja – pavasarį tirkite dirvožemį ir smėlio dėžes
Baigiant tirpti sniegui, 

prasideda darbai sode bei 
darže ir, žinoma, bus laukia-
ma gausaus derliaus. Nacio-
nalinės visuomenės sveika-
tos priežiūros laboratorijos 
(NVSPL) parazitologijos 
specialistė Daiva Veitienė 
primena, kad vartojant lau-
ke auginamus vaisius, uo-
gas, daržoves, prieskoninius 
žalumynus, jų gerai nenu-
plovus, galima užsikrėsti 
žarnyno helmintais, kurių 
kiaušinėliai per šią žiemą 
lauke nesušalo. Sniego dan-
ga puikiai apsaugojo kir-
mėlių kiaušinėlius nuo ne-
palankių atmosferos sąlygų, 
o šunų ir kačių žarnyno pa-
razitų – toksokarų – kiauši-
nėliais aplinka yra teršiama 
nuolat visus metus.

„Toksokarų (šunų ir kačių 
žarnyno kirmėlės) kiaušinė-
liai, žiemą prabuvę anabiozės 
būklėje, pavasarį, temperatū-
rai pasiekus +10o C, pradeda 
vystytis. Kas įdomiausia, kad 
toksokarų kiaušinėlių vysty-
masis yra dalinai nuo šviesos 
priklausantis procesas. Visiš-
koje tamsoje jie vystytis nega-

li, tačiau ir tiesioginiai saulės 
spinduliai juos veikia žudan-
čiai.

Taigi, jei dirvožemis už-
terštas toksokarų kiaušinė-
liais, jie augalams augant, 
pakliūna ant lapų, svogūnų 
laiškų, ant nokstančių braškių, 
nuo gaunamo laistymo van-
dens ir šylant orui, pavėsyje 
puikiai subręsta. Užtenka ne-
nuplauti augalų, jei jie prieš 
vartojat maistui buvo užteršti 
– štai jau ir galime įsigyti ne-
pageidautiną įnamį ar kelis“, 
– pasakoja D. Veitienė.

Prieš porą metų parazito-
logai tyrė vieno asmens pri-
statytą, prie nuosavo namo 
nupjautos žaliosios vejos 
komposto mėginį ir aptiko 
toksokarų kiaušinėlių. Šio as-
mens vaikas sirgo toksokaro-
ze. Pavyko išsiaiškinti, kad te-
ritorija yra aptverta, nuosavo 
šuns žmonės neturi, taip pat 
nelaiko kačių. Vienas galimų 
variatų kaip veja buvo už-
teršta helminto kiaušinėliais 
– kad žmogus užmiršo užda-
ryti komposto dėžę ir į ją pasi-
tuštino užklydęs toksokaromis 
užsikrėtęs katinas.

Daiva papasakojo ir nau-

jesnę istoriją, kai šių metų 
kovo mėnesio pradžioje pa-
razitologai tyrė dirvožemį, 
pristatytą iš nuosavo daržo, 
kadangi mažam vaikui pasiša-
lino askaridė: „Asmuo norėjo 
išsiaiškinti, ar užsikrėtimui 
kirminais turėjo įtakos dirvo-
žemis, kuriame jų šeima au-
gina daržoves ir uogas. Deja, 
žmogų nuliūdinome, nes 1 kg 
dirvožemio aptikome beveik 
3000 askaridžių kiaušinėlių. 
Šie dirvožemyje išgyvena iki 
7 metų, todėl tokioje žemė-
je augančios visos daržovės 
turėtų būti itin kruopščiai nu-
plaunamos. Be abejo, po visų 
žemės darbų taip pat kruopš-
čiai turi būti nuplaunamos ir 
rankos.

Vaikų smėlio dėžėse kie-
kvienais metais randama ir 
askaridžių, ir toksokarų kiau-
šinėlių, o atvirų erdvių smėlio 
(parkai, poilsio zonų vaikų 
žaidimų aikštelės ir kt.) už-
terštumas parazitinių helmintų 
kiaušiniais tikrai yra nemažas.

Askaridės parazituoja žmo-
gaus žarnyne, o toksokarų ler-
vos (kadangi žmogus yra ne-
tipinis šeimininkas) – kituose 
žmogaus audiniuose: kepeny-

se, plaučiuose, akyse, blužny-
je, skeleto raumenyse, odoje 
ar net galvos smegenyse. Nuo 
helminto ar jo lervos migraci-
jos ir lokalizacijos vietos pri-
klauso ir žmogui atsirandan-
tys įvairūs negalavimai.

Per 2017–2019 metus Lie-
tuvoje toksokaroze sirgo 147 
asmenys, iš kurių 73 proc. 
– vaikai iki 17 m. amžiaus, 
askaridoze per tą patį laikotar-
pį sirgo 581 asmuo, iš jų – 91 
proc. vaikų (Užkrečiamųjų 
ligų ir AIDS centro duome-
nys).

NVSPL parazitologai re-
komenduoja pavasarį, vasarą 
išsitirti savo daržo dirvožemį, 
vaikų žaidimams skirtą smė-
lį, ypač jei jis nedengiamas, 
žaliųjų atliekų kompostą dėl 
parazitinių žarnyno kirmėlių 
kiaušinėlių.

„Žinodami informaciją 
apie savo švarią aplinką jau-
sitės saugesni, o nustačius 
aplinkos užterštumą helmintų 
kiaušinėliais – turėsite skirti 
padidintą dėmesį higienos ir 
profilaktikos priemonėms“, – 
sako Daiva Veitienė.

„Rokiškio Sirenos“
inform.

Kavoliškio kaimo bendruomenė
kviečia sodinti jaunų šeimų parką

Praėjusią savaitę Rokiš-
kio rajono Architektūros ir 
paveldosaugos Skyriaus ve-
dėjo pavaduotoja Ingrida 
Trumpaitė ir Rokiškio kai-
miškosios seniūnijos seniū-
nė apžiūrėjo viešas erdves 
Kavoliškio bendruomenės 
parke ir prie buvusios van-
denvietės teritorijos.

 
Norime įgyvendinti gražią 

idėją – apleistą, menkaver-
čiais krūmynais prižėlusią ir 
menkai prižiūrimą teritoriją, 
paversti traukos objektu. PA-
SODINTI JAUNŲ ŠEIMŲ 
PARKĄ. Šiai dienai terito-
rija sutvarkyta, išlyginta ir 
užsėta žole.

Ar pritarsite šiai idėjai?-
Brangiems žmonėms pa-
gerbti ar kokiai nors progai 
įamžinti dažnai ieškome 
brangios, neregėtos dovanos, 
kuri netrukus vis tiek tampa 
beverte. Progų nestinga: ju-

biliejai, metinės, vestuvės, 
krikštynos, išleistuvės, įkur-
tuvės.

ARGI NEGALIMA 
ŠIOMS PROGOMS PADO-
VANOTI... MEDĮ?

 Taip padovanosite ir savo 
kuo geriausius linkėjimus! 
Sutvirtinsite juos darbu: su 
lopeta iškasite duobę, ki-
birais atnešite šulinio arba – 
dar geriau – šaltinio vandens 
šaknims suvilgyti. 

Dar gali prireikti ir žemių. 
Ir visa tai bus skirta tam, ku-
riam dovanojate dovaną, kuri 
su kiekvienais metais vis di-
dės, vis labiau džiugins.

 Tokia dovana – prigijęs 
ir augantis medelis – primins 
jus ir po jūsų. Jūsų linkėji-
mus metų metus šlamės vėjo 
šiurenami lapai, čiulbės ant 
šakų nutūpę paukšteliai.

Kavoliškio
bendruomenės

inform.

Rokiškio rajonui 
„Temidės“ konkurse 
atstovaus Pandėlio 
gimnazijos komanda

Kovo 25 dieną Panevė-
žio apskrities vyriausio-
jo policijos komisariato 
Rokiškio rajono policijos 
komisariate vyko jau tra-
dicija tapęs, netradici-
nis-nuotolinis-teisinių ži-
nių konkursas „Temidė“.

 
Konkurse dalyvavo Pan-

dėlio gimnazijos, Kamajų 
A. Strazdo gimnazijos ir 
Juozo Tumo Vaižganto Ro-
muvos padalinio gimnazi-
jos komandos.

 Dalyviai konkurse „Te-
midė“ sprendė kryžiažodį 
teisine tematika. Visos ko-
mandos nustebino puikio-
mis teisinėmis žiniomis.

 Šiais metais nepralenkia-
ma buvo Pandėlio gimnazi-

jos komanda. Ji atstovaus 
rajoną Panevėžyje vyksian-
čiame III teisinių žinių kon-
kurso „Temidė“ etape.

 Antrąją vietą užėmė Ka-
majų A. Strazdo gimnazijos 
komanda, o trečiąją-Juozo 
Tumo Vaižganto Romuvos 
padalinio gimnazijos ko-
manda.

 Visas komandas arti-
miausiu laiku pasieks di-
plomai ir prizai. 

Teisinių žinių konkursas 
„Temidė“ organizuojamas 
siekiant ugdyti tinkamo el-
gesio visuomenėje normas 
ir atsakomybę, užimti jau-
nimą prasminga ir turininga 
veikla.

Panevėžio VPK
inform.
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BRYDĖS

Kvailiai su iniciatyva, arba šaltibarščių spalvos „laisvė“

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
George Orwell tyliai rūko 

kamputyje, stebėdamas, kaip 
XXI a. įsibėgėjus, šaltibarčių 
spalvos „Laisvės“ partija 
įvedinėja cenzūrą ir minčių 
policiją.  Laisvės partija de 
facto tampa draudimų parti-
ja. Ir dar kokių. Kėsinamasi 
į prigimtinę žmogaus teisę – 
žodžio laisvę.

Tai, ką prieš kelias dienas 
dar buvo galima laikyti vie-
nos ministrės su iniciatyva pa-
samprotavimais, pilnu tempu 
bandoma realizuoti. Laisvės 
partijos frakcija Seimui patei-
kė Administracinių nusižen-
gimų kodekso pataisas. Pagal 
jas, tas, kuris „viešai tyčiosis 
dėl amžiaus, lyties, seksuali-
nės orientacijos, lytinės tapa-
tybės, neįgalumo, rasės, odos 
spalvos, tautybės, pilietybės, 
kalbos, kilmės, etninės kilmės, 
socialinės padėties, tikėjimo, 
įsitikimų ar pažiūrų“, sulauks 
baudos. Baudos nuo 300 iki 
1000 Eur. Ką tik sulaukėme 
žinios: pasiūlymą Laisvės par-
tijos frakcija visgi atsiima. Su 
teise sugrąžinti. Po diskusijų su 
visuomene.

Kad atsiima, tai ačiū Die-
vui. Tik nuo kada su visuo-
mene galima diskutuoti apie... 
cenzūrą. Tokia logika sekant, 
kodėl nepadiskutuoti, pavyz-
džiui, apie perauklėjimo sto-
vyklų kitaminčiams būtinybę. 
Juk tai tik kitas cenzūros „le-
velis“, kaip dabar mėgsta sa-
kyti į kompiuterinių žaidimų 
virtualybę panirę jaunieji mūsų 
kostiumuotieji.

Visuomenė gavo labai skau-
džią pamoką. Iki šiol buvo 
manoma, kad populistus gali 
išrinkti tik vadinamoji „antroji 
Lietuva“, kitaip sakant „run-
keliai“, o jei jau visai tiesiai 
šviesiai, tai mes – Lietuvos 
rajonų gyventojai. Mes, tie 
neprogresyvieji, kurie į darbą 
vaikštome džinsais, o ne bran-
giais kostiumėliais, gyvename 
ne moderniuose stiklo urve-
liuose, o senuose sovietiniuose 
daugiabučiuose. Važinėjame 
ne madingais paspirtukais, o 

senais neekologiškais kibirė-
liais ant ratų. Mums populis-
tus išrinko „progresyvūs“:  į 
kiekvieną sakinį įterpiantys po 
keturis anglų kalbos žodžius, o 
rašto kalba bendraujantys iko-
nėlėmis, mintinai pasakantys 
10 populiariausių mėsainių 
prekybos taškų. Kitaip sakant, 
asmenys, laikantys save šio 
krašto ateitimi. Tai jie atvedė į 
šalies politinį elitą naujuosius, 
nepabijokime to žodžio, kom-
jaunuolius. Kurie įsikalbėtų 
idealų vardan pasirengę per-
kurti seną pasaulį. 

Politinės minties seklumą 
rodė du esminiai dalykai: Lais-
vės partija iš esmės atėjo su 
dviem idėjomis – LGBT ben-
druomenės teisės ir kanapių 
legalizavimas. Pabandykite 
prisiminti ką nors daugiau iš jų 
programos? Kažkaip neišeina. 
Ir iš veiksmų prisiminti neišei-
na. Partija, kaip ir kiekvienas 
paskubomis sukurtas proginis 
projektas, susidūrė su dviem 
visiems populistams būdingo-
mis problemomis: idėjų stoka 
ir kompetetingų žmonių trū-
kumu. Idėjų stoką kiekviena 
populistinė partija iš esmės ne-
sunkiai gali užmaskuoti šūkiu: 
dangus – paukšteliams, vanduo 
– žuvytėms, žolė – žvėreliams! 
Kitaip sakant, viskas visiems ir 
už dyką. Ir, kas juokingiausia, 
tas šūkis dažniausiai suveikia. 

Tačiau populizmo tragiz-
mas yra tame, kad geriausia 
bausmė tokiems pažadukams 
yra išbandymas valdžia. Kitaip 
sakant, jauniems ir gražiems, 
laisviems ir inovatyviems įtei-
kus vėliavą į rankas, paaiškėja, 
kad jie nei modernūs, nei ino-
vatyvūs. Ir vienintelis dalykas, 
ką barikadose jie gali nuveik-
ti, tai iššaukti į save plytų ir 
akmenų krušą. Kitų ginklų į 
rankas jiems duoti nepatartina: 
dėl nekompetencijos dėtuvę iš-
šaudys sau į kojas. 

Puikiausias tokios nekom-
petencijos pavyzdys – mūsų 
mieloji teisingumo ministrė. 
Su viso labo bakalauro diplo-
mu ir darbo patirtimi, kurios 
įprastinėmis sąlygomis neuž-

tektų tapti vidutinės įmonės ju-
ridinio skyriaus vadove, žmo-
gus buvo pastatytas vadovauti 
teisėkūros sistemai. Apie su-
vokimą, kas yra įstatymų raidė 
ir įstatymų dvasia rodo jos pa-
skutinis demaršas su cenzūros 
įvedinėjimu. Tai, ką siūlo ši 
miela dama ir Laisvės partija – 
ne šiaip klaida, nesusipratimas. 
Tai kasimasis po valstybės, po 
demokratijos pamatais. 

Suprantama, kad Laisvės 
partija užsiangažavo ginti vie-
nos gyventojų grupės teises. 
Tokie jie galėjo būti tuomet, 
kai dalyvavo rinkiminėje kam-
panijoje. Tačiau dabar reikia 
prisiminti, kad Ir teisingumo 
ministrė, ir Seimo Žmogaus 
teisių komiteto pirmininkas 
privalo paisyti nebe vienos 
grupės, o visos visuomenės 
interesų. Ir ta visuomenė gali 
būti ir ne tokia „progresyvi“, 
ne tokia „pažangi“, kokios jie 
norėtų. Ir kad greta LGBT sa-
viraiškos laisvės egzistuoja ir 
prigimtinės, Jungtinių tautų 
saugomos žodžio ir sąžinės 
laisvės. Kurių nepaisymas 
mūsų šalį pastatytų į vieną eilę 
ne su pažangiaisiais Vakarais 
(nors kai kuriems progresy-
viesiems taip atrodo), o į gretą 
su Rusija, Baltarusija, Kinija. 
Ar mes to norime? Kuo mūsų 
interneto patruliai, cenzoriai 
skirsis nuo kaimyninės šalies 
anekdotu tapusio „Roskomna-
dzoro“?

Kam reikia keisti įstatymus? 
Nes Laisvės partija viešojoje 
erdvėje kapitaliai pralaimi ar-
gumentų kovą ir dėl Stambulo 
konvencijos, ir dėl partnerystės 
įstatymo, ir dėl daugelio kitų 
dalykų, kuriuos užsiangaža-
vo ginti. Taip nutiko, nes kaip 
ir visiems populistams, jiems 
trūksta kompetetingų specia-
listų. Ir sveiko proto suprasti, 
kad visuomenė (o ji ir yra vals-
tybės suverenas), tokių dalykų 
tiesiog nenori ir jiems priešina-
si. O oponentų pusėje, kurioje 
susibūrė ne tik rėksmingi ple-
bėjai su plakatais, bet ir patyrę 
teisės, politologijos specialis-
tai, argumentų, kodėl nereikia 
ratifikuoti Stambulo konven-
cijos, kodėl partnerystės įsta-
tymas yra ne visai tinkamas, 
vežimu vežk. 

Puikus sprogstamasis ini-
ciatyvos, nekompetencijos ir 
kvailumo derinys buvo Žmo-
gaus teisių centro aktyvistės 
pasisakymas apie tai, kad ku-
nigai negali kalbėti apie po-
litiką. Nekompetencija lenda 
pro ausis pirmiausia dėl to, kad 
Žmogaus teisių centro aktyvis-
tei neatleistina neišmanyti, kas 
yra žmogaus teisė į sąžinės ir 
žodžio laisvę. Ir spręsti, ko-
kiais klausimais turi pasisakyti 
dvasininkas, o kuriais būtų ge-
rai jį užčiaupti! (primenu, kad 
kalbama ne apie eilinę Zosę iš 

gatvės, o Žmogaus teisių cen-
tro atstovę, visgi), tai šiek tiek, 
švelniai tariant, parodyti, kad 
žmogus neišmano srities, ku-
rioje, atleisk Viešpate, dirba. 
O kvailumas – dar ir viešai tai 
pademonstruoti. Kita vertus, 
kalbėti kvailystes – irgi žmo-
gaus teisė. Kuria tas žmogus 
sėkmingai pasinaudojo. Kai 
tokie žmogaus teisių „gynė-
jai“, nenuostabu, kad žmogaus 
teises tenka ginti... nuo jų.

Ne geresnė ir teisingumo 
ministrė. Pirmas pavojaus 
skambutis dėl jos kompetenci-
jos – įtemptu visuomenei laiku 
prisvaigo interviu apie nepa-
prastąją padėtį (kam apskritai 
visuomenę erzinti tuo, ko įves-
ti neplanuojama). O dabar štai 
nauja iniciatyva – kodėl gi ne-
pabandžius šalyje įvesti cenzū-
ros? Juolab, kad priežastis ge-
ležinė – kamputyje verkiantys 
barzdoti dėdulės balerinų sijo-
nėliais, kuriuos kartais negažiu 
žodžiu pavadina. Įsivaizduoki-
te, tokie mieli, bet va kažkam 
vis nepatinka. Kaip taip gali 
būti? Juk visi turėtų būti tokie, 
kokius įsivaizduoja šaltibar-
čių partijos gerbėjai. Tik kas 
jiems ta žodžio laisvė? Jiems, 
užaugusiems saugiuose tėvelių 
užantėliuose, paskendusiuose 
socialinių tinklų burbuliukuo-
se, kur kiekvieną negiriantį, 
nepritariantį, ar, Dieve sergėk, 
kritikuojantį, galima papras-
čiausiai „išbaninti“, cenzūra 
yra motina brangioji. Tai, ką jie 
daro savo asmeninėse paskyro-
se, tiesiog nori perkelti į visos 
visuomenės gyvenimą. Ir tada 
priimamas „genealus“ sprendi-
mas – nepavyksta įtikinti, rei-
kia užčiaupti!

Kodėl drąsiųjų Laisvės par-
tijos žmonių su iniciatyva ne-
tenkina dabartinė situacija, kai 
bausmes už neapykantos kalbą 
reglamentuoja Baudžiamasis 
kodeksas? Atsakymas papras-
tas: per mažai nubaudžiama. 
Kaip vyksta šis procesas? Ka-
dangi galioja nekaltumo pre-
zumpcija, tai valstybės pareiga 
įrodinėti, kad asmuo įvykdė 
kodekse nurodytą nusikalsta-
mą veiką. Tą įrodinėja valsty-
bės skirtas prokuroras, įtaria-
mąjį gina advokatas, prireikus, 
teismas pasitelkia ekspertizę, 
kad tikrai įsitikintų, jog vieša-
me įraše, pasisakyme buvo bū-
tent tos nusikalstamos veikos 
požymiai. O ne groteskas, iro-
nija, hiperbolizavimas ar kokia 
kita kalbinė raiškos priemonė. 
Be to, teismas vadovaujasi 
sveiko proto, proporcingumo 
kriterijais. Ir akivaizdu, kad 
teismas skiria rimtą nusikalsta-
mą veiką nuo nemandagumo, 
elementaraus nežinojimo ir t. t. 

Laisvės partijos adeptų iš 
esmės netenkina būtent tai, 
kad baudžiamoji atsakomybė 
yra per rimta bausmė, kad ja 

būtų galima švaistytis į kairę 
ir į dešinę, tildant oponentus. 
Ir daugelis tų veikų, už kurias 
jie norėtų bausti: pavyzdžiui, 
„viešai tyčiosis dėl seksualinės 
orientacijos“, į baudžiamojo 
kodekso reguliuojamą lauką 
nepatenka dėl smulkumo, ne-
reikšmingumo, yra ne tiesiog 
neapykantos skatinimas, o pa-
prasčiausias nemandagumas. 
O mūsų šalyje, kaip ir visame 
demokratiniame pasaulyje, 
už elementarų nemandagumą 
baudžiamosios atsakomybės, 
ačiū Dievui, dar nėra. Ką pri-
kišamai įrodė ir kunigo pran-
ciškono atvejis, kai prokurorai 
už tai, ką jis pasakė viešoje er-
dvėje, atsisakė kelti bylą. Kita 
baudžiamojo proceso bėda 
– jis imlus laikui ir brangus 
malonumas. Ir ėmus valyti so-
cialinius tinklus nuo smulkių 
barnių apraiškų, būtų tiesiog 
sukeltas teismų sistemos ko-
lapsas. Tą supranta ir kurmio 
akiračio politikai.

Tam, kad būtų galima tai-
kyti Minčių policijos metodus, 
reikia pasiekti, kad poveikio 
priemonės būtų universales-
nės, o procesas – greitas ir 
našus. Iš vienos pusės atrodo, 
kad sumažinamas nusikalsta-
mos veiklos pavojingumas – iš 
baudžiamosios į administraci-
nę atsakomybę. Tačiau bauda 
net iki 3 tūkst. Eur užčiauptų 
ir pačius drąsiausius. Jau da-
bar internete sklinda juokeliai, 
kad „tiesiog duoti į snukį bus 
pigiau“. Kitaip sakant, tikslai 
užčiaupti oponentus bus pa-
siekiami lengviau, paprasčiau. 
Todėl ir inicijuojamos Admi-
nistracinių nusižengimų ko-
dekso pataisos. 

Tačiau tunelinio mąstymo 
politikams, orientuotiems tik 
į vienos gyventojų grupės in-
teresų gynimą, „nedaeina“, ką 
jie iš esmės prikrėtė, teikda-
mi tokius pasiūlymus. Tai yra 
elementarus cenzūros įvedi-
mas. Mat apie tai, ar padaryta 
veika, spręstų nebe teismas, o 
tam tikras pareigūnas, kitaip 
sakant, cenzorius. Sprendimas 
būtų priimtas vienašališkai, o 
juo nepatenkintas asmuo turėtų 
kreiptis į teismą, skųsti spren-
dimą, ir jau pats įrodinėti nesąs 
kupranugaris (kitaip sakant, 
ne valstybė turi įrodyti, kad jis 
nusižengė, kaip yra dabar, o as-
muo turi įrodyti valstybei, kad 
buvo nekaltas, ne taip supras-
tas ir pan.). Akivaizdu, kad to-
kius nusižengimus tiriančiam 
pareigūnui būtų skirta nepro-
porcingai didelė atsakomybė: 
jis turėtų būti ne tik policijos 
pareigūnas, bet ir lingvistas, 
ir istorikas, ir psichologas, ir 
t.t. Pirmoji cenzūros kregždė 
jau sklando interneto platy-
bėse: policija sugalvojo įvesti 
virtualaus patrulio pareigybę, 
kuris ženklintų, jo manymu, 

netikamus komentarus. Vienas 
dalykas, kai komentarą verti-
na eilinis pilietis, kurio balsas 
lygus komentarą parašiusiojo 
balsui, o visai kas kita, kai žen-
kliukus dėlioja uniformuotas, 
valstybės įgaliotas pareigūnas. 
Sutikite, svoris yra visiškai ki-
toks. Tam, kad apskritai būtų 
vertinamas pasisakymas, bū-
tina žinoti jo kontekstą, ar tai 
buvo piktybinis pasisakymas, 
ar elementari klaida. Ir nuo 
kada pas mus klysti uždraus-
ta? Kita vertus, o kur riba tarp 
to, kas yra nereikšminga, ir to, 
kur policijai verta įsikišti? Ar 
nebus taip, kad policijai teks 
vertinti dviejų moteriškių feis-
buko ginčą, dėl, atleiskite, nu-
cibusių pomidorų daigų (kurie 
de facto ir yra nucibę). 

Kaip policija reaguos į 
va tokį komentarą po mano 
straipsniu: „Nu kralikiene ir 
prirasei.nebijai kad koks žve-
jys tau uzmes už tavo riebaus 
užpakalio“? Nepaisanto to, kad 
šį komentarą parašęs žmogus 
yra mažų mažiausiai neman-
dagus, nemandagus jis yra ir 
daugų daugiausia. Nei aš, nei 
mano, atleiskite, sėdynė, ne-
privalo niekam patikti. Pro-
tingas žmogus pasidarys savo 
išvadas apie rašiusįjį ir tiek. O 
mes dabar į tokias, atleiskite, 
„razborkes“ ketiname įtraukti 
valstybę? Kam to reikia? 

Kaip galima kalbėti apie pa-
reigūnų kompetenciją, jei jos 
trūksta pačiai teisingumo mi-
nistrei, kuri į pataisas įtraukė 
tokias nuostatas, kaip „pažiū-
ros ir įsitikinimai“? Nuo kada 
pažiūros ir įsitikinimai yra 
apskritai valsybės veiklos lau-
kas? Kita vertus, aktyviesiems 
draudėjams su iniciatyva verta 
prisiminti, kad cenzūra yra laz-
da su dviem galais. Ir kad gerai 
paieškojus, cenzorius, kad ir 
Žmogaus teisių komiteto pir-
mininko sienoje pusdienį akis, 
švelniai tariant, akis badžiu-
sioje karikatūroje, matyt, rastų 
požymių pritaikyti baudą… Ir, 
perfrazuojant Šventąjį raštą, 
prieš imant tikrinti svetimus 
pasisakymus, galbūt vertėtų 
atidžiau peržiūrėti savuosius. 
Nes valdžia gali ir pasikeisti. O 
štai cenzorius liks…

Juolab, kad grėsmė, jog 
gali pasikeisti valdžia, ne to-
kia ir menka. Koalicija nėra 
itin stipri. Laisvės partijos 
rimtu veidu krečiamos kvai-
lystės populiarumo neprideda 
ir didiesiems partneriams kon-
servatoriams. Kuriems, aki-
vaizdu, teks pasirinkti, kurioje 
barikadų pusėje teks atsistoti. 
Ir teks pasiaiškinti rinkėjams, 
kaip cenzūros įvedinėjimas 
suderinamas su Laisvės kovų 
palikimu, su pasipriešinimu 
sovietinei okupacijai. Ir čia jau 
frazė „Nepažįstu aš tų draugų“ 
nepadės.
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Prasidėjo Didžioji savaitė: tikintieji Velykų laukia su viltimi, 
kad karantinas neužvers šventovių durų

Verbų sekmadienio šv. 
Mišiomis katalikai pradėjo 
Didžiąją savaitę. Svarbiau-
sias klausimas – kokios bus 
šios Velykos. „Rokiškio Si-
rena“ primena, kad pernai 
kovo viduryje įvedus karan-
tiną, Didžiojo Ketvirtadie-
nio, Penktadienio pamaldos, 
Velyknakčio liturgija ir šv. 
Velykų iškilmė tikintiesiems 
buvo prieinamos tik trans-
liacijų būdu. Vilniaus vysku-
pija lygiai taip pat pasitinka 
ir šių metų Didžiąją savaitę. 
O štai Rokiškio dekanate 
epidemiologinė situacija vis 
dar ganėtinai nebloga: baž-
nyčios atviros tikintiesiems, 
jie gali dalyvauti šv. Mišių 
aukoje. 

Verbų sekmadienį 
paminėjo kukliai
Verbų sekmadienį „Rokiš-

kio Sirena“ tikinčiuosius pa-
kvietė melstis kartu su Obelių 
šv. Onos parapijos klebonu 
Laimonu Nedvecku bei ti-
kinčiaisiais. Tradiciškai šią 
dieną buvo šventinamos ver-
bos. Mūsų krašte tai visžalių 
medelių, dažniausiai kadagių, 
puokštelės, papuoštos karklo 

kačiukais, beržo ar lazdyno 
šakelėmis su žirginiais. 

Dvasininkas paaiškino, 
kad tradiciškai verbų šventi-
nimas turėtų vykti ne bažny-
čioje. Prisimenant Kristaus 
įžengimą į Jeruzalę, paprastai 
verbos šventinamos miestų ir 
miestelių aikštėse. Ten taip 
pat perskaitoma Evangelija. 
O po to, tikintieji su verbo-
mis, iškiliminga procesija, 
pagal galimybės, netgi lydimi 
orkestro, su muzika ir gies-
mėmis, mojuodami verbo-
mis, įžengtų į bažnyčią. Deja, 

dėl karantino suvaržymų taip 
švęsti Verbų sekmadienio ne-
galima.

O štai Jeruzalėje Viešpa-
tį minia pasitiko su palmės 
šakelėmis. Įdomu tai, kad 
šventieji paveiksluose, statu-
lose vaizduojami su palmės 
šakele. Ir tai ne Verbų se-
kmadienio ženklas: paprastai 
šventieji nėra Kristaus amži-
ninkai, jo žengimo į Jeruzalę 
liudininkai. Palmės šakelė 
– kankinystės ženklas, sim-
bolizuojanti, kad ją laikantis 
žmogus nugalėjo sunkumus. 

„Trapus, silpnas žmogus, 
tapęs tvirtu savo tikėjimu, 
Dievo globojamas. Ištikimas, 
atsidavęs Viešpačiui ir tik jo 
jėga pakėlęs sunkumus, išlai-
kęs visa tai, kas brangiausia ir 
kilniausia – tikėjimą“, – pa-
moksle teigė dvasininkas.  Ir 
priminė, kad palmė – amžinai 
žaliuojantis medis. 

Džiaugsmingas Jėzaus 
sutikimas Jeruzalėje, jo 
išaukštinimas, pašlovini-
mas: ryškus, tačiau trumpas 
džiaugsmingas epizodas. Ku-
nigas L. Nedveckas priminė: 

skaitant Evangeliją, juntama, 
kad įtampa auga, ir minia, 
kuri ką tik šlovino Viešpatį, 
netrukus reikalaus jo mirties.

Tą akivaizdžiai priminė 
dvasininko skaitoma Kristaus 
kančios istorja pagal Morkų: 
nuo paskutiniosios vakarienės, 
iki laidotuvių. Didžioji savaitė 
– Kristaus kančios metas, be-
laukiant Prisikėlimo vilties. 

Tikintieji renkasi gausiai
Daugelyje rajono švento-

vių tikintieji, kurie gali ateiti į 
bažnyčias, džiaugiasi galimy-
be melstis gyvai. Ne išimtis 
ir Obelių parapija: bažnyčio-
je buvo užpildyta tikinčiųjų 
tiek, kiek leidžia griežti ka-
rantino suvaržymai ir reika-
lavimai. Kaip ir visuomet, čia 
griežtai laikomasi saugumo 
taisyklių. Tikintieji skuba 
atlikti ir Velykinę išpažintį, 
tad kunigas L. Nedveckas jų 
klausė ir prieš šv. Mišias, ir 
po jų.

Nors dauguma šalies baž-
nyčių atviros tikintiesiems, 
visgi karantino reikalavimai, 
kaip ir pernai, įnešė savų ko-
rekcijų į Velyknakčio liturgi-
ją ir Velykų šv. Mišias. Per-

nai Velyknakčio liturgijoje 
nebuvo šventinamas vanduo 
ir ugnis. Šiemet yra kiek ki-
taip: kunigas L. Nedveckas 
informavo, kad vanduo bus 
šventinamas, bet jo tikintieji 
turi atsinešti patys, savo inde-
liuose. O štai Velykų ryto šv. 
Mišiose nebus procesijos. 

Tiesioginės transliacijos
numatomos kasdien 
nuo Didžiojo Ketvirtadienio 
iki Velykų antrosios dienos
„Rokiškio Sirena“ pasiren-

gusi patarnauti tikintiesiems 
šiuo sudėtingu laikotarpiu. 
Tiems, kurie negalės apsilan-
kyti bažnyčiose, tradiciškai 
Didžiojo Ketvirtadienio, Di-
džiojo penktadienio pamal-
dos, Velyknakčio liturgija, 
Velykų bei Velykų antrosios 
dienos šv. Mišios bus trans-
liuojamos „Rokiškio Sirenos“ 
facebook paskyroje, o vaizdo 
įrašai talpinami ir laikraščio 
youtube kanale. Apie tai, ko-
kiu metu ir iš kokios Rokiš-
kio dekanato bažnyčios bus 
transliuojamos šv. Mišios, 
pranešime artimiausiu metu. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Karantino sunkumus išgyventi padeda darbštumas ir optimizmas
Prieš pusantrų metų Ro-

kiškio centre duris atvėrė 
Irinos Kalnietienės buti-
kas. Jaukioje krautuvėlėje 
daug įvairiausių jos pačios 
rankomis sukurtų prekių. 
Papuošalai, drabužiai vai-
kaims, suaugusiesiems ir 
net augintiniams, žaislai, 
paveikslai, lentynos, žva-
kidės, apklotai, kitos gro-
žybės. Dabar, kaip ir visas 
verslas karantino metu, 
jautriai išgyvena ir pirkė-
jų trūkumą, ir jų baimes. 
„Laimė tik, kad mano kū-
rinių bent galiojimo laikas 
neribotas“, – sakė I. Kal-
nietienė.

Net ir atvėrus duris, 
pirkėjų maža
Kūrėjos butikas pribloškia 

prekių gausa. Jų kiekis, rodos, 
išaugo keliskart. Ir papuoša-
lų, ir žaislų, ir drabužių vai-
kams bei suaugusiems, namų 
tekstilės ir dekoro darbų įvai-
rovė didžiulė. I. Kalnietienė 
neslėpė: karantino metu ne-
leido sau ilsėtis. „Mano dirb-
tuvėse Salose stovi krosnis. 
Jei jos nors dieną nebūčiau 
užkūrusi, tai būtų tekę net 
kelias dienas šildyti patalpas, 
kad vėl galėčiau dirbti“, – 
kalbėjo pašnekovė. Tačiau ar 
tik patalpų šildymo reikalai 
kasdien viliojo į dirbtuves? I. 
Kalnietienė neslepia: kūryba 
jai būdas save realizuoti. O ji 
įvairi: nuo įvairiausių drabu-
žių, iki apklotų, kūrybingu-
mą lavinančių žaislų, dekoro 

elementų, sukurtų mozaikos 
technika.

Imtasi ir naujovių, pa-
vyzdžiui, sukurta drabužėlių 
kolekcija įvairaus dydžio šu-
nims.

O ir vaikiškų žaislų asor-
timentas gerokai praplėstas: 
nuo kūrybingumą lavinančių 
katinėlių, kiškučių komplek-
tų iki medžiaginių sviedinių... 
kurie atšoka nuo grindų.

Ar nebaisu buvo kurti „į 
stalčių“: juk ir medžiagos ne 
eurą kainuoja: nei karoliukų, 
nei audinių rietimų niekas 
už dyką nedalina. Pašnekovė 
neslepia: kol kas tai tik in-
vesticijos, kurios grąžos dar 
neatneša. „Taip, galima saky-
ti, kad kol kas tai užšaldytos 

lėšos. Visa laimė, kad mano 
kūrinių bent galiojimo laikas 
neribotas“, – sakė kūrėja. 

Ji neslepia: nekantriai lau-
kė, kada butikas galės atverti 
duris lankytojams. Tačiau net 
kiek ir atlaisvinus karanti-
no reikalavimus, smulkusis 
verslas išgyvena ne pačius 
geriausius laikus. I. Kalnie-
tienė pastebėjo: pirkėjai labai 
jautriai reaguoja į bent ko-
kią užuominą apie karantino 
griežtinimą. Ne vienas užsu-
ka pasižvalgyti, pasigrožėti, 
bet piniginės atverti neskuba.

Nėra kur 
demonstruoti 
gražmenų
Ir nenuostabu, kad pirkėjai 

neišlaidauja. Dabar viene-
tiniai proginiai drabužiai ir 
aksesuarai nebe tokie paklau-
sūs. Priežastis paprasta: tie-
siog nebėra progų jais puoš-
tis. „Atidedamos vestuvės, 
krikštynos. Nebešvenčiami 
gimtadieniai. Prieš Kalėdas 
nebebuvo įmonių švenčių, 
draugių susibėgimų. Arti-
mieji ir bičiuliai nebeskuba 
lankyti šeimų, kurias aplankė 
gandras“, – progas, kurioms 
pasipuošti ar įsigyti dovanų 
į jos parduotuvėlę skubėjo 
pirkėjai, vardino Irina Kal-
nietienė.

Tą ji pastebėjo jau gruo-
džio viduryje. Paprastai 
smagus, aktyvus Kalėdinės 
prekybos laikotarpis pernai 

buvo, atvirai sakant, van-
gus. Negelbėjo ir vis labiau 
populiarėjanti iniciatyva do-
vanas pirkti ne iš prekybos 
centrų, ne siųstis iš užsienio, 
o padovanoti vienetinius vie-
tinių amatininkų darbus. Ir 
internetinė prekyba netapo 
panacėja. I. Kalnietienė pa-
tvirtino ekonomistų įžvalgas: 
smulkiesiems verslininkams, 

amatininkams ganėtinai sun-
ku įsukti tokį verslą.

Visgi pašnekovė neslepia 
vilties, kad kada nors smulku-
sis verslas atsigaus. Antraip 
kokia būtų prasmė stengtis ir 
kurti. I. Kalnietienė atvira: ji 
optimistė ir iššūkius priima 
su derama drąsa.  

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ



5 psl.  2021-03-30

Nepriklausomas rajono laikraštis

Už mūsų ir jūsų laisvę! 
Anatolijaus Ostrovskio liudijimas

„Rokiškio Sirena“ kar-
tu su Rokiškio krašto mu-
ziejaus istoriku Giedriumi 
Kujeliu toliau pasakoja 
apie situaciją Baltarusijoje 
baltarusių, Pastovio miesto 
gyventojų akimis.

Esu Anatolijus Ostrovs-
kis. Man 48-eri metai ir dar 
visai neseniai gyvenau Pa-
stoviuose, Gogolio gatvės 
24-ajame name.

Į kovą prieš režimą įsijun-
giau 2020-ųjų gegužę. Padė-
jau rinkti parašus už Svetlaną 
Cichanouskają. Važinėjome 
po aplinkinius rajonus, stovė-
jome piketuose Pastoviuose. 
Rinkimuose gavau save de-
legavusio stebėtojo akredita-
ciją. Buvau 5-ojoje rinkimų 
apylinkėje (koledže, Rugsėjo 
17-osios gatvėje) visas iš-
ankstinio balsavimo dienas ir 
rinkimų dieną.

Į pačią apylinkę manęs 
neleido, teko stovėti gatvėje. 
Aš tiksliai skaičiavau tuos, 
kuriue balsavo iš anksto. Bet 
mano duomenys nė karto ne-
sutapo su protokolais, kuriuos 
iškabindavo vakare. Per visą 
išankstinio balsavimo laiką 
rinkimų komisija išmetė apie 
150 atliekamų biuletenių.

Esminiai klastojimai buvo 
sekmadienį. Skaičiavome 
daugelį faktorių: bendrą bal-
savusiųjų skaičių, tuos, kurie 
balsuoti atėjo ryšėdami bal-
tus kaspinus, tuos, kurie biu-
letenius lankstė juostelėmis, 
tuos, kurie patys prieidavo ir 
pasisakydavo balsavę už S. 
Cichanouskają.

Visą gyvenimą pragyve-
nau šiame rajone ir dauge-
lį žinau asmeniškai. Mano 
skaičiavimais, mes laimėjo-
me vienareikšmiškai ir dide-
le persvara. Nors į apylinkę 
mūsų ir neįleido, bet durys 
foje buvo stiklinės ir aš vis-
ką mačiau. Kai buvo atida-
ryta urna ir išberti ant stalo 
biuleteniai skaičiavimai, ir 
daugiausia mačiau biulete-
nių, sulankstytų juostelėmis. 
Komisija juos tiesino gerą 
pusvalandį, o kai sudėjo į 
krūveles, tapo aišku, kad 
biuletenių už S. Cichano-
uskają krūvelė didesnė 10 
kartų. Tačiau galutiniame 
protokole Lukašenka surinko 
80 procentų. Iš manęs įžūliai 
ir ciniškai pavogė rinkimus.

Iki rinkimų buvau papras-
tas žmogus. Turėjau savo 
mažą verslą. Mylėjau savo 
darbą. Uždirbau pakanka-
mai. Bet aš negalėjau žiūrė-
tį į šią savivalę. Suvokiau, 
kad valdžią šalyje užgrobė 
nusikalstama grupuotė. Su-
sibūrėme grupė bendramin-
čių ir nuspendėme kovoti 
su režimu. Organizavome 
mitingus, maršus, piketus.  
Sekmadieniais važiavome į 

maršus Minske. Į maršą Pa-
stoviuose išvedėme apie 2 
tūkst. žmonių. Piketavo miš-
kų ūkis, mokyklinių priemo-
nių gamybos įmonė, pieno 
produktų gamykla, Pastovių 
televizija ir laikraščio  ir lai-
kraščio „Pastovių kraštas“, 
rajono centrinė ligoninė.

Rugsėjį prasidėjo represi-
jos. Pirmasis teismas ir bauda 
– 270 rublių. Antrasis teismas 
spalį už maršą ir už tai, kad aš 
išėjau Lukašenkos „inaugura-
cijos“ dieną su baltai-raudo-
nai-balta vėliava. Rezultatas: 
40 bazinių dydžių (1 bazinis 
dydis – 29 rubliai) bauda ir 6 
paros arešto, kurias atsėdėjau 
iki teismo. Būdamas laiki-
nojo sulaikymo izoliatoriuje 
paskelbiau sausą bado strei-
ką, ir atsisakiau medicininės 
pagalbos ir vaistų vartojimo. 
Tuo laikotarpiu neturėjau 
kito būdo kovoti su režimu.  
Apie tai pranešiau prokurorui 
ir milicijos viršininkui. Jie 
niekaip nereagavo. Kadangi 
sergu keliomis chroniškomis 
ligomis, pavyzdžiui diabetu 
ir hipertonija, tai realiai ba-
lansavau ant ribos. Po teismo, 
kai mane nuvežė į ligoni-
nę, mano kraujospūdis buvo 
240/130. Dar vienas teismas 
priteisė man 45 bazinių dy-
džių baudą ir vėl atsėdėjau 3 
paras. Teisė už tai, kad Roma-
no Bondarenkos, nužudyto 
Lukašenkos žmonių, atmin-
ties dieną atėjau į aikštę padė-
ti gėlių prie stichiškai sukurto 

memorialo. Vėl paskelbiau 
bado streiką, ir vėl jokios 
reakcijos. Sausio pabaigoje 
mano namuose atliko kratą. 
Paėmė visus telefonus, nešio-
jamąjį kompiuterį, planšetę, 
kompiuterį, o mane pasodino 
į laikinojo sulaikymo izolia-
torių, dabar jau pagal bau-
džiamojo kodekso straipsnį. 
Atsėdėjau tris paras: minutė 
iki minutės.

Namo nebevažiavau. Tie-
siai į oro uostą ir į Ukrainą. 
Vienas neabejingas milicijos 
pareigūnas paslapčia pasakė, 
kad laukė komandos iš Vi-
tebsko, bet ten arba ten apie 
mane pamiršo, ar kažkas ne-
pavyko. Kai kitą dieną jie 
atsitokėjo, tai gyveno maši-
noje prie mano namų dvi die-
nas, bet aš jau buvau Kijeve.

Dabar aš ir mano bendra-
žygiai, kuriems pavyko išva-
žiuoti, gyvename Žitomire. 
Čia butai ir visa kita pigiau. 
Ką daryti toliau, kol kas ne-
žinau. Reguliariai lankausi 
maršuose ir mitinguose Kije-
ve. Bet tiksliai žinau, kad kol 
turėsiu jėgų, kovosiu su šiuo 
fašistiniu režimu bet kokiais 
prieinamais metodais. Jie 
atėmė iš manęs viską, ką tu-
rėjau: Tėvynę, verslą, šeimą. 
To jiems niekada neatleisiu.

Viskam, ką čia papasa-
kojau, turiu dokumentuotus 
įrodymus.

Iš rusų kalbos vertė 
Lina DŪDAITĖ-

KRALIKIENĖ

Inovatyvi paslauga: informacinės 
platformos milžiniškos galimybės

Tai, apie ką mūsų vals-
tybės mastu tik svarstoma, 
Rokiškio rajone jau įgy-
vendinama: informaciją 
apie gyventojams prieina-
mas socialines paslaugas 
moderniai ir inovatyviai 
pateikti vienoje informa-
cinėje platformoje „Soci-
alinis skėtis“. Platforma 
– projekto „Bendradar-
biavimas ir informacijos 
apie socialines paslaugas 
sklaida Rokiškio mieste“ 
(08.6.1-ESFA-T-927 Spar-
tesnis vietos plėtros strate-
gijų įgyvendinimas), kurį 
vykdo Socialinės paramos 
centras su partneriais, 
vienas svarbiausių akcen-
tų. Platformos iškilmingas 
atidarymas – balandžio 6 
d. 11 val. Atidarymas vyks 
nuotoliniu būdu, kviečia-
me stebėti jo transliaciją 
„Rokiškio Sirena“ facebo-
ok paskyroje.

Jau tampa įprasta, kad 
Rokiškio rajono Sociali-
nės paramos centras tampa 
inovatyvių idėjų pirmeiviu 
šalyje. Kaip tai pavyksta? 
Centro direktorė Jolanta 
Paukštienė atvira: svarbu 
ne tik koja kojon žengti su 
šiandienos technologijomis, 
bet ir mąstyti, strateguoti 
ateities poreikius. Tik pla-
nuojant ateitį, inovacijos 
tampa perspektyvios ir turi 
ilgalaikę išliekamąją vertę.

Direktorė neslepia: po 
bendru skėčiu, į vieną in-
formacinę platformą sutelkti 
visas Rokiškio rajone tei-
kiamas socialines paslaugas 
brendo jau seniai. Pavyz-

džių, iš ko galėtų semtis pa-
tirties, iki šiol nėra. Mat ben-
dra šalies socialinės paramos 
paslaugoms skirta svetainė 
dar tik kūrimo stadijoje. O 
Rokiškio rajono socialinės 
paramos centras su partne-
riais jau balandžio 6-ąją vi-
suomenei pristatys šią plat-
formą.

Platforma vadinasi „Soci-
alinis skėtis“. Pavadinimas 
simbolinis: įstaigoms jis sim-
bolizuoja telkimąsi ir bendra-
darbiavimą, o socialinės pa-
ramos ieškantiems žmonėms 
– skydą nuo juos ištikusių gy-
venimo negandų. Čia patrau-
kliai pateikiama ir lengvai 
prieinama visa reikalinga 
informacija apie tai, kokios 
pagalbos įvairiais gyvenimo 
atvejais gali tikėtis Rokiškio 
miesto ir rajono žmonės. Nuo 
paramos maistu, piniginėmis 
lėšomis iki laikino prieglobs-

čio suteikimo, transporto 
nuvykti pas gydytojus. Plat-
forma lengvai valdoma, to-
dėl ja nesunkiai pasinaudos 
kiekvienas. O tiems, kurie 
nedrįs pabandyti patys, rei-
kiamą informaciją padės 
Socialinės paramos centro 
konsultantai.

Informacinė platforma 
nėra baigtinė. Jos išlieka-
mąją vertę lemia tai, kad 
joje informacija bus nuola-
tos atnaujinama. Kiekviena 
nauja paslauga, kiekviena 
nauja iniciatyva ras vietą po 
šiuo skėčiu. Kaip ir sociali-
nę paramą teikiančių įstaigų, 
nevyriausybinių organiza-
cijų informacija, kvietimai 
į renginius. Kartu bus pasa-
kojamos ir socialinio ben-
dradarbiavimo, savanorystės 
sėkmės istorijos.

„Rokiškio Sirenos“
inform.

BALDAI

• Plačią sofą-lovą su dėže 
patalynei. Kaina 93 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Dvigulę lovą. 115 cm pločio, 
su dėže patalynei. Kaip nauja. 
Kaina 158 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Viengulę lovą su dėže patalynei. 

Kaina 68 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Tvarkingą miegamą fotelį. Kaina 
93 Eur. Tel. 8 685 42 153.  
Rokiškis
• Trijų dalių sekciją. Kaina 185 
Eur. Tel. 8 685 42 153.  
Rokiškis
• Išskleidžiamą kampą su dėže 
patalynei. Kaina 215 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Persirengimo kabinas. Sudėta iš 
trijų dalių, galima pirkti atskirai, 
yra dėžutės batams susidėti.  
Tel. 8 623 38 045. Rokiškis
• Tvarkingą patogų odinį kampą su 
miegama dalimi. Kaina 180 Eur. 
Tel. 8 621 89 438. Rokiškis
• Dvigulę lovą su spintelėmis, be 
čiužinio. Kaina simbolinė.  
Tel. 8 612 61 450. Rokiškis
• Sofą - lovą. Plotis 1,60 m. 
Nesudevėta. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 611 31 645. Rokiškis
• Medinę, 2 dalių sekciją. 
Matmenys: viršutinė dalis- plotis 
96,5, gylis 40, aukštis 70,5,apatinė 
dalis - 96,6x50,5x58. Kaina 20 Eur. 

Tel. 8 692 83 961. Rokiškis
• Sofą-lovą, mažai naudota. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 600 30 766. 
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Juodmargį buliuką auginimui . 
Tel. 8 623 31 100. Rokiškis
• Muflonų avių hibridų mėsą.  
Tel. 8 630 53 487. Rokiškis
• 3 ožkingas ožkas. Vesis balandžio 
mėnesį. Tel. 8 614 98470.  
Tel. 8 620 70 054. Rokiškis
• Šienainį, 16 ritinių. Pasiimti 
patiems. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 628 24 243. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Moteris ieško papildomo darbo: 
pardavėjos, namų tvarkytojos ir 
pan. Tel. 8 618 83 490.  
Rokiškis
• Ieškau darbo, tinka įvairūs 
pasiūlymai. Galiu dirbti miške 
pagalbiniu ir prie statybų, galiu 
pjauti ir skaldyti malkas.  
Tel. 8 654 22 195. Rokiškis
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Obelių savarankiško gyvenimo namai – jaukus prieglobstis likimo audrų ištiktiems žmonėms
Rokiškio rajono Socialinės paramos centro Obelių savarankiško gyvenimo namai labai svarbūs rajono socialinės paramos sistemai. Kie-

kvienam rajonui svarbu turėti tokią įstaigą, kurioje būtų galima greitai apgyvendinti įvairių nelaimių, problemų ištiktus žmones. Kartu tai ir 
galimybė jiems suteikti įvairią pagalbą, ugdyti ir ruošti tam, kad namų gyventojai pradėtų savarankišką gyvenimą. Pasakojimas apie Obelių 
savarankiško gyvenimo namus – „Bendradarbiavimas ir informacijos apie socialines paslaugas sklaida Rokiškio mieste“ (08.6.1-ESFA-T-927 
Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas), kurį vykdo Socialinės paramos centras su partneriais, dalis.

Rokiškio socialinės paramos centro direktorė Jolanta Paukštienė įsitikinusi, 
kad grąžinant žmogui prarastąjį orumą svarbu daug faktorių: ir tvarkinga 
aplinka, ir galimybės saviraiškai.

Vieni pirmųjų Lietuvoje
Obelių savarankiško gyve-

nimo namai, savo veiklą pra-
dėję prieš trylika metų, buvo 
viena pirmųjų tokių įstaigų 
Lietuvoje. Kaip sakė Socia-
linės paramos centro direk-
torė Jolanta Paukštienė, netgi 
pasiremti pavyzdžiais, gauti 
žinių iš kolegų Lietuvoje ne-
buvo galimybės: tokių žinių 
niekas tiesiog neturėjo.

Kiekviename rajone nutin-
ka nelaimių, kai žmogus ele-
mentariai netenka būsto. Kur 
jį apgyvendinti? Socialinis 
būstas nėra išeitis: jo trūksta, 
į jį pretenduojantys asmenys 
tokio būsto laukia metų me-
tus. Kaip žmogus gali atsidur-
ti gatvėje? Labai paprastai: 
dėl gaisro ar kitos nelaimės, 
po skyrybų (kai būstas pri-
klauso partneriui), būti iškel-
dintas iš nuomojamo būsto ir 
neturėti galimybių susirasti 
naują, prarasti gyvenamąją 
vietą dėl priklausomybės, dėl 
sveikatos problemų nebeiš-
galėti gyventi ten, kur gyve-
no anksčiau. Apie tai, kokią 
reikšmę turi tokia paslauga, 
liudija faktas, kad duris at-
vėrus Obelių savarankiško 
gyvenimo namams, faktiškai 
nebėra atvejų, kad Rokiškio 
rajone žiemą mirtinai sušaltų 
žmonės.

Tačiau Obelių savarankiš-
ko gyvenimo  namai yra daug 
daugiau, nei tik saugus ir jau-
kus prieglobstis. Tai kelias 
susigrąžinti prarastą gyveni-
mą: dokumentus, sveikatą, 
socialinius įgūdžius.

Kūrybiškumo, novatoriš-
ko žvilgsnio dėka šie namai 
tapo sėkmingu socialinės 
integracijos projektu: ne vie-
nas jų gyventojas sėkmingai 
atsistojo ant kojų, įsidarbino. 
Žinoma, yra ir tokių, kuriems 
šie namai yra vienintelis prie-
globstis. Toks, kuris ne tik 
suteikia patikimą stogą virš 
galvos, bet ir skatina tobulė-
ti, stengtis, keisti gyvenimo 
būdą.

Žmonių, kuriems šie na-
mai yra vienintelė viltis, gy-
venimo istorijos įvairios. Čia 
draugiškai, po vienu stogu 
sugyvena visi: ir vieniši se-
neliai, ir neįgalieji, ir sudė-
tingose gyvenimo situacijose 
atsidūrę jauni žmonės. 

Paslaugos poreikis 
didelis
Nuo pat įkūrimo prieš 13 

metų iki dabar, Obelių soci-
alinės globos namai niekada 
nėra tušti. Atvirkščiai, jie be-
veik visuomet pilni gyvento-
jų. O kiek jų galima apgyven-

dinti? Kaip sakė direktorė, 
įprastai namai nebūna užpil-
dyti iki paskutinės vietos, bet 
jei prireiktų, galima sutalpinti 
iki 30 žmonių. 

Ką reiškia savarankiškas 
gyvenimas? Šių namų gyven-
tojams suteikiama pastogė 
virš galvos. O štai pasirūpinti 
maistu, jį gaminti, tvarky-
tis, skalbti ir kitaip savimi 
rūpintis gyventojai mokomi 
patys. Čia nėra aptarnaujan-
čiojo personalo, o socialinis 
darbuotojas, keturi socialinio 
darbuotojo padėjėjai bei už-
imtumo specialistas. Jie yra 
patarėjai, talkininkai, vedliai. 
Neretai pasitaiko, kad į na-
mus patekęs asmuo net neturi 
dokumentų. Todėl grįžimas į 
orų gyvenimą prasideda bū-
tent nuo to, kad pasirūpinama 
jo asmens tapatybės kortele. 
Tuomet seka kitas etapas: rū-
pintis sveikata bei galimybė-
mis gauti paramą gyvenimui. 
Socialiniai darbuotojai pa-
deda užsiregistruoti, nuvykti 
pas gydytojus. Jei asmuo ne-
įgalus, pasirūpinama, kad jis 
susitvarkytų tą liudijančius 
dokumentus, gautų priklau-
sančias išmokas, specialiąsias 
priemones ir kitokią pagalbą.

Tuos, kurie galėtų dirbti, 
siekiama mokyti socialinių 
įgūdžių, kad jie galėtų in-
tegruotis į darbo rinką. Sa-
varankiško gyvenimo namų 
darbuotojai ir Socialinės pa-
ramos centro vadovybė pa-
laiko ryšius su rajono darb-
daviais. Štai ir šiuo metu 

darbuotojai džiaugiasi, kad 
vienas namų gyventojas sė-
kmingai įsidarbino vienoje 
maisto pramonės įmonių. 

Žinoma, ne visos istorijos 
tokios sėkmingos. Mat šiuose 
namuose prieglobstį randa ir 
tie, kurie jau niekada negalės 
dirbti, pavyzdžiui, iš vien-
kiemio žiemą išsikrausčiusi 
močiutė. Tokiems žmonėms 
per sunku gyventi žiemą ato-
kiuose vienkiemiuose ir kai-
muose, be menkiausių buities 
patogumų. 

Siekiama sugrąžinti 
žmogiškąjį orumą
Socialinės paramos centro 

direktorė Jolanta Paukštienė 
akcentuoja: svarbu ne tik su-
teikti žmogui prieglobstį, bet 
ir padėti jam, sugrąžinti žmo-
giškąjį orumą. Todėl namuose 
nuolatos prižiūrima, puose-
lėjama aplinka, ką tik baigtas 
antrojo aukšto trijų kambarių, 
virtuvės, koridoriaus remon-
tas. Tam savivaldybė skyrė 10 
tūkstančių eurų. Lėšas sutau-
pyti pavyko ir Socialinės pa-
ramos centrui, ir jos buvo skir-
tos langų žaliuzėms įsigyti.

Toks dėmesys neatsitik-
tinis: norint sugrąžinti žmo-
gaus orumą, būtina jam pa-
rodyti, koks turi būti tikras 
tvarkingas būstas, tvarkinga 
aplinka, koks turi būti svei-
kas ir poreikius atitinkantis 
maistas, laisvalaikis ir daug 
kitų dalykų. 

Kad šį procesą lydėtų sė-
kmė, būtinos ir darbuotojų 

žinios, ir patirtis. Mat ilgą 
laiką socialinę atskirtį pa-
tyrę žmonės sunkiai priima 
pagalbą. Jie slepia savo min-
tis, savo jausmus. J. Paukš-
tienė atvira: tiesiausias ke-
lias į nesėkmę – bendrauti 
pamokančiu vadovo tonu. 
„Kontakto neužmegsi, jei su 
nelaimę patyrusiu žmogumi 
nebendrausi kaip su sau ly-
giu“, – pabrėžė ji. Kita ver-
tus, šie žmonės, pajutę pa-
galbą, labai prisiriša prie ją 
teikiančių – juk šie namai, jų 
darbuotojai ne vienam tampa 
vieninteliu stabiliu dalyku 
jų gyvenime. Todėl yra la-
bai svarbūs ir reikalingi. Šių 
namų gyventojai labai sun-
kiai priima darbuotojų kaitą, 
trokšdami dėmesio gali iš-
krėsti netgi nepiktą šunybę. 
„Tą ir pati pajutau. Norėda-
mi, kad čia užsukčiau, kar-
tais sugalvoja kokią išdaigą, 
bando nepiktai pamaištauti. 
O aplankius, labai džiaugia-
si susitikimu“, – pasakojo 
Socialinės paramos centro 
direktorė, kuri ilgą laiką pati 
vadovavo šiems namams. 

Kai kam išsiskyrimas, 
permainos tokios sunkios, 
kad net sušlubuoja sveikata. 
„Jau dabar matome poreikį 
kurti nedidelius savarankiš-
ko gyvenimo namus. Mat yra 
žmonių, kurie tiesiog negali 
gyventi didesniame kolekty-
ve, jie junta įtampą, diskom-
fortą. Ateityje reiktų ir tokios 
paslaugos, kaip senelių sava-
rankiško gyvenimo namai“, – 
kalbėjo direktorė. 

Ilgai trunkantis 
procesas
Grąžinti žmogui orumą, 

socialinius įgūdžius, grąžinti į 
visuomenę – ilgalaikis proce-
sas. „Tai sunkus, daug darbo, 
pastangų reikalaujantis užda-
vinys. Svarbu išmokti kantry-
bės, nenusivilti nesėkmėmis, 
neįsižeisti, jei po tiek daug 
darbo ir pastangų pasitaiko 
netinkamų poelgių“, – pasa-
kojo J. Paukštienė.

Integracija negali būti vien 
tik auklėjimas, mokymas. 
Tai jautri pagalba, kuri lei-
džia žmogui savarankiškai 
tobulėti. Ne vienas globotinis 

šiuose namuose atrado savo 
seniai pamirštus talentus: 
karpyti, piešti, nerti. Tai ir 
priemonė išreikšti save, ir be 
vaistų, be neleistinų medžia-
gų įveikti vidinį nerimą. Šių 
namų gyventojų darbai daly-
vauja žymiuose konkursuose, 
parodose. Kai kuriuos darbus 
pavyksta parduoti. Tai, kad jų 
kūriniai patinka visuomenei, 
namų gyventojams kelia mo-
tyvaciją ir toliau stengtis.

Jautrus ženklas integraci-
jos ženklas yra ir tai, kad su-
grįžta noras mylėti, rūpintis, 
globoti. „Ne kartą sulaukiau 
prašymų leisti laikyti kokį 
naminį gyvūnėlį. Auginti jį 
pačiuose namuose neleidžia 
taisyklės. Tačiau prieš keletą 
metų mūsų žmonės surado iš-
mestą kačiuką ir pradėjo juo 
rūpintis. Išaugo į gražų didelį 
katiną. Jis gyvena lauke, ta-
čiau kasdien vyksta varžy-
tuvės, kas nuneš jam maisto, 
kas paglostys, pabendraus“, – 
pasakojo Socialinės paramos 
centro direktorė. 

„Rokiškio Sirenos“
inform.
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UAB „Gensera“, vykdanti lauko inžinerinių tinklų 
(vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklų) 
statybos darbus, ieško: 

• Horizontalaus kryptinio gręžimo operatorių 
(betranšėjinis tiesimas). Atlyginimas: nuo 1500 Eur/
mėn. į rankas;

• Lauko vamzdynų montuotojų. Atlyginimas nuo 
500 Eur/mėn. iki 1500 Eur/mėn. į rankas. 

Suteikiame visas darbui reikalingas priemones, 
transportą atvykiti į darbą. Daugiau informacijos 
suteiksime žemiau nurodytais kontaktais darbo 
dienomis: I-V: mob. tel. (8-691) 86121, tel. (8-46) 
416188, info@gensera.lt 

• Ieškau buhalterės darbo. Dirbu 
namuose su programa.  
Tel. 8 626 81 551. Rokiškis
• Ieškau darbo. Turiu darbo žemės 
ūkyje patirties, Tr1, Tr2 ir B 
kategorijos vairuotojo pažymėjimą. 
Tel. 8 692 47 164. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu prižiūreti 
senyvo amžiaus žmogų. Galiu 
dirbti ryte, per pietus, vakare ir per 
išeigines. Turiu patirties.  
Tel. 8 625 24 087. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Ieškomas šaltkalvis, darbui 
autoservise. Išsamesnė informacija 
telefonu. Tel. 8 601 27 837. 
Rokiškis
• UAB Lašų duona siūlo darbą 
kepėjams. Atlyginimas 800-1200 
Eur. Kaina 1200 Eur.  
Tel. 8 682 47 852. Rokiškis
• UAB Ramundas GM reikalingas 
(-a) šaltkalvis(-ė). Darbo vieta - 
Dirbtuvių g. 13, Obeliai, Rokiškio 
r. Darbas nuo 7:00 - 15:30. 
Darbo užmokestis – neatskaičius 
mokesčių nuo 1040 Eur iki 1200 
Eur. Tel. +370 61003980 arba 
+370 65620131. Tel. 8 656 20 131. 
Rokiškis
• Reikalingi darbininkai dirbti 

fermoje: šėrikai, melžėjos. Gali 
būti šeima. Apgyvendiname. 
Atlyginimas pagal susitarimą. 
Reikalingas traktorininkas.  
Tel. 8 615 34 570. Zarasai
• Reikalinga staklininkė(as) darbui 
virvių gamybos ir pakavimo 
įrengimais. Darbo užmokestis nuo 
600 Eur, mokami priedai.  
Tel. 8 614 98 390. Rokiškis

KITA

• Kalvio kūjį. Naujas variklis, nauji 
diržai, naujos tepimo žarnelės, 
veikiantis. Kaina 2700 Eur.  
Tel. 8 607 18 218. Rokiškis
• Rankų darbo lėkštę vaisiams ar 
kitoms reikmėms. Kaina 13 Eur. 
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Granito trinkeles. 10x10x5 cm. 
Kaina 0,40 Eur/vnt.  
Tel. 8 623 38 045. Rokiškis
• Lauko akmenis. Įvairių dydžių. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 623 38 045. 
Rokiškis
• Skaldytas malkas ir atraižas.  
Tel. 8 625 53 137. Rokiškis
• Ąžuolines ir mišrias malkas.  
Tel. 8 619 37 475. Rokiškis
• Čiužinį nuo pragulų su 
kompresoriumi. Staliuką maistui 
pasidėti. Dubens pagalvę nuo 
pragulų. Sauskelnes Tena, M dydis. 
Higienos priemones: plaunamą 
kremą Tena, drėgnas servetėles 
Seni care 80 vnt., šampūno kepurę, 
kremą nuo pragulų Sudocrem.  
Tel. 8 610 33 406. Rokiškis
• Knygą Biblija vaikams. Kaina 5 
Eur. Tel. 8 610 49 507.  
Rokiškis
• Galingą ventiliatorių su varikliu. 

Kaina 250 Eur. Tel. 8 685 55 567. 
Rokiškis
• Trifazį diskinį pjūklą (zeimerį) 
malkoms pjauti. Kaina 130 Eur. 
Tel. 8 616 72 910. Rokiškis
• Diskinė pjūklą (zeimerį) su Zid 
varikliu, pridėsiu antrą variklį. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 622 34 702. 
Rokiškis
• Trifazį diskinį pjūklą (zeimerį) su 
obliavimo funkcija.  
Tel. 8 622 34 702. Rokiškis
• Sauskelnes-kelnaites suaugusiems 
Tena Pants M. Kaina 7 Eur.  
Tel. 8 604 18 339. Rokiškis
• Pigiai šieną ritiniais.  
Tel. 8 654 70 983. Rokiškis
• Sauso šieno ritinius. 11 vnt. 
Parsivežti patiems. Kamajų sen.. 
Tel. 8 657 71 471. Rokiškis
• Uosio rąstus baldų gamybai.  
Tel. 8 619 37 475. Rokiškis
• Knygas mergaitėms: Mergaitės 
vadovas, Būk graži. Kaina 3 Eur. 
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Kompiuterį. Procesorius: Intel 
core I5 (3kartos). Vaizdo plokštė: 
Geforce gtx 1050 2gt. Maitinimo 
blokas: 400W. Ram: 8GB (ddr3). 
Storage: 500 GB ssd. Windows 10. 
Tinka tiek darbui, tiek žaidimams. 
Csgo: 100-250fps (competitive-
mirage). Kaina galutinė. Kaina 200 
Eur. Tel. 8 679 85 348.  
Rokiškis
• Vaizdo plokštę MSI TWIN 
FROZR 750 TI 2 GB. Kaina 70 
Eur. Tel. 8 623 38 045. 
 Rokiškis
• Vaizdo plokštę GEFORCE GTX 
770 2GB. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 623 38 045. Rokiškis
• Monitorių Samsung. 24 colių, 61 
cm įstrižainė, naudotas mažai, jokių 
defektų. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 623 38 045. Rokiškis
• Planšetinį kompiuterį Ipad 2. 32 
Gb. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 678 08 740. Anykščiai
• Apple Ipad. 64 GB atminties. 
Už 20 Eur galiu pridėti dėklą ir 
klaviatūrą. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 678 08 740. Anykščiai

MOBILIEJI TELEFONAI

• Iphone 7 plus telefoną. Yra 
nežymių pabraižymų, kurie 
naudotis netrukdo. Telefonas veikia 
puikiai. Tel. 8 693 58 895.  
Rokiškis
• Telefoną Samsung Galaxy 
A51. Visiškai naujas, 128 GB, 
nenaudotas. 2 metų Tele2 garantija, 
kaina galutinė. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 694 72 137. Rokiškis
• Tvarkingą, naudotą Samsung 
Galaxy S7. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Apple iPhone 6. Viskas veikia, 
nauja baterija. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis

• Idealios būklės, kaip naują 
mobilųjį telefoną iPhone 7, 256 
GB. Spalva Rose Gold. Kroviklis, 
ausinės, dėkliukas. Domina 
keitimas. Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Naminius kiaušinius. 10 vnt/1.50 
Eur. Tel. 8 617 54 414.  
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 2 kambarių butą Vilties gatvėje, 
Rokiškyje. 50,25 kv.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
• 16 a namų valdos sklypą 
Bulvieniškio 2 (leidimas 
gyvenamojo namo statybai). Už 
Psichiatrinės ligoninės.  
Tel. 8 676 08 775. Rokiškis
• Surenkamą metalinį garažą 6x3 
m. Galiu atvežti į vietą. Gali būti ir 
3x3 m. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 687 73 343. Rokiškis
• Garažą mikrorajone prie Norfos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Prekybinį kioską. 2x5 m, 
apšiltintas, apsauginės žaliuzės, 
elektra. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 699 61 320. Rokiškis
• 20 a sklypą Jakšto g., Rokiškyje. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Gyvenamąjį namą Rokiškyje, 
Birutės g.  Su ūkiniais pastatais, 
patogioje vietoje, šalia miesto 
centro, 5 min. iki poliklinikos ir 
ligoninės. Sklypo plotas 6 a. Rūsys. 
Reikia remonto. Graži ir rami vieta. 
Skambinti nuo 17 val. Kaina 34000 
Eur. Tel. 8 610 40 986.  
Rokiškis
• Medinę sodybą Šetekšnų k. su 25 
a sklypu. Aplink sodybą dar 1,2 ha. 
Gyvenamasis namas 111,94 kv. m. 
Tvartas 23 kv. m. Kaina 7000 Eur. 
Tel. 8 615 20 566. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą su sklypu 
Gegužės 1-sios g, Panemunėlio 
gelž. st.  Pastatai prastos būklės, 
sklypas apleistas. Sklypo plotas 
0,20 ha. Kaina derinama.  
Tel. 8 614 14 727. Rokiškis
• Dalį namo Laisvės gatvėje. Du 

kambariai ir virtuvė. Atvestos 
miesto komunikacijos, įrengtas 
tualetas. Yra 2 arai žemės, dalis 
rūsio, pagalbinių pastatų. Patogi, 
rami vieta. Kaina 8000 Eur.  
Tel. 8 611 31 634. Rokiškis
• Medinį - rąstinį, dviejų aukštų, 
120 kv.m., gyvenamą namą su 6,6 
a. sklypu ir pagalbiniu pastatu- 
daržine. Namas šildomas kietojo 
kuro katilu, esančiu pirmame 
aukšte. Kaina 17500 Eur.  
Tel. 8 612 99 741. Rokiškis

NUOMA

• Išsinuomočiau žemes ūkio 
paskirties žemę. Gali būti apleista. 
Galiu mokėti iki 200 Eur/ha. 
Domina tik dideli plotai.  
Tel. 8 606 97 729. Rokiškis
• Ieškau nuomai arba pirkti žemės 
ūkio paskirties žemės (ekologinei 
žemdirbystei). Aktualu įvairaus 
dydžio sklypai, gali būti krūmoti 
(susitvarkau), Rokiškio kaimiškoji 
seniūnija ir šalia jos, pageidautina 
pažymėtoje teritorijoje arba netoli 
ribos. Tel. 8 610 15 946.  
Rokiškis
• Ilgam laikui išsinuomočiau 
garažą. Tinka išperkamosios 
nuomos variantas. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 627 26 528. 
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Prašau padovanoti spintą, sekciją, 

dvigulę lovą. Tel. 8 602 21 055. 
Rokiškis
• Gal kas turi padovanoti skalbimo 
mašiną jaunai šeimai. Labai ačiū. 
Tel. 8 625 53 137. Rokiškis
• Gal kas turite atiduoti asbestinio 
šiferio. Tel. 8 663 38 288.  
Rokiškis
• Gal kas dovanojat virtuvinę 
kriauklę ar nebrangiai parduoda?. 
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Puikios būklės, vaikišką 
dviratuką. Yra papildomi ratukai. 
Tinka vaikui nuo 3 m. ir vyresniam. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 618 66 829. 
Rokiškis
• Vaikiškas sūpynes, geros būklės. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 625 81 278. 
Rokiškis
• Supamą - stumdomą šuniuką. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 625 81 278. 
Rokiškis
• Triratuką. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Vežimėlį, yra gulima ir sėdima 
padėtis. 25 Eur. Tel. 8 621 52 675. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Naujus pjūklus.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Benzininį pjūklą Husqvarna 242. 
Halingumas - 2.4 kW. Kaina 130 
Eur. Tel. 8 629 42 001.  
Rokiškis
• Naujus elektrinius pjūklus. 1,8 
kW. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Mažai naudotus įrankius. Kaina 
450 Eur. Tel. 8 601 74 885. 
Rokiškis
• Klojines perdangas ir sijas 
betonavimui - parėmimui: 
statramsčiai, galvos (šakės), 
trikojai, medinės sijos, fanera. UAB 
ES Baltic. Tel. 8 640 90 009.  
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Motociklą Senke SK150-9. 
Motociklas kaip naujas, 2016 
metų, tad nėra jokių defektų, nes 
nuvažiuota tik 6807 km. Motociklo 
trauka labai puiki. Kaina 850 Eur. 
Tel. 8 601 94 683. Rokiškis
• Traliuką - priekabėlę, galima dėti 
talpą vandeniui ir t.t. . Kaina 100 
Eur. Tel. 8 625 81 278.  
Rokiškis
• Renault Kango. 2000 m., iš 
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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 Premjera. 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 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Gimę tą pačią dieną
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 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 Rizikinga erzinti diedukus 2
22:25 Vikinglotto
22:30 Rizikinga erzinti diedukus 2
23:15 Jėga ir Kenoloto
23:18 Rizikinga erzinti diedukus 2
00:25 Skubi pagalba
01:25 Einšteinas 
02:15 Majų baikerių klubas 
03:20 Vieniši tėvai 
03:45 Skubi pagalba 
04:35 Einšteinas 
05:50 Atsargiai! Merginos

05:45 Kalnietis 
07:30 Svaragini. Amžina draugystė 
09:00 Volkeris, Teksaso 

reindžeris 
11:00 Kalnietis 
12:00 Tūkstantis ir viena naktis 
13:45 Būrėja 
14:20 Turtuolė varguolė
15:20 Širdele mano 
16:30 Mano namai - mano likimas 
17:35 Labas vakaras, Lietuva
19:30 Žinios
20:30 KK2
21:00 Šeškinės 20. Giedriaus ir 
Džiugo šou
22:00 Rimti reikalai 3 
22:30 Žinios
23:30 Labas, mes Mileriai
01:45 Strėlė 
02:45 24 valandos gyventi
04:15 Volkeris, Teksaso  
reindžeris 
05:45 Kalnietis

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 Cimbelinas
23:05 Sukčiai
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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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 Panorama
21:00 Eurolyga per LRT
21:15 Eurolygos krepšinio 

turnyras. Miuncheno „Bayern“ 
– Kauno „Žalgiris“. Tiesioginė 
transliacija iš Miuncheno."
23:30 Sporto galia. Banglentės 
ir ledas. Plaukiojimas bangomis 
Rusijoje.
00:00 Įstatymas ir tvarka
00:45 Pasivaikščiojimai
01:10 Klauskite daktaro
02:05 (Pra)rasta karta
03:00 Panorama 
03:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Vakaras su Edita
04:55 Maistas: tiesa ar 
pramanas? 
05:15 Ponių rojus

05:50 Atsargiai! Merginos 
06:20 Transformeriai. Kibernetinė 
Visata 
06:45 Elena iš Avaloro 
07:10 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:40 Gero vakaro šou 
08:35 Meilės sūkuryje

09:40 Mano dukrelė 
11:50 Rytietiški saldumynai 
12:20 Kenoloto 
12:22 Rytietiški saldumynai 
12:55 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 Kung Fu Joga
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Kung Fu Joga
00:05 Skubi pagalba 
01:05 Einšteinas 
02:05 Majų baikerių klubas 
03:05 Vieniši tėvai 
03:30 Skubi pagalba 
04:25 Einšteinas 
05:45 Atsargiai! Merginos

05:45 Kalnietis 

07:30 Svaragini. Amžina 
draugystė 
09:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
11:00 Kalnietis 
12:00 Tūkstantis ir viena naktis 
13:45 Būrėja
14:20 Turtuolė varguolė 
15:20 Širdele mano 
16:30 Mano namai - mano likimas 
17:35 Labas vakaras, Lietuva
19:30 Žinios
20:30 KK2
21:00 Bučiuoju. Rūta
22:00 Rimti reikalai 3 
22:30 Žinios
23:30 Šimtas gatvių
01:20 Strėlė 
02:20 Labas, mes Mileriai
04:10 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
05:40 Alchemija. VDU karta

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 Kaip žaibo trenksmas 
23:20 Cimbelinas 
01:20 Didžiojo sprogimo teorija
01:45 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
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19:30 Alfa taškas
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Žiedas su rubinu“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 Oponentai
00:30 „Teisingumo agentai“ 
01:30 „Žiedas su rubinu“ 
02:20 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:10 Oponentai
03:50 Alfa taškas
04:10 Kaimo akademija
04:35 „Reali mistika“ 
05:15 Mokslo ritmu
05:30 Nauja diena
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02 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 Pranciškus – 
popiežius iš Naujojo 

pasaulio
21:55 Kryžiaus kelias. Tiesioginė 
transliacija.
23:15 Padėkos koncertas Lietuvos 
medikams
00:50 Balandis tupėjo ant šakos ir 
mąstė apie būtį
02:30 Gyventi kaime gera
03:00 Panorama 
03:30 Sporto galia. Banglentės ir 
ledas. 
04:00 Vartotojų kontrolė
04:55 Maistas: tiesa ar pramanas?
05:15 Ponių rojus

05:45 Atsargiai! Merginos 
06:20 Transformeriai. Kibernetinė 
Visata 
06:45 Elena iš Avaloro
07:10 Kempiniukas Plačiakelnis
07:40 Farai 
08:35 Meilės sūkuryje
09:40 Mano dukrelė 

11:50 Rytietiški saldumynai 
12:20 Kenoloto 
12:22 Rytietiški saldumynai 
12:55 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 Koko
21:45 Karibų piratai. Salazaro kerštas
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Karibų piratai. Salazaro kerštas
00:10 Nepageidaujami genai 
02:10 Rizikinga erzinti diedukus 2 
04:10 Majų baikerių klubas 
05:10 Vieniši tėvai

06:30 Svaragini. Amžina draugystė
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Kalnietis

11:00 Tūkstantis ir viena naktis
13:10 Turtuolė varguolė 
14:20 Širdele mano
15:30 Mano namai - mano likimas
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios 
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Keršto įstatymas
22:50 Vagiant gyvenimus
00:55 Šimtas gatvių
02:40 Volkeris, Teksaso reindžeris
04:10 Kalnietis

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 Pėdsakas

17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Greitojo reagavimo būrys
19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Atpildas
23:45 Kaip žaibo trenksmas 
02:00 Didžiojo sprogimo teorija
02:25 CSI. Majamis

05:15 Mokslo ritmu
05:30 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 Atliekų kultūra
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 2021"
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 2021"
04:10 Vantos lapas
04:35 „Reali mistika“
05:15 Kaimo akademija
05:35 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2021"
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Vokietijos, 1,9 l, dyzelis, baltos 
spalvos. TA iki 2023.02.16. 
Kaina 950 Eur. Tel. 8 662 98 649. 
Rokiškis
• Volvo V70. 2005-03, 2,4 l,120 
kW, 169AG. Techniškai tvarkingas, 
dyzelis, pavarų dėžė - mechaninė, 
ratai R17, prieš 5000 km keistas 
pagrindinis diržas, klimato 
kontrolė, autopilotas, naujas 
akumuliatorius. Taršos mokestis 
150 Eur. Kaina 2100 Eur.  
Tel. 8 616 05 668. Rokiškis
• Tvarkingą Volvo V50 automobilį. 
2004 m., 2 l, 100 kW, dyzelis. 
Nauja TA . Kaina 1600 Eur.  
Tel. 8 667 24 525. Rokiškis
• Važiuojantį dviratį. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis
• Mercedes Benz S320. Šildomos, 
elektrinės priekinės ir galinės 
sėdynės, elektrinis vairas, klimato 
kontrolė, multifunkcinis vairas, 
dvigubi stiklai ir t.t. TA yra. Kaina 

1850 Eur. Tel. 8 604 01 912. 
Rokiškis
• 2 dviračius. 26 ratai. M dydis. Po 
55 Eur už 1 vnt. Tel. 8 686 65 507. 
Rokiškis
• Lengvojo automobilio priekabą. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Volkswagen Touran 1,9 l, TDI, 
74 kW, 6 bėgių mechaninė dėžė. 
Kėbulas nesupuvęs. Odinis, 
šildomas salonas. TA ilgam. Geros 
padangos. Kaina 1699 Eur.  
Tel. 8 682 00 240.  
Rokiškis
• Dviratį 3–6 m. vaikui. Yra 
papildomi ratukai.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Geros būklės dviratį. Kaina 25 
Eur. Tel. 8 687 49 303.  
Rokiškis
• Volkswagen Passat B5. 1.9 l, 
dyzelis, 1998 m. TA iki 2021-
12. Yra vasarinių padangų 

komplektas su diskais. Kaina 650 
Eur. Automobilis ne mano. Tik 
skambučiai. Tel. 8 603 43 979. 
Zarasai
• VW Touran. 1,6 l, FSI, 2005 
m., benzinas. Tvarkingas. Sėdi 
ir važiuoji. Tel. 8 683 06 559. 
Rokiškis
• Audi A6 C4 1996 m.,  2,5 l, 103 
kW, dyzelis, quattro. Keisti diržai. 
TA iki 2023-02-04. Žieminių ir 
vasarinių ratų komplektai, visi el. 
langai, el. sėdynes, odinis salonas. 
Kaina 1650 Eur. Tel. 8 622 17 832. 
Rokiškis
• Audi 80 B4. 1,9 l., 66 kW. TA dar 
metams. defektai: skilęs priekinis 
stiklas, reikia keisti priekinį buferį. 
Kaina 400 Eur. Tel. 8 604 61 511. 
Rokiškis
• MTZ starterinį, naują 
akumuliatorių. Galingas. 
nenaujas traktorius. Dirbamas, 
neapsitepalavęs, spaudimas 3. 

Kaina negalutinė. Kupiškis. Yra 
papildomos prailginimo šlaunys, 
skersinis. Kaina 2000 Eur.  
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis
• Tvarkingą Audi A6 C5. 1.9 
l, 81 kW. Daug kas pakeista, 
nauji tepalai, turbina, važiuoklė, 
įsigytas kitas automobilis todėl 
parduodamas. Sėdi ir važiuoji.  
Tel. 8 677 31 580. Rokiškis
• Subaru Forester. 2010-11. 
Dyzelis, 2 l, TA iki 2021-12.  
Tel. 8 655 15 645. Rokiškis
• Opel Meriva. 2003-09, benzinas, 
1,6 l., TA iki 2023-03.  
Tel. 8 655 15 645. Rokiškis
• Bmx Westbeach dviratį. Kaina 70 
Eur. Tel. 8 685 12 320.  
Rokiškis
• 2006 m. Skoda Octavia. TA 
iki 2023-04-18. Dyzelis, 77 kW. 
Tvarkingas automobilis. Kaina 
2100 Eur. Tel. 8 620 55 819. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• 2000 m. 0pel Astra dalimis. 2.0 l, 
dyzelis. Tel. 8 606 14 217.  
Rokiškis
• R18, R17, R16 ratlankius. Audi, 
Volkswagen, originalius ratlankius. 
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• 215/55, R17, Pirelli, 7 mm., 2017 
m. vasarienes padangas. Kaina 130 
Eur. Tel. 8 658 12 062. 
 Rokiškis
• Padangas. 205/55, R16, 
apynaujos, 2020 m., 2019 m., 
Goodyear, vasarinės. Kaina 150 
Eur. Tel. 8 658 12 062.  
Rokiškis
• R17, Volkswagen Tiguan 
ratlankius. R17, su vasarinėmis, 
geromis padangomis. 235/55, R17. 
Tinka visų markių automobiliams. 
5/112 padangas galiu parduoti 
atskirai. Kaina 350 Eur.  

Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• 195/60, R16, C, 2018 m. 
padangas su Fiat skardomis. 5/98. 
Galima pirkti atskirai. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 658 12 062. 
 Rokiškis
• Dalimis 1998m. W Passat B5 
universalą. 1,9 l, 81 kW. Žalia 
spalva. 2001 m. Opel Zafira 2 l, 74 
kW, žalios spalvos.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• 205/55, R16 padangas, m+s. 
Dar užteks porai sezonų. Kaina už 
visas. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 647 27 902. Rokiškis
• Spoilerį. Buvo ant Ford Transit 
kabinos. 2008 metų, iki 3,5 tonos. 
Tel. 8 623 38 045. Rokiškis
• Tentą su rėmu. Buvo ant Ford 
Transit kėbulo, ilgis 4.10 m.  
Tel. 8 623 38 045. Rokiškis
• Padangas. 6-7 mm. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 694 81 521. Rokiškis
• Vasarines padangas 205/55 R16. 
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Protektorius 4 mm. Kaina 5 Eur. 
Komplekte 4 vnt.  
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis
• R17, 5/108, 63.4 Peugeot, 
Volvo, Ford ratlankius su geromis, 
apinaujėmis, vasarinėmis Pirelli 
padangomis. 7 mm, visos 2017 m. 
Kaina 260 Eur. Tel. 8 658 12 062. 
Rokiškis
• R17, 5/112 ratlankius su 
vasarinėmis, geromis padangomis. 
225/50, R17, 2018 m., 6 mm. 
Tinka Audi, Volkswagen, Mercedes 
modeliams. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• Naudotus geros būklės 
akumuliatorius. 74 Ah, 100 Ah . 
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Rygos 12 variklio dalis. Viską 
parduosiu vienam pirkėjui. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 622 34 702. 
Rokiškis
• Du komplektus lengvo lydinio 
ratų. Seat R15, kaina 90 Eur. VW 
Touran R17, kaina 220 Eur.  
Tel. 8 685 55 567. Rokiškis
• Mercedes-benz ratlankius. 5x112, 
66.6, R16. Su padangomis Falken, 
likutis 5 mm. Padangos 205/55/16. 
Kaina derinama. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 692 91 683. Rokiškis
• 205/70, R14, 2 vnt. padangų. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 657 12 062. 
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Arklinį grėblį. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 687 19 627. Rokiškis
• Priekabos kablį traktoriui T-40. 
Tel. 8 616 35 640. Rokiškis
• Akėčias. Tel. 8 616 35 640. 
Rokiškis
• Traktorių T-25. Geros būklės, 
mažai dirbęs. Kaina 2600 Eur.  
Tel. 8 609 53 481. Rokiškis
• Vartomus trijų korpusų 
Kverneland plūgus. Kaina 1600 
Eur. Tel. 8 682 41 789.  
Rokiškis

PASLAUGOS

• Atlieku vidaus apdailos darbus. 
Tel. 8 614 21 827. Rokiškis
• Statybos darbai, stogų dengimas. 
Tel. 8 647 01 432. Rokiškis
• Kilnojamu gateriu profesionaliai 

pjaunu medieną Rokiškio, 
Anykščių, Biržų, Utenos, Ignalinos, 
Kupiškio raj. Taip pat paruošiu 
(išfrezuoju, išpjaunu, sienojus 
namų 200 mm, pirčių 160 mm, 
pavėsinių 120 mm statybai. 
Reikalinga trifazė elektros 
instaliacija. Tel. +370 670 04118 . 
Tel. 8 664 64 068. Rokiškis

PERKA

• Pirksiu  3 ar 5 kubų cisterną 
nuotekoms. Tel. 8 698 31 704. 
Rokiškis
• Nupirkčiau oro resiverį. Domintų 

talpa nuo 300 l ir daugiau.  
Tel. 8 603 57 997. Rokiškis

www.rokiskiosirena.lt
qNaujienos
qSkelbimai
qVideo 
ir fotogalerijos

Dovanotos 
knygos pildo 
muziejaus 
biblioteką

Muziejų pasiekė Kęs-
tučio Pikūno dovana – 
leidinio „Passport“  III 
tomas. Leidinio tikslas 
– „pasakoti Lietuvos ir 
jos žmonių istorijas, ku-
rios iš pažiūros sėkmin-
gos, tačiau turi nemažai 
tamsių puslapių“, – teigė  
„Passport“ sudarytojas 
K. Pikūnas.

Trečiasis tomas skirtas 
Lietuvos žydams. Šis lei-
dinys skaitytojui suteikia 
progą iš arti pažvelgti į 
Lietuvos žydų, arba litva-
kų, istoriją. Įkvepiantys 
pokalbiai, skvarbūs kon-
tekstai ir fotopasakojimai 
padeda geriau pažinti li-
tvakų kultūrą, paveldą ir 
gyvenimo būdą, pabrė-
žiant analitinio žvilgsnio 
svarbą bei šiandienos ak-
tualijų suvokimą iš skir-
tingų perspektyvų.

Tai nėra standartinis 
Lietuvos žydų (litvakų) is-
torijos atpasakojimas. Čia 
kertinė figūra yra žmo-
gus. Patirtys ir pokalbiai 
su Lietuvoje ir užsienyje 
gyvenančiais litvakais, 
vienas iš jų – muziejaus 
bičiulis, JAV gyvenantis 
teisininkas Philipas Shapi-
ro,  įtraukiantis fotopasa-
kojimas ir rinktiniai isto-
rijos kontekstai kviečia 
sustoti ir nenuobodžiai su-
sipažinti su mažai pažįsta-
ma Lietuvos žydų istorija.

„Passport“ skirtas 
smalsiam skaitytojui ir 
visiškai nesvarbu, ar tai 
paaugliai, ar vyresni žmo-
nės. Visi norintys ją gali 
rasti Rokiškio krašto mu-
ziejaus bibliotekoje.

Rokiškio krašto
muziejaus

inform.
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Kovo 30-oji, 
antradienis, 
14 savaitė

Iki Naujųjų liko 276 dienos
Prokuratūros diena

Saulė teka 7 val., 
leidžiasi 19.49 val. 

Dienos ilgumas 12.49 val. 
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Anelė, Ferdinandas, Gvidas, 

Gvidonas, Meda, Nelė, Rusnė, 
Virmantas.

Rytoj: Benjaminas, Gina, Ginas, 
Ginius, Kornelija, Svalia, Tilius, 

Tilmantas, Tilmantė.
Poryt: Dainora, Rindauga, 

Rindaugas, Ringailė, Ringailas, 
Ringauda, Ringaudas, Rinkanta, 
Rinkantas, Rinkantė, Sandrina, 

Teodora, Teodoras.

Dienos citata
„Burtą visada ištraukia tas, 

kuris to nesitiki" 
(S. Cveigas).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1406 m. Anglijos karalius 
Henrikas IV paėmė į nelaisvę ir 
įkalino į Prancūziją keliavusį Ško-
tijos karalių Jokūbą I.

1842 m. JAV dr. Krofordas 
Longas Džordžijos valstijos 
Džefersono mieste atliko pirmąją 
chirurginę operaciją su nejautra.

1973 m. Vietnamui paleidus 
paskutinį JAV karo belaisvį ir pa-
skutiniam JAV kareiviui palikus 
šios šalies teritoriją, baigėsi JAV 
karinė operacija Vietname.

1979 m. per dvi dienas truku-
sį referendumą Irano gyventojai 
didele balsų dauguma balsavo 
už tai, kad šalis būtų paskelbta 
Islamo respublika.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1861 m. Panevėžio rajone, 
Puziniškyje, gimė rašytoja, publi-
cistė, literatūros kritikė Gabrielė 
Petkevičaitė-Bitė. Mirė 1943 m.

1939 m. Seimas ratifikavo 
sutartį su Vokietija dėl Klaipėdos 
krašto atidavimo Vokietijai.

1990 m. Lietuvos SSR proku-
ratūros darbuotojai nutraukė ry-
šius su SSRS prokuratūra ir ėmė 
kurti nepriklausomą Lietuvos 
prokuratūrą.

1990 m. SSRS vidaus kariuo-
menės dalinys Vilniuje užėmė 
Lietuvos Respublikos proku-
ratūrą, LKP CK partinį archyvą, 
spaustuvę.

Post scriptum
Dėl vienos žuvies niekas į 

vandenį  nešoks.

Grikių apkepas

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Kovo 30 d. Naktį 6

Dieną 10
PV,  
5-10 m/s

Kovo 31 d. Naktį 8
Dieną 17

V,
6-12 m/s

Balandžio 1 d. Naktį 3
Dieną 7

Š, 
3-8 m/s

Orų prognozė kovo 30-balandžio 1 d.

Ingredientai: 
•  250 g virtos arba keptos viš-
tieno (galima rinktis kitą mėsą, 
taip pat gaminti be jos) 
• 200 g grikių
• 100 ml grietinėlės 
• 2 saujos tarkuoto sūrio
• 2 kiaušiniai 
• 1 morka
• 1 bulvė
• 1 svogūnas
• 2 skiltelės česnako
• druska, juodieji pipirai

Gaminimas:
Išvirkite grikius pagal instruk-
ciją ant pakuotės. Tuo metu 

keptuvėje pakepinkite smulkiai pjaustytą svogūną, kol šis suminkštės. Šalia su-
dėkite tarkuotą morką, kapotą česnaką – viską pakepinkite porą minučių. Vėliau į 
atskirą indą suberkite kepintas daržoves, vištieną (arba pasirinktą kitą mėsą), vir-
tus grikius bei tarkuotą bulvę.Taip pat įmuškite kiaušinius, supilkite grietinėlę bei 
įberkite druskos ir pipirų – gerai išmaišykite šiuos ingredientus. Viską suberkite į 
sviestu arba aliejumi išteptą kepimo indą ir kepkite apie 30 minučių 180 °C laips-
nių įkaitintoje orkaitėje. Praėjus pusvalandžiui ant apkepo užberkite tarkuotą sūrį 
ir dar pakepinkite keletą minučių, kol šis išsilydys.

Lietuvos kariuomenė: dezinformacijos srautas 
pernai išaugo 18 proc.

Per 2020 metus Lietuvo-
je nustatyti 3412 valstybei 
priešiškos ar nedraugiškos 
informacinės veiklos atve-
jai ir įvykdyta 10 priešiškų 
informacinių operacijų – 
18 proc. daugiau nei 2019 
metais, skelbia Lietuvos 
kariuomenės Strateginės 
komunikacijos departa-
mentas. 

Pagrindiniais dezinforma-
cijos taikiniais išliko Lietu-
vos narystė NATO ir Europos 
Sąjungoje, Aljanso pajėgumų 
stiprinimas Baltijos regione, 
dvišaliai ir tarptautiniai santy-
kiai, energetinės nepriklauso-
mybės siekis, ekonominis sta-
bilumas, istorija bei socialinės 
apsaugos užtikrinimas.

Praėjusių metų kovą, kai 
įvestas karantinas, informaci-
nių incidentų skaičius išaugo 
179 proc., o balandžio – 323 
procentais. Dažniausiai fiksuo-
tos sąmokslo teorijos, kurias 
išnaudodamos socialinius tin-
klus kaip pagrindinę platfor-
mą skleidė naujai susikūrusios 
viešos grupės, „antivakseriai“, 
pavieniai vartotojai ar organi-
zacijos.

Platinta tikrovės neatitin-
kanti informacija neva CO-
VID-19 yra dirbtiniu būdu su-
kurtas virusas ir JAV slaptųjų 
tarnybų biologinis ginklas. 
Spekuliuota apie tariamus far-
macijos kampanijų ar vyriau-

sybių planus, pradėti masinę 
gyventojų vakcinaciją ir 5G 
tinklo plėtrą prisidengiant pan-
demiją.

COVID-19 situacija taip pat 
paskatino aktyvų trečiųjų šalių 
bei nevalstybinių veikėjų įsi-
traukimą skleisti abejonėms ir 
neigiamo pobūdžio žinutėms 
apie viruso gydymą, įvairių 
valstybių bei tarptautinių orga-
nizacijų pastangas krizei suval-
dyti.

Iš viso nuo 2020 metų pra-
džios iki birželio 1 dienos nu-
statyti 1484 incidentai, susiję su 
COVID-19 situacijos valdymu 
Lietuvoje ir užsienyje.

Pasauliniu mastu Kremliaus 
koordinuojami informaciniai 
kanalai siekė pasinaudoti pan-
demija Rusijos tarptautinio 
įvaizdžio gerinimui, jai taikomų 
sankcijų per Jungtines Tautas 
panaikinimui, įtakos Europoje 
atkūrimui ir stiprinimui, pasiti-
kėjimo ES ir NATO mažinimui, 
Europos vienybės bei tarpusa-
vio priešpriešos kurstymui.

Antrąjį praėjusių metų pus-
metį identifikuoti 1928 į svar-
biausius Lietuvos valstybės 
sektorius orientuoti priešiškos 
informacinės veiklos atvejai. 
Daugiausia jų susiję su gynyba, 
užsienio politika, ekonomika ir 
energetika. 

Be kita ko, Lietuvai suabejo-
jus rugpjūčio 9 dieną Baltarusi-
joje vykusių rinkimų skaidrumu 
ir išreiškus paramą vienai iš 

opozicijos lyderių Sviatlanai 
Cichanovskajai, prieš Lietuvą 
pradėtas vykdyti plataus masto 
informacinis spaudimas. Lietu-
va kaltinta kišimusi į Baltaru-
sijos vidaus reikalus, protestų 
prieš Aliaksandro Lukašenkos 
režimą organizavimu, rėmimu 
ir finansavimu. 

Nuo 2020 metų pradžios 
prieš Lietuvą, NATO ir sąjun-
gininkus įvykdyta dešimt prie-
šiškų informacinių operacijų, 
iš kurių septynios – susidedan-
čios iš informacinių ir kiberne-
tinių incidentų. Šios operaci-
jos sietinos su dėl COVID-19 
įvestu karantinu, Lietuvos ir 
Lenkijos iniciatyva dėl nede-
mokratinių rinkimų Baltarusi-
joje ir Seimo porinkiminiu pe-
riodu bei valdžios perdavimo 
procesu.

Kariuomenės teigimu, per-
nai priešiškos informacinės 
operacijos išsiskyrė platesniais 
mastais bei aukštesniu pasiren-
gimo, žinių apie nacionalinius 
ir tarptautinius procesus lygiu. 

Atakoms dažniausiai nau-
dotasi internetinių portalų, so-
cialinių tinklų ir elektroninio 
pašto kanalais.. Kibernetinių 
incidentų metu buvo įsilaužia-
ma, neteisėtai prisijungiama 
prie regioninių žiniasklaidos, 
valstybės institucijų ir savival-
dybių tinklapių bei imituojami 
oficialių institucijų elektroni-
niai laiškai.

BNS inform.

Luvras pradėjo eksponuoti 
visą savo kolekciją internete

Paryžiaus Luvro muzie-
jus penktadienį pranešė 
įkėlęs į internetą kone pusę 
milijono eksponatų iš savo 
kolekcijos, kurią nuo šiol 
bus galima nemokamai per-
žiūrėti.

Reikšmingai išplėsdamas 
savo veiklą internete, pasaulio 
labiausiai lankomas muziejus 
sukūrė naują 482 tūkst. eks-
ponatų duomenų bazę (collec-
tions.louvre.fr). Daugiau nei 
trims ketvirtadaliams šių meno 
kūrinių jau parengta informaci-
nė medžiaga ir nuotraukos.

Tokia naujovė pristatyta jau 
metus dėl koronaviruso pan-
demijos tęsiantis įvairiems su-
varžymams, dėl kurių gerokai 
padaugėjo lankytojų muziejaus 
interneto svetainėje, kuri taip 
pat buvo reikšmingai atnaujinta.

„Tai jau keletą metų ren-
giamas žingsnis, kurio tikslas 
– tarnauti plačiajai visuomenei 
ir tyrėjams. Prieinamumas yra 
mūsų misijos esmė“, – pareiš-
kė muziejaus direktorius Jea-
nas-Lucas Martinezas.

Naujoje duomenų bazėje yra 
ne tik viešai muziejuje ekspo-
nuojami kūriniai, bet ir kiti jo 

kolekcijose saugomi ekspona-
tai, įskaitant laikomus naujoje 
modernioje saugykloje Prancū-
zijos šiauriame Ljeveno rajone.

Į platformą įtraukta ir Lu-
vro vadovaujamo Delacroix 
muziejaus ekspozicija, taip pat 
– netoliese esančio Tiuilri sodo 
skulptūros ir Vokietijoje po karo 
1945 metais rasti darbai, dar ne-
grąžinti šeimoms, kurioms jie 
priklausė.

Muziejus anksčiau šį mėnesį 
paskelbė dėsiantis daugiau pa-
stangų grąžinti daiktus, kuriuos 
nacių režimas atėmė iš žydų 
šeimų.

Luvras tikisi per penkerius 
metus užbaigti visų 13 943 
eksponatų, gautų 1933–1945 
metais, patvirtinimo procesą. 
Paskui bus tikrinami vėlesniais 
dešimtmečiais įgyti kūriniai.

J.-L. Martinezo skaičiavimu, 
maždaug 1 proc. portretų iš ko-
lekcijų buvo konfiskuoti.

„Luvrui nėra ko slėpti, o pa-
vojus reputacijai yra didžiulis, – 
sakė jis. – Kai ateinančios kar-
tos nori sužinoti, iš kur atsirado 
šios kolekcijos, kaip reaguoja-
me? Atlikdami istorinį darbą ir 
nustatydami faktus.“

BNS inform.

Kovo 26 d. 18.30 val. Rokiškio r. pažįstamas jaunuolis trenkė 
kumščiu 15-mečiui ir prakirto lūpą, užlipo jam ant galvos. Įtaria-
masis ieškomas apklausai.

Panevėžio VPK inform.

Primušė nepilnametį

Vairavo „gatavas“
Kovo 27 d. apie 14 val. Rokiškio r., Kariūnų k., Svėdasų g., 

vyras (gim. 1974 m.), neturėdamas teisės vairuoti ir būdamas ne-
blaivus (nustatytas 2,76 prom. girtumas), vairavo automobilį „VW 
Passat“. Įtariamasis sulaikytas, vadovaujantis LR BPK 140 str.

Panevėžio VPK inform.

Kovo 27 d. apie 17.41 val. Rokiškio r., Čedasų k., šalia dirbamo 
lauko, rasti seni, įtariama, žmogaus kaulai. Pradėtas ikiteisminis ty-
rimas mirties priežasčiai nustatyti.

Panevėžio VPK inform.

Įtartinas radinys

Mažmeninės prekybos įmonių 
apyvarta šiemet sumažėjo 2,2 proc.

Mažmeninės prekybos apimtys Lietuvoje, išskyrus automobilių 
pardavimo ir remonto bei maitinimo ir gėrimų įmones, per šių metų 
du mėnesius buvo 1,803 mlrd. eurų (be PVM) – 2,2 proc. mažiau 
(palyginamosios kainomis) nei pernai sausį-vasarį.

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. Fi-
nansiniu atžvilgiu 
ši savaitė bus la-
bai palanki. Bet su 

viena sąlyga: jūs nevengsite 
daug dirbti ir prisiimti atsako-
mybę. O štai sandėriai, susiję 
su nekilnojamuoju turtu: ypač 
bandymai pirkti, parduoti ar 
išnuomoti butą, naudos ne-
atneš – rizikuojate susidurti 
su aferistais. Savaitės pradžia 
bus sunkus metas, iš esmės 
lemsiantis jūsų tolesnę karjerą 
ir santykius su vadovybe. Re-
komenduojama visu grožiu ir 
spindesiu pademonstruoti savo 
profesionalumą. Pergalės, iš-
kovotos šiuo metu, neš didžiulę 
naudą dar ilgą laikotarpį. Ke-
tvirtadienį tausokite jėgas, mat 
jų prireiks deryboms ir vargi-
nantiems ginčams. Savaitgalį 
skirkite dėmesio ramiam poil-
siui. Meilės fronte juste tam ti-
krą šaltuką, kuris jus neramins. 
Raskite laiko nuoširdžiam po-
kalbiui, jis padės atkurti nuo-
širdžius santykius. 

JAUTIS. Sa-
vaitės pradžioje 
spręsite savo ir ar-
timųjų finansines 

problemas. Trečiadienį gali-
mas ženklus sąskaitos papil-
dymas, jei tik pasinaudosite 
jus pasiekiančia informacija. 
Penktadienį ir šeštadienį ap-
lenkite parduotuves: rizikuo-
jate išleisti per daug. Patartina 
pakeisti bendravimo stilių, 
tikslus ir auditoriją. Verta pa-
mąstyti apie tai, kad norint tap-
ti geru pašnekovu, nebūtinas 
gražbylystės talentas. Kur kas 
svarbiau išmokti klausyti. Ne-
siimkite realizuoti naujų idė-
jų, trukdžiai bus kiekviename 
žingsnyje. Būkite atidesni, 
vadovybės pavedimus atlikite 
tiksliai ir laiku.

DVYNIAI. Sa-
vaitė bus gana sė-
kminga. Tikėtina 
premija arba algos 

pakėlimas. Pagalvokite, kur 
verta investuoti pelną. Ir tikė-
kitės dovanos iš mylimo žmo-
gaus. Laukia tikras proveržis ir 
darbe, ir asmeniniame gyveni-
me. Galite tapti tikru lyderiu, 
sėkmingų projektų autoriumi. 
Žinoma, galimi trukdžiai ir 
jūsų planų vilkinimas, bet žvel-
kite į tai filosofiškai. Kantrybė 
ir darbas ne tik įveiks kliūtis, 
bet ir lems jums ilgalaikę sė-
kmę. Meilė padės rasti har-
moniją su savimi ir aplinkiniu 
pasauliu.

VĖŽYS. Savai-
tės pradžioje at-
sargumas bus jūsų 
ištikimas draugas 

ir pagalbininkas. Stenkitės 
neišlaidauti. Penktadienį tikė-
tinos neženklios įplaukos. O 
sekmadienį naudingi bus tik 
patys būtiniausi pirkiniai. Ne-
tinkamas metas demonstruoti 
savo ambicijas. Per didelis 
pasitikėjimas savimi gali smar-
kiai pakenkti. Nebūkite per 

Astrologinė prognozė savaitei 
daug reiklūs aplinkiniams. Tre-
čiadienį venkite persitempimo: 
patarlė, kad darbas – ne vilkas 
yra iš esmės teisinga. Sekma-
dienį venkite bendravimo.

LIŪTAS. Fi-
nansinė situacija 
klostosi, švelniai 
tariant, neviena-

reikšmiškai. Jei norite suvesti 
galus su galais, būkite racio-
nalesni, venkite nereikalingo 
išlaidavimo. Galimi konfliktai 
su vadovybe. Savaitės pra-
džioje sėkmingai klostysis 
darbai, kurie reikalauja atidu-
mo, kantrybės, susitelkimo. 
Visgi nekelkite nerealių užda-
vinių sau ir kitiems, nebandy-
kite atlikti visų darbų iš kar-
to. Neskubėkite, sukaupkite 
dėmesį, neužsikraukite visos 
komandos darbų sau. Nespręs-
kite visų problemų savarankiš-
kai, tarkitės su bendradarbiais, 
o namuose – su artimaisiais. 
Meilės fronte savaitės pra-
džioje nutiks įvykis, kuris pati-
kris jūsų jausmų vienas kitam 
tvirtumą ir nuoširdumą. Tai ir 
lems jūsų sprendimą: ar arti-
mas žmogus vertas jūsų mei-
lės ir pasitikėjimo, ar geriau 
eiti skirtingais keliais. 

M E R G E L Ė . 
Pajusite laisvę 
savo finansus nau-
doti, kaip panorė-

ję. Savaitės viduryje sulauk-
site atlyginimo, premijos ar 
kitokių pajamų. Sekmadienį 
jus aplankys puiki idėja, kaip 
pagerinti savo finansinę padė-
tį, bet neskelbkite tos idėjos 
viešai. Iš gausaus jūsų talentų 
sąrašo šią savaitę labiausiai 
prireiks diplomatijos. Ir laiku 
patylėti taip pat yra menas. 
Antradienį jūsų laukia kūry-
binis įkvėpimas net kasdie-
niame darbe. Ketvirtadienį, jei 
problemos nepavyks išspręsti, 
negaiškite veltui laiko, spren-
dimų paiešką atidėkite vėles-
niam laikotarpiui. Penktadie-
nį mažų nesusipratimų gausa 
vers skubiai reaguoti, bet veik-
ti derėtų atsargiai. 

S VA R S T Y -
KLĖS. Savaitės 
pradžioje ar ketvir-
tadienį tikėtinos 

šiokios tokios įplaukos. An-
tradienį bus sėkmingi verslo 
susitikimai ir derybos. Ketvir-
tadienį tikėtini perspektyvūs 
pasiūlymai, sėkminga diena 
tvarkyti bankinius reikalus. Jei 
tik rodysite iniciatyvą, gero-
kai pagerinsite savo verslo ar 
karjeros situaciją. Atėjo laikas 
išskleisti kūrybinį potencialą. 
Negailestingai atsikratykite 
nereikalingų, pasenusių da-
lykų. Verta pasiieškoti naujo 
darbo. Trečiadienį sulauksite 
gerų naujienų. Savaitgalį skir-
kite šeimai. Vienišiams penk-
tadienį vertėtų suplanuoti pa-
simatymą.

S K O R P I O -
NAS. Jei susikaup-
site ir skirsite laiko 

PRO MEMORIA
Rokiškio kaimiškoji seniūnija:
IRENA GALINIENĖ 1931-02-02 - 2021-03-22
STASĖ NAVIKIENĖ 1928-11-27 - 2021-03-21
Panemunėlio seniūnija:
IRENA JAKŠTIENĖ 1938-05-15 - 2021-03-20
Pandėlio seniūnija:
EUGENIJUS PILYPAS 1950-12-17 - 2021-03-18

apmąstymams, tikėtina, kad 
jus aplankys puiki idėja. Iš 
kurios pakankamai uždirbsite. 
Penktadienį namiškius pra-
džiuginsite solidžia dovana, 
nes panašu, kad gausite ne-
menkų įplaukų. Savaitė labai 
palanki naujoms idėjoms ge-
neruoti ir jas įgyvendinti. Jos 
viduryje bet kokia intelektuali-
nė veikla bus labai produktyvi. 
Svarbu kurti planus netolimai 
ateičiai, ir jie būtinai išsipil-
dys. Laukia rimtos permainos 
šeimos gyvenime. Jūsų santy-
kiai gali pakilti į daug aukštes-
nį lygį.

ŠAULYS. An-
tradienį daugiau 
laiko skirkite vers-
lo reikalams: dery-

boms, naujų partnerių paieš-
kai. Tai atneš nemenką naudą. 
Apskritai sėkminga diena bus 
ketvirtadienis: seksis viskas, 
ką besugalvotumėte, pasinau-
dokite tuo. Net menkiausios 
pastangos duos labai didelę 
naudą. Tik nelinkėkite nie-
kam blogo, net jei tas kažkas 
nusipelnė: jūsų norai ir palin-
kėjimai turės milžinišką galią. 
Savaitės viduryje jūsų energi-
ja priblės, bet tai tik į naudą: 
mažiau rizikuosite pervargti. 
Šeštadienį bet kokio norimo 
rezultato pasieksite tik tuo-
met, jei veiklos imsitės nuo-
širdžiai.

OŽIARAGIS. 
Finansine prasme 
jausitės saugiai. 
Todėl galite sau 

leisti įsigyti ir brangesnių pir-
kinių. Antradienį nepražiop-
sokite svarbios informacijos. 
Trečiadienį tikėtinos netikė-
tos pajamos. O štai šeštadienį 
tramdykite savo norą išlaidau-
ti. Racionalumas, balansas tarp 
svajonių ir realių darbų padės 
atskleisti kūrybinį potencialą. 
Ateina permainų laikas. Pir-
miausia pajusite jį darbo sfero-
je: sulauksite daug pasiūlymų 
keisti darbą. Gerai juos apgal-
vokite. Bendraudami su par-
tneriais, elkitės diplomatiškai, 
neįsižeiskite dėl kritikos.

VA N D E N I S . 
Antradienį gausite 
pajamų, kurios leis 
pasijusti saugiau ne-

stabilioje finansinėje situacijoje. 
Penktadienis – puikus metas grą-
žinti senas skolas. Be to, šią dieną 
pasiekti rezultatai padės pakilti 
karjeros laiptais. Savaitės pra-
džioje būsite vangūs, energijos 
antplūdį pajusite tik trečiadienį. 

ŽUVYS. Tik 
savaitės viduryje 
reikalai ims taisy-
tis. Savaitgalį teks 

paišlaidauti vaikams. Savaitės 
pradžioje aplankys noras keisti 
pasaulį: kai kurios idėjos atro-
dys labai logiškos ir vertos dė-
mesio. Užsirašykite ir atidėkite 
jų įgyvendinimą vėlesniam 
laikui. Trečiadienį, nepaisant 
darbų gausos, raskite laiko po-
ilsiui. 

Mirtis užpučia gyvenimą, kaip žvakę. 
Tik niekada neištrins brangaus žmogaus 

atminimo. 
Nuoširdžiai užjaučiame Vytautą Mažeikį 

dėl brolio Algio staigios mirties. 
Bendradarbiai

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

Popiežius apie antruosius pandemijos metus: 
žmonės pavargo, ekonomika kenčia

Jau antrą kartą be tikin-
čiųjų minios Verbų sekma-
dienį švenčiantis popiežius 
Pranciškus pareiškė, kad 
nors pirmaisiais koronavi-
ruso pandemijos metais do-
minavo šokas, dabar žmonės 
yra labiau pavargę, o ekono-
minė krizė sunkėja.

Paprastai pontifikas va-
dovauja Verbų sekmadienio 
procesijai Šv. Petro aikštėje, 
kur būna susirinkę dešimtis 
tūkstančių piligrimų ir turistų, 
laikančių palmės šakeles. Taip 
pat po atviru dangumi laikomis 
šv. Mišios.

Tačiau kaip ir praėjusių 
metų pavasarį, kai vos prieš 
kelias savaites Italijoje kilo 
koronaviruso protrūkis, taip 
ir šiemet pontifikas vadova-
vo kuklioms pamaldoms Šv. 
Petro bazilikoje, kuriomis pra-
dedama Didžioji savaitė.

„Jau antrą kartą Didžiąją 
savaitę pasitinkame pandemi-
jos kontekste, – kreipdamasis į 
maždaug 120 tikinčiųjų, įskai-
tant vienuoles ir kelias šeimas 
ar poras, sėdinčias atskirose 
eilėse, sakė popiežius Pranciš-
kus. – Pernai buvome labiau 
šokiruoti. Šiemet turime dar 
daugiau stengtis. Ir ekonominė 
krizės sunkėja.“

Kaip ir sėdintieji suoluose, 
taip ir maždaug trisdešimties 
kardinolų procesijos dalyvių 
dėvėjo kaukes. Tačiau popierius 
buvo be kaukės. Jis akivaizdžiai 
šlubčiojo ir mažiausia kartą jau 
lipti laiptais padėjo padėjėjas. 
Pontifikas jau ilgą laiką kenčia 
nuo sėdmeninio nervo uždegi-
mo, dėl kurio kenčia nugaros ir 
kojos skausmus.

Anot Pranciškaus, kentėda-
mi dėl pandemijos „mes susi-
duriame su daugybės sunkumų 
patiriančių brolių ir seserų vei-

dais“. „Nepraeikime pro šalį, 
įsileiskime į savo iširs užuo-
jautą ir leiskimės jos vedami“, 
– sakė popiežius.

Savo popiežiavimo metu 
Pranciškus ypač daug dėmesio 
skiria gyvenantiems visuo-
menės pakraščiuose, įskaitant 
benamius, skurstančiuosius ir 
migrantus. Išskyrus Kryžiaus 
kelio procesiją Šv. Petro aikš-
tėje Didįjį penktadienį, visos 
Didžiosios savaitės pamaldos 
šiemet vyks bazilikos viduje, 
įskaitant ir Didžiąją savaitę 
užbaigsiančias Velykų mišias.  
Italijos valdžia velykiniam sa-
vaitgaliui yra įvedusi griežtus 
apribojimus: uždrausta lanky-
sis restoranuose ir kavinėse bei 
keliauti tarp regionų ir miestų. 
Balandžio 3-5 dienomis gy-
ventojams leidžiama tik kartą 
per dieną apsilankyti šeimos 
narių ar draugų namuose.

BNS inform.

Lietuvos šokėjų pora iškovojo kelialapį į olimpines žaidynes
Lietuvos šokėjų pora Allison 

Reed ir Saulius Ambrulevičius 
Švedijos sostinėje Stokholme 
vykstančiame pasaulio dailiojo 
čiuožimo čempionate pateko tarp 
devyniolikos pajėgiausių porų 
ir tuo pačiu iškovojo kelialapį į 
2022-ųjų Pekino olimpines žai-
dynes.

Mūsų duetas laisvojoje pro-
gramoje šeštadienį surinko 106,89 
balo, o bendroje įskaitoje poros sąs-

kaitoje – 178,18 balo. Tai geriausias 
šios poros rezultatas karjeroje. Galu-
tinėje pasaulio čempionato rikiuotėje 
jie užėmė 15 vietą – tai irgi aukščiau-
sias pasiekimas karjeroje. Tiesa, iki 
Pekino olimpinių žaidynių, A.Reed 
teks gauti Lietuvos pilietybę.

Aukso medalį šokių ant ledo ka-
tegorijoje iškovojo su neutralia vė-
liava besivaržę – Viktorija Sinicina 
ir Nikita Kacalapovas. Šiai porai tai 
buvo pirmasis aukso medalis.

Jie laisvojoje programoje surinko 

133,02 balo, užėmė pirmąją vietą ir 
tai leido jiems užlipti ant aukščiau-
sios nugalėtojų pakylos.

Sidabro medaliais pasidabino 
JAV atstovai – Maddison Hubbell ir 
Zachary Donohue`as, kurie surinko 
128,66 balo ir laisvosios programos 
bendroje įskaitoje liko treti.

Bronzos medalius iškovojo ka-
nadiečiai Piper Gilles ir Paul`as 
Poirier, kurie laisvojoje programoje 
surinko 130,98 balo.

BNS inform.
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ANEKDOTAI

Žmonėms tenka plauti rankas, 
namuose gaminti maistą ir 
bendrauti su savo vaikais. 
Taip galima ir iki knygų 
skaitymo nusiristi.

***
Suvalkietis metė savo 

merginą, nes buvo įsitikinęs, 
kad ji draugauja su juo tik 
dėl pinigų, kuriuos jis jai yra 
skolingas.

***
Jei atidarai duris katinui, 

o jis nenori išeiti, vadinasi, 
jis įleidžia kažką pas jus 
į namus. Tą, į ką jis žiūri 
naktimis, stebeilydamasis į 
tuščią kampą.

***
Lietuvos futbolo rinktinės 

žaidėjai paklausė trenerio 
pageidavimo ir nuėjo gerti 
alaus per jo lavoną.

***
Netikėtai rastas lobis 

nutraukė laidotuves.
***
Prekyboje pasirodė naujos 

„išmaniosios“ keptuvės su 
anti-pridegimo funkcija: kai 
joje maistas pradeda svilti, 
keptuvė automatiškai atjungia 
internetą.

***
Kinas pardavė savo sielą 

velniui, ir po savaitės ji 
sulūžo.

***
Anūką gotą, atvykusį pas 

bobutę į kaimą, kaimiečiai 
dvi savaites laikė naujai 
paskirtu dvasininku.

***
Net uodai pasitraukė iš 

„Poezijos pavasario“.
***
Kodėl aiškiaregiai niekada 

nelaimi loterijoje?
***
Sprendžiant iš Lietuvos 

švietimo tendencijų, greitai 
bus išduodamas dokumentas 
su užrašu „Deplomas“.

***
Karlsonas niekaip negalėjo 

Mažyliui paaiškinti, kad 
tėvų miegamajame rastas 
antsnukis dar nereiškia, jog 
gimimo dienos proga dovanų 
jam padovanos šuniuką.

***
Meškoms, sutikusioms 

žmones turbūt atrodo, 
kad visi žmonės gyvena 
medžiuose.

***
Neprilimpa pas mus 

asfaltas. Atstumia jį lietuviška 
žemelė…

***
Patyręs viršininkas pagal 

klavišų barbenimą gali 
lengvai pasakyti, kurį žaidimą 
žaidžia jo pavaldinys.

***
Amnestija! Grįžta namo 

tūkstančiai astronautų 
ir tolimojo plaukiojimo 
kapitonų!

***
Atsižvelgdama į skaitytojų 

skundus, aiškiaregė 
pasižadėjo pagerinti 
skelbiamus horoskopus.

***
Laidotuvėse paklausiau 

kunigo, koks „Wi-Fi“ 

Kam nepatinka mano 
nuotrauka, gali trenkti 
plaktuku į ekraną.

***
Tuoj uždraus būti 

protingais: tai žeidžia kvailių 
jausmus.

***
Daugiabučio bendrijos 

susirinkimas. Žodžio paprašė 
kiemsargis Petras:

– Kai visose pakampėse 
ir ant suoliuko čiauškiat, 
kaip žiurkėnai, žabtų 
nesučiaupdami, tai gerai. 
O kai savo čiauškynas 
susišluot, tai kvailių nėra?

Namo administratorė 
verčia Petro pasisakymą:

– Kai visose pakampėse 
ir ant suoliukų gliaudote 
saulėgrąžas, tai visiems 
gerai. O kai šluoti lukštus, tai 
nėra kam.

***
Genijus niekada 

neprisipažins, kad jis genijus. 
Iš savo patirties sakau.

***
– Na kodėl tu nenori 

nupirkti man buto? Juk tavo 
gyslomis teka mano kraujas.

– Paciente, liaukitės lįsti 
prie donoro.

***
– Kažko labai nesveikai 

atrodai.
– Pasirinkau sveiką 

gyvenimo būdą.
***
Trečią kartą šią savaitę 

eisiu pirkti maisto dviem 
savaitėm.

***
Įeinu į socialinius tinklus 

ir stebiuosi: iš kur tiek draugų 
tarpe virusologų? Iki tol buvo 
politologai.

***
Jeigu vyriausybė uždarys 

visus grožio salonus, mes 
netrukus pamatysime 
vaizdus, dar baisesnius už 
koronavirusą.

***
Atėjo baisūs laikai. 

slaptažodis, ir tas atsakė „bent 
jau čia gerbk mirusiuosius“, 
o aš paklausiau „su tarpais ar 
be?“

***
Lietuvos futbolo rinktinė 

galėtų likti aikštėje po mačo 
ir pademonstruoti tuos 
įvarčius, kurie nepateko į 
rungtynes.

***
Liaudies medicina – tai 

masinė psichozė, kai žmonės, 
kurie vidutiniškai gyvena 70 
metų, gydosi metodais tų, 
kurie vidutiniškai gyvena 30 
metų.

***
– Neteisingai tu, dėde 

Anuprai, nelabąjį kvieti. 
Pentagrama nelygi, kampai 
su žvaigždėmis orientuoti 
neteisingai, užrašai ne tose 
vietose, o apie užkeikimo 
žodžius išvis patylėsiu!

– Aaaa! …Kalbantis 
katinas! Kas tu? 

– Juk sakau: neteisingai 
tu demonus šauki. Nu, tai ko 
norėjai?

***
Senelė, atidedanti pinigus 

„juodai dienai“, per Saulės 
užtemimą gerai pauliavojo.

***
Gyvenimo dėsnis: 

kad ir kokiame rajone 
beapsigyventum, kaimynas su 
pianinu ras tave ir apsigyvens 
šalia.

***
Išsinuomosiu butą. Tvarką 

mikrorajone garantuoju!
***
Ko negalima padaryti 

kosmose? - Pasikarti...
***
Politiniai skandalai kyla 

ne dėl to, kad kažkas kažką 
pavogė, o dėl to, kad kažkas 
pavogė daugiau.

***
– Raudonos žuvies turite?
– Taip, šprotai pomidorų 

padaže.
***
Veltiniai - tai smarkiai 

panešiotos, sukietėjusios ir 
pražilusios vyriškos kojinės.

***
Norintiems studijuoti 

anglų kalbą pas patyrusį 
dėstytoją, už priimtiną kainą 
užleisiu vietą 8 b klasėje.

***
Dar viena diena virto 

beprasmiškomis makiažo 
sąnaudomis.

***
Ei, europiečiai! Jūs ten 

atsargiau elkitės su savo 
kledarais! Juk mums dar su 
jais teks ne vienus metelius 
važinėti!

***
Skelbimas laikraštyje: 

„Radusius Petraičio pasą, 
prašome nesijuokti iš 
nuotraukos...“

***
– Negalima vėluoti į 

pamokas.
– Bet juk mokytis 

niekada nevėlu.
***
Politikų pokalbis:
– Reikia gatves 

apšviesti. Daug balų, šlapia 
vaikščioti…

– Šviesa balų 
nenusausinsi.

***
– Kodėl nusprendėte, jog 

liudininkas buvo išgėręs?
– Jis įlindo į telefono 

būdelę, prabuvo joje 
valandą, ir išlindęs keikėsi, 
kodėl liftas neveikia.

***
Skambutis trečią valandą 

nakties:
– Alio, ar čia gyvūnų 

gynimo draugija.
– Taip. Ir kas tave, ožy, 

nuskriaudė?
***
Valgiai, kuriuos gamina 

mano žmona, tiesiog 
tirpsta burnoje. Bet taip 
norėtųsi, kad ji prieš tai juos 
atšildytų...

***
Jei kaimynai iki trečios 

nakties jus linksmina garsia 
muzika, paskambinkite 
jiems ketvirtą ryto ir 
papasakokite jiems savo 
įspūdžius…

Ieškokite 
prekybos centruose!

AUGALAI

• Įvairių veislių bulves sodinimui. 
Galiu atvežti. Tel. 8 684 14 283. 
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Automatinę skalbimo mašiną 
Beko, 5 kg. Pandėlys. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 605 25 460.  
Rokiškis
• Šaldytuvą Standart. Aukštis 122 
cm. Pirktas maždaug prieš 2 metus. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 647 48 020. 
Rokiškis
• Mažai naudotą, garais valantį 
prietaisą - Clatronik DR 3536.  
Tel. 8 646 81 861. Rokiškis
• Skalbimo mašiną - 50 Eur, 

šaldytuvą Snaigė - 50 Eur, dujų 
balioną. Tel. 8 698 31 704.  
Rokiškis
• Karcher FC 5 grindų valymo 
įrenginį. Jis pašalina dulkes, 
smulkius trupinius ir naminių 
gyvūnų plaukus ir tuo pačiu 
valo grindis – iki pat pakraščių. 
Besisukantys voleliai yra nuolat 
šlapinami švariu vandeniu. Beveik 
naujas. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 627 05 835. Anykščiai

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Rūbelius vaikams. Kainų klausti. 
Tel. 8 646 02 038. Rokiškis
• Moteriškus kailinukus su 
gobtuvu. 40 - 42 dydis. Kaina 23 
Eur. Tel. 8 610 49 507. 

 Rokiškis
• Batelius. 38 dydis. Kaina 9 Eur. 
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Automobilinį CD grotuvą JVS 
KD-G821 MP3,USB,MOSFET 50-
4,WMA. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą Pioneer 
DEH-P5500MP. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Kompiuterines garso kolonėles 
Logitech. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 647 48 020. Rokiškis
• Palangę su kolonėlėmis, 
stiprintuvu, kondensatoriumi. 
Buvo įdėta į VW Golf 3. Palangės 
matmenys 1x0,55 m. Groja labai 

gerai. Kaina galutinė. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 692 83 961. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Motociklininko (motokroso) 
kelnes. 1.78 cm ūgiui, 95 kg 
svoriui, ir kitokius prekių likučius. 
Tel. 8 623 38 045.  
Rokiškis
• Mažai naudotą paspirtuką No 
Fear Fury Stunt Scooter black/red. 
Buvo pirktas naujas. Kaina 45 Eur. 
Tel. 8 682 42 134. Rokiškis


