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Vandalai nuniokojo riedlentininkų aikštelę L. Šepkos parke

Nusiaubta riedlentinin-
kų aikštelė Liongino Šepkos 
parke. Išardyta dalis tvoros: 
nuo stulpų nuplėštas tinklas, 
o iš jo čia pat sumeistrautas 
savadarbis hamakas. Kam 
tokį meistrauti, rizikuoti 
jame į tvoros vielas susiplė-
šyti drabužius, jei vos už ke-
lių žingsnių yra gražūs nauji, 

saugūs ir patogūs hamakai? 
Tarp vandalų būta tikrų sti-
pruolių: šiukšliadėžė išrauta, 
nors jos kojelės buvo įbeto-
nuotos. Nežinomi dekorato-
riai pagražino ir šalia augan-
tį batų medį: jei batus galima 
laikyti jo puošmenomis, tai 
dviračių batai – senos pa-
dangos – akivaizdžiai nedera 

prie pradinio sumanymo.

Riedlentininkų aikštelė tu-
rėjo tapti jaunimo traukos cen-
tru: prieš keletą metų ten pasta-
tytos jaunimo taip geidžiamos 
rampos, kiti įrenginiai. Tačiau 
ne visi riedlentininkai tą aikš-
telę mėgsta: ji gana atoki, tad 
žiūrovų, galinčių įvertinti va-
žiavimo įgūdžius ir triukus, 
ten nėra. Rampos pagražintos 
įvairiausiais užrašais, taip pat 

jais išpeckioti ir suoliukai.
Rokiškio miesto seniūnijos 

atstovas „Rokiškio Sirenai“ 
komentavo, kad ir Liongino 
Šepkos parkas, ir riedlentinin-
kų aikštelė jau ne kartą buvo 
vandalų taikiniu. Ir minėtasis 
vielinis hamakas jau kartą 
buvo išardytas. „Apie įvykį 
pranešime policijai, o aikštelę 
tvarkysimeׅ“, – sakė jis.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Kamajuose – namelis beglobėms katėms
Prieš gerą mėnesį buvo 

pastatytas pirmasis kačių 
namelis Rokiškyje. O dabar 
toks namukas pastatytas ir 
Kamajuose. Namelį sumeis-
travo Aušra Šimoliūnienė 
su vyru, į Kamajus atvežė 
gyvūnų globos organizacijos 
„Antras šansas“ savanoriai.

Kamajuose netrūksta 
gerų žmonių
Kamajų seniūnijos seniūnė 

Lina Zolubienė neslepia: be-
namių kačių miestelyje, nors 
ir ne itin daug, bet yra. Bet yra 
nemažai ir tų, kurie gaili iš-
mestų gyvūnų ir jais rūpinasi. 
Gražų pavyzdį rodo ir seniūni-
jos žmonės, įskaitant ir pačią 
seniūnę. Mat prie seniūnijos 
apsigyveno baikšti benamė 
katė. „Kasryt mus ši katytė 
pasitinka prie seniūnijos durų. 
Skardžiu miaukimu praneša, 
kad pasiilgo ir alkana. Miauk-
si tol, kol atrakiname duris, 
paimame maistelio. Bandėme 
ją jaukinti. Šiek tiek prisilei-

džia paglostoma, bet ant rankų 
nepaimsi, iš karto atsitraukia. 
Mūsų specialistai pagal brė-
žinius sumeistravo jai žiemai 
namuką“, – pasakojo seniū-
nė. Seniūnijos ir aplinkinių 
įstaigų darbuotojai gyvūno be 
maisto nepalieka net savaitga-
liais, yra sutarta, kas išeiginių 
metu maitina katę.

Tokių geraširdžių kačių 
mylėtojų Kamajuose yra 

daug: ir prie įmonių, ir prie įs-
taigų, ir parduotuvių vidiniuo-
se kiemuose padėti dubenėliai 
maisto benamiams gyvūnė-
liams.

Rasti vietą 
nebuvo sunku
Kačių nameliui vieta, pasak 

seniūnės, rasta nesunkiai. Tarp 
sandėliukų yra niša, kurioje – 
užuovėja. Tai ganėtinai uždara 

vieta, į kurią galės užsukti net 
baikščiausi gyvūnai. Būtent 
ten buvo pastatytas ir name-
liukas seniūnijos darbuotojų 
maitinamai katei. „Tas name-
lis kuklesnis, mažesnis, o šitas 
– net dviejų butų“, – šypsojosi 
seniūnė. Katės yra konserva-
tyvūs gyvūnai, todėl, pasak 
pašnekovės, ir katė į naująjį 
būstą žiūrėjo kiek įtariai, ta-
čiau, be abejonės, greitai pri-
pras. O ir daugiau kačių ateis 
ten prisiglausti nuo šalčio, lie-
taus ir sniego.

Kačių namelis, pasak se-
niūnės, yra puiki iniciatyva, 
už kurią kamajiškiai dėkingi 
„Antro šanso“ organizacijos 
savanoriams. Kartu tai ir pui-
kus pavyzdys, kaip bendruo-
meniškai galima pasirūpinti 
pačiais mažiausiais, kurie jau 
kartą patyrė žmogaus išdavys-
tę – dauguma kačių benamė-
mis tampa dėl to, kad kažkas 
jas išmetė iš namų.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Visuomenės sveikatos 
specialistai dirbo 
ir per šventes, 
jiems talkina kariai

Covid-19 epidemijos 
fronte kalėdinės ramybės 
nebuvo. Nuo gruodžio 
24-osios Rokiškio rajone 
registruotas 191 naujas 
šios ligos atvejis. Viso nuo 
epidemijos pradžios kovo 
mėn. jau susirgo 976 ra-
jono gyventojai.Tą „Ro-
kiškio Sirenai“ pranešė 
Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro Rokiškio 
skyriaus vyriausioji spe-
cialistė, laikinai vykdanti 
skyriaus vedėjo funkcijas, 
Daivutė Bulovienė.

Nuo šios ligos pasveiko 
350 rajono gyventojai, gy-
domi –594. Covid-19 jau 
nusinešė 12 rajono gyven-
tojų gyvybes, dar 20 asme-
nų mirė nuo kitų ligų, bet 
buvo užsikrėtę ir šia. 

Atsirado naujas ligos ži-
dynys Rokiškio rajono po-
licijos komisariate, daugėja 

sergančiųjų AB „Rokiškio 
Sūris“. Taip pat židiniai yra 
VšĮ Rokiškio rajono ir VšĮ 
Rokiškio psichiatrijos ligo-
ninės ir Rokiškio Šv. apaš-
talo evangelisto Mato para-
pijos senelių globos namai, 
„Rokiškio butų ūkis“, ants-
tolės I. Bakšienės kontora, 
mokykla-daželis „Ąžuo-
liukas“, Rokiškio pirminės 
asmens priežiūros centras.

Kyla elementarus klau-
simas: kaip nedidelis Na-
cionalinio visuomenės 
sveikatos centro Rokiškio 
skyriaus kolektyvas suge-
ba ištirti kasdien tiek naujų 
covid-19 atvejų? D. Bulo-
vienė paaiškino, kad sky-
riaus darbuotojams švenčių 
nebuvo, jie jas sutiko darbo 
vietose. Taip pat visuome-
nės sveikatos specialistams 
talkina ir kariai. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Degė namo stogas, ūkinis pastatas
Rajono ugniagesiams il-

gasis šventinis savaitgalis 
buvo darbingas.

Gruodžio 23 d., 22:25 val. 
gautas pranešimas, kad Pušy-
no g., Bajorų k. dega namo 
stogas.

Gruodžio 26 d., 03:45 val. 
gautas pranešimas, kad Sta-
siūnų g., Obelių mstl. dega 
ūkinis pastatas.

Gruodžio 28 d., 00:15 val. 

gautas pranešimas, kad Kau-
no g., Rokiškyje dega dūm-
traukis.

Gruodžio 28 d., 00:22 val. 
gautas pranešimas, kad Da-
riaus ir Girėno g., Rokiškyje 
dega dūmtraukis.

Priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo 

departamento
Rokiškio priešgaisrinės

gelbėjimo tarnybos
inform.

Prisivažinėjo
Gruodžio 26 d., apie 21.10 val. Rokiškio r., Junokų k., ne-

blaivus (1,95 prom.), neturėdamas teisės vairuoti vyras (gim. 
1981 m.) vairavo automobili „Opel“.

Panevėžio VPK inform.

Kačių namelį sumeistravęs auksarankis įsiamžino su savuoju kūriniu.

Ekstremalių situacijų komsijos vadovas: pinigų į orą nešaudysime
Vos dvi dienos beliko iki 

Naujųjų. Jų sutiktuvės Ro-
kiškyje šiemet bus kitokios: 
be savivaldybės fejerver-
kų, koncertų ir kitų tradi-
cininių elementų. Tačiau 
rajonas, nors 2021-uosius 
pasitiks ne su trenksmu, 
bet su šiokiomis tokiomis 
viltimis: jau paskiepyti nuo 
covid-19 pirmieji medikai, 
ir laukiama didesnių vakci-
nos siuntų. Pamažu gausėja 
pasveikusių medikų gretos. 
Apie tai, kaip Rokiškis su-
tiks 2021-uosius, „Rokiš-
kio Sirena“ kalbino rajono 
savivaldybės Ekstremalių 
situacijų komisijos vadovą 
Andrių Burnicką.

www.rokiskiosirena.lt
Būriuotis viešose vietose
neleis
Per daugelį metų susifor-

mavo tradicija rokiškėnams 
Naujuosius sutikti Nepriklau-
somybės aikštėje. Nors joje 
paprastai didesni renginiai 
Naujųjų naktį nevykdavo, 
tačiau savivaldybė skirdavo 
lėšų naujametiniam fejerver-
kui, grodavo muzika.

Šiemet tokių linksmybių, 
pasak rajono savivaldybės 
Ekstremalių situacijų komi-
sijos vadovo, nebus. „Rajo-
ne daugėja covid-19 atvejų, 
tad didelio džiaugsmo, kurį 
reiktų išreikšti fejerverkais 
ir linksmybėmis, nematome. 
O ir pinigų į orą šaudyti ne-

norime: yra svarbesnių darbų 
ir pirkinių“, – kalbėjo A. Bur-
nickas.

Toks požūris susijęs ir su 
kitais svarbiais akcentais: pir-
miausia, jei būtų šaudomi fe-
jerverkai, Nepriklausomybės 
ar kita aikštė taptų žmonių 
traukos centru. O to šiuo ka-
rantino metu negalima leisti. 
Taigi, nebus jokių saliutų sa-
vivaldybės lėšomis. 

O ir tie, kurie nuspręs pa-
leisti į orą savo įsigytus fejer-
verkus, aikštėse ir kitose vie-
šose vietose to daryti negalės.

A. Burnickas neslėpė: pa-
sitarta su rajono policijos pa-
reigūnais ir jie Naujųjų naktį 
patruliuos Nepriklausomybės 

aikštėje, jos prieigose, kad 
žmonės nesibūriuotų. 

Įsigytus savo fejerverkus 
rokiškėnai prieš pat vidurnaktį 
šaudyti, žinoma, galės. Būtina 
sąlyga: likti savo kiemuose, 
nesibūriuoti. Ir kalbos nėra 
apie kaimynų vaišinimą, svei-
kinimus. „Fejerverkus šaudyti 
ir jais grožėtis bus galima tik 
savo kiemuose“, – akcentavo 
Ekstremalių situacijų komisi-
jos vadovas. 

Šventes sutiks 
be koncertų
Naujųjų sutiktuvės anks-

čiau buvo neįsivaizduoja-
mos be Senųjų metų palydų 
koncerto Rokiškio krašto 

muziejuje, spektaklių ir kitų 
renginių. Šiemet, pasak A. 
Burnicko, šventė bus sutikta 
ramiai: jokie, net virtualūs, 
koncertai, kiti renginiai.

„Galbūt kitus metus sutik-
sime kur kas smagiau. Galbūt 
turėsime su kuo vieni kitus pa-
sveikinti ir pasidžiaugti. Gal 
kitais metais, jei situacija leis, 
rokiškėnai galės pasigrožėti 
ir fejerverkais miesto centre. 
O dabar – negalima“, – sakė 
pašnekovas.

Judėjimo ribojimai – 
lieka
Rajono savivaldybės Eks-

tremalių situacijų komisijos 
vadovas akcentavo: judėjimo 

ribojimai ir kitos specialiosios 
priemonės lieka. Taigi, ban-
dymų linksmai švęsti draugų 
kompanijoje planuotis nepa-
tariama. Dirbantieji turės pa-
sirūpinti dokumentais, įrodan-
čiais būtinybę važiuoti, lieka 
visi apribojimai, kurie buvo 
per Kalėdas. 

Viltingas ženklas – 
laukiama didelė
vakcinos siunta
Visgi sutinkant 2021-uo-

sius yra ir viltingų ženklų. Pir-
miausia, Rokiškį jau pasiekė 
pirmosios covid-19 vakcinos 
siunta. Ja paskiepyti 15 me-
dikų. 

Į 5 p.
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Karantino šv. Kalėdos: kontrastai bažnyčioje ir tuščios miesto gatvės
Šių metų Kalėdų nakties 

šv. Mišios buvo labai ryš-
kus kontrastas, lyginant su 
praėjusiomis: pernai Rokiš-
kio šv. apaštalo evangelisto 
Mato bažnyčia buvo sau-
sakimša tikinčiųjų ir dar 
maždaug antra tiek būria-
vosi lauke. Šiemet Kalėdų 
stebuklą pasitikome tuščio-
je aidžioje bažnyčioje. Per-
nai joje buvo Rokiškį visoje 
šalyje išgarsinusi prakar-
tėlė iš smėlio. Šiemet vietoj 
prakartėlės – išmaniai iš 
duonos išpjaustyta kūdikė-
lio Jėzaus skulptūra prie 
altoriaus. Yra ir prakartėlė, 
ją sukūrė Bajorų kaimo ti-
kintieji. Tik ji dėl karantino 
suvaržymų negali atkeliauti 
į bažnyčią. O ir džiaugtis ja 
kol kas nėra kam: bažnyčia 
atvira tik tikintiesiems, ku-
rie iš anksto susitarę atėjo 
atlikti išpažinties, priimti 
Komunijos. Dalyvauti šv. 
Mišiose tikintieji gali tik 
nuotoliniu būdu. 

Kontrastai itin jaučiami
Kalėdų nakties šv. Mišios 

– vienos laukiamiausių. Ti-
kintieji kasmet į jas ateidavo 
gausiai, ištisomis šeimomis. 
Todėl bažnyčia visuomet bū-
davo sausakimša. Pernai ti-
kinčiųjų dėmesys buvo ypač 
juntamas dar ir dėl to, kad 
visiems rūpėjo pamatyti Ro-
kiškį visoje Lietuvoje išgar-
sinusią prakartėlę iš smėlio. 
Išmaniai sukurta, ji tapo tarsi 
šių metų pranašu: kai akyse 
it smėlis tarp pirštų ėmė by-
rėti mums įprastas gyveni-
mas. Šiemet bažnyčioje nėra 
ir prakartėlės. Ją sukūrė Ba-
jorų talentingosios moterys 
parapijietės: Dalia, Nijolė, 
Nadiežda, Virginija... Tačiau 
dėl karantino suvaržymų pra-
kartėlė negali pasiekti bažny-
čios...

Jei pernai Kalėdų nakties 

šv. Mišiose giedojo gausus 
Rokiškio jaunųjų talentų cho-
ras, skambėjo giesmės, pri-
tariant gitaroms ir būgnams, 
tai šiemetinės Kalėdos buvo 
visiškai kitokios: giedojo 
daugelio šių jaunųjų talen-
tų ugdytoja mokytoja Reda 
Kazlauskienė.

Jei pernai prie bažnyčios 
plūdo ištisas srautas mašinų ir 
pėsčiųjų, tai šiemet iki Kalė-
dų nakties šv. Mišių likus vos 
pusvalandžiui, Nepriklau-
somybės aikštėje sutikome 
vienintelę šeimą, besigėrinčią 
prakartėle. O ir kur visiems 
skubėti? Šalies bažnyčiose 
nevyksta viešos pamaldos. 
Tad, kaip juokavo Rokiškio 
dekanato dekanas klebonas 
Eimantas Novikas, tiem, ku-
rie atėjo į Piemenėlių Mišias, 
teko pabučiuoti bažnyčios 
duris... Ir ne tik Rokiškio baž-
nyčia tuščia. Lygiai taip pat, 
skambant vienišos giedotojos 
balsui, tuščioje aidžioje Vil-
niaus arkikatedroje Lietuvos 
katalikų bažnyčios hierarchai 
sveikino gimusį Viešpatį.

Ir tikintiesiems šis metas 
sunkus: daugelis Kristaus 
gimimo šventę sutiko be arti-

mųjų, neturėdami su kuo pa-
sidalinti Kalėdaitį...

Apie svarbiausius 
dalykus
Dekano E. Noviko pa-

mokslas nebuvo šventinis. 
Jis kalbėjo apie tai, kad pas-
tarąsias tris savaites bažny-
čia išgyvena liūdesio metą. 
Mat šv. Mišios aukojamos 
tik laidotuvių proga, pačia 
liūdniausia intencija – už mi-
rusiuosius. Dekanas akcen-
tavo, kad šiandien mąstome 
apie likusius artimuosius, 
apie tai, ko netenkame. Ir 
Kalėdų nakties istorija kaip 
niekad aktuali dabar. Juk 
Šventoji šeima į Betliejų 
keliavo atlikti paprasto for-
malumo: užsirašyti, papras-
tai kalbant, užsiregistruoti, 
deklaruoti, kad tokie yra. Ir 
mes, nors ir apriboti karan-
tino suvaržymų, esame ke-
lionėje, keliaujame.  Kad ir 
dėl įvairiausių priežasčių: ar 
atlikti formalumų, ar įsigyti 
kokią smulkmeną. Bet kelio-
nėje nutinka ypatingas įvy-
kis. Ir Kristus atėjo nelaiku, 
ne vietoje. „Bet būtent taip 
ir nutinka patys didžiausi 

dalykai. Bet mes juos linkę 
nurašyti kam? Likimui, sė-
kmei, burtams. Bet nutinka 
patys įstabiausi, svarbiausi 
dalykai. Ne mūsų dėka, o 
Dievo dėka. Jis leidžia vi-
siems tiems įvykiams atsitik-
ti mūsų ir kitų žmonių gyve-
nime“, – kalbėjo dekanas.

Dvasininkas akcentavo 
dažniausiai šv. Rašte minimą 
žodį – „Nebijokite“. „Mes 
norime, kad pasaulis nustotų 
mus jaudinęs. Mes norime, 
kad žmonės nebijotų, nepasi-
mestų, bet eitų ir atrastų tai, 
kas yra brangiausia“, – linkė-
jo jis.

Buvo paliesta ir jautri tema 
– dovanos. Kiekvienas jų lau-
kia: ar kažkieno savo ranko-
mis sukurtų, ar įsigytų, gal ir 
nieko nepadovanos? Laukti 
yra žmogiška. 

„Padovanokim šiandien 
dėžutes su tikėjimu, dovano-
kime dėžutes, pilnas vilties. 
Dovanokime pilnas dėžes 
meilės. Pasiųskime ne mate-
rialiu, dvasiniu būdu“, – sakė 
dekanas. Jis linkėjo Dievo 
šviesos, kad kiekvienas su-
gebėtume Jį atpažinti savo 
kelyje...

Virtuali
maldos žvakelė 
ir kitos naujovės
Dekanas E. Novikas pri-

statė šių dienų naujovę: vir-
tualią maldos žvakelę para-
pijos tinklalapyje. Mat kol 
kas gyvai uždegti žvakelę 
bažnyčioje negalima. O štai 
virtualią žvakutę uždegti yra 
paprasta: tereikia į parapi-
jos sąskaitą pervesti auką 
ir parašyti, kokia intencija 
meldžiamasi. Virtualių žva-
kučų uždegta jau nemažai: 
populiariausios intencijos – 
už sergančiuosius covid-19, 
prašoma stiprybės, dėkojama 
geradariams.

Kadangi karantino metu 
nevyksta viešos pamaldos, 
dėl dvasinių patarnavimų ti-
kintieji gali susitarti su savo 
parapijos dvasininku telefo-
nu ar elektroniniu paštu.

Kalėdų rytą – 
raginimas saugoti 
save ir kitus
Kalėdų ryto šv. Mišiose 

buvo perskaitytas Panevėžio 
vyskupo Lino Vodopjanovo 
OFM laiškas. O dekanas E. 
Novikas akcentavo žmogaus 

ir Dievo bendrystę. Simbolinis 
to pavyzdys – prie altoriaus 
padėta iš duonos išskaptuo-
ta Kūdikėlio Jėzaus figūrėlė. 
„Pagal seną tradiciją yra tam, 
kad Kristus mus pamaitintų, 
sustiprintų. Nuo altoriaus mes 
gauname pagrindinį maistą 
– Jėzų – savo gyvenimui“, – 
sakė dvasininkas. Ir linkėjo 
nuoširdaus tikėjimo.

Dekanas dar kartą ragino 
visus būti atsakingais už žmo-
nių gyvybę, elgtis atsakingai, 
likti namuose. O juose ne tik 
būti, valgyti, bet ir karantino 
laiką praleisti tobulinti save: 
mokytis, dalyvauti virtualiuo-
se renginiuose, tame tarpe ir 
katalikiškuose.

Miestelėnai, regis, išgirdo 
dvasininko kreipimąsi likti 
namuose: Kalėdų dieną Ro-
kiškyje gatvės buvo apytuštės.

Beje, išspręstas ir daug 
aistrų kėlęs miesto prakartė-
lės klausimas. Kaip ir dera, 
Kūčių vakarą joje jau stovė-
jo ir Švč. Mergelė Marija su 
kūdikiu. Tad dabar jau visi 
norintieji gali pamatyti visą 
prakartėlę.

Lina DŪDAITĖ–
KRALIKIENĖ

Juodupės parapijos klebonas Aivaras Kecorius linkėjo pajusti tikrąją Kalėdų prasmę
Gruodžio 26-ąją Katalikų 

bažnyčia švenčia ne tik an-
trąją šv. Kalėdų dieną, bet ir 
pirmojo kankinio – Kristaus 
mokinio šv. Stepono – dieną. 
Šią dieną „Rokiškio Sirena“ 
šv. Mišias transliavo iš Juodu-
pės Švč. Aušros vartų Dievo 
Motinos bažnyčios. Jas auko-
jo klebonas Aivaras Kecorius.

Juodupės bažnyčioje, kaip ir  
visos Lietuvos bažnyčiose, ma-
žiausiai iki sausio 3-osios ne-
vyksta viešos pamaldos. Tačiau 
net ir tuomet, kai bažnyčios 
durys uždarytos, Kalėdų lauki-
mo nuotaika juntama: prie alto-
riaus – kukli, tačiau labai daili 
prakartėlė, papuošta eglutė. Tai 
– vilties, kad ilgainiui pasikeis į 
gerą karantino situacija ir ši ne-
didelė jauki bažnyčia vėl atvers 
duris tikintiesiems, ženklai.

Savo pamoksle kunigas A. 
Kecorius kalbėjo apie šių dienų 
aktualijas. Daugelis jautriai iš-
gyveno neįprastas, apribojimų 
ir suvaržymų Kalėdas. Tačiau 
tai yra proga apmąstyti tikrąją 
Kalėdų prasmę: Dievo atėjimą 

į žmoniją, jo norą ir troškimą 
ateiti pas žmones. Tam, kad iš-
gelbėtų, išvaduotų, išganytų. „Ir 
įvairūs iššūkiai, sunkumai, kaip 
antai pandemija, sakyčiau, yra 
galimybė kiekvienam iš mūsų 
savęs paklausti ir apmąstyti, 

kodėl ateina Išganytojas. Kodėl 
Dievui taip brangus žmogus, 
kad jis siunčia į šią žemę savo 
vienatinį sūnų, kuris tampa žmo-
gumi. Būtent, dėl nuodėmės pa-
liestos širdies, kaltės, dėl mirties, 
dėl ligų, ar kitų iššūkių ar sunku-

mų Dievas ateina pas žmogų“, – 
kalbėjo dvasininkas. 

Jis pabrėžė, kad prakartėlėje 
gulintis Kūdikis, Jėzus, Emanu-
elis, kurio vardas reiškia „Dievas 
su mumis“, yra ženklas, kad bū-
tent dėl nelaimių Dievas ateina 
pas žmones, ir jis visada yra arti. 

Dvasininkas pabrėžė, kad 
Bažnyčia antrąją Kalėdų dieną 
mini šv. Steponą, kankinį, vieną 
pirmųjų Jėzaus mokinių, sekėjų. 
„Šv. Steponas savo gyvenimu ir 
tikėjimu kreipia žiūrėti į prakar-
tėlę, į ženklą, skirtą mums. Ne-
sustoti ties tuo ženklu, o ieškoti, 
ką jis slepia, kur veda“, – sakė 
kunigas A. Kecorius. Jis kalbėjo 
apie tai, kad žmogus, tikintis, pil-
nas malonės ir galios, patinka ne 
visiems. Ne kiekvienam patinka 
kito žmogaus šviesa, šv. Dvasios 
veikimas.Tą liudija ir šv. Stepo-
no kankinystė. Galia ir malonė 

ateina iš Dangaus, kad bendrystė 
su Viešpačiu to pripildo žmogų. 
Žmogas širdyje vyksta giliausi 
pasikeitimai, apsisprendimai, po 
to seka elgesys, liudijimas.  Dva-
sininkas palietė ir krikščioniškų-
jų vertybių aktualumą: mokėti 
atleisti, susitaikyti, dovanoti. Tą 
padaryti labai nelengva. Kaip ir 
pasitikėti Aukščiausiuoju. Užgi-
męs Jėzus rodo kelią prie Kry-
žiaus, prie atpirkimo, sutaikymo, 
apvalymo, širdies išgryninimo. 
Dievas ateina dėl kiekvieno 
išganymo, dėl kiekvieno gyve-
nimo. Ir reikia tiek nedaug - tik 
jį pasitikti“, – sakė dvasininkas. 
Jis linkėjo kievienam žengti tą 
žingsnį ir kitiems tapti ženklu 
To, kuris sustiprina ir ramina net 
sunkiausiuose gyvenimo eta-
puose.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ 
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Kalėdinis Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo OFM sveikinimas
Prieš daugiau nei du tūks-

tančius metų, pirmosios Kalė-
dos Betliejuje taip pat nebuvo 
įprastos. Evangelijoje pagal 
Luką skaitome: „Jiems tenai 
esant, prisiartino metas gim-
dyti, ir ji [Marija] pagimdė 
savo pirmgimį sūnų, suvystė 
jį vystyklais ir paguldė ėdžio-
se, nes jiems nebuvo vietos 
užeigoje“ Lk 2, 6-7. Ėdžios 
išduoda, kad neradus vietos 
užeigoje ar kituose namuo-
se, Dievo Sūnus gimsta kaip 
žmogus ne kur kitur, o tvarte. 
Su šiandienio žmogaus jau-
trumu galime tik įsivaizduoti, 
kokios buvo aplinkybės: higi-
ena, kvapas, šaltis, gimdymo 
skausmai, tamsa…

Pirmosiose Kalėdose ne-
buvo nei Kalėdų eglutės, 
nei Kalėdų senelio, nei įvai-
riaspalvių lempučių ir žais-
liukų, nei balta staltiese ap-
kloto ir įvairiausiais valgiais 
nukrauto stalo. Nebuvo nei 
Jėzaus senelių, Joakimo ir 
Onos, nebuvo dėdžių ar tetų, 
pusbrolių ar pusseserių, netgi 
kaimynų. Pirmąsias Kalėdas 
Jėzus, Marija ir Juozapas – 
Šventoji Šeima šventė vieni, 
apsupti tik naminių gyvulių: 
jaučio, asilo, ir, reik manyt, 
kelių vištų ar žąsų būrio. Vė-
liau prie jų prisijungė Die-
vo angelai, netoliese bandą 
ganę piemenėliai ir jų avys.

Šie metai mus visus ir pa-
saulį suvienijo netikėtu būdu. 
Pandemijos sukeltas egzis-
tencinis nerimas neaplenkė 
nei vieno iš mūsų. Viruso 
grėsmė verčia susimąstyti 
apie gyvenimo prasmę ir tra-
pumą, apie visuomenės soli-
darumo ir savitarpio pagal-
bos reikšmę. Negalime slėpti 
– asmeniškai kiekvienam tai 

Brangūs broliai ir seserys,
sunkus laikas. Jaučiamės ne-
saugūs, persekioja nerimas 
dėl ateities, dažnas išgyve-
na bendrystės stoką. Tačiau, 
kaip žmonijos istorinė patir-
tis rodo, kiekvienoje krizėje 
slypi ir naujų galimybių atra-
dimas. Iššūkiai ir išbandymai 
tarsi pabudina žmonių jėgas, 
protus ir kūrybiškumą naujai 
pažvelgti į mūsų tikrovę. Pas-
tarieji metai tapo mokykla ir 
jauniems, ir vyresniems: at-
radome virtualaus mokymosi 
bei komunikacijos galimybių, 
patyrėme nuotolinį darbą, 
pravėrėme elektroninių par-
duotuvių duris, o svarbiausia 
– šis laikas tapo proga la-
vinti mūsų gebėjimą atjausti 
ir padėti vieni kitiems. Dar 
geriau suvokėme, kad esame 
viena žmonių šeima. Tikime, 
kad pasaulį šios pamokos tei-
giamai veiks ir įveikus pan-
demiją.

Atrodo, kad šiais, visuoti-
nės pandemijos metais, pa-
saulis vėl gauna progą išgy-
venti pirmųjų Kalėdų patirtį. 
Suvaržytas judėjimas tarp 
giminių, draugų ir kaimynų, 
nespėtos laiku įsigyti ar at-
keliauti kalėdinės dekoraci-
jos ir dovanos, vienišumas ir 
liūdesys, kad neskanausime 
močiutės paruoštos firminės 
mišrainės ar kito skanumyno, 
neišgirsime senelio pokštų ir 
kalbų apie politiką bei spor-
tą, o kur dar visi tie, kurie šių 
metų Kalėdas ir Naujuosius 
Metus ligoninėse sutiks kaip 
pacientai, gydytojai ar slau-
gytojai, be galimybės būti ap-
lankyti ir pastiprinti artimųjų 
betarpiško dėmesio…

Tikrai, šių metų Kalėdos 
bus kitokios, bet nebūtinai 
prastos ar blogos. Atsiminę 

pirmųjų Kalėdų Betliejuje pa-
prastumą ir kuklumą, turime 
progą ir mes, kai ką, tam tikru 
pertekliumi paženklintose šių 
laikų Kalėdose, supaprastinti 
ir išgyventi kukliau. Švęsi-
me šeimos namų aplinkoje, 
kuriuos Lietuvoje dauguma 
turime, nes pas mus nevyksta 
karas, gamtos stichijų siautė-
jimas ar kiti neramumai. Tai-
gi, artimoje, pačių saviausių 
aplinkoje, neskubėdami pa-
bėgti į individualią išmanaus 
telefono, planšetės, kompiu-
terio ar televizoriaus erdvę, 
ieškokime būdų vėl būti kartu. 
Būti kartu valgant, būti kartu 
žaidžiant stalo ar kitokius žai-
dimus, būti kartu žiūrint sma-
gų kalėdinį filmą, būti kartu 
meldžiantis, stebėti Bernelių 
Šv. Mišias.

Labai svarbu nepamiršti 
bendros maldos, nes ji ge-
riausiai, daug geriau negu 
4G ar 5G ryšys, sujungia 
mums su tais, kurie brangūs 
ir mieli mūsų širdžiai, kuriuos 
mylime ir jaučiame, kad esa-
me jų mylimi. Malda sujun-
gia mus su Dievu, vienus su 
kitais, gyvais ir mirusiais, 
sergančiais, senstančiais, 
toli esančiais, galiausiai, 
sujungia su savimi pačiais, 

neleidžia įsigalėti baimei ir 
beviltiškumui. Kalėdose labai 
svarbi bendra malda, giesmė, 
uždegtos žvakelės šviesa ir 
prakartėlė -Betliejus, geriau-
siai, pačių pasigamintas ar 
apipavidalintas, kuriame at-
pažįstame ir priimame tikrąjį 
Kalėdų Stebuklą – žmogumi 
dėl mūsų gimusį Dievo Sūnų 
Jėzų Kristų!

Žmogumi tapęs Dievas, 
Jėzus, ir yra pats tikriausias 
kalėdinių švenčių Stebuklas 
ir Dovana. Dievo Dovana 
visam pasauliui, taip dažnai 
varginamam įvairiausių juo-
dulių, skausmų, ligų, karų, 
konfliktų, krizių ir kitokių 
mūsų žmogiškąjį ribotumą 
primenančių išmėginimų. 
Išgyventi tikrą šv. Kalėdų 
džiaugsmą – tai atpažinti 
Dievo gailestingosios meilės 
dovaną Jėzuje ir ją su nuo-
širdžiu dėkingumu ir kuklu-
mu priimti. Tikrai mylintiems 
ir mylimiems, nereikia nei 
brangių dovanų, nei tūks-
tančių lempučių, nei trankių 
fejerverkų, užtenka žinojimo, 
kad mylintiems Dievo meile, 
ji yra amžina, ir, kad niekas 
negali nuo jos atstumti. Apaš-
talas Paulius primena: „Kas 
gi mus atskirs nuo Kristaus 

meilės? Ar vargas? ar pries-
pauda? ar persekiojimas? 
ar badas? ar nuogumas? ar 
pavojus? ar kalavijas? <…> 
Tačiau visa mes lengvai nu-
galime per tą, kuris mus pa-
milo. <…> ir niekas negalės 
mūsų atskirti nuo Dievo mei-
lės, kuri yra mūsų Viešpatyje 
Kristuje Jėzuje“ (plg. Rom 8, 
35-39).

Šiandienos pasaulis, ypač 
ištikus globalinei pandemijai, 
laiko tarpusavio pagalbos 
egzaminą. Ištikę sunkumai, 
socialinė atskirtis ir susiprie-
šinimai turi būti įveikiami 
tiesiant tiltus tarp skirtingų 
socialinių grupių, gerbiant 
skirtingai mąstančius, ieš-
kant būdų, kad kiekvienas 
žmogus, o ypač silpniausi at-
rastų savo vietą visuomenėje 
bei prisidėtų prie valstybės 
stiprinimo. Čia labai svarbi 
yra pagalbos, dosnios širdies, 
atidos kitam žmogui kultūra. 
Prie jos kūrimo prisideda tie, 
kurie gerbia kitų įsitikinimus, 
įsiklauso vieni į kitų argu-
mentus, gerbia teisę pasakyti 
savo nuomonę. Bažnyčia siū-
lo savo pagalbą stiprindama 
piliečių moralinius gebėjimus 
per pagarbą Dievui ir kitam 
žmogui bei kviečia dosniai 
prisidėti kuriant pilietinę vi-
suomenę. Ji jaučia pareigą ir 
atsakomybę tarti žodį svar-
biais moraliniais klausimais 
ir viliasi, kad tokiu būdu tvir-
tina demokratinės visuome-
nės pagrindus bei prisideda 
prie meilės civilizacijos kū-
rimo. Ji tiki, kad toliau tęsia 
žmonijos istorijoje Kalėdų 
įvykio įkūnijimą šiandienos 
žmonių širdyse ir kultūroje. 
Ji meldžia, kad Dievas, kuris 
„taip pamilo pasaulį, jog ati-
davė savo viengimį Sūnų“ (Jn 
3, 16), ir toliau globotų šian-

dienos žmones, dovanodamas 
jiems drąsą kurti bendrystę, 
neblėstančią viltį gyventi ir 
džiaugsmą tarnauti vieni ki-
tiems.

Būtent tokia Meilė, kurios 
gimimą, atėjimą į šį pasaulį 
švenčiame Kalėdose ir yra 
svarbiausias ir didžiausias 
Stebuklas bei Dovana, kurios 
galime tikėtis ir linkėti patirti 
vienas kitam, nepaisant atstu-
mų ir įvairiausių suvaržymų, 
kuriuos tenka išgyventi.

Pirmosiose Kalėdose Be-
tliejuje, nepaisant visų aukš-
čiau minėtų aplinkybių, buvo 
džiaugiamasi ir švenčiama. 
Pasirodo, tikrai meilei priim-
ti ir dalintis reikia ne tiek jau 
daug – geros valios kitiems 
kupinos širdies ir akių, tokių 
kaip Motinos Marijos, globė-
jo Juozapo, piemenėlių, an-
gelų ir mūsų.

„Garbė Dievui aukšybėse, 
o žemėje ramybė geros valios 
Jo mylimiems žmonėms!”

„O, Kūdikėli, pasirinkęs 
ėdžias kaip lopšį;

o, visatos Kūrėjau, kuris 
atsisakei dieviškosios garbės;

o, mūsų Atpirkėjau, pa-
aukojęs savo pažeidžiamą 
kūną, kaip žmonijos atpirki-
mo auką!

Tegul Tavo gimimo spinde-
sys apšviečia pasaulį, sken-
dintį naktyje.

Ir tegul Tavo meilės žinia 
savo galybe sutriuškina iš-
puikusius piktojo kėslus“

(Iš šventojo Jono Pauliaus 
II pamokslo 2003 m. gruo-
džio 24 d.)

Palaimingų, Dievo ir arti-
mo meilės kupinų šv. Kalėdų 
ir viltingų Naujųjų 2021-ųjų 
Viešpaties metų!

+ Linas Vodopjanovas,
 OFM

Panevėžio vyskupas

Grąžintos pakuotės padėjo pagražinti Sartų regioninį parką
Sartų regioninis parkas 

2021 metus pasitinka pagra-
žėjęs – lėšos už gyventojų 
paaukotas vienkartines už-
stato pakuotes tapo gerais 
darbais: sutvarkyta Brade-
sių ąžuolo aplinka, iškelti 
inkilai pelėdoms. Paaukotas 
pakuotes finansine parama 
parko direkcijai pavertė VšĮ 
„Užstato sistemos adminis-
tratorius“ (USAD).

„Užstato pakuotes grąži-
nantys Lietuvos gyventojai 
palaiko tvarią žiedinę ekono-
miką, kai panaudotas daiktas 
yra perdirbamas, o ne išme-
tamas. Perdirbtas metalas, sti-
klas, PET plastikas vėl tampa 
naujomis pakuotėmis – taip 
apsaugoma gamta ir taupomi 
ištekliai.

O paaukotos pakuotės ku-
ria dar didesnius pokyčius, 
kuriuos jau dabar gali matyti 
kiekvienas gamtos mylėtojas, 
atvykęs į Sartų regioninį par-

ką“, – teigia USAD vadovas 
Gintaras Varnas.

Aukoti pakuotes USAD 
kvietė vasarą vykusių ren-
ginių dalyvius. Iniciatyvą 
palaikę gyventojai iš įvairių 
Lietuvos vietų įrodė, kad yra 
neabejingi aplinkosaugos pro-
blemoms, nori prisidėti prie 
gamtos išsaugojimo ir suvokia 
gerų kasdienių įpročių įtaką 
visos planetos ateičiai. Žmo-

nės surinko ir paaukojo tūks-
tančius panaudotų vienkarti-
nių pakuočių.

Dalis už paaukotą užsta-
tą sukauptų lėšų buvo skirtos 
aplinkai prie šimtamečio Bra-
desių ąžuolo (Rokiškio raj.) 
sutvarkyti. Į Lietuvos gamtos 
paveldo objektų sąrašą įtraukto 
ąžuolo kamieno apimtis siekia 
per 6 metrus, o aukštis – maž-
daug 29 metrai.

Jis yra vienas iš populiaraus 
dviračių tako „Tarp Zalvio ir 
Zalvės“ maršruto objektų. Už 
žmonių skirtas lėšas įspūdin-
gas galiūnas buvo aptvertas 
nauja tvora, pastatytas suo-
liukas lankytojams, kad jiems 
būtų patogu sustoti pailsėti ir 
pasigėrėti medžio didybe.

Kita paaukotų lėšų virto pe-
lėdų namais – meistrai paga-
mino specialius inkilus, skirtus 

šiems saugomiems paukščiams. 
Inkilai iškelti Antazavės šile.

„Natūrali gamta yra di-
džiausias Lietuvos turtas. 
Gamtos apsauga prasideda dar 
žmogaus namuose, kai jis są-
moningai ir atsakingai pasve-
ria savo sprendimus – rūšiuo-
ja, grąžina tuščias pakuotes 
perdirbimui ar žiemą kieme 
pastato lesyklėlę.

Mūsų ir kitiems regioni-
niams parkams kiekvieno 
žmogaus parama yra labai 
svarbi ir reikalinga. Džiaugia-
mės, kad tuščios pakuotės gali 
virsti gerais darbais“, – sako 
Sartų ir Gražutės regioninių 
parkų direkcijos direktorius 
Saulius Mažiulis.

Nuo pat užstato sistemos 
starto USAD aktyviai daly-
vauja įvairiuose renginiuose ir 
šventėse, kurių metu lankyto-
jus skatina atkreipti dėmesį į 
užstato sistemos naudą ir gali-
mybę prisidėti prie visai Lietu-
vai svarbių iniciatyvų.

Už paaukotas užstatines 
pakuotes surinktos lėšos jau 
buvo skirtos Pajūrio regioni-
niam parkui, Lietuvos aklųjų ir 
silpnaregių medikų draugijai, 
Gyvūnų globos organizaci-
jai „Lesė“, Tautmilės gyvūnų 
prieglaudėlei.

Šiemet galimybę prisidėti 
prie paramos Sartų regioni-
niam parkui USAD suteikė 
Laisvės pikniko dalyviams 
Tauragėje, Marijampolėje, 
Utenoje ir Alytuje, taip pat – 
Vilniaus maratono bėgikams 
ir žiūrovams, kurie per renginį 
išgėrė tūkstančius vandens ir 
gaiviųjų gėrimų buteliukų.

„Grąžinti verta“ palapinė 
renginiuose kvietė žmones pra-
mogauti ir smagiai kartu dary-
ti gerus darbus metant tuščias 
pakuotes į tam skirtą taromatą 
taip savo užstatą už pakuotes 
skirdami Sartų regioninio par-
ko atnaujinimui.

„Rokiškio Sirenos“
inform.
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ATVIRASIS DARBAS SU JAUNIMU  2020 M. ROKIŠKYJE

Rokiškio jaunimo centras nuo 2008 m. spalio mėn. 
vykdo atvirąjį darbą su jaunimu. Jaunimo reikalų de-
partamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos 2020 m. Rokiškio jaunimo centro atvirojo 
darbo su jaunimu veiklos projektui skyrė 16 000 Eur. 
Gautos lėšos panaudotos metodininko atvirajam 
darbui su jaunimu užmokesčiui 6820 Eur., projekto 
buhalterės užmokesčiui 1200 Eur, prekių ir paslaugų 
naudojimui – 7980 Eur. 

Per  2020 metus veiklose dalyvavo  195 unikalūs 
jaunuoliai. Kiekvieną dieną jaunuoliai turėjo atvirą 
erdvę bendravimui, žaidimams, pokalbiams, disku-
sijoms. Be atvirų vakarų, jaunimas įsitraukė į veiklas 
už jaunimo centro ribų. 

Veiklos 
už jaunimo centro
ribų...
Jaunuoliai inicijavo ak-

ciją Laisvės gynėjų dienai 
paminėti ir pagamino popie-
rinių neužmirštuolių, kurias 
susmaigstė prie Nepriklau-
somybės paminklo. Vasario 
mėnesį savanoriai suorgani-
zavo Užgavėnes, kepė blynus, 
varė žiemą iš kiemo. Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo 
30-ečiui paminėti jaunimo 
centre vyko stalo teniso ir 
Pulo turnyras. Du jaunuoliai 
dalyvavo Žiobiškio kaimo 
bendruomenės organizuotose 
orientacinėse varžybose. Mi-
nint Pasaulinę dviračių dieną, 
grupė jaunuolių dviračiais 
įveikė maršrutą Rokiškis- 
Iciūnai, apsilankė unikalioje 
Jono ir Birutės Baltakių sody-
boje. Valstybės dienai paminė-
ti jaunimas inicijavo tinklinio 
varžybas Velykalnyje. Liepos 
mėnesį  jaunimo centro lan-
kytojai vyko į ekskursiją po 
Trakus ir Vilnių. Trakų salos 
pilyje jaunuoliai ieškojo lobio, 
Trakų krašto tradicinių ama-
tų centre gamino gruziniškus 
chinkalius, aplankė Užutrakio 
dvarą, pramogavo Jump Spa-
ce batutų parke. Rugpjūčio 
mėnesį vyko mokymai Sarta-
kampyje, kur dalyvavo Rokiš-
kio ir Skuodo jaunuolių grupė. 

Mokymus vedė lektorius Dona-
tas Petkauskas. Mokymų metu 
jaunuoliai susipažino vieni su 
kitais, pasidalino savo lūkes-
čiais, baimėmis, mokėsi dirbti 
komandoje, bendradarbiauti, 
buvo nagrinėjama ir lytiškumo 
tema. Kiti, komandinių įgūdžių 
formavimo ir savęs pažinimo 
mokymai, vyko Žiobiškio tu-
ristinėje bazėje. Užsiėmimų 
metu jaunuoliai mokėsi vieni 
iš kitų nepasimesti sudėtingo-
se situacijose, atliko kūrybines 
užduotis, ėmėsi lyderystės ir 
iniciatyvos. Užduotis parengė 
ir mokymus vedė savanoriai 
Tautvidas ir Toma. Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus draugijos 
Rokiškio skyrius suteikė jau-
nuoliams galimybę pasivaržyti 
bagių lenktynėse. Šepkos parke  
vykusiame   jaunimo festivaly-
je „Youth Fest 2020 jaunuoliai 
dalyvavo įvairiose diskusijose, 
pokalbiuose, išsakė savo nuo-
monę, pristatė jaunimo centro 
veiklą. 

Spalį jaunimo centro lan-
kytojų grupė vyko į Vilnių, 
apsilankė pabėgimo kamba-
riuose, Europos informacijos 
centre, Pinigų muziejuje.  Mer-
ginų grupė dalyvavo Rokiškio 
krašto muziejaus edukacinėje 
programoje „Senovė Žalvariu 
prabyla“, kur ne tik susipažino 
su žalvario amžiaus istoriniu 
laikotarpiu, išgirdo pasakojimą 

apie žalvarinius papuošalus, jų 
gamybos technologijas, bet ir 
pačios pasigamino po žiedą.. 

Jaunimo centro savanorių 
grupė teikė paraišką Rokiškio 
rajono savivaldybės visuome-
nės sveikatos rėmimo specia-
liosios programos priemonių 
įgyvendinimo rėmimo projektų 
atrankos konkursui. Projekto 
„Myliu save tokį, koks esu“ 
tikslas buvo supažindinti jauni-
mą su fizinio aktyvumo nauda 
žmogaus fizinei bei emocinei 
sveikatai, pasirenkant patrau-
klias veiklos formas. Projekto 
metu buvo organizuotas paty-
riminis žygis baidarėmis Šir-
vintos upe, dviračių žygis „Tarp 
Zalvio ir Zalvės“, orientacinis 
žygis Rokiškio mieste „Atsa-
kyk. Sudėliok. Atrask. Nusifo-
tografuok“. Bendradarbiaujant 
su Visuomenės sveikatos biuru 
jaunuoliai dalyvavo moky-
muose „Psichologinės gerovės 
ir psichinės sveikatos stiprini-
mas“, kuriuos vedė psichologė 
Irena Stomienė. 

                    
Jaunimo informavimo 
ir konsultavimo 
taškas                  
Nuo 2013 m. jaunimo cen-

tre veikia Eurodesk Lietuva 
informavimo ir konsultavimo 
taškas. Taškas yra dalis Europos 
jaunimo informacijos tinklo, 
kuris veikia 34 Europos šalyse 
ir teikia išskirtinę informaciją, 
skirtą jaunimui apie mobilumą 
(studijas, stažuotes, darbą ir sa-
vanorystę) tiek Lietuvoje, tiek 
Europoje, apie jaunuolių teises, 
laisvalaikio galimybes, sociali-
nius iššūkius, finansinį raštin-
gumą, sveikatą bei psichologinę 
pagalbą. Gegužės 8 - ąją buvo 
organizuojamas Europos eg-
zaminas.  Žinias apie Europos 
Sąjungą pasitikrino 15 dalyvių. 
Spalio mėnesį vyko kampanija 
„Time to move“. Jaunuoliai pro-
gramėlės „ACTIONBOUND“ 
pagalba sužinojo apie savano-
rystę. Žaidimo metu buvo pa-
teikti atviri klausimai, teisingo 
varianto pasirinkimas iš kelių, 

užduotys - iššūkiai.  Nuotoliniu 
būdu per Zoom ir Kahoot vyko 
protmūšis. Prisijungę jaunuoliai 
virtualiai pakeliavo ir įgijo žinių 
apie Europos šalis, programas 
Erasmus +, Europos solidarumo 
korpusą. Darbuotojos dalyvavo 
Eurodesk Lietuva organizuotuo-
se įvadiniuose Eurodesk Lietuva 
regioninių partnerių mokymuo-
se, nacionaliniuose susitikimuo-
se, vebinaruose, mokymuose 
apie skaitmeninį darbą su jau-
nimu. 

Bendradarbiavimas
 su Lietuvoje veikiančiais
 jaunimo centrais
Rokiškio jaunimas buvo 

pakviestas į Utenos AJC 5-ojo 
gimtadienio šventę.  Po oficialių 
sveikinimų dalyviai diskutavo 
su  aktoriumi Mindaugu Papi-
nigiu, vėliau žaidė, šoko, kūrė. 
Šventinį vakarą užbaigė ugnies 
žonglierių „FireAngels“  pasiro-
dymas. Kupiškio jaunimo centro 
ugnies žonglieriai metė online 
iššūkį Rokiškio jaunimo centro 
ugnies žonglierių grupei „Fire-
Angels“. Jie sukūrė mini filmu-
ką apie tai, kokius buities daik-
tus naudoja treniruotėms: siūlų 
kamuoliukus, šakutes, kojines, 
šluotkotį ir kt.  „Fire Angels“ 
iššūkį priėmė ir taip pat sukūrė 
filmuką.  Vasarą jaunuolių grupė 
apsilankė penkiuose Žemaitijoje 
veikiančiuose jaunimo centruo-
se ir erdvėse: Joniškio, Skuodo, 
Klaipėdos, Rietavo ir Plungės. 
Darbuotojai bei savanoriai jau-
nuoliams parodė patalpas, pasi-
dalino patirtimi apie jaunuolių 
užimtumą, diskutavo apie tai, 
su kokiomis problemomis ir 
iššūkiais susiduria,  kaip juos 
įveikia. Jaunuolių grupė buvo 
pakviesta į Ukmergės jaunimo 
laisvalaikio centro organizuotą 
festivalį „JAUJAU20“. Fes-
tivalyje Radviliškio, Širvintų, 
Pakruojo, Ramygalos, Kupiškio 
atvirųjų jaunimo centrų jaunuo-
liai varžėsi vieni su kitais, mo-
kėsi statyti palapines, bendravo, 
priėmė įvairius organizatorių 
iššūkius, patenkino saviraiškos 

poreikį, turiningai praleido lai-
ką. Rugsėjo mėnesį keturiolika 
jaunuolių vyko į trijų dienų pa-
tirtinę stovyklą Džiuginėnuo-
se, Telšių rajone. Jaunuoliai, 
atsisakę mobiliųjų telefonų, 
leidosi į 6 val. žygį. Kitą die-
ną jie mokėsi susikoncentruoti, 
priimti iššūkius, įveikti aukš-
čio baimę, būti atsakingais ne 
tik už save, bet ir kitus. Jau-
nuoliai orientacinio žygio metu 
susipažino su Telšių miestu.  
Rokiškio jaunimo centrą ap-
lankė Zarasų, Utenos  jaunimo 
centro atstovai. Darbuotojai ir 
savanoriai dalinosi patirtimi 
ir nuotykiais, susiplanavo to-
limesnius bendradarbiavimo 
veiksmus. 

Jaunimo darbuotojų 
mokymai
2020 metai buvo turtingi dar-

buotojų mokymais, seminarais. 
Jaunimo darbuotojos dalyvavo 
Šiaulių rajono atvirojo jaunimo 
centro, Kuršėnuose organizuota-
me jaunimo darbuotojų susitiki-
me-stalo futbolo turnyre iš visos 
Lietuvos. Susitikime dalyvavo 
Jaunimo reikalų departamento 
atstovės Gintarė Stankevičie-
nė ir Eglė Došienė. Pranešimą 
„Kokius įvarčius galime įmušti 
ugdymo procese, žaisdami stalo 
futbolą su jaunimu?“ skaitė Ar-
tūras Malinauskas. Nuotolinių 
mokymų „Individualus jaunų 
žmonių konsultavimas nuotoli-
nėje erdvėje” metu lektorius Ne-
rijus Januškevičius supažindino 
su individualaus konsultavimo 
samprata, principais bei laikyse-
na. Daug naudos davė nuotolinis 
praktinių mokymų seminaras 
„102 trumpalaikiai – ilgalaikiai 
įvykiai  - renginiai, kurie galėtų 
sudominti jaunimą”. Vyko dveji 
mokymai savanorius priiman-
čių įstaigų kuratoriams“, „Kaip 
kokybiškai dirbti su savanoriais 
“. Rugsėjo mėnesį metodinin-
kė atvirajam darbui su jaunimu 
Renata Baltrūnienė dalyvavo 
„Europe goes local – study visit 
to Croatia 2020“. Tai trijų die-
nų online kelionė po Kroatijos 

miestus Rijekos ir Karlovaco 
formalaus ir neformalaus ug-
dymo centrus. Metodininkė 
darbui su jaunimu Jurgita Va-
laikienė dalyvavo 5 modulių 
mokymuose, skirtuose darbo 
su jaunimu, psichologijos, so-
cialinio darbo, jaunimo nefor-
maliojo ugdymo ir jaunimo 
politikai. Rugsėjo- gruodžio 
mėnesiais metodininkės darbui 
su jaunimu Jurgita Valaikienė, 
Aurelija Urbonienė ir Kristina 
Balčienė dalyvavo mokymuo-
se  „Skaitmeninė galia“. Mo-
kymų metu buvo nagrinėjama 
skaitmeninio darbo su jaunimu 
metodika, skaitmeninė, psi-
chinė gerovė ir virtualių iden-
titetų atpažinimas. Mokymų 
metu metodininkės platformoje 
https://vilnius.cityoflearning.
eu/ sukūrė mokymosi grojaraštį 
„Tolerancija“.

Nuotolinis darbas 
su jaunimu 
Pandemijos metu darbas su 

jaunimu nenutrūko ir  veiklos 
buvo organizuojamos pagal 
Jaunimo reikalų departamen-
to parengtas rekomendacijas. 
Darbuotojai su jaunuoliais 
kiekvieną dieną bendrauja 
facebook, messenger, zoom, 
discard, google meets, telefo-
nu, privačiose grupėse. Buvo 
organizuoti Kahoot protmūšiai 
„Mįslės ir patarlės“, „Lietuvos 
pilys ir dvarai“, „Išbandyk 
save“, „Jaunimocentras10“, 
„Šventinis laikotarpis“. Tole-
rancijos dienai paminėti buvo 
sukurtos užduotys, kurias 
jaunuoliai atliko per progra-
mėlę „Actionbound“. Visą 
adventinį laikotarpį jaunuo-
liai nenuobodžiavo ir vykdė 
„Adventinio kalendoriaus“ už-
duotis. Darbuotojai privačioje 
jaunimo centro grupėje dalina-
si įdomiais video iš praeities. 
Šiuo metu vyksta konkursas 
„Atpažink draugą/pažįstamą 
iš akių“.

Parengė metodininkė 
darbui su jaunimu 

Gitana Vošterytė

Užs.1224

Ekstremalių situacijų komsijos vadovas:
pinigų į orą nešaudysime

Iš 2 p.
Tačiau jau visai netrukus 

bus gauta didesnė siunta. Ji 
Rokiškį turėtų pasiekti arti-
miausiu metu, pasak A. Bur-
nicko, netgi prognozuota, kad 
naktį iš gruodžio 28-osios į 
29-ąją. Paklaustas, kokių kie-
kių vakcinos galima tikėtis, 
A. Burnickas užsiminė, kad 
artimausiu metu bus galima 
kalbėti apie dešimtis, o gal ir 
daugiau dozių.

Kaip sakė pašnekovas, pir-
miausia vakcina skiriama me-
dikams, kurie tiesiogiai dirba 
su covid-19 užkrėstais paci-
entais, pirmiausia skiepijami 

rajono ligoninės darbuotojai. 
Jei liks vakcinos, skiepysis 
Rokiškio pirminės asmens 
sveikatos priežiūros centro 
personalas. 

Po medikų eilėje skiepytis 
– socialiniai darbuotojai. O 
po jų jau bus skiepijami rizi-
kos grupės asmenys. 

Grįžta į darbą 
persirgę medikai
Dar vienas aktualus klau-

simas, kai nauji covid-19 
atvejai per šventes skaičiuo-
jami šimtais, kokia yra situ-
acija rajono ligoninėje? A. 
Burnickas neslepia: politikai 

jo to klausė ir paskutiniajame 
rajono tarybos posėdyje. 

Pasak pašnekovo, situaci-
ja kol kas stabili. Covid-19 
skirtas dvidešimties lovų 
skyrius yra artipilnis, tačiau 
prireikus, pacientams vietų 
bus rasta.

Medikų gretos irgi pildo-
si: nemažai jų persirgo co-
vid-19 ir jau šiomis dienomis 
grįžta į darbą.„Taigi, didelės 
įtampos kol kas nėra, tačiau 
turime elgtis atsakingai, sau-
goti save ir kitus“, – sakė A. 
Burnickas.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ 
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Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas 
prie Vidaus reikalų ministerijos išplatino pranešimą 
spaudai, kuo reikia pasirūpinti, kad nekiltų gaisras

Pranešime rašoma, kad daugiausia gaisruose žūsta kaimo gyventojai. Ugniagesių sta-
tistikos duomenimis, per  nepilnus 12 mėnesių gaisruose žuvo 92 žmonės,  net 70 – kaimo 
vietovėse, taip pat primenama, kaip svarbu susitvarkyti krosnis, elektros instaliaciją, iš-
sivalyti dūmtraukius ir įsigyti dūmų detektorius.

,,Šiemet daugiausia žmonių gaisrų metu žuvo Kauno apskrityje – 23 (7 – Kauno rajono 
savivaldybėje, 5 – Kauno mieste, 4 – Jonavos rajono sav.), 16 – Panevėžio (5 – Panevėžio, 4 – 
Rokiškio rajonų sav.), 14 – Vilniaus (iš jų 3 –  Vilniaus mieste), 10 – Alytaus (4 – Lazdijų, po 
3 – Varėnos ir Alytaus rajonų sav.), po 8 Klaipėdos (iš jų 3 – Skuodo rajono sav.) ir Šiaulių (iš jų 
3 – Radviliškio rajono sav.) apskrityse, 6 – Utenos (iš jų po 3 – Anykščių ir Ignalinos raj. sav.), 
po 3 – Telšių ir Marijampolės, 1 – Tauragės apskrityse“, – toliau rašoma pranešime. Didžioji 
dalis (šiemet net  35) žūsta dėl neatsargaus rūkymo. Didesnė tragiškų gaisrų dalis kilo nuo 10 
iki 20 mėnesio dienos, kai išmokamos pašalpos. Dienos metu (nuo 6 val. iki 22 val.) gaisruose 
žuvo 54 gyventojai, naktį  (nuo 22 val. iki 6 val.) – 38. 

 Anot departamento Valstybinės priešgaisrinės priežiūros organizavimo skyriaus vir-
šininko A. Gudžiausko, beveik visi žuvusieji namuose neturėjo dūmų detektorių, kurie galėjo 
perspėti apie kilusį gaisrą ir būtų ne vienam  padėję išsigelbėti.

Užs.1222

Senamiesčio progimnazijoje – Kalėdų nuotaikos užkratas

Kalėdos – viena gražiau-
sių ir maloniai jaudinančių 
metų švenčių. Keista būse-
na, kai lauki kažką tuoj tuoj 
įvyksiant, šįmet neramino. 
Klausinėjome vieni kitų, 
kaip švęsime negalėdami 
mokykloje puošti eglutės, 
gyvai susitikti linksmoje 
popietėje, pasirodyti sce-
noje. Pasitarę virtualiame 
mokinių tarybos, mokytojų 
ir klasių auklėtojų posėdy-
je nusprendėme: maloniai 
nuteikiančių Kalėdų ren-
ginių progimnazijoje bus! 
Sumanymams įgyvendinti 
skyrėme visą neformalaus 
ugdymosi dieną.

Iš ryto rinkomės į virtua-
lius susitikimus su mokyto-
jais. Kalbėjomės apie Kūčių 
ir Kalėdų papročius, senąsias 
mūsų tautos tradicijas, susi-
jusias su saulėgrįža. Penk-
tos klasės mokiniai klausėsi 
mitologinių pasakojimų ir 
Kalėdų dainų, šeštokai aiški-
nosi, kodėl tradiciniai Kūčių 
vakarienės valgiai ruošiami 
iš augalinės kilmės produktų. 
Septintokai mokėsi ilgiau-
sios, todėl magiškos, Kūčių 
nakties burtų, kurie padeda 
prišaukti saulę, pabudinti 
gamtą ir paprašyti jos skalsių 
ateinančių metų. Aštuntų kla-
sių mokiniai domėjosi, kaip 

Kalėdos švenčiamos kitose 
šalyse, įsitikino, kad mūsų ir 
Europos tautų  tradicijos turi 
bendrybių.

Smagiausia ir daugiausiai 
malonių emocijų sukėlusi ne-
tradicinio ugdymosi dienos 
dalis buvo papuošimų Kalėdų 
interjerui ir eglutei kūrimas. 
Bendraudami su savo klasių 
auklėtojais ir padedami meno 
dalykų mokytojų ne vienas 
iš namuose turimų medžiagų 
sukūrėme originalų, šventinę 
nuotaiką spinduliuojantį pa-
puošalą savo kambariui.

Netradicinio ugdymosi die-
ną organizavome nuotaikingą 
tarpklasinį konkursą „Žinau, 
moku, galiu“, kurio tema – 
„Eglutė“. Kiekviena klasė 
subūrė šešių narių komandas, 
kurios varžėsi atsakinėdamos 
į intelektualius klausimus, su-
sijusius su Kalėdų švenčių is-
torija. Kiti klasių mokiniai su-
sirungė linksmoje viktorinoje, 
kuri vyko kahoot.it platformo-
je. Mokiniai turėjo prisiminti, 
ką žino apie Baltų saulėgrįžą 
ir Kalėdų – Kristaus gimimo 
šventės istoriją, kokiuose li-
teratūros kūriniuose ir kaip 
vaizduojamas šis stebuklingas 
metų laikas. Viktorinos metu 
ne į visus klausimus pavyko 
atsakyti, tačiau sužinojome 
įdomių faktų. Pasirodo, kad 
pirmą kartą rašytiniuose šalti-

niuose apie Lietuvoje puošia-
mą  Kalėdų eglutę 1853 metais 
rašė kunigas ir poetas Antanas 
Baranauskas, o turgūs, kuriais 
ypatingai garsėjo Rokiškis, 
kalėdiniu laikotarpiu buvo 
vadinami saldaturgiu, skais-
taturgiu ir šeškaturgiu. Vaikų 
laukiamiausias, žinoma, buvo 
saldaturgis, kuriame prekiauta 
namuose išvirtais saldainiais, 
cukriniais avinėliais ir kitais 
Kalėdų skanėstais.

Dieną užbaigėme kūrybi-
ne užduotimi, kuriai atlikti 
turėjome išeiti į kiemą, – ieš-
kojome ir fotografavome 
gamtą nuotraukų konkursui 
„Pagauk akimirką žavingą“. 
Tie mokiniai, kurie neturėjo 
galimybės išeiti į lauką, galė-
jo nupaveiksluoti vaizdą pro 
langą, tad visi turėjome progą 
saviraiškai. Įspūdingiausias 
dienos akimirkas vėliau sudė-
jome į nuotaikingą pristatymą, 
kuriuo mielai dalinamės mūsų 
mokyklos, Senamiesčio pro-
gimnazijos, puslapyje.

Netradicinė ugdymosi die-
na progimnazijos bendruome-
nę kvietė kurti ir linksmintis, 
atitolino nuo kasdienės ruti-
nos ir  užkrėtė Kalėdų švenčių 
nuotaika.

Saulė Kairytė,
Senamiesčio 

progimnazijos 
8b klasės mokinė

Nuotrauka konkursui „Pagauk akimirką žavingą“.                                                                            Aistės Deveikytės nuotr.

„Panevėžio energija“ investicijos ir planai
Šiais metais AB „Pa-

nevėžio energija“ baigia 
įgyvendinti 12 investicinių 
projektų. Daugiau nei 26 
km centralizuotų šilumos 
tiekimo tinklų rekonstruo-
ta Panevėžio, Rokiškio, Kė-
dainių, Pasvalio, Kupiškio, 
Zarasų rajonuose ir mies-
tuose, pastatytos naujos 1,3 
km ilgio šilumos trasos, re-
konstruotos trys katilinės. Į 
šilumos ūkio modernizavi-
mą investuota daugiau nei 
16 mln. eurų. Iki 50 proc. 
projektų vertės sudarys 
skiriama parama iš Euro-
pos Sąjungos struktūrinių 
fondų.

Visų projektų įgyvendi-
nimas siejamas su efektyvia 
šilumos gamyba ir tiekimu 
kuo mažesnėmis sąnaudomis 
ir mažesne oro tarša, užtikri-
nant centralizuotos šilumos 
tiekimo sistemos patikimu-
mą bei galimybę mažinti ši-
lumos kainą vartotojams.

Siekiant mažinti gamti-
nių dujų naudojimą ir šilumą 
gaminti mažesnėmis kuro 
sąnaudomis,  Pasvalio ka-
tilinėje pastatytas naujas 4 
MW galios biokuro katilas ir 
1 MW galios kondensacinis 
ekonomaizeris, Panevėžio 
katilinėje Senamiesčio g. pa-
statytas naujas 8 MW galios 
biokuro katilas ir 1,8 MW 
galios kondensacinis ekono-
maizeris ir Narteikių katili-
nėje (Pasvalio r.) vietoj seno 
katilo sumontuotas naujas 1 
MW galios biokuro katilas.

Panevėžyje, Rokiškyje, 
Zarasuose baigiami du naujų 
šilumos tinklų statybos pro-
jektai. Iš viso 1,3 km ilgio 
naujos šilumos trasos jau pri-
jungtos prie miestų centra-
lizuotų šilumos tiekimo sis-
temų, su galimybe naujiems 

vartotojams tapti Panevėžio 
energijos klientais.

Prieš du metus pradėti ši-
lumos tinklų rekonstravimo 
projektai galutinai bus baigti 
šiais metais. Užtikrinant sau-
gų ir kokybišką šilumos tieki-
mą vartotojams, visuose šilu-
mos ūkį eksploatuojamuose 
rajonuose rekonstruota apie 
26 km šilumos tiekimo vamz-
dynų. Atnaujinti vamzdynai 
mažins kuro išlaidas, aplin-
kos taršą, bus patiriami ma-
žesni šilumos praradimai 
– per metus bus sutaupoma 
apie 7 tūkst. MWh šilumos, 
o tai sudaro dešimties daugia-
bučių namų (po 45 butus) ši-
lumos suvartojimą per metus.

2021 metais Panevėžyje 
bus tęsiamas naujos šilumos 
trasos statybos projektas bei 
toliau rekonstruojami miesto 
centralizuoto šilumos tiekimo 
sistemos tinklai. Įgyvendi-
nant vieną iš šių metų vykdo-
mų ES parama ir bendrovės 
lėšomis finansuojamų pro-
jektų, rekonstruojant 7,8 km 
šilumos tinklus Panevėžyje, 
didžioji dalis darbų jau atlik-
ta. Apie 1,2 km ilgio šilumos 
trasų bus atnaujinta ateinan-
čiais metais.

2021 metais toliau bus 
vykdomas AB „Panevėžio 
energija“ šilumos tinklų re-
konstravimo projektas eks-
ploatuojamuose rajonuose. Iš 
projekte numatytų atnaujinti 
5,4 km šilumos tinklų Kė-
dainiuose, Kupiškyje, Rokiš-
kyje, Pasvalyje ir Zarasuose, 
kitais metais bus baigti re-
konstruoti apie 2,5 km ilgio 
vamzdynai.

Ateinančiais metais nu-
matyta 1,3 km ilgio naujų 
šilumos tinklų statybos Kė-
dainiuose, Kupiškyje, Pane-
vėžyje projekto pabaiga.

AB „Panevėžio energija“ 

sieks ir toliau modernizuoti 
šilumos ūkį, diegiant pa-
žangias technologijas. Šiais 
metais pradedamas vykdyti 
daugiau nei vieno milijono 
vertės projektas „Absorbci-
nio šilumos siurblio ir sau-
lės fotovoltinės elektrinės 
įrengimas“. Panevėžio ka-
tilinėje prie esamų biokuro 
katilų bus įrengtas šilumos 
siurblys, kuris leis mažinti 
iš katilų išeinančių degimo 
produktų temperatūrą, o pa-
pildomai gautą šilumą tiekti 
vartotojams. Ant katilinės 
pastatų įrengta 150 kW ga-
lios saulės fotovoltinė elek-
trinė didins elektros ener-
gijos iš atsinaujinančiųjų 
išteklių gamybos dalį.

AB „Panevėžio energi-
ja“ gamina ir tiekia šilumą, 
karštą vandenį Panevėžio, 
Kėdainių, Kupiškio, Pasva-
lio, Rokiškio, Zarasų miestų 
ir rajonų vartotojams. Įmonė 
eksploatuoja 40 katilinių su 
125 įvairaus tipo šilumos 
gamybos įrenginiais. Ben-
dras centralizuoto šilumos 
tiekimo tinklų ilgis siekia 
268 km., iš kurių daugiau 
kaip pusė renovuotų. Ben-
drovė nuolat rūpinasi pati-
kimu ir kokybišku paslaugų 
tiekimu, diegia naujas tech-
nologijas ir modernizuoja 
šilumos gamybos ir perdavi-
mo sistemas. Mažinant pri-
klausomybę nuo iškastinio 
importuojamo kuro, bendro-
vės kuro struktūroje bioku-
ras išaugo iki 89,7 proc., o 
nuo 2012 m. vidutinė metinė 
šilumos kaina gyventojams 
sumažėjo 32,4 proc. Šilumos 
kaina bendrovės regiono sa-
vivaldybių centralizuoto ši-
lumos tiekimo vartotojams 
nustatoma vienoda.

Rajono savivaldybės
inform.

www.rokiskiosirena.lt
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BALDAI

• Žalią stiklinį valgomojo stalą. 
Galima išskleisti. Naudotas, bet 
labai geros būklės. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 612 85 923. Rokiškis
• Sekciją. Keliose vietose yra 
įbrėžimų ir vienoje vietoje viduje 
skilęs stiklas. Išsivežti patiems. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 683 15 125. 
Rokiškis
• Neblogos būklės, iš gero medžio 
padarytus sofą ir fotelius. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 686 37 924.  
Rokiškis
• Gražią sofą-lovą. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 674 22 241. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Prekių likučius mergaitėms, 
mažomis kainomis.  
Tel. 8 680 28 858. Rokiškis
• Vyriškus drabužius. Kviečiame 
Jus saugiai apsipirkti artėjančioms 
šventėms. Didelis drabužių 
pasirinkimas. Informacija telefonu 
arba facebook: Vyrų stotelė.  
Tel. 8 604 15 320. Rokiškis
• Naujus darbinius batus, 38 
dydžio. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 627 93 019. Kupiškis
• 7 poras rudeninių ir žieminių 
batų, 36-37 dydžio. 10 Eur už 
visus. Tel. 8 610 49 507.  
Rokiškis

• Jaunų avelių, šviežią mėsą.  
Tel. 8 630 53 487. Rokiškis
• 6 mėnesių triušius ir jų skerdieną. 
1 kg/6 Eur. Tel. 8 604 61 511. 
Rokiškis
• Geros veislės, sukergtas ožkytes. 
Spalva juoda. Bei ožį, kuriam 
vasario mėnesį bus metai.  
Tel. 8 624 03 782. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

IEŠKO DARBO

• 32 metų vyras ieško darbo.  
Tel. 8 609 08 832. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmogų, ligonį ar 
vaikus. Turiu patirties.  
Tel. 8 646 25 082. Rokiškis
• Ieškau darbo Rokiškyje. Turiu 
lengvą negalią. Galiu dirbti 
kiemsargiu, salės darbuotoju, 
indų plovėju, sargu, ir pagalbiniu 
virtuves darbininku. Tinka ir 
vienadieniai darbai. Kaina 600 Eur. 
Tel. 8 646 51 495. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu slaugyti 
ligonį. Turiu rekomendacijas.  
Tel. 8 681 58 849. Rokiškis
• Ieškau darbo, turiu vairuotojo 
pažymėjimą. Tel. 8 695 28 930. 
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingas meistras, duris 
padengti oda. Tel. 8 679 95 305. 
Rokiškis
• UAB MIŠKO DRAUGAS siūlo 
darbą operatoriams - darbininkams 
(malkų skaldyklė, frontalinis 
krautuvas). Skambinti darbo metu. 
Tel. 8 687 34 625. Rokiškis
• Reikalingas žmogus prižiūrėti 
senyvo amžiaus vyriškį.  
Tel. 8 693 85 945. Rokiškis
• Reikalingas meistras, galintis ir 
mokantis statyti pirtį.  
Tel. 8 686 35 604. Rokiškis
• R. Valiulio IĮ reikalingas gyvulių 
skerdėjas. Tel. 8 686 58 920. 
Rokiškis
• Ieškau, kas savo medžiagomis 
montuoja segmentines, tinklines 
tvoras. Tel. 8 638 92 946.  
Rokiškis
• Siūlomas darbas miškavežio 
vairuotojui. Tel. 8 687 33 067. 
Rokiškis

KITA

• Skersavimo stakles Falken. 
Pjauna įvairiais kampais, 100 
Eur. Diskinį pjūkliuką, kreizą su 
dėže 60 Eur. Kupiškis. Siunčiu 
išperkamuoju paštu. Puiki dovana 
vyrui Kalėdų proga.  

Tel. 8 684 20 231. Kupiškis
• 300 amperų, naujus suvirinimo 
aparatus. Komplekte yra ir laidai, 
virinimo skydelis, plaktukas, 
šepetys. Kaina 95 Eur. Kupiškis. 
Siunčiu ir paštu. Liko 3 vnt. Puiki 
dovana vyrui Kalėdų proga. Kaina 
95 Eur. Tel. 8 684 20 231.  
Kupiškis
• Perlinę vonią. Nauja, yra ir 
kojoms masažinė vonelė. Kaina 450 
Eur. Tel. 8 686 37 924.  
Rokiškis
• Reikalingas kreditas. Garantija-
nekilnojamasis turtas.  
Tel. 8 686 35 604. Rokiškis
• Naują medinį šulinio gaubtą.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Narvą su buteliu. Puiki dovana 
vyrui, uošviui, draugui ar broliui. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 627 93 019. 
Kupiškis
• Du langus. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 608 42 783. Rokiškis
• Baltos plytas. Rokiškio rajonas, 
Degsnių k., Žiobiškio gatvė 7.  
Tel. 8 663 75 131. Rokiškis
• Rankų darbo lėkštę vaisiams. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 610 49 507. 
Rokiškis
• Visiškai naują, sulankstomą lazdą 
senjorui su pašvietimo ir aliarmo 
funkcijomis. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 675 14 084. Rokiškis
• Riga pianiną. Kaina 99 Eur.  
Tel. 8 699 28 976. Rokiškis
• Plazminio pjovimo aparatą 
Sherman CUT-70. Trifazis, pjauna 
25 mm metalą, mažai naudotas. 
Kaina 530 Eur. Tel. 8 607 18 218. 
Rokiškis
• Naują medinį lauko tualetą.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Elektros variklį. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Sausas, skaldytas malkas. Atvežu. 
Tel. 8 609 95 180. Rokiškis
• Ekologišką medų.  
Tel. 8 609 95 180. Rokiškis
• Šiaudus ritiniais.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Įvairią pjautą statybinę medieną. 

MAISTO PRODUKTAI

• Medų. 1 kg/4 Eur. Kaina 4 Eur. 
Tel. 8 629 65 277. Rokiškis
• Gal nori papuošti savo kaledinį 
stalą namine antimi? Kilogramo 
kaina 6 Eur. Tel. 8 643 97 177. 
Rokiškis
• Chagą. Iš Zarasų mišku, 
išdžiovinta, supakuota 100g − 10 
Eur, 200g − 18 Eur. Siuntimas 
įskaičiuotas i visus miestus. Taip 
pat yra ir smulkintos ir gabalais, dėl 
didesnio kiekio susisiekite. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 608 33 563.  
Zarasai

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Playstation 3. Viskas veikia, 
pridėsiu 7 žaidimus, laidai yra, nėra 
tik pultelio. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 695 77 125. Rokiškis
• Playstation 4. Viskas veikia 
puikiai, mažai naudotas, yra 
pabraižymų, yra vienas pultelis ir 
pridedu Gta 5 žaidimą . Kaina 250 
Eur. Tel. 8 655 12 035.  
Rokiškis
• Xbox 360 žaidimus. Visi žaidimai 
veikia puikiai, diskai šiek tiek 
pabraižyti (ne visi). Kaina už visus. 
Kaina 5 Eur. Tel. 8 624 90 382. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Labai geros būklės mobilų 
telefoną Samsung Galaxy S8, 
64GB. Pilna komplektacija. 
Dokumentai. Pirktas naujas 
Lietuvoje. Domina keitimas. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 647 55 957. 
Rokiškis
• Samsung S8. Skilęs priekinio 
stiklo kampas, veikia gerai, pilnas 
komplektas. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 670 11 657. Rokiškis
• Nokia 105 ir Swiss One telefonus. 
Abu veikia puikiai. Kaina 24 Eur. 
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Samsung a50. Yra garantinis, 
veikia puikiai, be defektų. Kaina 
130 Eur. Tel. 8 674 22 241. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Sausas, skaldytas malkas.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis

• Naują medinę pirtį.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis

Pigus išlaikymas – namas 
apšildomas kietu kuru, pajungti 
radiatoriai. Šalia namo pamato – 
komunikacijos. Kaina 14800 Eur. 
Tel. 8 688 41 425. Rokiškis
• Namą Obeliuose, reikia remonto. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina 5200 Eur. Tel. 8 609 88 296. 
Rokiškis
• Ūkininkas išsinuomotų žemę 
Obelių seniūnijoje.  
Tel. 8 616 02 650. Rokiškis
• Žemę, apaugusią malkiniu mišku. 
4,5 ha, Zarasų r.. Tel. 8 610 83 462. 
Rokiškis
• Naujai, kapitaliai suremontuotą 
1 kambario butą mūriniame name, 
Jaunystės g. 28 kv. m. Nauja el. 
instaliacija, pakeistas vamzdynas, 
nauja kokybiška santechnika, nauji 
virtuvės baldai su integruota buitine 
technika. Kaina 21700 Eur.  
Tel. 8 611 12 458.  
Rokiškis

NUOMA

• Išnuomojamas 1 kambario butas 
mikrorajone. Butas su baldais, 
šviesus, šiltas ir jaukus. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 650 97 026. 
Rokiškis
• Ieškomas butas nuomai, 
Juodupėje. Tel. 8 624 26 899. 
Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti 1 kambario 
butą su baldais ir buitine technika 
ilgalaikei nuomai, ne bendrabučio 
tipo, iki 100 Eur. Tel. 8 646 51 495. 
Rokiškis

• Rokiškio rajone, Mickūnų k., 83 
kv. m sodybą. Tobula, atoki vieta. 
Puikus susisiekimas. Vandens 
telkinys sklype. Akmenis rūsys. 
90 a žemės. Ežeras už poros km. 
Miestelis už 3 km. Apsvarstytume 
pardavimą išsimokėtinai per metus 
su pradiniu įnašu. Kaina 11500 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Tvarkingą mūrinį namą 
Čedasuose. 73 kv.m, patalpa voniai, 
tualetui įsirengti. Stogas geros 
būkles. Ūkinis pastatas, kraštinė 
sodyba, rami vieta. 17 a. sklypas. 
Pigus išlaikymas. Iki Rokiškio 15 
min. Kaina 10500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Erdvų, 65 kv.m. butą, Taikos g., 
11 a. Mūrinis namas, tvarkinga 
laiptinė, šarvo durys. svetainė 20 
kv. m. Įstiklintas balkonas. Visai 
šalia darželis, mokykla, 5 aukštas. 
Didžiausia šildymo kaina praėjusią 
žiemą - 60 Eur. Kaina 31000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Dviejų kambarių butą. Paruoštas 
remontui. Namas renovuotas, už 
renovaciją sumokėta. Taikos 1B. 
Kaina 27000 Eur.  
Tel. 8 687 96 986. Rokiškis
• Sodybą Skirų k., Panemunėlio 
sen. iki Rokiškio 9 km. Kaina 3000 
Eur. Tel. 8 645 87 075.  
Rokiškis
• 1 kambario butą,  Algirdo g., 
4 aukštas, 37,33 kv. m., didelis 
balkonas. Butas tvarkingas, ne 
kampinis, šiltas. Kaina 19000 Eur. 
Tel. 8 673 10 835. Rokiškis
• Rokiškio miesto centre, 
jaukią namo dalį (31 kv. m.), 
Respublikos g. 13-1. Šalia 
automobilių stovėjimo aikštelė. 
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Alpių detektyvai
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius
13:00 (Ne)emigrantai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
15:45 Įdomiosios pamokos
16:40 Seselė Beti
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Pasaulio puodai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Gimę tą pačią dieną
22:30 Dviračio žinios
23:00 Nuostabioji draugė

24:00 Alpių detektyvai
00:45 Klausimėlis.lt
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Pasaulio puodai
03:00 Panorama 
03:30 Dienos tema
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Gimę tą pačią dieną
05:00 Klausimėlis.lt
05:15 Ponių rojus

05:35 Gyvenimo išdaigos 
06:25 Bakuganas. 
Kovos planeta 
06:55 Ilgo plauko istorija 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Prieš srovę 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Sužeisti paukščiai 
12:00 Gražuolė Lialia 
12:20 Kenoloto 
12:22 Gražuolė Lialia 
13:00 Parduotas gyvenimas

15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios 
19:30 Gero vakaro šou
20:30 Moterys meluoja 
geriau 
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Baudžiamasis būrys
22:25 Vikinglotto
22:30 Baudžiamasis būrys
23:15 Jėga ir Kenoloto 
23:18 Baudžiamasis būrys
00:10 Kaulai 
01:10 Kalėjimo bėgliai 
02:10 24 valandos. 
Palikimas 
03:10 Moderni šeima 
03:40 Auksiniai svogūnai

06:25 Tomo ir Džerio šou 
06:50 Madagaskaras 
08:20 Tomas ir Džeris 

09:55 Didysis šunų pabėgimas 
11:40 Haris Poteris ir mirties 
relikvijos. 1 dalis
14:30 Didžiosios motušės namai. 
Obuolys nuo obels
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Dakaras 2021 
19:30 Kaip Aladinas žmoną 
gelbėjo
21:35 Ponas ir ponia 
gangsteriai
23:40 Vienuolė
01:25 Būk kietas

06:20 Strėlė
07:15 Mano virtuvė 
geriausia 
08:40 Žiurkių medžiotojas
09:40 Pėdsakas
10:40 Rozenheimo policija
11:40 Privatus detektyvas 
Magnumas
12:40 CSI. Majamis

13:40 Mano virtuvė 
geriausia 
15:00 Žiurkių medžiotojas
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Rozenheimo policija
18:30 Betsafe-LKL čempionato
 rungtynės. Tiesioginė 
transliacija
21:00 Sniegynų įkaitai 
23:20 Elijaus knyga 
01:30 Fortitudas
02:20 CSI. Majamis

05.30 Nauja diena
06.30 Alfa taškas
07.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
08.00 „Netikėtas teisingumas“ 
09.00 Vyrų šešėlyje. LIDA 
MEŠKAITYTĖ
09.30 Mūsų gyvūnai
10.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
11.00 „Reali mistika“

12.00 TV parduotuvė
12.15 Mokslo ritmu
12.30 Alfa taškas
13.00 Nauja diena
14.00 „Dvaro rūmai” 
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 „Dvaro rūmai” 
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 #NeSpaudai
00.30 „Reali mistika“ 
01.30 „Dvaro rūmai” 
02.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
03.20 #NeSpaudai
04.00 Alfa taškas
04.25 Mūsų gyvūnai
04.50 „Reali mistika“
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31 06:00 Himnas

06:02 Labas rytas, Lietuva
09:00 Alpių detektyvai
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Gimę tą pačią dieną
13:00 Pasaulio puodai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
15:40 Gyčio Paškevičiaus 
koncertas „Draugams“
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Monikos Liu 
koncertas festivalyje 
„Midsummer Vilnius 2020“
19:45 Naujieji su „Dviračio 
žiniomis“
20:30 Panorama
21:00 Metų panorama

22:00 Naujieji Metai su LRT
23:57 LR Prezidento Gitano 
Nausėdos naujametinis sveikinimas
00:02 Naujieji Metai su LRT 
(tęsinys)
00:20 Saulius Prūsaitis „Namo 
nereiks pareit!“
01:35 U2 koncertas „Experience“ 
iš Berlyno 
02:50 Antikvariniai Kašpirovskio 
dantys. Koncertas
03:45 Andriaus Mamontovo 
„Elektromechaninis koncertas“
05:30 Pasivaikščiojimai

06:10 Sniegas
08:00 Vienas namuose 4
09:50 Sniego karalienė. Veidrodžių 
šalis
11:25 Laiko vingis
12:20 Kenoloto 
12:22 Laiko vingis
13:40 Simpsonų filmas

15:15 Briusas Visagalis
17:20 Kenoloto 
17:22 Briusas Visagalis
17:30 2020. Atšauktas skrydis
18:30 TV3 žinios 
19:30 Spragtukas ir keturios 
karalystės
21:25 Gero vakaro šou. Naujųjų 
belaukiant
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Gero vakaro šou. Naujųjų 
belaukiant
23:58 Lietuvos Respublikos 
Prezidento Gitano Nausėdos 
naujametis sveikinimas
23:59 Gero vakaro šou. Naujųjų 
belaukiant
00:30 Ingos Valinskienės 
naujametis koncertas Aš laimINGA
02:50 Auksiniai svogūnai
05:30 Gyvenimo išdaigos

06:25 Nepaprastas Gumuliuko 

gyvenimas 
06:50 Tomo ir Džerio šou 
07:15 Didysis šunų 
pabėgimas
08:55 Didysis Tomo ir Džerio 
nuotykis
10:05 Užburtoji Ela
11:50 Haris Poteris ir mirties 
relikvijos. 2 dalis
14:20 Titanų susidūrimas
16:25 Krokodilas Dandis
18:30 Žinios
19:50 Dakaras 2021 
20:00 Naujieji su LNK kanalų 
šeima
00:00 Muzikinė kaukė. Šventinė 
puota
01:30 Monique ir Justino Jaručio 
muzikinė dvikova "Red Bull 
Soundclash"
03:40 Aš Žvaigždė

07:10 Mano virtuvė geriausia 

08:20 Žiurkių medžiotojas
09:15 Pėdsakas
10:10 Rozenheimo policija
11:05 Arabijoje su 
Levisonu Vudu
12:10 36-asis Pasaulinis 
rytojaus cirkas 
14:00 Tėtušiai 
15:50 Galaktikos gelbėtojai 
17:55 Aeroplanas 
19:40 San Andreas 
21:55 Didingiausias filmas
23:25 Bulvarinis skaitalas 
02:15 Sniegynų įkaitai

05.30 Nauja diena
06.30 Alfa taškas
07.00 #NeSpaudai
08.00 „Netikėtas teisingumas“
09.00 Deutsche Welle: 
Keliautojo dienoraštis
09.30 Kaimo akademija
10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“ 
11.00 „Reali mistika“ 
12.00 TV parduotuvė
12.15 Mokslo ritmu
12.30 Lietuvos komiko 
vakaras
14.00 „Moteris ir keturi 
jos vyrai”
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 Nauja diena
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Pliusas”
22.30 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu. Naujametinis šou
00.30 Koncertas Tenoriada. 
Populiariausios pasaulio arijos
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“
03.20 Nauja diena
04.00 Alfa taškas
04.25 Kaimo akademija
04.50 „Reali mistika“
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06:00 Himnas
06:02 Pieno baras
06:15 Ponas Žirnis ir 
Šermanas
07:45 Kaip prisijaukinti 
slibiną
09:30 Stebinantis triušių 
pasaulis
10:25 Kas ir kodėl? 
10:55 Šv. Mišios Pasaulinei 
taikos dienai. Tiesioginė 
transliacija iš Vatikano
12:45 Vienos filharmonijos 
orkestro 2020-ųjų 
Naujametis koncertas
15:15 Monique: „Virš 
vandens“ su orkestru
16:15 Justino Jaručio 
koncertas festivalyje 

„Midsummer Vilnius 2020”
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Vartotojų kontrolė
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Auksinis protas
22:25 Bridžitos Džouns dienoraštis
24:00 Bridžitos Džouns dienoraštis. 
Ties proto riba
01:45 Bridžitos Džouns kūdikis
03:45 Monikos Liu koncertas 
festivalyje „Midsummer Vilnius 2020“
05:00 Klausimėlis.lt
05:15 Ponių rojus

05:30 Gyvenimo išdaigos 
06:40 Bakuganas. Kovos 
planeta 
07:10 Ilgo plauko istorija 

07:40 Simpsonų filmas 
09:15 Sniegas 2
11:05 Kalėdų karštligė 2
12:20 Kenoloto 
12:22 Kalėdų karštligė 2
13:00 Ilgai ir laimingai: Pelenės 
istorija
15:30 Narnijos kronikos: liūtas, 
burtininkė ir drabužių spinta
17:20 Kenoloto 
17:22 Narnijos kronikos: liūtas, 
burtininkė ir drabužių spinta
18:30 TV3 žinios 
19:30 Didysis šou meistras
21:40 Moterys meluoja geriau. 
Robertėlis
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Moterys meluoja geriau. 
Robertėlis
23:35 Kodas 
01:45 Palikti Aliaskoje 
03:40 Briusas Visagalis

07:20 Didysis Tomo ir Džerio 
nuotykis 
08:30 Užburtoji Ela 
10:20 Alvinas ir burundukai 4 
12:10 Vėžliukai nindzės. Šešėlių 
įkaitai 
14:20 Titanų įniršis
16:30 Krokodilas Dandis 2
18:30 Žinios
19:20 Dakaras 2021
19:30 Kongas. Kaukolės sala
21:50 Tarp žvaigždžių 
01:05 Pagirios Las Vegase

06:35 Tėtušiai
08:20 Aeroplanas 
10:05 "Geriausias žmogaus draugas"

12:05 37-asis Pasaulinis rytojaus 
cirkas 
14:05 Dūris skėčiu
16:00 Aeroplanas 2. Tęsinys
17:40 Hankokas
19:30 "Amerikietiškos imtynės"  
21:30 12 stipriausių
00:00 Bulvarinis skaitalas

05.30 „Vieno nusikaltimo istorija“
06.30 Alfa taškas
07.00 Nauja diena
08.00 „Netikėtas teisingumas“ 
09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“
10.00 Koncertas Tenoriada. 
Populiariausios pasaulio arijos
12.00 TV parduotuvė
12.15 Mokslo ritmu
12.30 „Lietuvos komiko vakaras“ 
14.00 „Vasara baigiasi rudenį”

16.00 Reporteris
16.30 Mūsų gyvūnai
17.00 Gyvai. Vairas.
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Jausmai”
22.30 Reporteris
23.00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
23.30 „Lietuvos komiko vakaras“ 
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03.20 Gyvai. Vairas
04.00 Mūsų gyvūnai
04.25 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
04.50 „Reali mistika“ 
05.40 Kaimo akademija
06.00 Deutsche Welle: Keliautojo 
dienoraštis
06.30 Deutsche Welle: Greitis

• Tik vienam asmeniui 
išnuomojamas geras 2 kambarių 
butas mikrorajone su visais 
patogumais, baldais, virtuvės 
reikmenimis. Depozitas 200 Eur. 
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti butą, gali būti 
be baldų . Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 627 58 911. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Ktm sx 50. 2008 m. Užsiveda, 
važiuoja puikiai. Skirtas 4-10 metų 
vaikui. Kaina 800 Eur. Išsamesnė 
informacija telefonu. 
Tel. 8 624 53 495. Rokiškis

• Ford Fiesta. 1.6 l, benzinas, 2007 
m., labai geros būklės, be rūdžių, 
naujos m+s padangos. Kaina 1750 
Eur. Tel. 8 658 12 062.  
Rokiškis
• Volvo s60. 2004 m.,12 mėn. 2.4 l, 
dyzelis. Techniškai tvarkingas, yra 
keli kėbulo defektai. TA iki 2022 
m. Kaina 1800 Eur, derinama.  
Tel. 8 622 62 666. Rokiškis
• Visapusiškai tvarkingą automobilį 
Audi A4 B6. 2.5 l, 120 kW. 
Mechaninė greičių dėžė, 6 bėgiai, 
autopilotas, kondicionierius, 
odinis salonas. TA iki 2022.05.06. 
Kaina 1000 Eur. Tel. 8 622 94 107. 
Rokiškis
• Audi A6 C5 quatro. 2.5 l, TDI, 
ką tik atlikta techninė apžiūra. 
Kaina 1650 Eur. Tel. 8 694 52 173. 
Rokiškis
• Audi 80. TDI, 1,9 l, 66 kW, TA 
iki 2021.10. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 621 68 168. Rokiškis
• VW Passat B5. 66 kW, dyzelis. 
Kablys. Yra smulkių kėbulo 
defektų. TA dvejiems metams. 
Kaina 750 Eur. Tel. 8 667 24 525. 
Rokiškis
• 2004 m., Ford Focus C-max. 

1.8 l, benzinas. Tvarkingas, 
prižiūrėtas, važinėjo moteris, po 
nedidelio eismo įvykio, šiek tiek 
pažeista dešinė pusė, užsiveda 
ir važiuoja, variklis neliestas, 
draudimo nenurašyta, TA virš metų. 
Kaina 860 Eur. Tel. 8 627 05 835. 
Rokiškis
• Tvarkingą, Danijoje pagamintą 
miesto dviratį MBK Octane Plus.
Aliuminis, stiprus, 58 cm (L 
dydžio) rėmas, tinkamas aukštesnio 
ūgio žmogui. 28 ratai, dvigubi 
ratlankiai, nerūdijančio plieno 
stipinai. 7 vidinės pavaros Shimano 
Nexus Inter 7. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 682 35 204. Rokiškis
• VW Lupo dalimis. 1.4 l, TDT, 
2002 m.. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 647 32 700. Kupiškis
• Tvarkingą 2003 m. Fiat Stilo 
automobilį. 1.9 l, JTD, 85 kW 
variklis. TA iki 2022 m., gegužės 
mėn. Yra smulkių kėbulo defektų. 
Yra kablys. Rida 255000 km. 
Kaina 900 Eur. Tel. 8 622 41 101. 
Rokiškis
• Skoda Fabia. 2002 m., 1.4 
l, benzinas, 50 kW. TA iki 
2021.07.30. Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 643 67 425. Rokiškis

• 2004 m. VW Passat. 1.9 l, 
TDI, 74 kW. TA iki 2022.02.12. 
Kaina 800 Eur. Tel. 8 643 67 425. 
Rokiškis
• 1995 m. VW Polo. 1,4 l, dujos, 
TA iki 2022.06, draudimas iki 
2021.03, naujos padangos. Kaina 
360 Eur. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Traktorių Jumz. Visiškai 
važiuojantis, su dokumentais. Maža 
kabina, d65. Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 644 50 004. Utena
• 2004 m. pabaigos Volkswagen 
Golf 4 universalą. 1,9 l, TDI, 74 
kW, automatas, gražus, švarus, be 
rūdžių, absoliučiai viskas pakeista 
ir sutvarkyta, pilnos komplektacijos 
su papildomais priedais ir 2 
komplektais ratų. Su TA. Būklė 
nepriekaištinga. Kaina 1550 Eur. 
Tel. 8 604 01 912.  
Rokiškis
• Renault Megane. Nesupuvusi, su 
TA iki 2021.10.30. Kaina 350 Eur. 
Tel. 8 641 59 294. Rokiškis
• Bmw E46. TA iki 2022-10, 
užsiveda ir važiuoja labai gerai. 
Važiuoklė tvarkinga. Kaina 
derinama. Kaina 1450 Eur.  
Tel. 8 626 36 907. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• VW Golf 3 dalimis. 1,9 l , 66 kW. 
Tel. 8 672 89 113. Rokiškis
• Ratlankius. R15, R16, R17, R18, 
5/112. Tinka Audi, Volkswagen, 
Seat automobiliams.  
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• Lietus ratlankius su padangomis. 
Bmw originalas, R16, 60/235. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• 4 vnt. žieminių, dygliuotų 

padangų. Apynaujos, Sailun, R18, 
235/55. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 670 11 657. Rokiškis
• 5 lietus ratus su vasarinėmis 
padangomis. Padangos dar sezonui. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 604 61 511. 
Rokiškis
• Ratus R18 M+S. Kaina 350 Eur. 
Tel. 8 608 20 518.  
Rokiškis
• Minkšto mišinio padangas. 
195/65, R15. Kaina 34 Eur.  
Tel. 8 621 43 341. Rokiškis
• Naujas žiemines padangas. 
Minkšto mišinio, 195/65, R15. 
225/55, R16. 225/45, R17. Kaina 
35 Eur. Tel. 8 621 43 341.  
Rokiškis
• 2003 m. VW Passat dalimis.  
Tel. 8 655 08 291. Rokiškis
• 2003 m. Ford Galaxy. 1.9 l, 85 
kW. Dalimis. Tel. 8 655 08 291. 
Rokiškis
• Žiemines, 175x65, R14 padangas. 
4 vnt., geras protektorius, už 
visas 50 Eur. Tel. 8 646 26 300. 
Panevėžys
• VW Passat dalimis. 1999 m., 1,9 
l, TDI 66 ir 81 kW.  
Tel. 8 646 26 300. Panevėžys
• Volvo, R16 ratlankius. Kaina 200 
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Eur. Tel. 8 658 12 062.  
Rokiškis
• Padangas. 195/65, R15, po 2 vnt, 
yra ir komplektai, 7 mm, 8 mm. 
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• Lietus ratlankius. R15, 4x108, 
su vasarinėmis padangomis. Tinka 
Audi 80. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 603 09 633. Anykščiai
• Opel Vectra dalimis. 2004 m., 2.2 
l, TDI. Tel. 8 605 09 113.  
Rokiškis
• Opel Astra dalimis. 2 l, TDI, 74 
kW, 2001 m. Tel. 8 605 09 113. 
Rokiškis
• Gaz-53 vidines padangas, geros 
būklės. Tel. 8 693 93 557.  
Rokiškis
• Padangas. 215/60, R17, m+s, 
8 mm ir 225/60, R16, 7 mm 
komplektai. Nokian ir Continental. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 658 12 062. 
Rokiškis
• VW Bora. 1999 m., 1.9 l, 66 
kW, sedanas. Tel. 8 600 54 331. 
Rokiškis
• Padangas Nokian su skardiniais 
ratlankiais. 195/65, R15.  
Tel. 8 615 55 734. Rokiškis
• Mašininius Peying 150 W. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 674 92 644.  
Rokiškis
• VW Passat B5 dalimis. 81 kW. 
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• 15 kanalų imtuvą TV star.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• T-25 kabinos viršų 270 EUR, 
apačią 170 Eur.  
Tel. 8 620 55 819. Rokiškis
• Tvarkingą Jumz 6 su 
dokumentais. Yra naujo tipo 
valstybinis numeris. Traktorius 
veikia, užsiveda starteriu, Danfos 
lengvas vairas, ratai susisuka daug, 
manevringas, nauji hidrauliniai 
siurbliai, tvarkinga elektra, pakeisti 
kuro purkštukai. Kaina 1700 Eur. 
Tel. 8 611 22 383. Rokiškis

PASLAUGOS

• Atlieku apdailos, santechnikos, 
elektros remonto darbus. Atlieku 
langų, durų apdailą po montavimo. 
Tel. 8 675 29 775. Rokiškis

PERKA

• Perku 2pts-4 didžiąją priekabą. 
Gali būti netvarkinga, be 
dokumentų. Tel. 8 622 69 546. 
Rokiškis
• Pirksiu 2 kambarių butą 
Kavoliškyje arba sodą su nameliu 
Rokiškyje. Tel. 8 692 63 439. 
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas gali padovanoti geros 
būklės, nedidelį, veikiantį šaldytuvą 
ar šaldiklį. Tel. 8 646 51 495. 
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Naudotus Lego konstruktorius. 
Kai kurie su dėžutėmis, kai kurie 
tik su instrukcijomis. Išsamesnė 
informacija apie modelius telefonu. 
Tel. 8 641 10 900. Rokiškis
• Geros kokybės, gamintą pagal 
užsakymą trivietę vaikišką lovą. 
Laiptukai į antrą aukštą su stalčiais 
po apačia. Dvi spintelės rūbams. 
Trys čiužinukai. Dar yra komoda. 
Ilgis 2,84 m, plotis 0,9 m, aukštis 
2,35 m. Kaina 190 Eur.  
Tel. 8 624 75 758. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Netoli Degsnių kaimo rastas 
mašinos ratas. Tel. 8 612 20 251. 
Rokiškis
• 2020-12-20 rastas PIN kodų 
generatorius (Swedbank).  
Tel. 8 610 44 326. Rokiškis
• Aukštaičių g., prie parduotuvės 
rasti automobilio raktai. Raktai 
saugomi parduotuvėje.  
Tel. 8 458 31 048. Rokiškis
• DPD siuntų skyriuje, prie 
Maximos, rasta banko kortelė.  
Tel. 8 675 40 522. Rokiškis
• Pamestas LG telefonas, radusiam 
atsilyginsiu. Tel. 8 679 94 126. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Parduodu naujus, firminius 
trimerius Garden, 60 Eur ir 
benzinines, gyvatvorių žirkles, 60 
Eur. Tel. 8 684 20 231.  
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Geros kokybės, įvairių matmenų 
pjautą, statybinę medieną.  
Tel. 8 618 33 452. Rokiškis
• Naudotas obliavimo stakles, 
veleno plotis 40 cm. Yra freza, 
pjovimo diskas. Kaina 280 Eur.  
Tel. 8 618 33 646. 
Rokiškis

Ieškokite 
prekybos 
centruose!

Per ilgąjį šventinį savaitgalį patikros postuose apgręžta per 16 tūkst. automobilių
Nuo Kūčių sustiprinus 

judėjimo kontrolę tarp sa-
vivaldybių patikros postuo-
se nepraleista daugiau nei 
16 tūkst. automobilių.

„Nuo trečiadienio apgręžta 
16 tūkst. 485 automobiliai, o 
vien per sekmadienį – 3470 
automobilių“, – BNS sakė Po-
licijos departamento atstovas 
spaudai Ramūnas Matonis.

Pasak jo, per šį šventinį 
savaitgalį už karantino reika-
lavimų nesilaikymą surašyti 
525 protokolai, 50 iš jų – už 
judėjimo tarp savivaldybių 

pažeidimus.
Nuo gruodžio vidurio, kai 

buvo įvestas judėjimo drau-
dimas tarp savivaldybių, kon-
trolės postuose pareigūnai 
apgręžė per 31 tūkst. trans-
porto priemonių ir surašė 
953 protokolus už karantino 
reikalavimų nesilaikymą. 
Žmonės dažniausiai bausti 
už daugiau nei vieno šeimos 
ūkio kontaktus.

Vis dėlto R. Matonis tei-
gė, kad pagrindiniuose šalies 
keliuose automobilių srautai 
sumažėjo beveik 80 proc. nei 
tuo pačiu laikotarpiu pernai.

„Pagrindiniuose keliuo-
se, gruodžio 15–25 dienų 
duomenimis, matome, kad 
tas srautas yra mažėjantis ir 
bendras rodiklis yra 80 proc. 
mažesnis nei tuo pačiu laiko-
tarpiu pernai“, – sakė jis.

Pasak Policijos departa-
mento atstovo, automobilių 
kontrolę postuose vykdo poli-
cijos pareigūnai, pasieniečiai, 
Šaulių sąjunga, Karo policija, 
Viešojo saugumo tarnyba, Fi-
nansinių nusikaltimų tyrimo 
tarnyba.

Siekiant suvaldyti koro-
naviruso plitimą, Vyriausybė 

iki sausio 3 dienos uždraudė 
judėjimą tarp savivaldybių 
be būtino reikalo. Masiškai 
tikrinti vykstančius automo-
bilius policija nutarė savait-
galiais ir švenčių dienomis.

Policija ragina keliaujan-
čius gyventojus pateikti do-
kumentus, įrodančius teisę 
judėti. 

Žmonėms keliauti gali-
ma darbo tikslais, vykstant 
pas gydytoją ar į laidotuves. 
Automobiliu gali važiuoti ne 
daugiau dviejų asmenų arba 
drauge gyvenantys asmenys.

BNS inform.

Vokietijoje pradėjus skiepyti 
nuo COVID-19, pilotas padangėje 
išpiešė didžiulį švirkštą

Vokietijoje vienas jaunas 
pilotas sekmadienį sakė, 
kad padangėje išpiešė di-
džiulį švirkštą, siekdamas 
paminėti vakcinavimo nuo 
koronaviruso pradžią savo 
šalyje.

20 metų mėgėjas pilotas 
Samy Krameris iš anksto 
kruopščiai suplanavo maršru-
tą, kurį reikėjo nuskristi, kad 
būtų sukurtas toks efektas 
Badeno-Viurtembergo žemės 
padangėje.

Per trečiadienį surengtą 
skrydį, trukusį 1 val. 40 min., 
maždaug 280 km praskridęs 
pilotas atliko tokių manevrų 
kaip staigūs 90 laipsnių po-
sūkiai.

Švirkšto nuotraukų buvo 
paskelbta tinklapyje „Fli-
ghtradar“. „Norėjau suteikti 

žmonėms peno apmąstymams 
dieną, kai pasirodė vakcina“, 
– naujienų agentūrai AFP se-
kmadienį sakė studentas S. 
Krameris.

Vokietija oficialiai pradėjo 
skiepijimo programą sekma-
dienį, tačiau pirmosios vak-
cinos dozės piliečiams buvo 
suleistos dar ankstesnę dieną. 
Pirmoji šalyje buvo paskie-
pyta viena 101 metų slaugos 
namų gyventoja.

Vokietija iki šių metų pa-
baigos iš viso turi gauti 1,3 
mln. dozių, o iki kovo pabai-
gos – 11–13 milijonų.

Maždaug 65 proc. vokie-
čių sako esantys pasirengę 
skiepytis, rodo apklausa, 
naujienų agentūros DPA už-
sakymu atlikta sociologinių 
tyrimų tarnybos „YouGov“.

BNS inform.

Užsikrėtimo naujų atmainų 
koronavirusu atvejai patvirtinti 
dar trijose Europos valstybėse

Užsikrėtimo naujų 
atmainų koronavirusu 
atvejai patvirtinti dar tri-
jose Europos šalyse – Ispa-
nijoje, Portugalijoje, Švei-
carijoje.

Gerokai labiau užkre-
čiamos britaniškos viru-
so SARS-CoV-2 atmainos 
atvejai nustatyti Ispanijoje 
ir Portugalijoje, o Pietų Af-
rikos Respublikoje (PAR) 
pirmąkart nustatytos pana-
šios koronaviruso mutacijos 
– Šveicarijoje.

Apie tai, kad iš Jungtinės 
Karalystės grįžusiems trims 
vienos šeimos Ispanijos pi-
liečiams nustatyta britaniš-
koji koronaviruso mutacija 

pirmas paskelbė leidinys 
„El Mundo“, o apie šios 
SARS-CoV-2 viruso atmai-
nos „importą“ į Portugalijai 
priklausančią Madeiros salą 
sekmadienį pranešė agen-
tūra „Reuters“, remdamasi 
atitinkamomis Portugalijos 
tarnybomis.

Šveicarijos federalinė 
sveikatos apsaugos valdy-
ba sekmadienį vakare pra-
nešė šalyje užfiksavusi du 
PAR koronaviruso atmainos 
atvejus. Užsikrėtimo naujų 
atmainų koronavirusu atve-
jai anksčiau buvo patvirtinti 
Vokietijoje, Italijoje, Pran-
cūzijoje, Japonijoje, Kana-
doje.

BNS inform.

Į Klaipėdos uostą atplaukusiame laive – 
du nelegalūs migrantai iš Alžyro

Klaipėdos uoste atplau-
kusiame krovininiame lai-
ve vyko du nelegalūs mi-
grantai, jie saugomi, jog 
neišliptų į krantą, pranešė 
Valstybės sienos apsaugos 
tarnyba (VSAT).

Pasak tarnybos, ketvirta-
dienį apie 22 val. į Klaipėdą 
iš Rusijos Ust-Lugos uosto at-
laukusiame krovininiame lai-
ve su Maltos vėliava pasienie-
čiai atlikę patikrinimą nustatė 
du migrantus, prisistačiusius 
Alžyro piliečiais. Tuo metu 
laivo kapitono ir 18 įgulos na-
rių dokumentai buvo tvarkin-
gi, visi jie – Filipinų piliečiai.

Pasak VSAT, pareigūnai 
turėjo išankstinės informaci-
jos, kad trąšas atgabenusia-
me laive gali būti neteisėtų 
migrantų.

Abu nelegalūs migrantai 
uždaryti atskirose užrakinto-
se laivo patalpose. Kapitonas 
pasieniečiams nurodė, kad 
asmenys į laivą pateko nele-
galiai, kai šis plaukė iš Ora-
no uosto Alžyre į Ust-Lugą.

Kapitonas raštu įsiparei-
gojo užtikrinti, kad migran-
tai nepaliks laivo, prie jo liko 
budėti pasieniečiai. Laivas 
uoste gali būti nuo 3 iki 5 
dienų.

BNS inform.

Sugriežtinus karantiną, lietuviai mažiau 
keliauja apsipirkti

Lietuvoje sugriežtinus ka-
rantino sąlygas, žmonės Lie-
tuvoje mažiau pradėjo judėti 
į prekybos vietas ir daugiau 
laiko leisti aplink gyvenamuo-
sius kvartalus.

„Google“ renkami Lietu-
vos gyventojų mobilumo duo-
menys rodo, kad gruodžio 16 
dieną, įsigaliojus griežtesniam 
karantinui, palyginti su baziniu 
laikotarpiu iki pandemijos (nuo 
sausio 6 iki vasario 3 dienos) 
žmonių judėjimas į prekybos 
vietas sumažėjo 64 proc.

Tačiau prieš pat sugriežti-
nant karantiną, praėjusios sa-
vaitės pirmadienį ir antradienį, 
palyginti su baziniu laikotarpiu, 
judėjimas į prekybos centrus 
buvo mažesnis tik 24-25 proc. 
Dar anksčiau –  gruodžio 1-13 
dienomis – gyventojai apsipirk-
ti keliavo 39-45 proc. mažiau 
nei metų pradžioje.

Tuo pat metu kiek paaugo 
gyventojų judėjimas aplink gy-
venamuosius namus – praėju-
sios savaitės pabaigoje srautai 
buvo 17-19 proc. didesni nei 
metų pradžioje, o iki sugriež-
tinant karantiną jie buvo 4-12 
proc. didesni.

Taip pat reikšmingai suma-
žėjo viešuoju transportu važiuo-
jančių žmonių skaičius – praė-

jusios savaitės pabaigoje juo 
naudojosi perpus mažiau žmo-
nių nei metų pradžioje. Tačiau 
praėjusios savaitės pradžioje 
šis skaičius buvo tik maždaug 
ketvirtadaliu mažesnis nei iki 
pandemijos.

Be to, Vyriausybei nustačius 
prievolę visiems darbuotojams, 
jei įmanoma, dirbti namuose, 
toliau stabiliai mažėja į darbo 
vietas judančių gyventojų.

„Google“ duomenimis, gruo-
džio pradžioje judėjimas į darbo 
vietas buvo apie 30 proc. ma-
žesnis nei baziniu laikotarpiu, o 
sugriežtinus karantiną jau buvo 
mažesnis jau beveik 45 proc.

Apie sumažėjusį gyventojų 
mobilumą trečiadienį Seime 
kalbėjo ir premjerė Ingrida Ši-
monytė. Tačiau anot jos, apie 
tai, ar apribojimai veikia CO-
VID-19 užsikrėtimų skaičių, 
bus galima kalbėti tik kitą sa-
vaitę.

„Google“ duomenys rodo, 
kad vasaros pabaigoje ir rudens 
pradžioje Lietuvos gyventojų 
judėjimas buvo panašus, kaip 
iki pandemijos. Tačiau situa-
cijai vėl pradėjus blogėti, spalį 
ėmė ryškėti parduotuvių vengi-
mo tendencija, tačiau net tada 
lietuviai vis dar aktyviai keliavo 
į biurus ar kitas darbo vietas.

BNS inform.

Būtingės terminale išsiliejo naftos 
produktai

Lenkijos koncernui „Or-
len Lietuva“ priklausan-
čiame Būtingės terminale 
išsiliejo naftos produktai, 
pranešė aplinkos ministras 
Simonas Gentvilas.

„Ką tik gautas pranešimas, 
jog Būtingės terminale nutrū-

ko žarna ir išsiliejo naftos pro-
duktai. Kiekiai dar neaiškūs. 
Aplinkos apsaugos departa-
mentas ir Lietuvos kariuo-
menė reaguoja“, – pranešė S. 
Gentvilas. Vėliau patikslinta, 
kad išsiliejo nedidelis naftos 
produktų kiekis.

BNS inform.
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Gruodžio 29-oji, 
antradienis, 
53 savaitė

Iki Naujųjų liko 2 dienos
Saulė teka 8.42 val., 
leidžiasi 16.00 val. 

Dienos ilgumas 7.18 val. 
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Eigotas, Eigotė, Eigutė, Eigutis, 

Gentvainas, Gaja, Perlys, Sulamita, 
Sulamitė, Teofilė.

Rytoj: Dovydas, Gedrimas, 
Gedrimė, Gedvaida, Gedvaidas, 
Gedvainas, Gedvainė, Gražvilas, 
Sabina, Sabinas, Sabys, Vykintas.

Poryt: Gedganta, Gedgantas, 
Gedgantė, Melanija, Melanijus, 
Silva, Silvas, Silvestra, Silvestras, 

Silvija, Silvijus.

Dienos citata
„Jokia knyga nėra tokia bloga, 
kad joje nebūtų galima rasti 

ko nors gera“ (Plinijus).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1170 m. Anglijos karaliaus 
Henriko II įsakymu keturi ri-
teriai nužudė Kenterberio 
arkivyskupą Thomas Becket, 
kovojusį prieš karaliaus mėgi-
nimus apriboti katalikų Bažny-
čios įtaką.

1859 m. į vandenį nuleistas 
pirmasis geležimi kaustytas 
karo laivas - tai buvo Didžio-
sios Britanijos laivas „HMS 
Warrior“.

1972 m. rasti 16 žmonių, 
kurie liko gyvi po spalio 13 
dieną Anduose įvykusios avia-
katastrofos. Vėliau jie prisipa-
žino, jog išgyveno tik todėl, 
kad valgė žuvusius bendrake-
leivius.

1993 m. Vatikanas ir Iz-
raelis po 2 tūkst. metų, per 
kuriuos krikščionių ir žydų 
santykiai dažnai pasižymė-
davo priešiškumu, pasirašė 
dokumentą, kuriuo Šventasis 
sostas ir žydų valstybė oficia-
liai pripažino vienas kitą.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1988 m. LTSR Ministrų Tary-
bos nutarimu vyskupui Julijonui 
Steponavičiui leista iš Žagarės 
grįžti į Vilniaus arkivyskupijos 
apaštalinio administratoriaus 
pareigas, kurias jam buvo už-
drausta eiti nuo 1961 metų.

Post 
scriptum
Cukrum gyvenimo 

nepasaldinsi.

LAISVALAIKIS Pikantiškai įdaryta skumbrė orkaitėje
Ingredientai: 
• 4 vnt. skumbrės
• 100 gramų sūrio
• du virti kiaušiniai
• 3 skiltelės česnako
• 1 šaukštas grietinės
• dvi citrinos
• šiek tiek prieskonių žuviai
• šiek tiek druskos
• šiek tiek pipirų
• šiek tiek aliejaus
Gaminimas:
Skumbres pirmiausia reikia 
išvalyti. Jeigu norite, galima 
galvas nupjauti arba jas pa-
likti, kaip labiau patinka. Kie-

kvienos skumbrės viršuje padarykite po kelias išilgines nelabai gilias įpjovas. Žuvytes 
įtrinkite prieskoniais žuviai, druska, pipirais ir šlakeliu aliejaus. Jeigu turite laiko, pa-
likite žuvytes šaldytuve pasimarinuoti kokį pusvalandį ar valandą.Kiaušinį ir sūrį su-
tarkuokite burokine trintuve. Į šį mišinį įmaišykite smulkiai kapotas česnako skilteles, 
grietinę (arba majonezą), įspauskite du šaukštus citrinos sulčių. Skumbres prikimškite 
kiaušinių-sūrio įdaro. Į įpjovas įdėkite citrinos riekelių ir dėkite žuvis į kepimo popie-
riumi išklotą skardą. Kepkite iki 200 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 25-30 minučių.
Patiekiant žuvį dar galima pagardinti pakepintais smulkiai kapotais svogūnais bei 
česnakais, pagardintais trupučiu čili pipiro ar aitriosios paprikos miltelių. Labai skanu 
valgyti su daržovių salotomis ar virtomis bulvytėmis.

Universali vaiko išmoka kitais metais kyla nuo 60 iki 70 eurų
Universali vaiko išmoka 

nuo sausio mėnesio kyla nuo 
60 iki 70 eurų.

Seimas priėmė tokią Išmo-
kų vaikams įstatymo pataisą, 
kuri įsigalioja nuo sausio. Už 
tai balsavo 126 Seimo nariai, 
susilaikiusių ir balsavusių 
„prieš“ nebuvo.

Pataisa buvo pakoreguotas 
universalios vaiko išmokos 
koeficientas ir vaiko pinigai 
kitąmet auga dešimčia eurų.

Vaiko išmoka nustatoma 
pagal bazinės socialinės iš-
mokos (BSI) dydį. Nuo 2021 
metų BSI dydis bus indek-
suojamas ir didės nuo 39 iki 
40 eurų, tad vaiko išmokos 

koeficientas nustatomas 1,75 
BSI dydžio, taip užtikrinant jos 
augimą nuo 60,06 eurų iki 70 
eurų.

Neįgaliems, gausių ir ne-
pasiturinčių šeimų vaikams 
išmoka didės nuo 100 iki 111 
eurų. Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos skaičiavi-
mu, išmokoms vaikams ki-
tiems metams papildomai rei-
kės 63 mln. eurų.

Taip pat Seimas priėmė So-
cialinės paramos mokiniams 
įstatymo pataisas nuo kitų 
mokslo metų skirti nemokamą 
maitinimą visiems antrokams 
nepriklausomai nuo šeimos 
pajamų.

Šiuo metu nemokamą mai-

tinimą gali gauti visi šalies 
pirmokai ir ikimokyklinukai.

Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerija nurodo, kad ne-
mokamą maitinimą gaus apie 
26 tūkst. antrokų ir tam kitą-
met papildomai reikės apie 
4,6 mln. eurų, o vėlesniais 
metais – po 10 mln. eurų.

Nuo šio rugsėjo nemokamą 
maitinimą jau gauna apie 100 
tūkst. arba beveik 29 proc. 
visų šalies moksleivių.

Įstatymas įsigalioja nuo lie-
pos ir realiai maitinimas bus 
skiriamas nuo rugsėjo. Nemo-
kamas maitinimas bus skiria-
mas automatiškai, tėvai galės 
teikti prašymą jo atsisakyti.

BNS inform.

Mažmeninės prekybos įmonių apyvarta 
lapkritį smuktelėjo 0,4 proc.

Mažmeninės prekybos 
įmonių apyvarta (be PVM) 
lapkritį siekė 1,055 mlrd. 
eurų to meto kainomis ir, 
palyginti su spaliu, pašali-
nus sezono ir darbo dienų 
skaičiaus įtaką, sumažėjo 
0,4 procento.

Per metus – lapkritį, pa-
lyginti su 2019 metų lapkri-
čiu – mažmeninės prekybos 
įmonių apyvarta palyginamo-
siomis kainomis padidėjo 6,4 
proc., išankstinius duomenis 
pranešė Statistikos departa-
mentas.

Per mėnesį maisto pre-

kėmis prekiaujančių įmonių 
apyvarta palyginamosiomis 
kainomis išliko tokia pati, ne 
maisto prekėmis prekiaujan-
čių – sumažėjo 0,4 proc., au-
tomobilių degalų mažmeninės 
prekybos įmonių apyvarta – 
sumenko 1,2 procento.

Maitinimo ir gėrimų teiki-
mo įmonių apyvarta lapkritį 
siekė 37,6 mln. eurų to meto 
kainomis ir per mėnesį, paša-
linus sezono ir darbo dienų 
skaičiaus įtaką, palyginamo-
siomis kainomis smuko 38,2 
proc., o per metus – 47,3 pro-
cento.

BNS inform.

Populiariausi berniukų vardai – Benas, 
Markas, mergaičių – Lėja, Amelija

Populiariausi berniukų 
vardai 2020-aisiais buvo 
Benas, Markas, mergaičių – 
Lėja, Amelija, rodo Registrų 
centro gruodžio viduryje su-
rinkti duomenys.

Pernai Beno ir Marko var-
dai buvo atitinkamai septintoje 
ir aštuntoje vietoje pagal po-
puliarumą, Lėjos ir Amelijos 
– antroje ir ketvirtoje vietoje.

Reikšmingų pokyčių de-
šimtukuose per metus neįvy-
ko: iš populiariausiųjų ber-

niukų vardų sąrašo nesitraukia  
Lukas, Matas (trečias ir ketvir-
tas vardas populiarumą), Nojus, 
Jokūbas, Dominykas, Herkus, 
Kajus. Mergaičių vardų sąraše 
toliau rikiuojasi Emilija, Luknė, 
Liepa, Sofija, Gabija, Patricija, 
Kamilė.

„Berniukų dešimtuke šiemet 
yra vienas naujokas – Adomas, 
pernai buvęs 15-oje vietoje, o 
tarp mergaičių šiemet į dešim-
tuką pateko Austėja, prieš me-
tus buvusi 12-oje vietoje“, – tei-
gia „Registrų centro“ atstovas 

Mindaugas Samkus.
Visas 2020-ųjų populiariau-

sių berniukų vardų sąrašas: Be-
nas (301), Markas (291), Lu-
kas (285), Matas (271), Nojus 
(254), Jokūbas (248), Herkus 
(242), Kajus (233), Dominy-
kas (233), Adomas (218).

Mergaičių vardų sąrašas: 
Lėja (250), Amelija (244), 
Emilija (234), Luknė (218), 
Liepa (214), Sofija (212), Ga-
bija (198), Patricija (177), Ka-
milė (177), Austėja (162).

BNS inform.

Popiežius: skiepai 
nuo COVID-19 turi būti 
prieinami visiems

Popiežius Pranciškus 
skelbdamas savo kalėdinį 
palaiminimą „Urbi et orbi“ 
(„Miestui ir pasauliui“) pa-
ragino užtikrinti, kad vak-
cinos nuo COVID-19 būtų 
prieinamos visiems, ir tvir-
tino, kad pirmieji eilėje turi 
būti pažeidžiamiausi žmo-
nės, nepriklausomai nuo 
to, kam priklauso skiepų 
patentai.

„Prašau visus valstybių va-
dovus, įmones, tarptautines or-
ganizacijas bendradarbiauti, o 
ne konkuruoti, siekti, kad vak-
cinos būtų prieinamos visiems, 
ypač pažeidžiamiausiems ir 
silpniausiems planetos gyven-
tojams. Pirmoje vietoje turi 

būti pažeidžiamiausieji ir sil-
pniausieji“, – sakė Pranciškus, 
kuris vakcinų nuo COVID-19 
išradimą pavadino „vilties 
prošvaiste“ pasauliui.

„Tačiau, kad šios prošvais-
tės teiktų viltį visam pasau-
liui, jos turi būti prieinamos 
visiems. Negalime leisti, kad 
uždari nacionalizmai mums 
neleistų gyventi kaip tikrai 
žmonijos šeimai. Negalime 
leisti, kad radikalaus indivi-
dualizmo virusas nugalėtų ir 
padarytų mus abejingus kitų 
brolių ir seserų kančioms, – 
sakė popiežius. – Negalime 
rinkos dėsnių ir patentų tai-
syklių kelti aukščiau meilės ir 
žmonijos sveikatos.“ 

BNS inform.

Laidotuvių reikmenų vėl galima įsigyti specialiose parduotuvėse
Vyriausybė leido laidotu-

vių reikmenų įsigyti ne tik 
internetu, bet ir specialiose 
parduotuvėse. Ekonomikos 
ir inovacijų ministerijos 
siūlymu buvo patikslinti 
karantino ribojimai. 

„Numatyti išimtį, kad gali 
veikti ir fizinės, net tik in-

ternetu, laidojimo reikmenų 
parduotuvės, nes kyla klau-
simų, yra daug užklausų, 
kaip žmonėms, kurie patiria 
netektį, vis dėlto reikėtų už-
sisakyti tas prekes“, – pasita-
rime kalbėjo ekonomikos ir 
inovacijų ministrės Aušrinė 
Armonaitė.  

Sugriežtinus karantiną 

Lietuvoje uždaryta dauguma 
parduotuvių, išskyrus maisto 
prekių ir vaistines, veterinari-
jos, optikos prekių ir ortope-
dijos priemonių parduotuves. 

„Šitas konkrečiai punk-
tas numato išimtį laidotu-
vių parduotuvėms – tokią 
pačią, kaip taikoma maisto 
prekėms, optikai ir kitoms 

parduotuvėms, kurioms ga-
lima veikti fiziniu, o ne tik 
nuotoliniu būdu“, – BNS ko-
mentavo ministrės patarėjas 
Karolis Žemaitis. 

Kartu patikslinta, kad gali-
ma ne tik internetinė visų pre-
kių prekyba, bet ir nuotoliniu 
būdu, pavyzdžiui, telefonu.

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

A V I N A S . 
Darbštusis ir kar-
jeristas avinas tu-
rėtų gerai apgal-

voti, ar jis galės įgyvendinti 
savo planus. Neprisiimkite 
įsipareigojimų, kuriems netu-
rite nei laiko, nei galimybių, 
antraip gerokai nukentėsite. 
Daugelis reikalų, susijusių su 
jūsų tėvais, namais, pasieks 
kulminaciją. Jums gali tekti 
priimti su tuo susijusius svar-
bius sprendimus. Santykiuose 
su mylimais žmonėmis gali 
pakenkti perdėtas pavydu-
mas, labai ryškiai išreikštas 
savininkiškumo jausmas. 
Stenkitės pasitikėti mylimais 
žmonėmis, ir santykiai su jais 
klostysis labai gerai.

JAUTIS. Ide-
alus laikas kurti 
santykius, planuo-
ti šeimą, spręsti 

santuokinio gyvenimo pro-
blemas. Norėsis kurti, būsite 
kupini naujų idėjų. Domins 
ir namų aplinkos pertvarka, 
jaukumo kūrimas. Norėsi-
te pirkti prabangius daiktus. 
Taip pat būsite labai aktyvūs 
socialinėje srityje. Palan-
kus metas spręsti finansines 
problemas, tvarkyti paskolų 
reikalus. Palankiai klostysis 
ir verslo santykiai, ypač su 
priešingos lyties žmonėmis. 
Būsite optimistiškai nusitei-
kę, daug galvosite apie atei-
ties perspektyvas. Puikus 
metas romantikai, šiltiems 
santykiams su artimaisiais. 
Dominuos pakili, šventiška 
nuotaika, net jei šventes su-
tiksite vieni ar siaurame šei-
mos ratelyje.

D V Y N I A I . 
Kai kurie jūsų 
finansiniai reika-
lai arba baigia-

si, arba artėja link pabaigos. 
Galbūt jūs grąžinsite skolą, 
baigsite mokėti kreditą, iš-
perkamosios nuomos sutartis 
pasibaigs. O gal kažkas jums 
grąžins skolą. Dabar pats 
metas kurti tolimesnius savo 
gyvenimo planus, apgalvoti 
strategiją, kad pasiektumėte 
užsibrėžtų tikslų. Atsargiai 
elkitės su informacija. Pasi-
kliaukite tik patikrintais fak-
tais, nekreipkite dėmesio į 
gandus, interpretacijas. Gali 
būti, kad tie, kurie dalinsis 
ne kiekvienam prieinama in-
formacija, ar bandys ją inter-
pretuoti, sieks ne gero jums, 
o naudos visų pirma sau. Jie 
gali arba netyčia suklaidinti, 
arba tyčia labai rimtai pa-
kenkti. 

VĖŽYS. Ir 
verslo, ir asmeni-
niuose santykiuo-
se pagaliau ateina 

aiškumo ir sprendimų laikas. 
Galbūt teks priimti nelen-
gvus sprendimus, susijusius 
su šių santykių perspektyvo-
mis. Susitaikykite, kad seno 
pabaiga dažniausiai reiškia ir 

Astrologinė prognozė savaitei 
naujo etapo pradžią. Galbūt 
sulauksite lemtingos žinios, 
pasiūlymo, nulemsiančio jūsų 
tolesnės profesinės veiklos 
perspektyvas. Galbūt sulauk-
site gerų naujienų finansų sri-
tyje: jūsų darbas bei investi-
cijos ims duoti derlių. Puikus 
metas gilinti savo žinias, to-
bulinti įgūdžius. Sėkmės gali 
tikėtis ir kūrybinių profesijų 
žmonės. Ypač palankus laikas 
mokslininkams: jų projektus, 
tyrimus lydės sėkmė. 

LIŪTAS. Visa, 
kas yra paslėpta, 
anksčiau ar vėliau 
iškils į paviršių. 

Arba jūs sužinosite artimo 
žmogaus paslaptį, arba kaž-
kas išsiaiškins, kokius skele-
tus spintoje slepiate jūs. Gali 
būti, kad teks priimti svarbius 
sprendimus dėl darbo, kar-
jeros. Gali pasikeisti darbo 
aplinka, jo pobūdis, santykiai 
su vadovais, pavaldiniais. 
Pilnaties metas gruodžio 30-
ąją ženklins vieno ciklo pa-
baigą ir kito pradžią. Galbūt 
jusite aštrų vienatvės poreikį, 
norėsite ramiai apgalvoti su-
siklosčiusią situaciją. Kelios 
dienos vienatvės duos gerų 
rezultatų ateityje. Darbe taip 
pat nenorėsite dirbti koman-
doje, labiausiai seksis darbai, 
kuriems nereikės aplinkinių 
pagalbos. 

M E R G E L Ė . 
Žinios ir duo-
menys, kuriuos 
gausite šiuo lai-

kotarpiu, bus naudingi ilgą 
laiką, jie neš įvairų pelną. 
Paaištrės proto veikla, įžval-
gumas, atmintis ir intuicija. 
Viso to dėka pasieksite gerų 
rezultatų darbe, išspręsite 
ne vieną problemą, ypač jei 
dirbate gamybos ar finansų 
sektoriuje. Naudokitės šiuo 
laiku naujiems sandoriams 
sudaryti, imti kreditus, kur-
ti veiklos planus, tvarkyti 
įvairius dokumentus. Rasite 
bendrą kalbą ir su vadovais, 
ir verslo partneriais, ir klien-
tais, ir valstybinių institucijų 
atstovais. Taip pat sėkmingai 
pristatysite savo idėjas, ap-
ginsite savo nuomonę.

S VA R S T Y -
KLĖS. Puikus 
metas darbui su 
informacija. Taigi, 

planuokite derybas, kvalifi-
kacijos kėlimo renginius. Do-
kumentų rengimas, leidimų 
veiklai gavimas bus nelengvi 
darbai, bet verta pasistengti, 
nes tai bus naudinga ateity-
je. Juolab, kad įdėję laiko ir 
pastangų, šias užduotis įveik-
site. Ši savaitė bus turtinga 
įvairiomis pažintimis, kurios 
palankiai atsilieps jūsų pro-
fesinei karjerai. Auga jūsų 
pasitikėjimas savimi, patrau-
klumas, tad būsite įvertinti 
priešingos lyties asmenų. 
Savo žavesiu spręsite ir ne-
mažai nesutarimų su vado-
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vais, verslo partneriais ar pa-
valdiniais. 

S K O R P I O -
NAS. Perkaino-
site savo tikslus 
ir vertybes. Labai 

seksis leidėjams, reklamos 
specialistams. Vertėtų atgai-
vinti senas verslo kūrimo ar 
jo pertvarkymo idėjas. Tokia 
veikla, investicijos ilgainiui 
pasiteisins. Didės jūsų popu-
liarumas bei įtaka, mokėsite 
įtikinti, sužavėti žmones. Va-
dovybė pagelbės finansiškai, 
savo ryšiais, iškilus sunku-
mams demonstruos toleran-
ciją, siūlys pagalbą. Palankus 
metas kurti ar atgaivinti vers-
lą, ypač susijusį su gamyba.

Š A U L Y S . 
Jums bus aktua-
lios bendrų šei-
mos finansų, pa-

veldėjimo, investicijų, pelno 
paskirstymo temos. Galbūt 
kils minčių taikyti naujus 
darbo metodus, optimizuo-
ti įvairius procesus. Darbo 
ir asmeniniai santykiai bus 
glaudžiai susiję, veiks vie-
ni kitus. Asmeninėje sferoje 
laukia įdomūs atradimai: apie 
artimiausius žmones galite 
sužinoti šį tą naujo. Meilės 
ryšys atsilieps jūsų asme-
nybės raidai. Jei skirsite lai-
ko mokymuisi, asmeniniam 
progresui, netrukus pajusite 
to rezultatus tiek darbinėje 
veikloje, tiek asmeniniame 
gyvenime. 

OŽIARAGIS. 
Puiki, įvykių gau-
si savaitė. Puikus 
metas pasirody-

mams nuotoliniu būdu, pra-
nešimams, nuomonių ir idė-
jų mainams. Nustebsite, kai 
lengvai įveiksite problemas, 
kurias sprendėte jau ilgą lai-
kotarpį. Didžiulio pelno ir 
kitokios nelauktos sėkmės 
galite laukti iš darbų, kuriuos 
laikėte neperspektyviais. Jau-
site energijos, veiklumo, kū-
rybiškumo antplūdį.

VA N D E N I S . 
Stovėsite kryžke-
lėje, rinkdamiesi 
gyvenimo bei kar-

jeros tikslus. Jei yra kažko-
kios aplinkybės, kurios gali 
veikti neigiamai jūsų karjerą, 
jos susiklostys jūsų nenaudai. 
O jei neturite ko slėpti, drą-
siai stenkitės užkariauti ap-
linkinių dėmesį – tokia stra-
tegija bus geriausia.

ŽUVYS. Ben-
dras darbas gali 
lemti ir ne tik ko-
legiškus jausmus. 

Bendrumas, nulemtas bendrų 
patirčių, idėjų, žinių – pats 
perspektyviausias. Nepraleis-
kite progos pastebėti kolegų, 
bendradarbių, verslo partne-
rių akyse žybčiojančias susi-
domėjimo kibirkštėles. Gali-
te tikėtis paaukštinimo, taip 
pat netikėtų įplaukų. Ateis 
darbų baigimo metas.

Pirmąją vakcinavimo dieną paskiepyta per 
2 tūkst. medicinos darbuotojų

Pirmąją vakcinavimo 
dieną paskiepyta 2270 me-
dicinos darbuotojų, sekma-
dienį pranešė Sveikatos ap-
saugos ministerija (SAM).

Jos duomenimis, Vilniuje 
iki 17 valandos paskiepyta 
700, Kaune – 440, Klaipė-
doje – 160, Šiauliuose – 120, 
Panevėžyje – 850 asmenų.

Procedūra, anot minis-
terijos, vyko 26 skiepijimo 
punktuose.

Sekmadienį Vilniaus, 
Kauno, Klaipėdos, Šiaulių 
ir Panevėžio ligoninės su-

tartinai vakcinacijos procesą 
pradėjo vienu metu – aštuntą 
valandą ryto.

Medicinos darbuotojai 
buvo skiepijami „BioNTech“ 
ir „Pfizer“ sukurta COVID-19 
vakcina.

Pirmoji siunta su 9750 
vakcinos dozių Lietuvą pa-
siekė šeštadienio paryčiais ir 
buvo saugoma Ekstremalių 
sveikatai situacijų centro san-
dėliuose. Dieną vakcina buvo 
išskirstyta į penkias pagrindi-
nes šalies ligonines, atsakin-
gas už COVID-19 valdymą 
regionuose.

Vilniaus ir Kauno apskri-
tys gavo po 2925 vakcinos 
dozių, Klaipėdos apskritis – 
1950, o Šiauliai ir Panevėžys 
– po 975 dozes.

Skiepijant pirmuosius 
medikus ketinama sunau-
doti visas šeštadienį gautas 
vakcinas. Antroji dozė šiuo 
kartu paskiepytam persona-
lui, kuria reikia paskiepyti 
po 21 dienos, bus skiriama iš 
vėlesnių siuntų.

Antroji vakcinos siunta į 
Lietuvą turėtų atkeliauti an-
tradienį.

BNS inform.

Ant gražiausio žiemos laiko slenksčio 
suklupo Laima Driskiutė. 

Užgeso draugiška, jautri,  rūpestinga širdis. 
Nuoširdžiai užjaučiame artimuosius.

UAB Lelija 
Rokiškio siuvimo įmonė

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

Lietuviai kurs unikalią lazerių sistemą
Lietuvos lazerių gamintojos 

„Ekspla“ ir „Light Conversion“ 
kurs išskirtinę lazerių sistemą 
partneriams Vengrijoje. Tai bus 
vienintelė tokia sistema pasauly-
je. Projekto vertė siekia 6 mln. 
eurų.

Konsorciumas pasirašė sutartį su 
ELI-ALPS tyrimų centru Šegede, 
Vengrijoje. 

„Light Conversion“ direktorius 
Martynas Barkauskas BNS teigė, 
kad sistema skirta medžiagos tyri-
mams, ji gali būti naudojama ir kaip 
milžiniškų agregatų – sinchrotronų 
– kompaktiškesnė alternatyva, maža 
to, potencialiai suteikianti daugiau 
informacijos. 

„Visas projektas ELI arba Extre-
me Light Infrastructure (Ekstrema-
lios šviesos infrastruktūra) visur 
yra pristatinėjamas kaip „lazerių 
CERN'as“ (...) Vengrijoje esanti ELI 
atšaka yra skirta atosekundinei švie-
sos sąveikai su medžiaga“, – sakė 
M. Barkauskas. 

ELI-ALPS tyrimų centre sė-
kmingai atliekami eksperimentai jau 
su dviem lazerinėmis sistemomis, 

kurias gamino Lietuvos bendrovės. 
M. Barkauskas sako, kad jos pasitei-
sino, o tai veikiausiai ir lemia vengrų 
sprendimą vėl pasirinkti Lietuvos 
įmones. 

„Sistema veikė, nesugedo, jeigu 
įvykdavo kažkokie temperatūrų re-
žimo neišlaikymai, vis tiek viskas 
veikė ir dirbo. Tai jau, aišku, susive-
da nebe į kažkokį didelį žinojimą, o 
į gerą, kokybišką inžineriją, tai mūsų 
įmonė ir „Ekspla“ turi tos patirties ne 
pirmi ir antri metai“, – sakė M. Bar-
kauskas. „Labai smagu buvo tai, kad 
buvo galima padaryti naują sistemą, 
kuri rėmėsi mokslininkų darbais Vil-
niaus universitete“, – pridūrė jis.  

Lietuvos lazerių gamintojai pla-
nuoja per maždaug dvejus metus 
suprojektuoti, pagaminti ir instaliuoti 
15 teravatų sistemą. SYLOS3 bus ga-
minama Vilniuje.

Kurti tris kartus galingesnę nei 
ankstesnės sistemą, pasak M. Bar-
kausko, neturėtų būti itin sudėtinga, 
nes įdirbis jau yra, be to, abi Lietuvos 
bendrovės turi darbo kartu patirties. 

„Tai vis tiek yra pažadas į priekį. 
Aišku, mes ten kaip ir pasiskaičiuoja-
me ir manome, kad tai turėtų būti pa-

daroma, kitaip turbūt neliptume į tą 
upę. Bet tai yra mažesnė avantiūra. 
Tai kaip ir patobulinimas tos techno-
logijos, kurią jau ir klientai matė, ir 
bandė, ir turi“, – BNS sakė jis. 

„Eksplos“ generalinis direk-
torius Kęstutis Jasiūnas sako, jog 
lietuvių sukurta lazerinė sistema 
keliaus į universitetą Šegede, kurį 
Steponas Batoras įkūrė beveik tuo 
pat metu, kaip ir Vilniaus univer-
sitetą. 

„Didžiuojamės, kad tokia sis-
tema vyks į miestą, su kuriuo mus 
sieja daugiau nei 400 metų istorija“, 
– pranešime sakė K. Jasiūnas. 

ELI-ALPS yra vienas iš trijų 
ekstremalios šviesos infrastruktū-
ros centrų, kuris buvo pastatytas 
siekiant pagerinti žinias naudojant 
ypač trumpus (atosekundžių tru-
kmės) lazerio impulsus.

Pagrindinės kryptys, kur dirba-
ma su SYLOS3, – rentgeno spindu-
lių tyrimai, 4D vaizdinimas, dalelių 
greitinimas, – padės išspręsti šiuo-
laikiniams tyrėjams kylančius iššū-
kius pramonės, gyvybės mokslų ir 
fundamentaliųjų tyrimų srityse.

BNS inform.
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ANEKDOTAI

šventėms“.
***
Skambutis telefonu ketvirtą 

ryto:
– Alio, ar čia Margarita 

Jonaitienė, pirmosios B 
mokytoja?

– Taip, tai aš. Kas atsitiko?
– Miegojote?
– Taip, miegojau.
– O mes va su žmona visą 

naktį giles gręžiame, klevo lapų 
rožes sukame jūsų suknistam  
vaikų darbelių konkursui 
„Sveikas, rudenėli“.

***
Grįžta vyrukas įkaušęs namo 

vėlai naktį. Žmona išgirsta 
svetainėje dūžtančio stiklo garsą. 
Išsigandusi atbėga: akvariumas 
sudaužytas, ant grindų – 
potvynis. Ji šaukia vyrui:

– Ką tu čia pridirbai?!
– Aš tik mokiau tavo 

prakeiktas žuvytes neloti.
***
Pas vaikų odontologą:
– Tėjyte, būk gerutė, išsižiok. 

Tegul šitas dėdė pasiima savo 
pirščiuką.

***
– Šiandien mano kaimynas į 

duris pabeldė ketvirtą ryto. Man 
vos grąžtas iš rankų neiškrito.

***
Gundymo kursai moterims 

provincijoje. Tema: „Nėriniuoti 
apatiniai – svarbiausias moters 
ginklas“. Lektorė nespėjo 
išsižioti, o jau balsas iš salės galo 
šaukia:

– Mes nėriniuotiems 
apatiniams pinigų neuždirbam!

Lektorė, ramiu balsu:
– O dabar mergaitės, imame 

savo šeimyninius apatinius, 
sulankstome juos, imame 
žirklutes ir prisimename, kaip 
vaikystėje snaiges karpėme.

***
Pingvinas – tai kregždutė po 

Kalėdų.
***
– Alio, mama. Grįžtu namo. 

Ką nupirkti?
– Nusipirk butą, ir gyvenk 

jame!
***
Vaikinukas, kuris metė 

karatė po vienos treniruotės, 
chuliganams sugebėjo tik gražiai 
nusilenkti.

***
Briunetė meldžiasi 

bažnyčioje:
– Viešpatie, padaryk mane 

kvaiša.
Pro šalį eina kunigas ir sako:
– Čia, žinoma, ne mano 

reikalas, bet kodėl jūs norite būti 
kvaiša? Juk jūs ir taip patinkate 
vyrams.

– Aš norėčiau, kad ir jie man 
imtų patikti.

***
Sausio pirmoji. Po vakarėlio 

pavargęs žmogelis šaukia 
kažkam telefonu:

– Tik paskutinis kvailys gali 
žmogų žadinti šešioliktą valandą 

Nusprendžiau vyriškus 
darbus atlikti pati. Guliu ant 
sofos, geriu alų, žiūriu ledo 
ritulį. Nesakau, tikrai sunku. 
Bet reikia.

***
Vyras žmonai:
– Tu ko man tuščias žinutes 

siuntinėji?
– Nes aš su tavim nekalbu!
***
Vyras – unikali būtybė, 

kuriam visos suknelės – 
vienodos, o visi atsuktuvai – 
skirtingi.

***
Jei vyras liko namie vienas, 

jo šaldytuvas tą vakarą surinks 
300 peržiūrų.

***
Didžiausios problemos vyro 

gyvenime prasideda žmonos 
žodžiais: „Va aš čia pagalvojau, 
kad...“

***
Žinote, kodėl šukės laimę 

neša? Nes jų nereikia plauti.
***

Kaip bežiūrėtum, geriausia 
spinta drabužiams – kėdė 
miegamajame. 

***
Iš blondinės įrašų 

facebooke: „Mano Eldijus 
– pats nuostabiausias ir 
romantiškiausias žmogus! Jis net 
apsiverkė pamatęs, kaip aš ant jo 
ferario kapoto išbraižiau širdelę“.

***
Apie ką filmukas 

„Miegančioji gražuolė“? O gi 
apie tai, kad netgi jei tu sugalvosi 
užmigti už tūkstančio kilometrų 
nuo civilizacijos, net jei tave 
saugos piktas slibinas, atsiras 
kažkoks galvijas, kuris ims ir 
pažadins.

***
Petro pasakojimas:
– Pabundu tarp gėlių. 

Galvoju, pašarvojo, matyt. 
Apsidairau, viskas gerai – 
kaimyninio daugiabučio gėlynas.

***
Populiariausia prieškalėdinio 

laikotarpio frazė: „Neliesk! Čia 

www.rokiskiosirena.lt

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Gruodžio 29 d. Naktį 5

Dieną 6
PR,  
7-15 m/s

Vėjuota.

Gruodžio 30 d. Naktį 1
Dieną 3

PR,
4-9 m/s

Gruodžio 31 d. Naktį 1
Dieną 2

P, 
1-2 m/s

Plikledis.

Orų prognozė gruodžio 29-31 d.

ryto.
***
„Mūsų laiptinėje 

turtingi žmonės gyvena“, – 
pamanė suvalkietis Petras, 
apžiūrinėdamas peleninę – 
skardinėlę nuo konservuotų 
persikų.

***
Įsimylėjėliai praranda protą, 

bet tik vedę tai pastebi.
***
Ateina verslininkas po 

atostogų egzotiškoje šalyje pas 
gydytoją-venerologą.

– Tai ką pasakysite, daktare, 
apie mano atostogas?

– Na, savo virusinę bazę jūs 
gerokai atnaujinote.

***
Jei privažiavote prie 

sankryžos, degant raudonam 
šviesoforo signalui, ir pajutote 
smūgį, tai išlipkite ir patikrinkite 
automobilio bamperius. Jei 
įlenktas galinis – turėsite pinigų, 
jei priekinis – nuostolių.

***
Naujieji rusai užsisako 

restorane penkis butelius 
degtinės ir dubenėlį salotų. 
Padavėjas, mandagiai:

– Atleiskite, ponai, už 
smalsumą. Bet jūs niekada tų 
salotų nevalgote. Ar jos negeros?

– Tos salotos tiesiog puikios. 
Jose taip minkšta miegoti.

***
Šventinio viengungio pyrago 

receptas: imkite kilogramą 
šaldytų koldūnų...

***
Plikledžio metu praeiviai 

tokie nekultūringi...
***
Susitinka gatvėje du 

nusikaltėliai. Vienas klausia:
– Kur eini?
– Į kalėjimą.
– Iš proto išsikraustei?!
– Visai ne. Noriu savaitgalį 

praleisti su šeima.

***
Medžiotojas giriasi kunigui:
– Žinote, ką aš nušoviau per 

medžioklę?
– Žinoma, kad žinau. Rytoj 

laidojam.
***
– Dieve, kodėl tu žmonėms 

davei ausis, jei jie tavęs 
neklauso?

– Nes 2020-aisiais prasidės 
covid-19 epidemija.

– Ir jie ims tavęs klausyti?
– Aišku, kad ne. Bet bent 

galės kaukes užsidėti.
***
Suvalkiečio Petro klausia, 

ar jis tėvynės labui paaukotų 
karvę.

– Žinoma.
– O kiaulę?
– Laisvai. 
– O gaidį?
– O va gaidžio – nė už ką!
– Keista, jūs lengvai 

atiduotumėte karvę ar kiaulę, 
bet ne gaidį?

– O kas čia keisto? Karvės 
ir kiaulės aš neturiu. O gaidys 
yra.

***
Nežinau su kuo miega mano 

smegenys, jei gimdo tokias 
kvailas mintis.

***
Po užsitęsusio vestuvių 

vakarėlio jaunieji pagaliau 
ateina į miegamąjį. Jis:

– Aš taip ilgai laukiau šios 
akimirkos!

Ji:
– Tai ir tau batai kojas 

pritrynė?
***
Mažylis skundžiasi tėvui:
– Jei jūs nenorėjot pirkti 

šuniuko, tai ir manęs galėjot 
nepirkti.

***
Avinas myli avį dėl 

išvaizdos, o vilkas – dėl 
turinio.

l Namų kvapai 
l Mako satino patalynė

l Rankšluosčiai
l Žvakidės, kvapnūs vaško lapeliai

M. K. Čiurlionio 1-2, Rokiškis

Salonas 
Paulina
Dovanos į namus
Tel. 869816377

BUITINĖ TECHNIKA

• Garinį dulkių siurblys Karcher 
SV1902. Buvo naudotas tik kelis 
kartus, yra visi priedai, puikiai 
veikia. Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 615 42 952.  
Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanojame labai draugišką 
šuniuką. Tel. 8 615 65 452. 
Rokiškis
• Šuniukus. 12.26 dieną jiems bus 2 

mėnesiai. Mamytė jau nebemaitina, 
tad ėda viską, ką duodu. Mama 
sveria 6 kg, labai prieraiši, 
pensininkų šuo. Norėčiau šunelius 
dovanoti žmonėms, kurie daugiau 
laiko praleidžia namie.  
Tel. 8 670 27 742. Rokiškis
• Dovanoju šaldiklį Snaigė, 6 
kameros. Trūksta freono, šaldo tik 
viršus. Tel. 8 625 81 278.  
Rokiškis
• Dovanoju 3 l stiklainius.  
Tel. 8 605 25 460.  
Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Pianiną Weinbach. Kaina 750 Eur. 
Tel. 8 616 02 301.  
Rokiškis
• Riga pianiną. Kaina 99 Eur.  
Tel. 8 699 28 976.  
Rokiškis


