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3 p.

Rokiškėnas žvejas sugavo gyvenimo žuvį: 
milžiniškas šamas svėrė daugiau nei 90 kg

4 p.
Skirmanto Spundzevičiaus Sartų ežere sugautas šamas sveria daugiau nei 90 kg. Kiek tiksliai – net pasverti sudėtinga, mat žuvis tiesiog netilpo ant svar
styklių.                                                                                                                                                                                                                      Asmeninio archyvo nuotr.

Savaitė po „Grybo“ griūties: 
kaimyniniame pastate veikla buvo neleidžiama

2 p.
Verslininkas Virginijus Gaučys kalbėjo, kad dėl kaimyninio pastato griovimo darbų daugiau nei savaitę negalėjo veikti jo pastate veikiančios 
parduotuvės, grožio salonas.                                                                                                                                                                          „Rokiškio Sirenos“ nuotr.

Šeima ten, kur vyrauja meilė, 
pagarba ir džiaugsmas

5 p.

Nadiežda ir Sergejus 
Ivanovai pripažįsta – 
šeima didžiausia 
dovana

6 p.

Socialinio burbulo „politikų“ 
sėkmės receptas: 
kaip pasiųsti rinkėją 
ant trijų raidžių

5 p.

Europos diena ir 
,,eTwinning“ gimtadienis 
Pandėlio gimnazijoje

6 p.

Renkatiems sraiges
 reikia laikytis 
aplinkosauginių 
reikalavimų

Simonas, Afroditė, Jurga, Simona ir Benediktas Tuskos.                                                               Asmeninio archyvo nuotr.
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Savaitė po „Grybo“ griūties: 
kaimyniniame pastate veikla buvo neleidžiama

Gera savaitė prabėgo nuo 
buvusio Mašinų gamyklos 
administracinio pastato, 
liaudyje vadinamo „Gry-
bu“, dalies sienos nesėkmin-
gos griūties. Griaunant pas-
tatą, dalis sienos užvirto ant 
gretimo pastato, kuriame 
veikia kelios parduotuvės, 
grožio salonas. Pastato savi-
nininkas Virginijus Gaučys 
neslepia: dirbti jiems buvo 
neleidžiama, o iš ko mokėti 
nedirbantiems darbuoto-
jams, kaip bus tvarkomas 
sugadintas pastatas – gili 
tyla. „Negalvojau, kad tris-
dešimtuosiuose Nepriklau-
somybės metuose kalbėsime 
apie tai, kad vieni įstatymai 
galioja dideliems, kiti – ma-
žiukams“, – sakė V. Gaučys.

Projekto nereikia 
tik šuns būdai
Jau praėjusiais metais rajo-

ną pasiekusi žinia, kad į Rokiš-
kį atkeliauja prekybos centras 
„Lidl“, pradžiugino ir sudo-
mino rokiškėnus. Pradžiugino 
dėl to, kad netrukus nebereiks 
vykti apsipirkti į didmiesčius. 
O sudomino grynai kaip inži-
nerinis iššūkis: kaip nugriau-
ti didelį pastatą nepakenkus 
aplink esantiems statiniams. 
Svarstyta, kad griovimo dar-
bams bus pasitelkta specialiu 
įranga, tokia, kaip griaunat 
senuosius kombinuotųjų paša-
rų fabriko elevatorius. Tačiau 
pastatas griaunamas papras-
tais ekskavatoriais ir kita ne-
didelių gabaritų įranga. Kad ji 
pasiektų viršutinius aukštus, 
buvo supiltas nemenkas sta-
tybinių atliekų pylimas. Grio-
vimo darbai gerai klostėsi iki 
praėjusio pirmadienio. Tądien 
nutiko nelaimė: dalis griauna-
mos sienos nekontroliuojamai 
virto ant gretimo pastato.

Atsipirkta tik materialiniais 
nuostoliais. Ir tai tik atsitik-
tinumas. Bent jau nei sklypo 
savinininkų, nei rangovų nuo-
pelno tame nėra, – sako greti-
mo pastato savinininkas Virgi-
nijus Gaučys. Jis akcentuoja, 
kadangi vykdomi pavojingi 
griovimo darbai, aplinkinių 
pastatų savininkai, įskaitant ir 
jį patį, turėjo būti supažindinti 
su griovimo vykdymo darbų 
projektu, išduotais leidimais, 
taip pat su pavojingomis zo-
nomis ir kitais niuansais. 
Dokumentų jis nematė. „Vie-
nintelis dalykas, ką galite be 

projektų statyti ir griauti, yra 
šuns būda. Didesniems objek-
tams projektai yra būtini“, – 
sakė pašnekovas.

Nenukentėjo, 
galima sakyti, atsitiktinai
Kadangi apie darbų eigą, 

pavojingas zonas kaimyninio 
pastato savininkas nebuvo in-
formuotas, teoriškai jis galėjo 
ramiausiai vykdyti veiklą savo 
teritorijoje. O jau griovimo 
darbų rangovo problema, kaip 
užtikrinti darbų saugą. Tačiau, 
kadangi griovimo darbai, kaip 
teigė V. Gaučys, nebuvo de-
rinti, savieigai jis to klausimo 
palikti neketino. Septynioli-
kos pastate dirbančių žmonių, 
parduotuvių, grožio salono 
klientų saugumas svarbiau-
sia. „Kaskart eidavome tų 
statybininkų klausti: kada ką 
planuojate griauti“, – sakė V. 
Gaučys. Ir gavus žinią, dar-
buotojai stebėdavo, kad nelik-
tų žmonių arčiausiai „Grybo“ 
esančiose kaimyninio pastato 
patalpose. Budrumas pasitei-
sino: praėjusį pirmadienį dalis 
pastato ėmė ir nuvirto. Tiesiai 
ant parduotuvės. Kurios pa-
talpose, savininko budrumo 
dėka, nebuvo darbuotojų, to-
dėl ir žmonės nenukentėjo.

Apmokėtų, 
jei nukristų... lėktuvas
Nuo incidento iki dabar, 

o tai jau pusantros savaitės, 
UAB „Upės spektras“ ir „Sa-
bavilis“ parduotuvės, priklau-
sančios V. Gaučiui, nedirbo. 
Kada bus galima dirbti – ne-
aišku. Pastate lankėsi Valsty-
binės darbo inspekcijos atsto-
vai, kurie dirbti neleido – kol 
griaunamas kaimyninis pasta-
tas, yra pavojinga. O klausi-
mas, kas mokės nedirbantiems 
darbuotojams algas – lieka 
atviras. Jau nekalbant, kad ne-
vykdant veiklos, parduotuvės 
negauna pajamų, o su tiekėjais 
atsiskaityti reikia. „Sulaukiau 
labai pikto skambučio: tiekė-
jas griežtai reikalavo atsiskai-
tyti, nes praėjusią savaitę, kai 
nevaikščiojome po pastatą, 
praleidome terminą apmokėti 
sąskaitas. Pasiteisinimai, kad 
mes apskritai nė kojos ten ne-
galėjome kelti, neveikia. Tie-
kėjas atvirai sako: ne jo pro-
blemos“, – sakė V. Gaučys.

Kada parduotuvėms bus 
leista atsidaryti? „Man buvo 
duota suprasti, kad „Lidlas“ 

didelis, o mes mažiukai. Leis 
tada, kai didiesiems kaimy-
nams bus patogu“, – su nuos-
kauda dėstė verslininkas. O 
iš ko iki tol mokėti algas dar-
buotojams, kurie negali dirbti, 
klausimas lieka atviras. „Ne-
patinka – kreipkitės į teismą“, 
– atsakymus, kuriuos nuolat 
girdi, įgarsino V. Gaučys.

O kaip gi su žala, padaryta 
pastatui? „Iš to, ką mums pa-
siūlė sutvarkyti, tai tik pusė 
darbų, kurių reikia. Mes ne-
prašome, kas nepriklauso. 
Nenorime pelnytis iš kitų ne-
laimės. Tik sutvarkykit, ką su-
gadinote“, – sakė V. Gaučys. 
Paklaustas, kiek jis pats ver-
tina nelaimės padarytą žalą, 
įvertino 20 tūkst. Tai nėra di-
delė suma. O ar ne paprasčiau 
dėl to kreiptis į pastato drau-
dėjus? „Pastatas draustas. Bet 
draudėjai įvertino, kad pakete, 
pagal kurį pastatas draudžia-
mas, tokios žalos esą nėra. 
Nors juodu ant balto parašyta, 
kad draudžiama ir nuo trečiųjų 
asmenų padarytos žalos. Kai 
paklausiau apie tai, draudikai 
man atsakė, kad jei, pavyz-
džiui, ant mano pastato nu-
kristų lėktuvas, tada mokėtų. 
O kai nukrito siena, tada jau 
nebe“, – sakė V. Gaučys.

Kaimynams ne priešas
V. Gaučys neslepia: kaip ir 

daugelis rokiškėnų, jis „Lidl“ 
atėjimą sutiko palankiai. Bai-
mintis nėra ko: jie ne konku-
rentai. „Tegul tik atsidaro, 
tegul tik veikia“, – sėkmės 
didesniesiems kaimynams 
linkėjo jis. Ir pridūrė, kad ly-
giai taip pat ir jis nori atidaryti 
savo pastatą, kad galėtų veikti 
jame esantys verslo objektai.

„Rokiškio Sirena“ kreipėsi 
į „Lidl“ atstovus žiniasklaidai 
komentaro dėl susiklosčiusios 
situacijos. Gavę jį, pateiksime 
visuomenei.

Rangovai 
paaiškino situaciją
Gegužės 14-ąją, praėjus 

dienai po straipsnio pasirody-
mo „Rokiškio Sirenos“ inter-
netinėje svetainėje, situacijos 
paaiškinimą atsiuntė UAB 
„Vilniaus BDT” direktorius 
Giedrius Masalskas: 

„Norėtume papildyti 
straipsnyje pateiktą informa-
cija, manome, kad dalį jos pa-
teikė Jums  ne iki galo tiksliai:

Kad griovimo metu situa-

cija pasidarė pavojinga, par-
duotuvės personalui pranešė 
Mūsų įmonės darbų vadovė, 
ir parduotuvės personalas pa-
liko patalpas jos prašymu, ir 
esame dėkingi parduotuvės 
personalui už bendradarbiavi-
mą. Su greta esančia parduo-
tuvės, grožio salonų vadovybe 
sutarėme kompensacijas ir jas 
apmokėjome: Už sekmadienį 
– pirmadienį – penktadienį, 
kai tik gavom sąskaitas; Už 
antradieni, trečiadienį ketvir-
tadieni – ketvirtadienį, pilnai 
pagal  pirmadienį gautas sąs-
kaitas.

Parduotuvei kompensuo-
ta visa apyvarta pagal dienų 
skaičių – lyg pirkėjai ateitų, 
susimokėtų už prekes, jas pa-
liktų, ir kitą dieną vėl ateitų, 
susimokėtų ir paliktų vėl, ir tt.

Taip pat pagal pateiktą 
kompensacijų sarašą paaiš-
kėjo, kad Rokiškyje dirbanti 
visažistė mane, neskurstan-
čios, vienos dviejų didžiausių 
griovimo – žemės darbų įmo-
nių vadovų lenkia pajamomis 
daugiau nei 5 kartus. Nesii-
mame spręsti ir kitų pinigų ne-
skaičiuojame, tiesiog paprašė-
me susimažinti tik visažistės, 
ir kaip nors pratempti trejetą 
dienų su 2,5 karto didesnėmis 
nei Vilniaus įmonės direkto-
riaus pajamomis nedirbant.

Garantinį raštą pateikėme 
iš karto po sutarimų, kad ga-
rantuojame pilną parduotuvės 
atstatymą, ir garantinį raštą 
pateikėme.

Sutarėme, kad įvertinsime 
ir suplanuosime atstatymo  
darbus iš karto po griovimo 
darbų pabaigos.

Vakar susirinkusi  valsty-
bės kontrolės įstaigų įvykio 
tyrimo komisija nusprendė ir 
įpareigojo rangovą kreiptis į 
ekspertus, gali būti kad kons-
trukcijų giūties priežastys gi-
lesnės nei darbuotojo klaida, 
ar netikslumas.

Jei tik bus galima apie eks-
pertų išvadas Jus infomuosi-
me.

Darbo apsaugos inspekto-
rius parduotuvės veiklą lei-
džia nuo šio ryto be jokių ap-
ribojimų, aukštuminės dalies 
griovimo darbai baigti“.

Taip pat šios įmonės va-
dovas pateikė įrodymus, kad 
minėtos sąskaitos yra iš tiesų 
apmokėtos.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Be priežiūros paliktas 
veikiantis buitinis 
elektros prietaisas – 
grėsmė jūsų namams

Šiemet dėl elektros 
įrenginių, prietaisų, elek-
tros instaliacijos gedimų 
šalyje kilo 339 gaisrai, 
jų metu žuvo 3 žmonės, 
15 buvo traumuota. Daž-
niausios tokių gaisrų 
priežastys – netvarkinga 
elektros instaliacija, nu-
sidėvėjusios buitinių elek-
tros prietaisų detalės ir 
neatsargus žmogaus elge-
sys. Dažniausiai dega šal-
dytuvai, skalbimo maši-
nos, televizoriai, viryklės, 
gartraukiai.

Neseniai Klaipėdoje, Mi-
nijos gatvėje, bute daugia-
bučio penktajame aukšte, 
vonioje, atvira liepsna degė 
skalbimo mašina. Iki at-
vykstant ugniagesiams, buto 
savininkas bandė ją gesinti 
milteliniu gesintuvu ir vande-
niu, tačiau jam nepavyko. Ją 
užgesino atvykę ugniagesiai.

Prieš kelias savaites gais-
ras kilo gyvenamajame name 
Joniškio rajone, Žagarėje. 
Atvykę ugniagesiai per langą 
pamatė, jog dega televizorius 
ir spintelė. Išdaužę langą jie 
užgesino kilusį gaisrą. Dūmų 
detektoriaus name nebuvo.

„Apmaudu, kai dėl be 
priežiūros palikto veikian-
čio televizoriaus ar ant lovos 
numesto įkraunamo telefono 
šeima per kelias akimirkas 
netenka viso turto. Norėdami 
būti saugūs, gyventojai priva-
lo ne tik prižiūrėti namie nau-
dojamus elektros prietaisus, 
šildymo įrenginius, laikytis 
gaisrinės saugos taisyklių, 
bet ir įsirengti autonominius 
dūmų detektorius, – sako 
Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento 
Valstybinės priešgaisrinės 
priežiūros valdybos virši-
ninkas Jūris Targonskas. 
–  Dūmų detektorius aptinka 
dūmus vos prasidėjus gaisrui, 
todėl žmonės spėja evakuotis, 
iškviesti pagalbą, o kartais ir 
patys ugnį užgesinti. Deja, 
juos namuose įsirengę turi tik 
57 proc. gyventojų.“

Pasak J. Targonsko, taip 
pat svarbu nepalikti krauti 
kompiuterių ir mobiliųjų te-
lefonų per naktį, nes yra buvę 
atvejų, kai jie perkaista ir už-
sidega.   

Į ką reiktų atkreipti dėmesį 
saugant savo turtą? Išeinant 
iš namų reikėtų pažiūrėti, ar 
ant viryklės nepaliktas ver-
dantis puodas ar keptuvė, ar 
išjungta indaplovė, skalbimo 
mašina ir lygintuvas. Bene 
daugiausia gaisrų kyla dėl 
šaldytuvų. Kadangi jie dirba 
dieną ir naktį, laikui bėgant 
gali nusidėvėti įvairios dalys, 
įskaitant relinius jungiklius ir 
kompresorius, kurie yra vie-
nas iš pagrindinių šaldytuvų 
užsidegimo šaltinių.

Prieš pradedant naudoti 
buitinį elektros prietaisą, bū-
tina perskaityti  jo naudojimo 
instrukciją. Negalima per-
krauti  elektros tinklo vienu 
metu sujungus daug buitinių 
prietaisų. Reikėtų patikrinti, 
ar  nepažeisti, nenutrūkę jų 
laidai, ar nepažeista izoliaci-
ja, saugoti, kad elektros lai-
dai, kištukiniai lizdai, kištu-
kai ar patys elektros prietaisai 
nesušlaptų ar nesudrėktų.

O jeigu gaisro išvengti ne-
pavyko ir pradėjo veikti au-
tonominis dūmų detektorius, 
pirmiausia reikia savarankiš-
kai įvertinti susiklosčiusią 
situaciją ir pavojaus lygį. Pir-
masis veiksmas, kurio reikia 
imtis – tai iškviesti pagalbą 
skubiosios pagalbos tarnybų 
telefono numeriu 112. Tuo-
met išjungti prietaisą iš elek-
tros tinklo – ištraukti kištuką 
iš lizdo, o tik paskui gesinti. 
Jeigu neįmanoma išjungti 
srovės, ugnį malšinti galima 
tik angliarūgštės ar milteli-
niais gesintuvais. Jokiu būdu 
negalima gesinti vandeniu! 

Pradėjusį rūkti televizorių 
reikia išjungti iš elektros tin-
klo ir užmesti ant jo kokį nors 
tankų audeklą.

Priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo 

departamento
inform.

Eksportuotų prekių kainos per metus augo 3,6 proc.
Lietuvos eksportuotų pre-

kių kainos kovą, palyginti su 
2020-ųjų kovu, padidėjo 3,6 
proc., o importuotų prekių – 
augo 8,5 proc.

Per mėnesį (kovą, palyginti 
su vasariu) eksportuotų prekių 
kainos padidėjo 0,6 proc., im-
portuotų prekių – išaugo 0,5 

proc., pranešė Statistikos depar-
tamentas.

Per mėnesį iš eksportuotų 
prekių labiausiai – 35,2 proc. 
– brango žalia nafta. Gyvi gy-
vūnai ir gyvūnų produktai pa-
brango 5,3 proc., gėrimai – 4,3 
proc., bet atpigo elektra – 15,6 
proc., guminiai gaminiai – 4,6 
proc., niekur kitur nepriskirta 

transporto įranga – 4,3 proc.
Iš importuotų prekių per 

mėnesį daugiausia – 7,2 proc. – 
pabrango žuvys ir kiti žuvinin-
kystės produktai. Niekur kitur 
nepriskirti kasybos ir karjerų 
eksploatavimo produktai bran-
go 7,1 proc., rafinuoti naftos 
produktai – 6,9 proc., bet atpigo 
elektra – 8,1 proc., gamtinės du-

jos – 4,7 proc., niekur kitur ne-
priskirta transporto įranga – 3,9 
proc. Per metus iš euro zonos 
importuotų prekių kainos padi-
dėjo 2 proc., ne iš euro zonos 
– augo 14,6 proc. Per mėnesį iš 
euro zonos importuotų prekių 
kainos padidėjo 0,7 proc., ne iš 
euro zonos – didėjo 0,4 proc.

BNS inform.

Siūloma įrengti daugiau bankomatų
Lietuvoje bankams mažinant padalinių ir bankomatų 

skaičių, kai kurie parlamentarai siūlo sekti Švedijos pavyz-
džiu – įpareigoti bankus, kad ne mažiau nei 95 proc. šalies gy-
ventojų turėtų galimybę pasiekti bankomatą 5 km, o 97 proc. 
gyventojų – 10 km atstumu nuo savo gyvenamosios vietos.

Toks reikalavimas, įtvirtintas įstatymu, būtų taikomas ban-
kams, turintiems 250 tūkst. ir daugiau klientų, t.y., SEB, „Swed-
bank“, „Luminor“ ir „Šiaulių bankui“. 

Tokias pataisas, kurias savo parašais remia maždaug pusšimtis 
Seimo narių tiek iš valdančiosios daugumos, tiek iš opozicijos.
Dabar, Lietuvos bankų asociacijos duomenimis, 95 proc. gyven-
tojų pasiekia bankomatą iki 16 km atstumu.

BNS inform.
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BRYDĖS

Socialinio burbulo „politikų“ sėkmės receptas: kaip pasiųsti rinkėją ant trijų raidžių

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Mintį Brydėms pamėtė-
jo „geneali“ jaunojo rajono 
politiko Karolio Baraišio 
mintis, kuria jis jus, rajo-
no rinkėjai, pasiuntė tiesiai 
šviesiai: „Man kyla klausi-
mas - jeigu mano kruopščiai 
kurtame burbule vyrauja 
išsilavinę, pasaulio matę ir 
girdėję, apsišvietę, smalsūs 
ir argumentais bei moks-
lu besiremiantys žmonės, 
tai kodėl aš turėčiau norėti 
išeiti iš to burbulo ir klau-
sytis pykčiu, asmeninėm 
nuoskaudom, tamsuma ir 
nelogiškumu besiremiančių, 
už mano gražaus burbulo 
gyvenančių, bendrapilie-
čių nuomonės?“ Iš esmės 
tai alfa ir omega, ką jūs tu-
rėtumėte žinoti apie savo 
politiką. Kas jūs esate savo 
politikams, kiek vertos jūsų 
nuomonės, jūsų lūkesčiai. 
Žinokite, rajono rinkėjai, 
bydlos, savo vietą. Ir net ne-
drįskite reikalauti, kad ra-
jono „politikas“ atstovautų 
JŪSŲ lūkesčiams. Juk jūs, 
vėlgi cituoju jaunąjį politi-
ką: „Tačiau nesiruošiu vy-
niot žodžių į vatą - dauguma 
yra kvaila. Taip. Galit mane 
pakart ant sausos šakos, ta-
čiau faktas yra faktas“.

Politikas, kaip ir musė, 
užmušamas laikraščiu. Bent 
anksčiau taip būdavo. Dabar 
„politikai“ pamėgo sociali-
nius tinklus. Tačiau prieš sau 
užskabinant skambią politiko 
etiketę, kartais nepakenktų 
pirmiausia atsakyti į kelis eg-
zistencinius klausimus. Kas 

yra politikas? Kam jis atsto-
vauja? Kas jį renka? Ko rei-
kia, norint būti politiku?

Tais senais gerais laikais, 
kurių vieną didžiausių politi-
kų – Vinstoną Čerčilį, cituoja 
mūsų rajono tarybos narys 
Karolis Baraišys, politiku tap-
ti neužtekdavo užlipti ant bač-
kos. Iš pradžių būdavo elitinės 
mokyklos, universitetai, karo 
tarnyba (ir ne šiaip kažkur, o 
tų laikų politikai buvo realiai 
matę karo, kaip ir minimasis 
V. Čerčilis, kuris, beje, bai-
gė vieną prestižiškiausių pa-
saulio karo akademijų). Tada 
valdininko karjera, ir tik po 
maždaug sulaukę penkiasde-
šimties, sukaupę išsilavinimą, 
žinias, įvairiapusę patirtį, im-
davo kilti politinės karjeros 
laiptais. Mūsų visuomenėje 
paprasčiau: užtenka patekti 
į sąrašą, gauti 241 pirmumo 
balsą (tiek gavo tarybos narys 
K. Baraišys), kad pasijustum 
„politiku“. Ir į rajono tarybą 
patekti tik dėl to, kad iš ko-
miteto „Vieningi su Ramūnu 
Godeliausku“ sąrašo pastara-
sis buvo išrinktas meru, o iš 
tarybos išėjo... Valerijus Ran-
cevas, Tadas Stakėnas ir Justi-
na Daščioraitė.

Nominaliai rajono tary-
bos narys yra politikas. No-
minaliai. O praktiškai? Tam, 
kad būtum politiku, nereikia 
etiketės. Reikia veikti. Štai 
turime rajono taryboje 25 na-
rius. Išvardinkite juos. Spėju, 
kad visų išvardinti nepavyks. 
Paskaičiuokime nuveiktus 
darbus, projektus, visuome-
nines iniciatyvas. Kur rajono 

politikos padangėje šmėžuoja 
šio „jauno ir perspektyvaus“ 
žmogaus pavardė? Kiek kar-
tų jis pasisakė rajono tarybos 
posėdžiuose? K. Baraišys yra 
ir šiaip jau neaktyvios rajono 
tarybos biuro planktonas: pa-
sisakymams suskaičiuoti per 
dvejus metus užtektų dviejų 
rankų pirštų. O juk tai tiesio-
ginis, tiesiai šviesiai sakykim, 
pirmuosius žingsnius politiko-
je žengiančio žmogaus darbas. 
Su kiek rinkėjų jis susitiko, 
kokias jų keltas problemas 
išdėstė rajono taryboje? Apie 
ką aš čia, juk cituojame tekstą: 
kam klausti... pilkosios ma-
sės? Rinkėjas – pilkoji masė? 
Ar mes rimtai kalbame apie 
„politiką“?

Politikas juo tampa ne tada, 
kai pats pasiskelbia. O tada, 
kada jį išrenka. Rinkėjai. Taip 
gražiai ir skambiai tituluoti 
„pilkąja mase“. Pažvelkime 
į komiteto „Vieningi su Ra-
mūnu Godeliausku“ gautus 
balsus ir K. Baraišio, kaip po-
litiko genezę. 2019 m. Savi-
valdybių tarybų rinkimuose, 
jei tikėti Vyriausiosios rinkimų 
komisijos puslapiu, Rokiškio 
rinkiminėje apygardoje buvo 
registruoti 27156 rinkėjai, 
rinkimuose dalyvavo 13755 

rinkėjai. Komitetas „Vieningi 
su Ramūnu Godeliausku“ su-
rinko 1780 balsų ir iškovojo... 
tris iš 24 rajono tarybos man-
datų (vienas atitenka tiesiogiai 
išrinktam merui). Tai penktoji 
vieta iš rinkimuose dalyvavu-
sių aštuonių sąrašų. Ketvirtąjį 
rajono tarybos nario mandatą 
komitetui iškovojo tiesioginius 
mero rinkimus laimėjęs Ramū-
nas Godeliauskas. K. Baraišys 
judėjimo sąraše buvo septintas, 
septintas jis liko su 241 pirmu-
mo balsu ir po reitingavimo. 
Ir rajono taryboje jis atsidūrė 
tik todėl, kad iš jos pasitraukė 
aukščiau sąraše buvę kandida-
tai. Atsiminkime, kad komite-
tas atėjo ant naujumo, ant per-
mainų bangos. Į priekį jį vedė 
ir įtempta kova tiesioginiuose 
mero rinkimuose, ir stiprus 
kandidatas R. Godeliauskas. Ir 
net tada, tokiomis palankiomis 
aplinkybėmis, mūsų rajono di-
džiajam politikui ir V. Čerčilio 
cituotojui nepakako balsų tie-
siogiai patekti į tarybą. 

Praėjo dveji metai po rajono 
tarybos rinkimų. Mediumas. 
Didžiosios politinės jėgos turi 
vieną didžiulį privalumą prieš 
komitetus. Jei partijų skyriai 
kurį laiką ir būna apsnūdę, tai 
konservatorių, socialdemo-

kratų, valstiečių pavadinimai 
visuomet šmėžuoja viešoje er-
dvėje. O visuomeniniai rinki-
mų komitetai tokios prabangos 
neturi. Jie turi ilgai ir sunkiai 
dirbti, kad tikėtųsi pakartoti 
sėkmę kituose rinkimuose. O 
dabar priminkite man, kada 
paskutinį kartą girdėjote, ką 
nuveikė abu mūsų rajono tary-
bos visuomeniniai komitetai? 
Kur jų darbai, žygiai, mintys, 
įžvalgos? Juk socialinių tinklų 
dirvonai platūs: rašykite, siū-
lykite, diskutuokite. Ale kur gi 
tau.

Štai tikriausiai jauno ir labai 
veiklaus politiko Karolio atsto-
vaujami „Vieningi kartu“ labai 
sėkmingai sprendžia rajono 
gyventojų problemas? Tačiau 
socialiniuose tinkluose šiemet 
rašoma tik apie vieną spręstą 
problemą – pajudėjusį gyvūnų 
globos namų klausimą. O visa 
kita – sveikinimai įvairiomis 
progomis. Va ir viskas. O judė-
jimo veikla, atleiskite, kur? Po 
dvejų metų į rinkimų lanksti-
nukus sveikinimus dėsite?

Tai gal mūsų jaunasis po-
litikas yra ryškus strategas, 
jautriai matantis visuomenės 
problemas ir ieškantis jų spren-
dimų? Kur gi, besilygiuojant į 
V. Čerčilį, tos svaigios perga-
lės, tos ypatingos idėjos? Gal 
mūsų rajono tarybos narys pa-
siūlė inovatyvius sprendimus, 
pavyzdžiui, švietimo srityje? 
Juk taip didžiuojasi savo išsi-
lavinimu? O beje, minutėlę, 
mestelkime akį, koks jis? Vil-
niaus Universiteto Istorijos fa-
kulteto bakalauras. Neblogai, 
bet ir neimponuoja. Kur svai-
gios karjeros versle ar valstybi-
nėje tarnyboje aukštumos? Kur 
tos pasiektos viršukalnės, iš 
kurių išdidžiai ir paniekinamai 
kiti rajono žmonės vadinami 
kvaila dauguma, pilkąja mase? 
Politikai paprastai didžiuojasi 
savo biografijomis. Valstybi-
nės rinkimų komisijos svetai-
nėje Karolio Baraišio biogra-
fijos grafose apie darbo patirtį 
įrašyta... „nenurodė“. Juolab, 
kad kaip jau mintėta, žinios ir 
patirtis veikloje, bent kol kas, 
kaip ir neatsispindi. Ach taip, 
aš visai pamiršau, dar yra tokių 
kaip jis, socialinis burbulas.

Išvertus į žmonių kalbą, 
jam nuoširdžiai iki vienos li-
teratūroje neminėtinos vietos 
jūs, rajono žmonės. Jūs gi ne-

išsilavinę, nepatenkinti, kažko 
norite. Jūs nepatogūs, su ju-
mis kalbėtis nepatogu. Tai ne 
kruopščiai sudėliotas dirbtinis 
socialinių tinklų pasaulėlis, kur 
visi patogūs, atrinkti, nukarpy-
tais spygliukais, pagal vieną 
kurpalį sudėlioti. O jūsų, rajo-
no rinkėjai, nepatenkančių į šį 
„garbingą“ burbulą, darbas – 
vieną kartą per ketverius metus 
įmesti į dėžę biuletenį su virš 
jūsų plevenančio burbulo die-
vuko vardu, ir likusius trejus 
metus bei 364 dienas nesuda-
ryti tam burbului problemų. 
Jums viskas aišku?

O už burbulo verda gyve-
nimas. Rajono tarybos nariai 
rinkti rajono problemoms 
spręsti. Kaip galima jas spręs-
ti, ar bent jau indentifikuoti, jei 
su rinkėjais nebendraujama? O 
kodėl bendraujama tik su sau 
patogiu socialiniu tinklu? Nes 
politikas... bijo savo rinkėjų. 
Karoliui patarčiau persiskai-
čiuoti savo patogų socialinį 
burbulą ir pasižymėti jame 
savo rinkėjus. Primenu, kad 
iš daugiau nei 13 tūkst. rinki-
muose dalyvavusių rinkėjų, jis 
tesurinko 241 pirmumo balsą. 
Tik 241 – tiek tamstą laiko 
vertu atstovauti jų intersesus. 
Žinoma, labai kvaila dauguma, 
neįvertinusi tokio „didelio“ po-
litiko. Ir ją išdurninti, žinoma, 
pats patikimiausias sprendimas 
kituose rinkimuose gauti dar 
daugiau pirmumo balsų.

Išvardinti daugumą kvai-
la, pilkąja mase, yra paprasta. 
Tik pamirštama pridėti, kad ta 
pilkoji masė – dauguma rajono 
rinkėjų. Ir joks tikras politikas 
nedrįs pavadinti tų, kurių dėka 
duonytę valgo ir kostiumėlį su 
šlipsu nešioja, pilkąja mase. Jis 
yra šios pilkosios masės tarnas. 
O ne ponas, kad ir kaip norė-
tų juo būti. Ir patekti į rajono 
tarybą reikia būtent pilkos dau-
gumos.

Įdomu, koks rinkėjas bal-
suos už politiką, viešai dekla-
ruojantį, kad paiso tik savo 
socialinio burbulo interesų? 
Be to, reiktų nepamiršti, kad 
kituose rinkimuose valdančia-
jai daugumai priklausantiems 
politikams teks ne tik blizgėti 
idėjų naujumu, bet ir atsiskai-
tyti, ką nuveikė per ketverius 
metus. O ką jiems gali pasakyti 
rajono tarybos planktonas? Pa-
siekimai – nenurodyta?

Apgyvendinimo įstaigos pernai sulaukė 47,3 proc. mažiau turistų
Šalies apgyvendinimo 

įstaigos praėjusiais metais 
sulaukė 2,1 mln. turistų – 
47,3 proc. mažiau nei 2019 
metais.

Labiausiai jų sumažėjo 
Vilniaus (67,1 proc.), Kauno 
(46,0 proc.) ir Panevėžio aps-
krityse (42,0 proc.), skelbia 
Statistikos departamentas. 

Daugiausia turistų apsilan-
kė Klaipėdos (604,4 tūkst.), 
Vilniaus (530 tūkst.), Kau-
no (346,6 tūkst.) ir Alytaus 
(278,1 tūkst.) apskričių įstai-
gose – jose nakvojo 82,7 proc. 
Lietuvoje apsistojusių turistų.

Per 2020 metus daugiau-
sia nakvynių suteikė Klai-
pėdos (1,6 mln.) ir Vilniaus 
(1,1 mln.) apskričių apgyven-

dinimo įstaigos. Didžiausias 
nakvynių skaičius, tenkantis 
vienam turistui, buvo Klaipė-
dos apskrityje – 2,7 nakvynės, 
o mažiausias – Tauragės – 1,4 
nakvynės.

Daugiausia užsieniečių 
(254,8 tūkst.) nakvojo Vil-
niaus apskrityje, mažiausiai 
– Tauragės apskrityje (1,9 
tūkst.).

Šalies viešbučiuose, svečių 
namuose ir moteliuose pernai 
nakvojo 1,3 mln. turistų, iš 
jų 1 mln. (81 proc.) apsistojo 
didžiųjų ir kurortinių miestų 
viešbučiuose, svečių namuo-
se ir moteliuose. Užimtumas 
pernai siekė 29,1 proc. ir per 
metus sumažėjo 26,8 proc. 
punkto.
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Rokiškis

www.rokiskiosirena.lt



Nepriklausomas rajono laikraštis

4 psl. 2021-05-18

Rokiškėnas žvejas sugavo gyvenimo žuvį: milžiniškas šamas svėrė daugiau nei 90 kg
Rokiškėnas Skirmantas Spundzevičius savo pomėgiui – žūklei – atidavė daugiau nei 35-erius metus. Nuo paauglystės žvejoti pradėjęs vyras atviras: šeštadienį Sartų 

ežere pagavo savo gyvenimo žuvį – daugiau nei 90 kg sveriantį šamą. Kurį po trijų valandų kovos į krantą išvilkti prireikė greta žvejojusių talkos: nuo kranto į kalniuką, 
ant kurio buvo palikti automobiliai, žuvį milžinę tempė penki vyrai. Įdomu tai, kad milžinišką laimikį sugavęs žvejas šamų žvejyba iš esmės nesidomėjo. Ir gegužės 15-
ąją kartu su broliu Sartų ežere jis tikėjosi sugauti vieną kitą lydeką. Pašnekovas tikisi, kad šamo galvą pavyks išsaugoti kaip trofėjų. Ir žada greta jos pakabinti laimingąjį 
kovinį spiningą, atlaikiusį trijų valandų kovą su ežero milžinu. 

Gyvenimo žuvis
Rokiškėnas S. Spundze-

vičius nė neabejoja – šis di-
džiulis, 2,5 m ilgio ir daugiau 
nei 90 kg svorio šamas – jo 
gyvenimo žuvis. Išmatuoti 
šį laimikį nebuvo sunku. O 
štai pasverti – kur kas sudė-
tingiau. Mat milžiniška žu-
vis netilpo ant svarstyklių. Ji 
sverta du kartus: vieną kartą 
svarstyklės rodė 93 kg, kitą 
– 95 kg. „Sakykime taip: jis 
svėrė 90 kg“, – reziumavo 
pašnekovas. 

Kokio tai dydžio šamas? 
Netoli rekordų. Mat teigiama, 
kad 2017 m. rekordiniu (pa-
sauliniu mastu) šamu buvo 
laikoma 2,71 m ilgio žuvis, 
pagauta Prancūzijoje, Tarno 
upėje. Kitur teigiama, kad 
pasaulio rekordų lentelėje už-
registruotas šamas svėrė 327 
kg. Jis pagautas Dniepro upė-
je Ukrainoje. 

Lietuvoje praėjusiais me-
tais taip pat buvo sugautas 
maždaug 2,5 m ilgio šamas. 
Manoma, kad didžiausią 
šamą Nemune ties Rusne 
1945 metais yra ištraukę tin-
klais žvejai: žuvis svėrė 95 
kg. Šamas – didžiausia Lie-
tuvos vandenyse gyvenanti 
žuvis.

Taigi, matyti, kad rokiškė-
no laimikis yra ne tik jo as-
meninis rekordas, bet ir arti 
šalies rekordo. 

Įdomu tai, kad S. Spunz-
devičius iki šiol šamų žvejy-
ba nesidomėjo. Nors žvejoja, 
kaip jis pats sako, priklau-
somai nuo nuotaikos, po ke-
lis kartus per savaitę. Žvejo 
stažas viršija 35-erius metus. 
Savo gyvenimo be žvejybos 
pašnekovas neįsivaizduoja. 
Jo asmeniniai rekordai iki 
šeštadienio buvi 9 kg lyde-
ka, sugauta Lietuvoje, ir arti 
20 kg menkės, žvejotos Nor-
vegijoje. Jokios specialios 
įrangos šamams pašnekovas 
neturi. „Šamais iki šiol nesi-
domėjau. Žvejojau lydekas, 
starkius, o štai šamų žvejyba 
niekada neviliojo. Tačiau juk 
būna taip, kad sėkmė nusi-
šypso ten, kur jos ir nesitiki“, 
– sakė pašnekovas.

Įdomu tai, kad jo bičiuliai, 
besidomintys būtent šių žuvų 
gaudymu, turintys tam speci-
alią įrangą, tokio milžiniško 
laimikio nėra pagavę. Daž-
niausiai pasitaiko apie 20 kg 
sveriantys šamai.

Susiviliojo vobleriu
Ir šeštadienio rytą kartu 

su broliu S. Spundzevičius į 
Sartų ežerą išplaukė žvejoti 
lydekų. Ilgos žvejybos nepla-
navo. Kol apie vidurdienį ant 

voblerio neužkibo didžiulis 
laimikis. Apie sugautąjį šamą 
pašnekovas kalba su pagarba. 
Kova su milžiniška žuvimi 
truko geras tris valandas. Rei-
kėjo didžiulio meistriškumo 
išsaugoti laimikį, kad jis ne-
nutrūktų. Šamas nepasidavė: 
ir kilo į paviršių, ir nirdavo 
į gelmes, ir po valtimi buvo 
ne kartą palindęs. Kaip šioje 
įtemptoje kovoje pasisekė jį 
išsaugoti ir priplukdyti prie 
kranto? Pašnekovas atviras: 
reikėjo didžiulės sėkmės. Jau 
vien tai, kad tokia žuvis užki-
bo – didelė sėkmė. Visgi vien 
tik tai, kad žuvis užkibo, tėra 
maža sėkmės dalelytė. Sėkmė 
yra tada, kai žuvis atsiduria 
krante.

O spiningą, atlaikiusį trijų 
valandų kovą, S. Spundze-
vičius ketina pakabinti na-
muose ant sienos. Šalia šamo 
galvos, jei tik pavyks iš jos 
pagaminti trofėjų. Tačiau per-
galę prieš milžiną lėmė ne tik 
akla sėkmė, bet ir milžiniška 
žvejo patirtis, žvejybos tech-
nika, milžiniška kantrybė. 
Juk vienas neatsargus judesys 
galėjo lemti, kad žuvis būtų 
pasprukusi į ežero dugną. Ko-
kio tai svorio ir jėgos padaras 
galima įsivaizduoti lyginant: 
90-95 kg sveria gerai nupe-

nėtas bekonas. „Tačiau su 
paršeliu žmogus galynėtųsi 
sausumoje. O vandenyje vi-
sai kita situacija – ten šamas 
yra valdovas, ten jo stichija 
ir pranašumas prieš žmogų 
yra milžiniškas“, – kalbėjo S. 
Spundzevičius.

Jis paskaičiavo, kad valtis 
su įranga ir žmonėmis sveria 
virš 350 kg, o ją ši žuvis tam-
pė po visą ežerą. Ir net trijų 
valandų prireikė, kad šamas 
pavargtų tiek, kad pavyktų jį 
priplukdyti arčiau kranto.

Taigi, kova su šamu buvo 
ilga ir sunki. Kokio dydžio 
galimas laimikis, pašnekovas 
galėjo tik spėlioti, kai žuvis 
iškildavo į paviršių. Kaip 
sakė S. Spundzevičius, tada 
laimikis priminė nemenką 
ryklį. 

Tačiau to, ką pamatė, kai 
pavyko su žuvimi atplauk-
ti iki kranto, nesitikėjo ne 
tik jis, bet ir netoliese buvę 
žvejai. Jie ne tik stebėjo 
kovą su žuvimi. Prie kranto 
pirmasis į vandenį šoko paš-
nekovo brolis. Bandė vilkti 
žuvį į krantą. Netrukus prie 
rokiškėnų prisijungė jungti-
nės žvejų pajėgos: metę savo 
žvejybos įrankius, jie ėmėsi 
padėti traukti šamą į krantą. 
Nuo kranto ant nedidelės kal-

velės, automobilių link, žuvį 
tempė penkiese. Žvejai netgi 
nufilmavo S. Spundzevičiaus 
kovą su šamu, taigi apie per-
galę primins ir nuotraukos, ir 
vaizdinė medžiaga.

Ką ėda tokia plėšrūnė?
Atgal į vandenį žuvies 

žvejas nepaleido. Tam nėra 
prasmės. Taigi, šamo galva, 
kaip tikisi pašnekovas, taps 
puikiu trofėjumi ir papuoš na-
mus. O rekordinį šamą ragau-
ti žadama su bičiuliais. Dalis 
jo bus iškepta, dalis – išrū-
kyta. Šamas – ganėtinai riebi 
žuvis, o ypač tokia didelė. 
„Draugai, kurie domisi šamų 
žvejyba, teigė, kad skaniausi 
yra maždaug 5 kg šamiukai. 
Jie paprastai rūkomi. Tai rie-
bi žuvis, kurią valgant taukai 
per barzdą varva. Ir kuo žuvis 
didesnė, tuo ji riebesnė“, – 
kalbėjo S. Spundzevičius. 

Paklaustas, ką ėda tokios 
milžiniškos žuvys, pašneko-
vas papasakojo, kad išskro-
dus šį šamą, jo pilve buvo 
rasta nemenka lydeka, dalis 

karšio ir didelė krūva paukš-
čių kaulų. 

Kaip paruošti tokią žuvį? 
Kaip jau minėta, ji arba rū-
koma, arba marinuojama su 
daug svogūnų ir kepama arba 
keptuvėje, arba ant grotelių.

Bendraminčiai
Paklaustas, kokią gyveni-

mo dalį sudaro žvejyba, S. 
Spundzevičius neslepia: di-
delę. Pažintį su šiuo smagiu, 
įdomiu ir turiningu hobiu jis 
pradėjo dar vaikystėje. Pir-
masis mokytojas buvo tėtis. 
O paauglystėje nuo kokių 12-
13 metų jau žvejodavo sava-
rankiškai. 

Kiek laiko šiandien ski-
riama žvejybai? Pašnekovas 
atviras: priklauso nuo oro ir 
nuo nuotaikos. Paprastai žve-
joti vykstama du-tris kartus 
per savaitę. Ir žvejyboje pra-
leistos valandos matuojamos 
ne tik sugautos žuvies kiekiu 
ir laimikio dydžiu. 

Tai ir poilsis, ir gamtos pa-
žinimo menas. Už kantrybę, 
ilgas valandas tylumoje gam-

tos prieglobstyje pastaroji ap-
dovanoja daugybe įspūdingų 
akimirkų. Tai ir unikalaus 
vandenų pasaulio pažinimas, 
ir galimybės grožėtis paukš-
čiais, žvėrimis.

O kaip į laisvalaikį rea-
guoja šeima? S. Spundzevi-
čius atviras: su žmona Jolita 
jie yra bendraminčiai. Žve-
jyba, anksčiau laikyta grynai 
vyrišku užsiėmimu, sparčiai 
populiarėja ir moterų tarpe. 
Ponia Jolita neslepia: ji ne tik 
didžiuojasi savo vyru, suga-
vusiu tokį įspūdingą laimikį. 
Ji ir pati mėgsta palaikyti jam 
kompaniją žvejojant.

Apie vandenų pasaulio
problemas
Įspūdingas laimikis – tai 

ne tik proga pasidžiaugti 
mūsų krašto žvejo sėkme. Tai 
proga ilgametę žvejo patirtį 
turinčio pašnekovo paklausti, 
kokios problemos kyla šian-
dienos Lietuvos vandenyse? 
S. Spundzevičius atviras: 
viena didžiausių bėdų yra 
invazinės rūšys. Bene dau-
giausiai bėdų nekviesti atei-
viai kelia vietiniams vėžiams: 
pastarųjų Lietuvos vandenyse 
praktiškai nebeliko. Ir invazi-
nės žuvų rūšys, tokios, kaip 
grundalai, rotanai. Pastarųjų 
sutinkama jau ir Zarasų ra-
jono vandens telkiniuose. Jie 
pavojingi tuo, kad suėda kitų 
žuvų mailių, todėl sunku pa-
laikyti tų žuvų populiaciją.

Didžiulę žalą vandenų gy-
ventojams padaro ir plėšrie-
ji paukščiai kormoranai. S. 
Spundzevičius neslepia, kad 
šie paukščiai niokoja Apva-
lojo ežero (prie Ilzenbergo) 
salą. Nuo jų veiklos gerokai 
nukentėjo ne tik salos augme-
nija, ypač medžiai, bet ir eže-
ro gyventojai. Šie paukščiai 
milžiniškais kiekiais naikina 
ar žaloja žuvis. 

Taigi, norint išsaugoti tur-
tingą Lietuvos vandenų pa-
saulį, reikia valdyti šių plėš-
riųjų paukščių populiaciją.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Šeima ten, kur vyrauja meilė, pagarba ir džiaugsmas

– Jurga ir Simonai, kas 
jums yra šeima?

– Šeima mums yra labai 
daug, tai nėra tik sąvoka. Tai 
vieta, kur vyrauja meilė, pa-
garba ir džiaugsmas. Visų šei-
mos narių nuomonė ir norai 
mums yra svarbūs, be galo 
džiaugiamės, kad turime vieni 
kitus.

– Kokios bendros verty-
bės yra puoselėjamos jūsų 
šeimoje?

– Šeimoje esame penkiese, 
kaip ir penki rankos pirštai. 
Kiekvienas atskirai – turime 
savus poreikius, pomėgius, 
norus ir svajones. Juos su-
gniaužus - mes vienas kumš-
tis. Tokie esame vieningi, 
draugiški, pakantūs, atsakingi, 
palaikantys ir pasitikintys.

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos Šeimos taryba pristato dar vieną bendruo-
menišką, aktyviai visuomeninėje veikloje dalyvaujančią šeimą.

Šeimos tarybos pirmininko pavaduotoja Jolita Kalačiovienė sako, jog Jurgos ir 
Simono Tuskų šeimą, kurią taip pat įvertino ir Rokiškio miesto seniūnija, norėtų 
išskirti už ypatingus talentus. Ši šeima, plėtodama savo nuosavą verslą garsina 
miestą, remia renginius, muzikuoja, vaidina, savanoriauja, aktyviai prisijungia prie 
visuomeninio gyvenimo.

– Kiekviena šeima yra 
unikali, turinti savitų bruo-
žų, dovanų. Kaip jūs apibū-
dintumėte savo šeimą? Kuo 
jūsų šeima stipri?

– Nėra dviejų visiškai vie-
nodų šeimų. Kiekviena šeima 
yra savita, kažkuo unikali. 
Labai sunku kalbėti apie save 
– atrodo, jog jokių ypatingų 
bruožų mes net neturim.

Kad mūsų šeima stipri 
labiau supratome, kai gimė 
mūsų pagrandukas sūnus 
Benediktas, turintis Dauno 
sindromą. Tada ir pajutome 
šeimos stiprybę, kantrybę ir 
tarpusavio palaikymą.

– Kokia šventė Jūsų šei-
moje yra švenčiama labiau-
siai?

– Švenčiam labai daug 

švenčių, nuo gimtadienių iki 
vardadienių, bet turbūt šv. 
Kalėdos labiausiai kvepia ste-
buklu. Ta šventinė atmosfera 
ore sklando nuo pat gruodžio 
pirmosios. Vaikams kabinam 
advento kalendorių, puošiam 
namus. Savaitę prieš Kalėdas 
puošiam natūralią, kvepiančią 
eglę ir laukiam Kalėdų ryto 
džiaugsmo ir dovanų.

– Dažnai jus galima su-
tikti renginiuose, esat akty-
vi šeima. Kaip jūsų šeima 
mėgsta leisti laisvalaikį?

– Visi šeimoje esame skir-
tingi ir kiekvienas stengiamės 
užsiimti tuo, ką labiausiai 
mėgstam, kas mus labiausiai 
praturtina. Ši taisyklė galioja 
tiek dirbant, tiek laisvalaikiu. 
Leidžiant laisvalaikį kartu, 

dažniausiai mėgstam kruopš-
čiai viską suplanuoti, nors 
kartais visai neblogai gaunasi 
ir ekspromtu.

Mūsų laisvalaikis gana 
įvairus. Kartais norisi aktyvių 
pramogų, kelionių, pasibuvi-
mo su draugais, o kartais tie-
sog ilsimės, skaitom knygas, 
žiūrim filmus ar serialus.

– Auginant vaikus, ar 
šiaip kasdienėje rutinoje, 
šeimos susiduria su iššū-
kiais. Kaip jūsų šeimoje pri-
imami sprendimai?

– Niekad neinam miegoti 
susipykę ar neišsprendę iški-
lusių klausimų. Neuždarom 
kambario durų tol, kol neišsi-
aiškiname situacijos iki galo, 
visad ieškom sprendimų.

Turime šeimos susirinki-
mus bei iš anksto aptartas šei-
mos taisykles, kurių privalu 
laikytis. Visa šeima žino, ko-
kios gali būti pasekmės dėl jų 

nesilaikymo. Kai yra taisyklės 
- mažiau kyla ir konfliktinių 
situacijų ar nesusikalbėjimų.

– Kas labiausiai pasiteisi-
na auginant vaikus. Galbūt 
esat atradę „stebuklingą pi-
liulę“?

– Knygos, seminarai ir pas-
kaitos turbūt niekada nepakeis 
gyvenimiškos patirties bei šir-
dies balso. Auginant vaikus 
turbūt nesuklysim pasakę, jog 
jiems augant, kartu augame ir 
mes.

– Ar auginant vaikus tė-
tis ir mama laikosi vieningo 
auklėjimo modelio? O gal-
būt būna, jog jei nepritaria 
mama, galima įkalbėti tėtį?

– Auklėjam vaikus augin-
dami asmenybes, todėl priva-
lu turėti vieningą auklėjimo 
modelį. Nėra nieko blogiau, 
kaip tam tikroje situacijoje 
vaikų akyse likti bloga mama 
ir geru tėčiu arba atvirkščiai. 

Kad taip nenutiktų, dažniau-
siai visus iškilusius klausimus 
aptariame kartu. Tuomet vie-
ningai ir nusprendžiame - kaip 
elgsimės ir kaip bus, kad nei 
vienam nebūtų staigmenos ar 
nuomonių išsiskyrimo.

– Kokia išmintimi norė-
tumėt pasidalinti su skaity-
tojais? Galbūt turėtumėt ir 
ką patarti kitoms šeimoms, 
auginančioms vaikučius?

– Labai greitai bėga laikas 
– taip pat greitai auga ir vai-
kai. Kol jie maži, patys nori 
kuo daugiau būti su šeima. 
Jiems augant, tėvai tampa 
mažiau reikalingi, bet ne ma-
žiau reikšmingi. Svarbu kuo 
daugiau laiko praleisti visiems 
kartu, palaikyti ryšį ir ben-
drystę. Tos drauge praleistos 
akimirkos neįkainojamos - tai 
begalinė laimė. Niekada nepa-
siduokite ir eikite tik į priekį!

Enrika PAVILONIENĖ

Europos diena ir ,,eTwinning“ gimtadienis Pandėlio gimnazijoje
Bus „eTwinningas“ 
gražus,
Švęsim mes visi kartu,
Susijungę su vaizdu
Ir draugausim mes kartu.

Gabrielė (6 kl.)

Gegužės 9 dieną yra Eu-
ropos diena ir „eTwinning“ 
programos gimtadienis. Šią 
datą tradiciškai minime mo-
kykloje. „eTwinning“ pro-
grama skirta Europos mo-
kyklų bendradarbiavimui, 
todėl su partneriais iš visos 
Lietuvos sukūrėme projek-
tą „Švęskime „eTwinning“ 
gimtadienį kartu“. Šio pro-
jekto metu mokiniai iš vi-
sos Lietuvos kampelių savo 
veiklomis minėjo ir Europos 
dieną, ir „eTwinning“ gim-
tadienį. Buvo kuriami logo-
tipai, šventiniai atvirukai, 
kuriami ketureiliai. Gegužės 
10 d. vyko šventinis susitiki-
mas, kurio metu mūsų gim-
nazijos 6 klasės mokiniai pri-
statė savo sukurtus darbus, 
vyko balsavimas už projekto 
logotipą. Susitikimo metu 

Gabrielė (6 kl.) paskaitė 
savo eilėraštį, Liepa (IIg kl). 
mums atsiuntė savo atlieka-
mą dainą, o riešutų šventinį 
tortą iškepė Vidmantė (Ig kl.) 
su mama. 10 klasės mokiniai 
integravo projekto veiklas į 
užsienio kalbos (rusų) pamo-
ką, grupėse jie kūrė šventinį 
gimtadienio meniu. Taip pat 
su partneriais dalyvavome 
„Kahoot“ viktorinoje. Buvo 
ir šokiai. Juos parengė įvai-

rių klasių mergaitės per kūno 
kultūros pamokas su moky-
toja Rima Žėkiene. Labai 
nustebino Mantvydo (6kl.) 
staigmena: jis kartu su mama 
pagamino „eTwinning“ dvy-
nius. Daugiau informacijos 
https://twinspace.etwinning.
net/174044.

Paminėdama Europos die-
ną, Pandėlio gimnazija prisi-
jungė prie tarptautinių rengi-
nių „The Europe Day“, kurių 

metu mokyklos iš visos Eu-
ropos pristatė savo šalis, 
mokyklas ir veiklas, skirtas 
šiai datai. Vyko video tiltas 
su Latvijos partneriais, kurio 
metu mokiniai pasakojo apie 
savo kraštą.

Štai taip gražiai ir links-
mai nuotoliniu būdu  pa-
minėjome Europos dieną ir 
„eTwinning“ gimtadienį.

Mokytoja
Larisa Tichonova

Registruotas nedarbas sumažėjo iki 14,3 proc.
Oficialus nedarbas gegužės 

pradžioje siekė 14,3 proc. – 0,8 
punkto mažiau nei balandžio 
pradžioje, skelbia Užimtumo 
tarnyba.

Tarnybos direktoriaus pava-
duotoja Giedrė Vitė sako, kad 
nedarbas mažėja trečią mėnesį 
paeiliui, gerėja nedirbančio jau-
nimo rodikliai.

„Vyresnių asmenų situacija 
yra neraminanti, nes darbo pra-
radimas per pandemiją lėtina jų 
sugrąžinimą darbo rinką, yra su-
dėtingesnis dėl mažesnių įsidar-
binimo galimybių ir lūkesčių“, 
– pranešime sakė G. Vitė

„Intensyvesnio Užimtumo 
tarnybos specialistų darbo pa-
sitelkiant atvejo vadybą reika-
lauja ir negalią turinčių asmenų 
integracija. Šie asmenys tampa 
ilgalaikiais bedarbiais“, – sakė ji.

Nuo metų pradžios registruo-
tas nedarbas šalyje nukrito nuo 
16,1 proc. iki 14,3 procento.

Gegužės pradžioje darbo ieš-
kojo 54,8 tūkst. asmenų iki 29 
metų – 1 proc. mažiau nei prieš 
mėnesį. Jaunų moterų darbo 

neturi 28,5 tūkst., jaunų vyrų – 
26,4 tūkst. 16-24 metų amžiaus 
grupėje registruotas nedarbas 
sumažėjo labiausiai – nuo 14,1 
iki 12,8 procento.

Užimtumo tarnyboje šiuo 
metu registruota 96,2 tūkst. dar-
bo neturinčių 50 ir daugiau metų 
asmenų – tai 17,5 proc. tokio 
paties amžiaus šalies gyventojų. 
Palyginti su praėjusiu mėnesiu, 
registruoto nedarbo rodiklis ma-
žėjo 0,7 proc. punkto, bet buvo 
3,3 proc. punkto aukštesnis nei 
tuo pačiu laikotarpiu 2020 me-
tais.

Darbingo amžiaus 30–49 
metų grupėje nedirbančių asme-
nų sumažėjo 4,5 proc. – nuo 7,1 
tūkst. iki beveik 6,8 tūkstančio.

Vyrų registruotas nedarbas 
praėjusį mėnesį mažėjo augant 
sezoniniam darbo jėgos porei-
kiui žemės ūkyje ir statybose. 

Balandį į Užimtumo tarnybą 
kreipėsi 16,1 tūkst. darbo netu-
rinčių asmenų – 1,2 tūkst. (6,8 
proc.) mažiau nei kovą ir 15,9 
tūkst. (49,6 proc.) mažiau nei 
pernai balandį.

BNS inform.
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Renkatiems sraiges reikia laikytis 
aplinkosauginių reikalavimų

Pavasarį atšilus orams ir 
pasirodžius lietui, prasideda 
sraigių rinkimo sezonas. Kad 
būtų išvengta pažeidimų, 
Aplinkos apsaugos departa-
mentas rinkėjams ir supirkė-
jams primena, kaip reikėtų 
elgtis.

„Vynuoginės sraigės yra 
saugoma rūšis, įtraukta į Euro-
pos Bendrijos svarbos gyvūnų 
ir augalų rūšių sąrašus. Kad vy-
nuoginių sraigių populiacija ga-
lėtų vis atsinaujinti ir neišnyktų, 
būtini jų rinkimo apribojimai. O 
nesilaikantiems nustatytų taisy-
klių, gali būti taikomos baudos 
nuo 60 iki 600 eurų“, – tei-
gia Panevėžio valdybos Biržų 
aplinkos apsaugos inspekcijos 
viršininkė Elona Pipiraitė.

Pagal Vynuoginių sraigių 
išteklių naudojimo taisykles 
Lietuvoje šių sraigių išteklius 
draudžiama rinkti gamtiniuo-
se rezervatuose, zoologiniuose 
ir botaniniuose zoologiniuose 
draustiniuose bei kitose saugo-
mose teritorijose, jeigu tai nu-
mato šių teritorijų veiklą regla-
mentuojantys teisės aktai.

Fiziniams asmenims (rinkė-
jams) ir juridiniams asmenims 

(supirkėjams) leidžiama rinkti 
ir supirkti sraiges nuo vynuogi-
nių sraigių vegetacijos pradžios 
iki liepos 1 d.

Rinkėjams leidžiama rink-
ti vynuogines sraiges, kai jų 
skersmuo ne mažesnis kaip 28 
mm. Prieš superkant privalu 
sraiges išrūšiuoti supirkimo 
vietoje.

Supirkėjai jas turi išrūšiuoti 
pagal skersmenį. Po rūšiavimo 
supirkimo vietose negali likti 
daugiau kaip 5 proc. mažesnių 
vynuoginių sraigių, nei leidžia-
ma.

„Primename, kad per vynuo-
ginių sraigių supirkimo laiko-
tarpį juridiniai asmenys prieš 
5 darbo dienas iki vynuoginių 
sraigių supirkimo pradžios turi 

raštu arba el. paštu informuoti 
Aplinkos apsaugos departa-
mentą apie supirkimo vietas“, 
– pabrėžia aplinkosaugininkė.

Už neteisėtą laukinių gy-
vūnų gaudymą, žalojimą, nai-
kinimą, šių gyvūnų ar jų dalių 
paėmimą iš natūralios aplinkos 
fiziniams asmenims gresia bau-
dos nuo 60 iki 300 eurų, o ju-
ridiniams asmenims – nuo 110 
iki 600 šimtų eurų.

Aplinkos apsaugos parei-
gūnai apie vynuoginių sraigių 
išteklių naudojimo taisyklių 
pažeidimus ragina pranešti te-
lefonu 112 arba tiesiogiai AAD 
telefonu 8 (5) 2732995.

Aplinkos apsaugos
departamento

inform.

Nadiežda ir Sergejus Ivanovai pripažįsta – 
šeima didžiausia dovana

Arina, Sergejus, Nadiežda ir Romanas Ivanovai.                                                                                                                                                 Asmeninio archyvo nuotr.

Minint Šeimos mėnesį,  „Rokiškio Sirena“ prista-
to dar vieną ypatingą šeimą. Bajorų kaime, Rokiškio 
rajone gyvenantys Nadiežda ir Sergejus Ivanovai 
propaguoja aktyvų gyvenimo būdą – sportuoja, da-
lyvauja visuomeninėje veikloje, Bajorų kaimo ben-
druomenės gyvenime, pasižymi teatriniais, kūrybi-
niais gebėjimais. Nadiežda Ivanova vaidina Bajorų 
lėlių teatre „ČIZ“.

Nadiežda ir Sergejus Ivanovai sako, jog dažniausiai 
šeimos narių nuomonė sutampa, tad ir į užduotus 
klausimus namiškiai atsakė panašiai. „Visad stengia-
mės vienas kitą išklausyti ir svarbiausia – girdėti.“

– Užauginote du vaikus, 
kurie jau yra suaugę ir gy-
vena atskirai. Kas jums yra 
šeima?

– Nepriklausomai nuo to, 
kad vaikai jau gyvena atski-
rai, viską stengiamės daryti 
kartu. Susiskambiname, kai 
tik yra galimybė - susitin-
kame. Džiaugiamės tuo, jog 
vaikai visad noriai grįžta 
namo, aplanko senelius, arti-
muosius. Drąsiai galim saky-
ti, jog šeima mums didžiausia 
dovana.

– Kokias bendras verty-
bes puoselėjate savo šeimo-
je?

– Tų bendrų vertybių ti-
krai yra daug – pagarba vie-
nas kitam, saugumas, meilė ir 
laisvė. Gerbiame vieni kitus, 
rūpinamės, jaučiame atsako-
mybę, reiškiame meilę arti-
miesiems ir draugams.

– Kiekviena šeima yra 
unikali, turinti savitų bruo-

žų. Kas stiprina jūsų šeimą?
– Labiausiai stiprina ben-

dra veikla, kūrybiškumas, 
stiprus tarpusavio ryšys. 
Stengiamės į bendras veiklas 
įsitraukti visa šeima. Esam ir 
skaitanti šeima. Knygos tei-
kia galimybę mums gyventi 
kitaip, siekti užsibrėžtų tikslų 
bei įveikti įvairius gyveni-
mo iššūkius. Meilę knygoms 
mūsų vaikai jautė jau nuo pat 
mažų dienų. Skaitome ir da-
linamės skaitymo malonumu 
su šeimos nariais. Ko ima-
mės, norim padaryti iki galo, 
nesustoti tarpukelyje. O tą 
unikalumą galbūt labiau ga-
lėtų apibūdinti mūsų draugai.

– Užsiminėte, jog mėgs-
tate skaityti knygas. Kaip 
leidžiate laisvalaikį? Ar lie-
ka jam laiko?

– Mėgstam ir aktyvų ir pa-
syvesnį laisvalaikį. Priklauso 
nuo metų laiko, oro sąlygų. 
Žaidžiam stalo žaidimus, pa-

tinka leisti laiką gamtoje, at-
rasti ir pažinti naujas vietas, 
išbandyti naujas veiklas, patin-
ka keliauti dviračiais, mėgstam 
žiūrėti filmus, mylim teatrą, 
patys vaidinam, organizuojam 
šventes. Po visų darbų tikrai 
randam laiko laisvalaikiui. 
Brangiausias laikas - praleistas 
su šeima ir draugais.

Prieš kelis metus, kartu 
su kaimynais organizavome 
kulinarinį projektą „Geras 
skonis“. Keliavome vis į kitą 
kaimynų kiemą, kur degusta-
vome skirtingų šalių virtuvės 
patiekalus, susipažinome su 
tos šalies kultūra, žaidimais. 
Buvo tikrai įdomi patirtis.

– Kokia šventė jūsų šei-
moje yra pagrindinė?

– Vienbalsiai galim pasa-
kyti, kad pagrindinė mūsų 
šeimos šventė – šv. Kūčių ir 
Kalėdų laukimas. Iš anksto 
susiplanuojame atostogas, 
kad kelias dienas galėtume 
pabūti visi kartu. Kuriame 
šventinę nuotaiką, kepame 
imbierinius sausainius, gami-
name dekoracijas, dovanėles, 
ilgai vakarojam ir daug ben-
draujam.

– Ar auginant vaikus tu-
rėjot vieningą auklėjimo 
modelį? O galbūt kai ku-
riais klausimais nuomonės 
išsiskirdavo?

– Labiausiai pasiteisi-
no tai, jog leidome vaikams 
pasirinkti gyvenimo kelią 
savarankiškai, nieko nenu-
rodinėdami. Patys rinkosi, 
kokius būrelius lankyti. Vė-
liau savarankiškai pasirinko 
profesijas. Jie perėmė šeimos 
vertybes, jomis vadovauja-
si kurdami savo gyvenimus. 
Vaikai yra didžiausia prasmė 
ir laimė. Dabar jie jau suaugę 
ir matome, jog tos vertybės 
nesikeičia. Gerbiame vieni 
kitų pasirinkimus.

– Kaip sprendžiate šei-
moje kylančius iššūkius?

– Tie iššūkiai mums labiau 
pasitikrinimui – ar dar gir-

dime vienas kitą, ar galime 
suprasti. Bendrai santuokoje 
gyvename jau 30 metų. Pasi-
gaminam vakarienę, susėdam 
kartu ir sprendžiame, kalba-
mės. Keturios galvos geriau 
nei viena. Visada siekiam 
bendros šeimos gerovės, puo-
selėjame santykius.

– Gal turit gyvenimo cre-
do, kuris padeda ar kuriuo 
vadovaujatės savo šeimoje?

– Einam per gyvenimą su 
pagarba, meile, o bendromis 
jėgomis viskas įveikiama. To 
ir kitiems galime palinkėti – 
svarbiausia gebėti išklausyti 
ir suprasti.

Enrika PAVILONIENĖ

Sumušė ir apvogė sugėrovą
Gegužės 12 d., apie 16 val. Rokiškio r., Aukštakalnių k., 

kambaryje, prieš neblaivų (2,79 prom.) vyrą (gim. 1967 m.) 
smurtavo neblaivus (2,07 prom.) vyras (gim. 1990 m.) ir iš 
kelnių kišenės, jas suplėšydamas, pagrobė pinigus. Nuostolis 
– 48 eurai.

Panevėžio VPK inform.

Prasidėjo vagystės ūkiuose
Gegužės 11 d., 10.45 val. pranešta, kad Rokiškio r., Rage-

lių k., nuo ratinio traktoriaus ir kombaino pavogtos įvairios 
detalės. Nuostolis – 720 eurai.

Panevėžio VPK inform.

Neblaivus vairavo mopedą
Gegužės 12 d., 14.15 val., Rokiškio r., Apaščios k., neblai-

vus (2,47 prom.), be šalmo, neįgijęs teisės vairuoti vyras (gim. 
1990 m.) vairavo mopedą  „YIYING YY50QT“ be valstybi-
nių numerių ir neįregistruotą nustatyta tvarka, neapdraustą, be 
privalomos techninės apžiūros.

Panevėžio VPK inform.

BALDAI
• Naują dušo padą. Nenaudotas, 
reguliuojasi aukštis, 90×80cm. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 605 98 819. 
Rokiškis
• Padidinamą lovytę. Išskleistos 
ilgis 2 m. Kaina 78 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Fotelį ir miegamą sofą - lovą. 
Kaina 48 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Viengulę lovą su dėže patalynei. 
80 cm pločio. Kaina 68 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Išskleidžiamą tachtą su dėže 
patalynei. 150 cm pločio. Kaina 93 
Eur. Tel. 8 685 42 153.  
Rokiškis

• Dvigulę lovą. 160 cm pločio, su 
dėže patalynei. Kaina 175 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Tvirtą, medinę lovą, su dvipusiu 
čiužiniu. Lovos ilgis 210 cm, plotis 
98 cm. Pasiimti patiems. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 623 06 436.  
Rokiškis
• Lovą su patalynės dėže. Kaina 70 
Eur. Tel. 8 677 54 746.  
Rokiškis
• Mažai naudotą, į šoną ištiesiamą 
fotelį. 1,22 m; 0,84 m; 0,47 m. 
Ištiesto fotelio ilgis 2 m. 
Tel. 8 686 29 961. Rokiškis
• Geros kokybės lovą. 2 × 1,14 m. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 686 29 961. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Sony DVD grotuvą. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Radio imtuvą  VEF - 214. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Lempinį radio imtuvą Daugava. 
1957 m. . Kaina 30 Eur. Tel. 8 682 
30 962. Rokiškis
• CD grotuvą Panasonic CQ-
C7303N. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą AEG 
CS MP 530 IR. USB, MP3. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 602 16 269.  
Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą 
Pioneer. USB. AUX. WMA. MP3. 
AAC. Mosfet 50W x4. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 602 16 269.  
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Ramias, netriūkšmaujančias, 
dekoratyvines, mažytes papūgėles. 
Patelė ir patinėlis. Jauni, 5 mėn. 
Nėra rankiniai, bet smalsūs ir 
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drąsūs. Jauni, todėl labai lengva 
dar prisijaukinti. Porelė 30 Eur. 
Narvelis su lesyklėlėmis ir maistu – 
dovanų. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 600 13 201. Rokiškis
• Tris ožkytes, apie 2 mėn. 
amžiaus ir vieną ožiuką apie 3 
mėn. amžiaus. Už simbolinę kainą, 
išsamesnė informacija telefonu. 
Rokiškio r.. Tel. 8 692 62 886. 
Rokiškis
• Porelę nimfinių papūgėlių. Jiems 
5 mėn. Dar jauni. Patelė pilka. 
Patinėlis geltonas. Galima juos 
prisiaukinti. Lesa iš rankos, o 
paimti į rankas nesignaibo. Už abu 
ir narvelį 90 Eur. Galima pirkti 
ir atskirai, vieno kaina 40 Eur. 
Narvelis atskirai 20 Eur.  
Tel. 8 600 13 201. Rokiškis
• Papūgėlę nimfą. Patinėlis. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 604 85 045.  
Rokiškis
• Naudotą 450 l akvariumą su 
tvirtu metaliniu stovu. Be dangčio. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 656 51 800. 
Rokiškis
• 5 telyčias nuo 8 mėn. iki 1 metų. 
Tel. 8 658 96 268. Rokiškis
• Pieninių karvių bandą. Karvės 
prižiūrėtos, kontroliuojamos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 656 20 593. 
Rokiškis
• 1,5 mėn amžiaus, geros veislės 
ožkos atsivestus porelę ožiukų. 
Kaina sutartinė. Vieta - Juodupės 
seniūnija. Tel. 8 696 76 548. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo. Galėčiau prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmogų, arba 
vaikus. Tel. 8 604 06 478.  
Rokiškis
• Ieškau sezoninio darbo. Galiu 
pjauti žolę trimeriu.  
Tel. 8 692 62 959. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Naujas autoservisas Rokiškyje 
ieško mechaniko/automobilių 
šaltkalvio. Darbai: ratų suvedimas, 
važiuoklės remontas ir kt. Patirtis 
- privalumas. Įdarbinama oficialiai, 
puikios darbo sąlygos. Alga 
abipusiu susitarimu, priklauso nuo 
patirties ir darbo rezultatų.  
Tel. 8 629 30 939. Rokiškis
• Padangų servisas ieško padangų 
montuotojo. Darbai: padangų 
montavimas, balansavimas, 
remontas. Patirtis privalumas, 
potencialius apmokome. Darbo 
vieta Rokiškyje. Oficialiai 
įdarbinama.  Alga priklauso nuo 
rezultatų: į rankas 700-1000 Eur. 

Kaina 800 Eur. Tel. 8 629 30 939. 
Rokiškis
• Ieškome žmonių darbui. Malkų 
pjovimas, skaldymas ir krovimas 
į sunkvežimį. Aprūpiname darbo 
įrankiais. Galime atsiskaityti 
kasdien. Tel. 8 622 36 499. 
Rokiškis
• Reikalinga daugiamečių augalų 
pardavėja Rokiškyje. Išsamesnė 
informacija telefonu.  
Tel. 8 648 06 178. Rokiškis
• Nuolatiniam darbui reikalingas 
patyręs mini ekskavatoriaus 
operatorius, sugebantis 
savarankiškai dirbti. Siūlome 
geras darbo sąlygas, laiku mokamą 
atlyginimą. Alga nuo 900 Eur. 
Reikalavimai: darbo patirtis, C 
kategorija. www.rokiskiokasyba.lt. 
Tel. 8 679 19 742. Rokiškis
• Rokiškyje, Nepriklausomybės 
a. 25 ieškomas darbuotojas, 
draugiškame kolektyve, mėsos 
parduotuvėje Cesta. Kasininkas-
pardavėjas. Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 620 42 754. Rokiškis
• Reikalinga (-s) virėja (-as). Darbo 
patirtis – privalumas.  
Tel. 8 699 58 377. Rokiškis
• Siūlau darbą plataus profilio 
statybininkui, gebančiam statyti 
karkasus, terasas ir t. t. Tik su 
vairuotojo pažymėjimu.  Atlygis 
sutartinis. Tel. 8 603 64 685. 
Rokiškis

KITA

• Kilimėlį. Naudotas, bet geros 
būklės. Kaina 11 Eur.  
Tel. 8 600 13 201. Rokiškis
• Kilimą. Spurginis, naudotas, bet 
geros būklės ir kokybės. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 600 13 201.  
Rokiškis
• Rankų darbo triušių narvus 
(naudoti apie metus). Dideli, tvirti. 
Apžiūrėjus pasiūlyti savo kainą 
ir išsivežti. Tel. 8 632 92 334. 
Rokiškis
• Automatikos skydo dėžę. 
50x50x26 cm. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Reaktyvinės elektros energijos 
skaitiklį. 380V, 5A. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

• Du trifazius elektros kirtiklius. 
100 ir 250 A. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Lankstų, varinį kabelį. 4 x 16, 
ilgis 4 m.. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Bokštinės vandens siurblinės 
valdymo skydą. 380 V, iki 20 A. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Tarpines reles. 24 ir 230 V. Kaina 
5 Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Transformatorius. 230/24V – 0,05 
KVA ir 230/24V – 0,1 KVA. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Programines laiko reles. BЛ – 
34У4 , BC – 10 – 33  230 V, 50 Hz. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Naudotus, magnetinius 
leistuvus PME-211  380 
/230V , 25 A , PME-121                                                                                               
. Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Trifazius el. automatus: AE tipo 
63 A - 1 vnt, 25 A - 2 vnt.. Kaina 5 
Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Lapuočių malkas kaladėmis. Vežu 
po 8 erd. m. Tel. 8 624 90 330. 
Rokiškis
• Šieną, šiaudus ritiniais.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Sėklines bulves.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Malkas. Skaldytos, vien lapuotis. 
5 metrai - 120 Eur.  
Tel. 8 646 98 570. Rokiškis
• Naudojamus bičių avilius. Kaina 
25 Eur. Tel. 8 600 52 857. 
 Rokiškis
• Dyzelino/krosninio kuro 
cisterną. Apie 3 m ilgio ir apie 1 
m skermens. Išsikasti ir išsivežti 
patiems. Manoma, turėtų sverti apie 
toną. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 670 17 618. Rokiškis
• Automobilinį kompresorių. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 602 16 269.  
Rokiškis
• 3 kub. m talpos metalinę statinę. 
Tel. 8 458 75 274. Rokiškis
• Statybinį laužą (plytos, betono 
nuolaižos). Išsivežti patiems. 
Tel. 8 670 17 618. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Įvairius telefonus. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 648 73 565. Rokiškis
• Apple iPhone 11, 64 GB. Pilnas 
komplektas. Tel. 8 683 06 559. 
Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
mobilųjį telefoną iPhone 7, 256 
GB. Spalva Rose Gold. kroviklis, 
ausinės, dėkliukas. Domina 
keitimas. Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Geros būklės mobilųjį telefoną 
iPhone 8 Plus 64 GB. Baltas. 
Dėžutė, ausinės, belaidis kroviklis. 
Pirktas iš Telia. Domina keitimas. 
Kaina 220 Eur. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį 

telefoną iPhone 6s, 16GB. Spalva 
sidabrinė. Kroviklis, dėkliukai. 
Domina keitimas. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį 
telefoną iPhone 5S, 16GB. Spalva 
auksinė. Yra dokumentai, dėžutė, 
dėkliukai. Domina keitimas. Kaina 
70 Eur. Tel. 8 602 16 269.  
Rokiškis
• iPhone 7. 32 GB, juodas. Domina 
keitimas. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį 
telefoną iPhone 7 32 GB. Spalva 
auksinė. Dokumentai. Dėžutė. 
Dėkliukai. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Labai geros būklės mobilų 
telefoną iPhone 6s, 16GB. Spalva 
auksinė. Kroviklis. Domina 
keitimas. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Geros būklės, mobilųjį telefoną 
iPhone X 64 GB. Dokumentai, 
dėžutė, kroviklis, ausinės, 
dėkliukas. Spalva balta. Pirktas 
salone. Siunčiu. Domina keitimas. 
Kaina 320 Eur. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
mobilųjį telefoną iPhone 6s, 16GB. 
Spalva Rose Gold. Dokumentai, 
dėžutė, dėkliukas, ausinės. Domina 
keitimas. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
mobilųjį telefoną iPhone 7, 32GB. 
Spalva Rose Gold. Dokumentai, 
dėžutė, dėkliukas. Domina 
keitimas. Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Geros būklės mobilųjį telefoną 
iPhone 7, 128 GB. Spalva Rose 
Gold. Dokumentai, dėžutė, 
dėkliukas. Domina keitimas. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį 
telefoną Samsung Galaxy S8, 
64GB. Pilna komplektacija. 
Dokumentai. Pirktas naujas 
Lietuvoje. Domina keitimas. 
Kaina 160 Eur. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 2 ha žemės. Tel. 8 611 91 831. 
Rokiškis

• Erdvų, šviesų, tvarkingą 2 
kambarių butą. 50,50 kv.m. 
Jaunystės g. Erdvi virtuvė, lieka 
beveik visi baldai, buitinė technika. 
Įstiklintas balkonas, kambariai į dvi 
puses. Tvarkinga laiptinė. Butas 
labai šiltas. Penktas aukštas. Kaina 
31000 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• Sodą už Miškų urėdijos. 5,81 
a. ploto. Be namelio. Atlikti 
geodeziniai matavimai.  
Tel. 8 656 03 033. Rokiškis
• Dviejų kambarių butą Panevėžio 
gatvėje. Pirmasis aukštas. Kaina 
30000 Eur. Tel. 8 665 88 999. 
Rokiškis
• 20 a sklypą Jakšto g., Rokiškyje. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Mūrinį, 100 kv. m ploto namą 
Stoties gatvėje. Miesto vandentiekis 
ir kanalizacija. Tinka gyventi ir 
komercijai. Tel. 8 611 47 542. 
Rokiškis
• Mišką, 8,37 ha ir žemės sklypą, 
10,95 ha. Ignalinos r., Meikštų k.. 
Kaina 30000 Eur.  
Tel. 8 629 19 468. Ignalina
• 12 a sodą Steponyse. Yra 
medinis namelis, šulinys, 
atskiras rūsys, namukas-pirtelė, 
metalinis garažėlis, šiltnamis, 
dvi kūdros. Rami, atoki vieta, 
derlingas dirvožemis, vaismedžiai, 
vaiskrūmiai. Tel. 8 650 35 818. 
Rokiškis
• Rokiškyje, Jaunystės gatvėje 
1978 m. statytame name, gero 
išplanavimo, pilnai suremontuotą, 
3 kambarių butą, esantį trečiame 
aukšte. Bendrasis buto plotas – 67 
kv. m. Buto langai orientuoti į dvi 
puses, nėra pereinamųjų kambarių. 
Tualetas ir vonia kartu. Kaina 
55000 Eur. Tel. 8 640 32 442. 
Rokiškis
• Du, šalia esančius sklypus 
Uljanavos soduose. Daugiau nei 16 
a plotas. Gera vieta, privažiavimas. 

Trifazė elektros instaliacija, 
namukas, šulinys, vaismedžiai. 
Kaina 6000 Eur. Tel. 8 620 48 878. 
Rokiškis
• Rokiškyje, Kalnų g., erdvų namą. 
Įrengtas pirmas aukštas, 98 kv. m. 
Rūsys 112 kv. m. Mansarda 113 kv. 
m, neįrengta. Pakeisti visi langai. 
12 a, erdvus, prižiūrėtas sklypas. 
Kaina 90000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Visai šalia Juodupės, Pavasario 
sodų bendrijoje sodą. 7,6 a sklypas. 
Teritorija ribojasi su tvenkiniu. 
Nedidukas,  mūrinis, 23 kv.m. 
namukas. Kambarys, virtuvė, po 
namuku rūsys, elektros instaliacija. 
Sklype yra rūkykla, šiltnamis. 
Sezono metu tiekiamas vanduo. 
Kaina 4500 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• Sodą prie Juodupės, Raišių 
kaime, Pavasario bendrijoje. Sode 
yra vandentiekis. Sodas be namuko. 
Tel. 8 687 59 821. Rokiškis
• Namą su ūkiniais pastatais. 
0,28 ha žemės, ramioje vietoje, 
Panemunėlio gel. st. 
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Mūrinį namą Skemų gyvenvietėje. 
Kaina 20000 Eur.  
Tel. 8 601 74 631. Rokiškis

NUOMA

• Išsinuomosiu žemės ūkio 
paskirties žemę (gali būti pievos). 
Domina Lukštų, Skemų, Bajorų 
apylinkėse. Tel. 8 622 69 546. 
Rokiškis
• Tvarkinga, dirbanti šeima ieško 
buto Rokiškyje ilgalaikei nuomai. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 670 21 793. 
Rokiškis
• Labai tvarkinga ir dirbanti pora 
su augintiniu ieško buto Rokiškyje 
išsinuomoti.  Domina visi variantai. 
Kaina 130 Eur. Tel. 8 684 69 694. 
Rokiškis
• Išsinuomočiau žemę grūdinėms 
kultūroms auginti, Obelių sen. 
Gindvilių kadastro vietovėje. Esant 
poreikiui už einamųjų metų nuomą 
galiu sumokėti iš anksto.  
Tel. 8 624 08 806. Rokiškis
• Išnuomojamas 2 kambarių 
butas P.Širvio g. 2 aukštas, butas 
tvarkingas, su baldais ir buitine 
technika. Tik ilgalaikei nuomai. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 655 02 884. 
Rokiškis
• Išnuomojama žemė. Nuomos 
plotas 7,5569 ha. Naudmenų 
našumo balas 40,5. Žemė sklypo 
adresas: Rokiškio r., Obelių sen., 
Gumbiškių k. . Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 622 34 767. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Audi A6 C6. 2006 m., 2,7 l, 
TDI, 132 kW. Tvarkinga, daug 
privalumų. TA iki 2023-02.  
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Naudotą paspirtuką Hudora. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 621 36 258. 
Rokiškis
• Naudotą dviratį Bmx . Kaina 70 
Eur. Tel. 8 621 36 258.  
Rokiškis
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05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:00 Įstatymas ir tvarka
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Širdyje lietuvis
13:00 (Ne)emigrantai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:20 Kaip atsiranda 
daiktai
16:40 Kalnų daktaras
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 1000 pasaulio 
stebuklų
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Bėgliai. Tuneliu į 
laisvę

22:30 Dviračio žinios
23:00 Klanas
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 1000 pasaulio stebuklų
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema
04:05 Bėgliai. Tuneliu į laisvę. A. 
Žemaitis
04:55 Kaip atsiranda daiktai
05:15 Ponių rojus

05:50 Atsargiai! Merginos 
06:20 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 
06:45 Ančiukų istorijos 
07:10 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys 
07:40 Prieš srovę
08:35 Meilės sūkuryje 
09:40 Mano dukrelė
11:50 Rojus 
12:20 Kenoloto
12:22 Rojus

12:55 Tik tu – mano meilė 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Gero vakaro šou 
20:30 Prakeikti III 
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Pavojingasis Bankokas
22:25 Vikinglotto 
22:30 Pavojingasis Bankokas
23:15 Jėga ir Kenoloto
23:18 Pavojingasis Bankokas
00:05 Naktinė pamaina 
01:05 Kobra 11 
02:00 X mutantai 
02:50 Mikė 
03:45 Ką mes veikiame šešėliuose 
04:10 Naktinė pamaina 
05:00 Kobra 11 
05:50 Atsargiai! Merginos

06:30 Svaragini. Amžina  

draugystė 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Kalnietis 
11:00 Širdele mano 
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius
15:30 Mano namai - mano likimas
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Šeškinės 20. Giedriaus ir 
Džiugo šou
21:00 Rimti reikalai 3 
21:30 Žinios
22:30 Kartuvės
00:35 Strėlė 
01:30 Prarasta kontrolė
03:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 
04:30 Kalnietis

06:40 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Šuo 
09:40 Pėdsakas 
10:35 Iškvietimas 

11:35 Mentalistas 
12:35 CSI. Majamis 
13:35 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Šuo 
16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:30 Akloji zona
19:30 FTB 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Išminuotojas
23:05 Tiesioginis kontaktas
00:55 Didžiojo sprogimo teorija 
01:20 CSI. Majamis
02:15 Iškvietimas 
03:00 FTB

05:30 Nauja diena
06:30 Mūsų gyvūnai
07:00 Lietuvos miestai
08:00 „Paslaptys“ 
09:00 „Pėdsakas“ 
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11:00 „Žiedas su rubinu“ 
12:00 TV parduotuvė

12:15 Tiek žinių
12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena
14:00 „Teisingumo agentai“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Alfa taškas
17:00 #NeSpaudai
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19:30 Alfa taškas
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Žiedas su rubinu“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 #NeSpaudai
00:30 „Teisingumo agentai“
01:30 „Žiedas su rubinu“ 
02:20 „Vieno nusikaltimo  
istorija“ 
03:10 #NeSpaudai
03:50 Alfa taškas
04:10 Mokslo ritmu
04:25 Mūsų gyvūnai
04:50 „Reali mistika“ 
05:30 Nauja diena
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20 05:15 Ponių rojus 

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas,  
Lietuva
09:00 Įstatymas ir tvarka
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vakaras su Edita
13:00 1000 pasaulio 
stebuklų
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:20 Kaip atsiranda 
daiktai
16:40 Kalnų daktaras
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 (Pra)rasta karta
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Eurovizija 2021. 

II pusfinalis. Tiesioginė dainų 
konkurso transliacija iš Roterdamo
00:10 Grančesteris
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 (Pra)rasta karta 
03:00 Panorama 
03:30 Dienos tema 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Vakaras su Edita
04:55 Kaip atsiranda daiktai
05:15 Ponių rojus

05:50 Atsargiai! Merginos 
06:20 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 
06:45 Bailus voveriukas
07:10 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys
07:40 Gero vakaro šou
08:35 Meilės sūkuryje 
09:40 Mano dukrelė 
11:50 Rojus 
12:20 Kenoloto 
12:22 Rojus 

12:55 Tik tu – mano meilė
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Farai 
20:30 Prakeikti III 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Kraujo tėvas
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Kraujo tėvas
23:45 Naktinė pamaina
00:45 Atostogos rifuose 
01:35 X mutantai 
02:25 Mikė 
03:20 Ką mes veikiame šešėliuose
03:45 Naktinė pamaina 
04:35 Atostogos rifuose 
05:50 Atsargiai! Merginos

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

10:00 Kalnietis 
11:00 Širdele mano 
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius 
15:30 Mano namai - mano  
likimas 
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bučiuoju. Rūta
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios
22:30 Taksi 4
00:25 Strėlė 
01:20 Kartuvės
03:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
04:30 Alchemija
05:00 RETROSPEKTYVA

06:15 Akloji zona 
07:10 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Šuo 
09:40 Pėdsakas
10:35 Iškvietimas 
11:35 Mentalistas 

12:35 CSI. Majamis 
13:35 Mano virtuvė geriausia
14:55 Šuo
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:30 Betsafe–LKL čempionatas
21:00 Jūrų pėstininkas 5. Mūšio 
laukas
22:55 Išminuotojas
00:55 Didžiojo sprogimo teorija
01:20 CSI. Majamis
02:15 Iškvietimas

05:30 Nauja diena
06:30 Deutsche Welle pristato: 
Keliautojo dienoraštis
07:00 #NeSpaudai
08:00 „Paslaptys“ 
09:00 „Pėdsakas“ 
10:00 „Vieno nusikaltimo  
istorija“ 
11:00 „Žiedas su rubinu“ 
12:00 TV parduotuvė
12:15 Tiek žinių
12:30 Alfa taškas

13:00 Nauja diena
14:00 „Teisingumo agentai“ 
15:00 „Reali mistika“
16:00 Reporteris
16:30 Alfa taškas
17:00 Oponentai
18:00 Reporteris
18:25 Rubrika "Europa - tai aš"
18:30 „Vieno nusikaltimo  
istorija“ 
19:30 Alfa taškas
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Žiedas su rubinu“ 
22:30 Reporteris
22:55 Rubrika "Europa - tai aš"
23:00 Alfa taškas
23:30 Oponentai
00:30 „Teisingumo agentai“ 
01:30 „Žiedas su rubinu“ 
02:20 „Vieno nusikaltimo  
istorija“ 
03:10 Oponentai
03:50 Alfa taškas
04:10 Mokslo ritmu
04:25 Kaimo akademija
04:50 „Reali mistika“ 
05:30 Nauja diena
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21 05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas,  
Lietuva
09:00 Įstatymas ir tvarka
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius
13:00 (Pra)rasta karta
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:20 Kaip atsiranda 
daiktai
16:40 Kalnų daktaras
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Vartotojų kontrolė
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema

21:30 Auksinis protas
22:55 Rimti žaidimai 
00:50 Purpurinė kalva
02:45 Klausimėlis
03:00 Panorama 
03:30 Dienos tema
04:00 Vartotojų kontrolė
04:55 Kaip atsiranda daiktai
05:15 Ponių rojus

05:50 Atsargiai! Merginos
06:20 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 
06:45 Bailus voveriukas 
07:10 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys 
07:40 Farai 
08:35 Meilės sūkuryje 
09:40 Mano dukrelė 
11:50 Rojus 
12:20 Kenoloto 
12:22 Rojus 
12:55 Tik tu – mano meilė 

15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Madagaskaras 3
21:20 Hobitas: Smogo dykynė
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Hobitas: Smogo dykynė
00:40 Persekiojama daktaro. 
Pacientės kerštas
02:15 Aferistės 
04:10 X mutantai 
05:00 Mikė 
05:50 Tai – mes

06:30 Svaragini. Amžina draugystė 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 
10:00 Kalnietis 
11:00 Širdele mano 
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė

14:30 Uždraustas vaisius 
15:30 Mano namai - mano likimas 
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Neįmanoma misija. Atpildo 
diena
23:55 Pavojingas sandėris
02:00 Taksi 4
03:30 Volkeris, Teksaso reindžeris 
05:00 Kalnietis

06:20 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu 
07:20 Mano virtuvė geriausia
08:35 Šuo 
09:40 Pėdsakas 
10:35 Iškvietimas 
11:35 Mentalistas 
12:35 CSI. Majamis
13:35 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Šuo
16:00 Pėdsakas

17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Betsafe–LKL čempionatas
21:00 Amerikietiškos imtynės
23:00 Niekada nepasiduok 3
01:05 Jūrų pėstininkas 5. Mūšio 
laukas
02:40 Didžiojo sprogimo teorija 
03:00 CSI. Majamis
03:45 Iškvietimas

05:30 Nauja diena
06:30 Deutsche Welle pristato: 
Greitis
07:00 Oponentai
08:00 „Paslaptys“ 
09:00 „Pėdsakas“ 
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11:00 „Žiedas su rubinu“ 
12:00 TV parduotuvė
12:15 Tiek žinių
12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena

14:00 „Teisingumo agentai“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Atliekų kultūra
17:00 Laisvės TV valanda
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19:30 Nauja diena
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Žiedas su rubinu“ 
22:30 Reporteris
23:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2021"
23:30 Laisvės TV valanda
00:30 „Teisingumo agentai“ 
01:30 „Žiedas su rubinu“ 
02:20 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:10 Laisvės TV valanda
03:50 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2021"
04:10 Vantos lapas
04:35 Kaimo akademija
04:55 Atliekų kultūra
05:20 „Reali mistika“

• 3 naudotus, bet geros būklės, 
važiuojančius dviračius. Kaina 55 
Eur. Tel. 8 687 75 157.  
Rokiškis
• VW Tauran. 2008 m., 2 l, 103 kW, 
mechaninė pavarų dėžė. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 2850 
Eur. Tel. 8 608 30 483.  
Rokiškis
• VW Passat B5+. 2.5 l, TDI, 132 
kW. Tikra rida 220000 km, 2003 
m. Ganėtinai pilnos komplektacijos 
automobilis. Yra serviso knygutė. 
Iš Vokietijos. 4motion. Kaina 1250 
Eur. Tel. 8 603 58 741.  
Rokiškis
• Naują, triratį, el. paspirtuką 
Electron MS03. 60 V, 900 W. Ratų 
dydis- 25,4 cm, greitis- iki 25 km/
val, su visiškai įkrauta baterija 
galima nuvažiuoti 55 km. Leistina 
apkrova -150 kg. Kaina 1160 Eur. 
Tel. 8 673 77 393. Rokiškis
• ZIL priekabą. Vienaašė, 
pusapvalė. Kaina 900 Eur.  
Tel. 8 682 20 526. Rokiškis

• Nissan Terano. 2,7 l, 92 kW, TA 
ilgam. Kaina 950 Eur. Tel. 8 652 06 
737. Rokiškis
• Lengvojo automobilio priekabą 
Neptun su tentu. Kaina 450 Eur. 
Tel. 8 650 35 801. Rokiškis
• Traliuką. 6 m ilgio, 2 m pločio, 
žemais borteliais. Žemas, mažais 
ratais, perdarytas iš rinktuvo. Su 
rimtu pirkėju galimos derybos. 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 651 23 396. 
Rokiškis
• Opel Astra. 1998 m., benzinas. 
TA iki rugsėjo. Sėdi ir važiuoji. 
Kaina 660 Eur. Tel. 8 614 19 157. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Ford Galaxy dalimis. 2 l, 1999 m. 
Tel. 8 612 48 499. Kupiškis
• Važiuojantį autobusiuką VW 
Multivan be TA dalimis. Išsamiesnė 
informacija telefonu. Kaina 500 
Eur. Tel. 8 626 25 123.  
Rokiškis

• Audi ratlankius su m+s 
padangomis. Tel. 8 683 06 559. 
Rokiškis
• R15, VW lietus ratlankius. Su 
padangomis. Tel. 8 683 06 559. 
Rokiškis
• R16, Volvo lietus ratlankius. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 683 06 559. 
Rokiškis
• Renault Laguna dalimis. 2 l, 85 
kW, automatinė greičių dėžė, 1995 
m., benzinas-dujos.  
Tel. 8 626 29 774. Rokiškis
• Padangas, ratlankius. R14, 15, 
16, 17, 18 5/112 5/100 5/110. Audi, 
Volkswagen, Opel.  
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• Padangų kameras. R13, 6 vnt., 
R15, 4 vnt. Kaina 2 Eur.  
Tel. 8 686 74 923. Rokiškis
• Volkswagen R16, 5/112 ratlankius 
su padangomis. Kaina 80 Eur. 
 Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• Ratlankius. R16, Opel. Padangos 
nebenaudotinos. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 611 23 735. Rokiškis

• VW Passat dalimis. 2002 m., 1,9 
l, TDI, 96 kW. Tel. 8 629 45 390. 
Rokiškis
• Lengvojo automobilio dujų 
įrangą. Juodupė. Tel. 8 608 16 516. 
Rokiškis
• Vasarines padangas. R18, 225/40. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Skardinius ratlankius su 
vasarinėmis padangomis. Kaip 
naujos, daug protektoriaus.  205/60, 
R16, tinka Audi, Volkswagen, 
Skoda markių automobiliams. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 695 68 560. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Palydovinę anteną, 1,65 m. 
skesmens. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Akpil, 7 korpusų vagotuvą su 
aketėlėmis. Naudotas tik 5 metus, 

naujo kaina 1175 Eur. Kaina 600 
Eur. Tel. 8 674 22 216.  
Rokiškis
• 5 vagų, naudotą vagotuvą- 
kauptuvą. Naujos padangos. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 674 22 216. 
Rokiškis
• Naudotus skriemulius. 22, 20, 13 
cm skersmens. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Žemės ūkio techniką. ZIL, 
dyzelis. Tel. 8 628 56 657.  
Rokiškis
• Arklinį inventorių: vežimą 
guminiais ratais ir dvivagį plūgelį. 
Skalbimo mašiną Riga.  
Tel. 8 624 29 578. Rokiškis
• Vandens talpyklą ant ratų. 3 t ir 
1.5 t. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 862 66 743. Rokiškis
• Japonišką mini traktoriuką 
Yanmar XM 1300 su dokumentais. 
1987 m., 9,56 kW. Yra visi 
padargai. Kaina 2700 Eur.  
Tel. 8 650 35 801. Rokiškis
• Puikiai riedantį traktoriuką T-16. 

Techninė apžiūra dvejiems metams, 
atverčiamas kėbulas (kuzavėlis). 
Kaina 1550 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis
• Darbinį grėblį. Plotis 2,8 m, 
vartymo 2,1 m. Našumas grėbimo 
1,4 ha /val., vartymo 1,8 ha/val. 
Atraminių ratukų skaičius - 2. Ilgis 
1,70 m, plotis 3,60 m, aukštis 1,14 
m. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 695 68 560. Rokiškis
• Elektros variklį. 7,5 kW., ZID 
variklį, didžiąsias akėčias, grėblį, 
lenkišką dalgį. Tel. 8 614 19 157. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Geros būklės trimerį Murayama. 
Pagamintas Japonijoje. 1,3 kW.  
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Labai geros būklės pjūklą 
Jonsered. Galingas, cs 2258. Pjauta 
tik apie 30 metrų malkų. Tel. 8 683 
06 559. Rokiškis
• Mažai naudotą vejapjovė. Pirkta 
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nauja, elektrinė. Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 682 31 964. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Juostinį fotoaparatą Zorkii -4. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Dvejas naudotas buto duris. 
Vienerios durys su stiklu. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Dovanoju senus šiltnamio lankus. 
Senas plytas už simbolinę kaina. 
Tel. 8 698 76 229. Rokiškis
• Nebrūsuotas, colines lentas, 
grebėstus 5 cm/5 cm, ilgis 6,10 m. 
Tel. 8 610 06 145. Rokiškis

PASLAUGOS

• Ekspertas rengia dokumentus 
kompensacijai gauti už šiltinamus, 
nuosavus namus. Tel. 8 611 27 116. 
Rokiškis

• Atliekame vidaus apdailos darbus. 
Tel. 8 699 58 782. Rokiškis

• Biologinių valymo įrenginių 
August ir ko pardavimas, 
montavimas, aptarnavimas. 
Lauko inžinerinių tinklų įrengimas: 

Lietaus nuotekos, drenažas, 
vandentiekis, buitinės nuotekos. 
Visi žemės kasimo, lyginimo 
darbai. www.rokiskiokasyba.lt.  
Tel. 8 679 19 742. Rokiškis"
• Profesionali vaikų priežiūra 
auklės namuose. Auklė, turinti 
aukštąjį pedagoginį išsilavinimą ir 

ilgametę darbinę patirtį. Vaikams 
pritaikyta aplinka ir veiklos, 
nuosavas kiemas, sveikas ir skanus 
maistas. Maža vaikų komanda 
laukia naujų draugų! 
Tel. 8 622 81 941. Rokiškis
• Nuolat lankyti ir prižiūrėti 
artimojo kapus gali ne visi, todėl 
siūlausi tai padaryti už jus. Sodinu, 
raviu, valau antkapius ir atlieku 
kitus darbus. Tel. 8 608 58 655. 
Rokiškis
• Žolės pjovimas Rokiškyje ir 
Rokiškio rajone. Pjauname žolę 
trimeriu ir vejapjove. Galime 
reguliariai pjauti jūsų norimą plotą. 
Pjovimas trimeriu: nuo 3 Eur/a, 
vejapjove nuo 2 Eur/a. Dirbame 
ir savaitgaliais. Galite skambinti 
nuo 8 iki 18 val. Tel. 8 623 01 627. 
Rokiškis
• Valome kaminus, krosnių angas, 
atliekame santechnikos ir smulkius 
remonto darbus. Tel. 8 644 41 260. 
Rokiškis
• Karpome formuojame gyvatvores. 
Smulkiname, genime šakas, 
krūmus. Pjauname žolę, pavojingai 
augančius medžius.  
Tel. 8 644 41 260. Rokiškis

PERKA

• Pirktume 2 kambarių butą 
Rokiškyje arba dalį namo. Siūlyti 
įvairius variantus.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Perku antikvarinius daiktus, 
sendaikčius, militaristiką, 

senus dokumentus, nuotraukas, 
apdovanojimus, pinigus.  
Tel. 8 610 21 765. Rokiškis
• Perkame sugedusio trimerio 
rankenas, žoliapjovę,  motociklo 
(emkos) K750 duslintuvus ir kitas 
dalis, priekabos stiklą, tarybinių 
laikų motociklininko šalmą.  
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• Perku sovietinę garso techniką. 
Stiprintuvus, kolonėles, plokštelių 
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Gegužės 18-oji, 
antradienis, 
21 savaitė

Iki Naujųjų liko 227 dienos
Tarptautinė muziejų diena 

Tarptautinė žavėjimosi augalais 
diena

Saulė teka 5.10 val., 
leidžiasi 21.21 val. 

Dienos ilgumas 16.11 val. 
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Erdmantas, Erdmantė, Erdmas, 

Erdmilė, Erikas, Julita, Rytė, 
Venancijus, Venantas.

Rytoj: Celerina, Celerinas, Celesta, 
Celestinas, Celė, Dangė, Dangius, 

Gilvina, Gilvinas, Jovaišas, Jovaidas, 
Jovarda, Jovardas.

Poryt: Akvilas, Akvilė, Akvilina, 
Akvilinas, Alfreda, Alfredas, Aušrys, 
Bernardina, Bernardinas, Eidvainas, 
Eidvainė, Eidvilas, Eidvilė, Eidvyda, 

Eidvydas, Eidvydė, Vygintas, 
Vygintė.

Dienos citata
„Kuo mažiau žmogus žinai, juo 

paprasčiau gyveni" 
(E. M. Remarkas).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1291 m. Egipto sultonas ir jo 
sūnus Ašrafas užgrobė paskuti-
nę krikščionių tvirtovę Šventojo-
je žemėje - Akrą.

1804 m. Napoleonas pa-
skelbtas Prancūzijos imperato-
riumi. Imperatoriaus karūna jam 
buvo iškilmingai uždėta tų pačių 
metų gruodžio 2 dieną.

1920 m. Lenkijoje, netoli 
Krokuvos, gimė popiežius Jonas 
Paulius II, tikrieji vardas ir pavar-
dė Karolis Voityla (Karol Wojty-
la). 1978 metais jis tapo pirmuo-
ju po 455 metų Romos katalikų 
bažnyčios vadovu ne italu.

Šiandien 
Lietuvos 
istorijoje

1706 m. per gaisrą Vilniuje 
sudegė šv. Mikalojaus bažny-
čia - seniausias gotikinis kulto 
pastatas Lietuvoje. Vėliau keletą 
kartų ji sėkmingai restauruota, o 
1902-1939 metais buvo vienin-
telė Vilniaus bažnyčia, kurioje 
vyko lietuviškos pamaldos.

1989 m. Lietuvos TSR Aukš-
čiausioji Taryba priėmė Konsti-
tucijos pataisas, užtikrinančias 
Lietuvos TSR suverenitetą, Res-
publikos įstatymų viršenybę 
prieš TSRS įstatymus.

Post scriptum
Glostyk gaidį kiek nori –  
vis tiek kiaušinio nesudės

Greiti kopūstų blyneliai
Ingredientai: 
• Apie 650 g, 1 galva kopūsto
• 2 kiaušiniai, 
• 8 valgomieji šaukštai
miltų, 
• mažas svogūnas
• 1 arbatinis šaukštelis druskos
• 1 arbatinis šaukštelis
džiovintų petražolių, 
• 1/3 arbatinio šaukštelio juo-
dųjų pipirų
• aliejaus

Gaminimas:
Kopūstą sutarkuokite burokine 
tarka (kopūsto kotelį išmeski-
te). Svogūną nulupkite ir su-

smulkinkite mažais gabalėliais. Kopūstą sumaišykite su kiaušiniais, miltais, svo-
gūnu, prieskoniais. Keptuvėje ant vidutinės silpnesnės ugnies įkaitinkite aliejų.
Į keptuvę dėkite po 1 didelį valg. š. kopūstų masės, išlyginkite paviršių ir kraštus. 
Blynelius kepkite iš abiejų pusių po pora minučių, kol gražiai apskrunda. Iškepu-
sius dėkite ant popierinio rankšluosčio. Taip iškepkite visus blynelius. Skanaus! 
Blyneliai labai gardūs su įvairias padažais arba salotomis.

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Gegužės 18 d. Naktį 11

Dieną 16
ŠV,  
3-8 m/s

Gegužės 19 d. Naktį 9
Dieną 18

ŠV,
5-10 m/s

Gegužės 20 d. Naktį 9
Dieną 16

ŠV, 
3-8 m/s

Orų prognozė gegužės 18-20 d.

KT vertins, ar atsisakiusį 
tikrintis dėl COVID-19 žmogų 
galima nušalinti nuo darbo

Konstitucinis Teismas (KT) 
vertins, ar dėl užkrečiamosios 
ligos atsisakiusį tikrintis dar-
buotoją galima nušalinti nuo 
darbo nemokant jam atlygi-
nimo.

KT pranešė priėmęs nagrinėti 
grupės opozicinių Seimo narių 
prašymą įvertinti tokių per ko-
ronaviruso pandemiją priimtų 
įstatymo nuostatų konstitucin-
gumą. Opozicijos atstovai prašo 
Teismo pasisakyti, ar toks regu-
liavimas neprieštarauja Konsti-
tucijoje įtvirtintai nuostatai, kad 
„kiekvienas žmogus gali laisvai 
pasirinkti darbą bei verslą ir turi 
turėti tinkamas, saugias ir svei-
kas darbo sąlygas, gauti teisingą 
apmokėjimą už darbą“.

Seimas kovo pabaigoje priėmė 
Užkrečiamųjų ligų profilaktikos 
ir kontrolės įstatymo pataisas, 

kurios leido Vyriausybei įparei-
goti kai kurių sričių darbuotojus 
privalomai periodiškai tirtis dėl 
COVID-19.

Pagal jas, Vyriausybė esant 
ekstremaliajai situacijai gali nu-
statyti sąrašą darbų ir veiklos 
sričių, kuriose leidžiama dirbti 
darbuotojams tik iš anksto pasi-
tikrinusiems ir vėliau periodiškai 
besitikrinantiems, ar neserga.

Atsisakęs tikrintis arba be la-
bai svarbių priežasčių nepasiti-
krinęs darbuotojas, atsižvelgiant 
į darbo pobūdį, skiriamas dirbti 
nuotoliniu būdu arba perkeliamas 
toje pačioje darbovietėje į kitą 
darbą.

Jei tokių galimybių nėra, jis 
gali  nušalinamas nuo darbo, ne-
mokant jam darbo užmokesčio, 
iki tos dienos, kol jis pasitikrins, 
ar neserga užkrečiamąja liga.

BNS inform.

Vyriausybė tikslina ir ilgina paramą 
už prastovas, savarankiškai dirbantiems

Vyriausybė pagalbos 
priemones nuo pandemijos 
nukentėjusiam verslui ir 
darbuotojams – siūloma il-
giausiai iki rugsėjo pabaigos 
tęsti subsidijas už prastovas, 
tačiau keičiamas jų dydis, be 
to, vėliausiai iki liepos pabai-
gos subsidijos bus mokamos 
ir po prastovų.

Įstatymo pakeitimams turės 
pritarti Seimas. Visoms subsi-
dijoms papildomai reikėtų 67 
mln. eurų. 

Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerija (SADM) taip 
pat pasiūlė tęsti paramą nu-
kentėjusiems savarankiškai 
dirbantiems žmonėms, įskai-
tant likusius be darbo. 

„Ekonomikai grįžtant į 
savo vėžes, augant, situacijai 
gerėjant (...) siekiame, kad 
žmonės kuo greičiau grįžtų į 
darbo rinką, na, o pažeidžia-
miausi, tie, kurie vis dar patiria 
riziką, kad jie būtų neatleisti iš 
darbo ir jiems galėtų būti pa-
siūlytas kitas darbas per tam ti-
krą laiką“, – pasitarime kalbė-
jo socialinės apsaugos ir darbo 
ministrė Monika Navickienė.

„Tęsis subsidijos už pras-
tovas. Turime tikslą išsaugoti 
žmones darbe, kai darbo lai-
kinai nėra dėl pandemijos ir 
kompensuojamas prastovose 
būtas laikas 100 proc., bet ne 
daugiau kaip 1 MMA, kai dar-
bo nėra dėl karantino ar ekstre-

maliosios situacijos“, – kalbėjo 
M. Navickienė.

Jei pataisos įsigaliotų liepos 
1 dieną, pirmą mėnesį subsidija 
siektų 100 proc., bet ne daugiau 
kaip 1 minimali mėnesio alga 
(642 eurai iki mokesčių), antrą 
mėnesį – 90 proc. MMA, trečią 
mėnesį – 70 proc.

Daugiau kaip 50 proc. subsi-
dijas gaunančių darbuotojų yra 
prekyboje, maitinimo bei apgy-
vendinimo įmonėse.

Be to, Vyriausybė pritarė 
siūlymui vėliausiai iki liepos 
pabaigos mokėti 100 proc. 
algos, bet ne daugiau kaip 1 
MMA, subsidijas už grįžusius 
iš prastovų darbuotojus.

„Labai daug diskutavome 
dėl šios papildomos priemonės, 
pradžioje jos numatę nebuvo-
me, tačiau vyko labai intensy-
vios diskusijos su socialiniais 
partneriais, ypač labiausiai nu-
kentėjusiais sektoriais. Ir pama-
tėme, kad vis dėlto tas grįžimas 
po prastovų galėtų būti taiklus“, 
– sakė M. Navickienė.

Pasak ministerijos, subsidija 
būtų mokama už darbuotojus, 
dėl prastovų nedirbusius šešis 
mėnesius bent 75 darbo dienas, 
o darbdaviui buvo mokama 
subsidija. Yra ir kitų kriterijų. 

Subsidija už į darbą sugrįžu-
sius darbuotojus būtų mokama 
vieną mėnesį, bet ne ilgiau kaip 
iki liepos 31 dienos. 

Tikslinama parama savaran-
kiškai dirbantiesiems

Vyriausybė koreguoja 260 
eurų paramą ir savarankiškai 
dirbantiems žmonėms, o vei-
klos nebetęsiantiems numato 
mokėti darbo paieškos išmo-
ką.

„Išmokos savarankiškai 
dirbantiems asmenims taip 
pat nesustos – paramą tęsi-
me. Tikslas yra kompensuoti 
pajamų netekimą tiems sava-
rankiškai dirbantiems, kurie 
yra vis dar yra patiriantys ap-
ribojimų. Ir tie 260 eurų pagal 
EVRK kodų sąrašą – dabar 
mes siūlome tęsti dar tris mė-
nesius šią paramą ir toliau 
siaurinti ir taiklinti, kad būtų 
pagal EVRK kodus ir 30 proc. 
apyvartos kritimą“, – aiškino 
ministrė. 

Preliminariais skaičiavi-
mais, dėl pakeitimų bus sutau-
pyta iki 9 mln. eurų per mėne-
sį. Šiuo metu išlaidos siekia 18 
mln. eurų. 

Tuo metu 212 eurų darbo 
paieškos išmoką siūloma mo-
kėti ir savarankiškai dirban-
tiems, kurių veikla buvo išre-
gistruota prieš tris mėnesius iki 
karantino paskelbimo. Į išmoką 
žmonės galėtų pretenduoti, kai 
tik įsigaliotų Užimtumo įstaty-
mo pataisos. Išmokas dirban-
tiems savarankiškai ir darbo 
paieškos išmokas siūloma mo-
kėti iki rugsėjo 30 dienos. Tam 
reikėtų atitinkamai 27 mln. ir 
per 34 mln. eurų.

BNS inform.

Planuojama skolintis 5,7 mlrd. eurų
Vyriausybė biudžeto defi-

citui finansuoti ir kitoms rei-
kmėms šiemet iš viso ketina 
pasiskolinti 5,7 mlrd. eurų – 
apie 0,4 mlrd. eurų daugiau 
nei buvo planuojama prii-
mant 2021 metų biudžetą (5,3 
mlrd. eurų). 

„Euroobligacijos šiemet turėtų 
sudaryti 2,75 mlrd. eurų, vidaus 
rinkoje planuojama pasiskolinti 
2,1 mlrd. eurų, paskolos iš tarp-
tautinių finansinių institucijų – 
0,869 mlrd. eurų“, – penktadienį 
spaudos konferencijoje sakė fi-
nansų ministrė Gintarė Skaistė.

Ji neatsakė, kada Lietuva šie-
met galėtų žengti į tarptautines 
finansų rinkas. Paskutinį kartą ji 
skolinosi 2020-ųjų balandį, kai 
išplatino 2 mlrd. eurų vertės pen-
kerių ir dešimties metų euroobli-
gacijas. 

Nuo šių metų pradžios vidaus 

rinkoje platindama Vyriausybės 
vertybinius popierius valstybė jau 
pasiskolino 845 mln. eurų. 

Vyriausybė penktadienį prita-
rė atnaujintam 2021 metų biudže-
to projektui. Šių metų valstybės 
biudžeto pajamas siūloma didinti 
572,254 mln. eurų (5,1 proc.), o 
išlaidas – 731,69 mln. eurų (4,6 
proc.).

Šių metų valdžios sektoriaus 
deficitas turėtų siekti 8,4 proc. 
bendrojo vidaus produkto (BVP), 
arba 1,4 punkto daugiau nei per-
nai gruodį patvirtintame biudžete.

Valstybės skola, praėjusių metų 
pabaigoje sudariusi 47,3 proc. 
BVP, šiemet turėtų išaugti iki 52,3 
proc., o 2023 ir 2024 metais stabi-
lizuotis ties 58,1 proc. BVP.

Naujienų agentūros BNS in-
formaciją atgaminti visuomenės 
informavimo priemonėse bei in-
terneto tinklalapiuose be raštiško 
UAB BNS sutikimo draudžiama.

grotuvus ir jų dalis. Bet kokios 
būklės, sulaužytus, neveikiančius. 
Tel. 8 693 04 817. Rokiškis
• Pirkčiau 3-4 kambarių 
butą Rokiškyje. Gali būti ir 
neremontuotas, domina įvairūs 
variantai. Tel. 8 678 89 524. 
Rokiškis
• Perkame automobilius 
geriausiomis kainomis. Greitai 
sutvarkome dokumentus, 
atsiskaitome iš karto. Perkame 
auksą palankiausiomis kainomis. 

Dirbame kiekvieną dieną, be 
laisvadienių. Tel. 8 604 01 912. 
Rokiškis
• Perka brokuotus spygliuočių 
rąstus. Tel. 8 620 64 968.  
Rokiškis

RASTA/PAMESTA

• Gruodžio g-vėje paklydo jauna, 
marga katytė. Gal kas priglaudė, 
ar kas matė? Tel. 8 686 26 668. 
Rokiškis
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

AVINAS. Ga-
lite sužinoti, kad 
kiti žmonės kalba 
jums už nugaros, 

ir tai tikrai nedžiugins. Vis 
dėlto turėtumėte nepamiršti, 
kad kalbėjimas už nugaros 
visada reiškia tai, kad jūs esa-
te priekyje. Kitų žmonių nuo-
monė jums turėtų mažiausiai 
rūpėti: susitelkite į tai, kas 
jums yra tikrai svarbu, ir tai 
padės paprasčiau pasiekti pa-
geidaujamų rezultatų.

JAUTIS. Gali 
kilti pagundų vis-
ką mesti ir iš pa-
grindų pertvarkyti 

savo gyvenimą. Nors tokios 
impulsyvios mintys gali būti 
labai viliojančios, žvaigž-
dės pataria nedaryti skubotų 
sprendimų ir blaivia galva 
įvertinti susidariusią situa-
ciją. Jei atrodys, kad įveikti 
sunkumus yra paprasčiausiai 
per sunku, nebijokite prašyti 
draugų ar artimųjų pagalbos: 
jei visi kartu pasiraitosite ran-
koves, galėsite nuveikti gero-
kai daugiau.

D V Y N I A I . 
Suksitės tarsi vo-
verė rate. Įvairių 
darbų jums tikrai 

netrūks, todėl gali atrodyti, 
kad apsiimate nuveikti kur 
kas daugiau, nei iš tiesų galite 
įgyvendinti. Jei pajusite, kad 
net ir dedant dideles pastan-
gas darbų nemažėja, nebijo-
kite tiesiog sustoti ar prašyti 
kitų žmonių pagalbos. Turė-
tumėte atminti, kad jūs nieko 
neprivalote daryti, todėl tik 
nuo jūsų pačių priklausys, 
kiek laiko galėsite skirti poil-
siui, kurio tikrai nusipelnėte. 

VĖŽYS. Ieš-
kokite kompro-
misų. Santykiai 
su artimaisiais 

gali kiek paaštrėti, tačiau 
žvaigždės pataria nesistengti 
įrodyti savo tiesos. Tik tuo-
met, jei būsite nusiteikę ieš-
koti kompromisų, galėsite 
tikėtis santarvės ir ramybės. 
Užkasti karo kirvį gali būti 
gerokai paprasčiau, nei atro-
dys iš pirmo žvilgsnio, tai-
gi būkite nusiteikę, kad tam 
tikrose situacijose gali tekti 
nusileisti ir įsiklausyti į arti-
mųjų pageidavimus.

LIŪTAS. Da-
bar bus pats tin-
kamiausias laikas 
atnaujinti senas 

pažintis. Mintimis būsite nu-

Astrologinė prognozė savaitei 
klydę į praeitį, todėl galite 
paskambinti ar parašyti vai-
kystės draugui ar buvusiam 
kolegai. Šiuo laikotarpiu 
atnaujintos pažintys tikrai 
džiugins ir leis pamiršti vie-
natvę, todėl žvaigždės pataria 
nelaukti, kol kas nors nutiks 
be jūsų pastangų, ir ryžtingai 
imtis iniciatyvos. Jei esate 
ką nors įskaudinę, dabar bus 
tinkamas laikas atsiprašyti ir 
viską pradėti nuo pradžių.

M E R G E L Ė . 
Mintimis būsite 
nuklydę kažkur 
toli nuo realybės. 

Nors kartais pasvajoti yra ti-
krai naudinga, taip pat nerei-
kėtų pamiršti ir apie tai,kas 
laiko jus prie žemės: savo 
pareigas, kurių šiuo metu 
turėsite gerokai daugiau nei 
bet kada anksčiau. Gali tekti 
grįžti prie tų projektų, kurie, 
kaip manėte, jau yra užbaig-
ti. Nesibaiminkite, jei teks 
smarkiau paplušėti: tai jums 
garantuos tikrai nemažą fi-
nansinę naudą. Žvaigždės 
jums pataria būti dėkinges-
niems: dabar bus tinkamas 
metas pagaliau pasakyti nuo-
širdų „ačiū“ jums pagelbėju-
siems žmonėms.

S VA R S T Y -
KLĖS. Atrodys, 
kad aplinkiniai 
iš jūsų reikalauja 

daugiau, nei galite atlikti, ir 
tai tikrai erzins. Vis dėlto jūs 
nesate bejėgiai: tam tikrais 
atvejais vertėtų pagalvoti, ar 
ta pagalba yra būtina, o gal 
paprasčiausiai galite atsisa-
kyti padėti ar darbus perleisti 
kitiems. Vertėtų nepamiršti, 
kad savimi geriausiai pasi-
rūpinsite tik jūs patys, todėl 
neleiskite, kad draugai ar 
kolegos jus išnaudotų. Jei 
pajusite, kad atėjo laikas at-
sikvėpti, tiesiog sustokite ir 
leiskite sau pasimėgauti ma-
žais gyvenimo malonumais.

S K O R P I O -
NAS. Palankus 
metas vienišiems 
žmonėms. Galite 

tikėtis naujų pažinčių ar ne-
tikėto meilės prisipažinimo. 
Nors šiuo laikotarpiu daug 
laiko praleisite namuose, tai 
neužkirs kelio maloniems 
netikėtumams. Net ir tuomet, 
jei jus užklups niūrios nuotai-
kos, nepamirškite, kad kaž-
kas apie jus nuolatos galvoja 
ir mini pačiais geriausiais žo-
džiais.

PRO MEMORIA
Kamajų seniūnija:
JUOZAS GIMBUTIS 1950 03 12 – 2021 05 08
Panemunėlio seniūnija:
ZOFIJA ČYPIENĖ 1929-04-07 - 2021-05-06
Juodupės seniūnija:
ANA LOBINA 1935-02-16 - 2021-05-09

ŠAULYS. Stai-
gmenų metas. 
Žvaigždės pataria 
nieko neplanuoti, 

nes viskas gali pasisukti ne-
tikėta linkme. Nors griūvan-
tys planai dažniausiai ne tik 
nedžiugina, bet ir erzina, šiuo 
laikotarpiu viskas bus prie-
šingai: netikėtumai įkvėps 
mėgautis kiekviena akimirka 
ir leis į pasaulį pažvelgti visai 
kitomis akimis. Taip pat ga-
lite tikėtis apdovanojimo už 
savo įdirbį: likimas bus dos-
nus visiems, kurie nevengia 
sunkaus darbo.

OŽIARAGIS. 
Žvaigždės žada 
atlygį už jūsų at-
liktus darbus. Jei 

į atliekamas užduotis įdėjote 
tikrai nemažai pastangų, la-
bai greitai galite tikėtis tin-
kamo įvertinimo. Pagaliau 
galėsite pamiršti rūpesčius 
ir šiek tiek atsikvėpti: visos 
jūsų įdėtos pastangos paga-
liau duos apčiuopiamą nau-
dą. Tinkamas metas pradėti 
planuoti atostogas: nors kurį 
laiką dar negalėsite keliauti, 
tačiau išvykų planavimas ti-
krai džiugins ir leis į kasdie-
nybę pažvelgti visai kitomis 
akimis.

VA N D E N I S . 
Tinkamas metas 
imtis naujų pro-
jektų. Jei kurį lai-

ką vis pasvarstydavote įgy-
vendinti vieną ar kitą idėją, 
dabar bus tikrai palanku imtis 
veiksmų. Jei ir toliau tai ati-
dėliosite, nė nepajusite, kaip 
greitai bėga laikas: kuo ilgiau 
delsite, tuo sunkiau bus im-
tis ryžtingų veiksmų. Dabar 
žvaigždės jums bus tikrai pa-
lankios, todėl pasiraitoję ran-
koves galėsite tiesiog kalnus 
nuversti..

ŽUVYS. Tu-
rėtumėte daugiau 
dėmesio skirti 
savo šeimai. Nors 

dabar darbų tikrai netrūks, 
turėtumėte pasistengti tin-
kamai susidėlioti priori-
tetus. Galite nustebti, kad 
darbinėje sferoje viskas 
yra taip svarbu, kaip atro-
dė iš pradžių, taigi, daugiau 
laiko galėsite skirti bran-
giausiems žmonėms. Šiuo 
laikotarpiu taip pat galite 
sulaukti žinios iš seniai ma-
tyto draugo: pasiūlymas at-
naujinti pažintį jus maloniai 
nustebins.

Šiemet kūrėjams skirta 900 individualių stipendijų
Kultūros taryba šiais 

metais kultūros ir meno 
kūrėjams skyrė 900 sti-
pendijų, iš viso paskirstyta 
daugiau nei 2,3 mln. eurų. 

Balandį pranešta apie 101 
individualios stipendijos sky-
rimą, šią savaitę – apie dar 
799.

Trijų–šešių mėnesių sti-
pendijas gaus dailės, dizaino, 
etninės kultūros ir tautodai-
lės, fotografijos, literatūros, 
muzikos, tarpdisciplininio 
meno ir teatro kūrėjai.

Viena stipendija sudaro 
600 eurų per mėnesį.

Daugiausia – 222 – indivi-
dualių stipendijų skirta mu-

zikos kūrėjams ir atlikėjams. 
Jiems bus išmokėta 581 tūkst. 
eurų.

123 stipendijos ir 239 tūkst. 
eurų teko teatro kūrėjams ir 
atlikėjams, 103 stipendijos ir 
293 tūkst. eurų – tarpdisci-
plininio meno atstovams, 98 
stipendijos ir 278 tūkst. eurų 
– dailės kūrėjams, 93 stipen-
dijos ir 252 tūkst. eurų – lite-
ratūros kūrėjams, 58 stipendi-
jos ir 156 tūkst. eurų – dizaino 
kūrėjams ir kt.

Šiemet Lietuvos kultūros 
taryba iš viso sulaukė beveik 
3,3 tūkst. menininkų paraiškų 
skirti stipendiją, tai yra beveik 
penkis kartus nei pernai. Ben-
dra prašyta suma – 10,6 mln. 

eurų. 
Iki COVID-19 pandemi-

jos pradžios taryba viduti-
niškai sulaukdavo per 630 
paraiškų, skirdavo apie 250 
stipendijų.

Šiemet dėl pandemijos 
nutarta nefinansuoti dalies 
programų, o jų lėšas panau-
doti individualioms meninin-
kų stipendijoms. 

Anot Kultūros tarybos 
pranešimo, stipendijos bus 
pradėtos mokėti nuo gegu-
žės, o veiklos laikotarpio 
pradžią stipendininkai ga-
lės pasirinkti, nurodydami 
kovo 1 dieną arba gegužės 
1 dieną.

BNS inform.

Lietuva pateikė Europos Komisijai 
nacionalinį ekonomikos gaivinimo planą

Europos Komisija (EK) 
gavo oficialų 2,2 mlrd. eurų 
vertės Lietuvos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo di-
dinimo planą, pranešė EK 
atstovybė Lietuvoje. 

Plane išdėstytos reformos 
ir viešųjų investicijų projek-
tai, planuojami įgyvendinti su 
Ekonomikos gaivinimo ir at-
sparumo didinimo priemonės 
(RRF) parama. 

Pastaraisiais mėnesiais dėl 
šio plano vyko intensyvus EK 
ir Lietuvos valdžios institucijų 
dialogas.

Lietuvos planą sudaro sep-
tyni komponentai: atsparus 
sveikatos sektorius, žalioji 
pertvarka, skaitmeninė per-
tvarka, kokybiškas švietimas, 
inovacijos ir aukštasis moks-

las, veiksmingas viešasis sekto-
rius ir socialinė įtrauktis.

EK per ateinančius du mėne-
sius įvertins planą pagal vienuo-
lika reglamente nustatytų krite-
rijų ir pagal jį parengs teisiškai 
privalomus aktus.

„Visų pirma bus įvertinta, ar 
planas padeda veiksmingai spręs-
ti visus ar daugumą uždavinių, 
nustatytų atitinkamose Lietuvai 
skirtose rekomendacijose, pateik-
tose pagal Europos semestrą“, – 
teigiama pranešime. 

Europos Komisija taip pat 
įvertins, ar plane numatyta bent 
37 proc. lėšų skirti klimato 
politikos tikslus remiančioms 
investicijoms bei reformoms 
ir 20 proc. – skaitmeninei per-
tvarkai.

EK iš viso jau yra gavusi 17 
ekonomikos gaivinimo ir atspa-

rumo didinimo planų iš Belgi-
jos, Danijos, Vokietijos, Grai-
kijos ir kitų šalių. 

Penktadienį Vyriausybė 
pritarė planui „Naujos kartos 
Lietuva“ ir jo teikimui Euro-
pos Komisijai. Finansų minis-
trė Gintarė Skaistė teigia, kad 
dar galimos plano korekcijos, 
bet jos jau būtų labiau techni-
nės nei keičiančios turinį. 

Finansų ministerija yra 
skelbusi, kad EK turėtų per du 
mėnesius formaliai įvertinti 
planą ir, jeigu jam nebus pas-
tabų, – perduos tvirtinti ES Ta-
rybai, kuri šiai procedūrai turi 
vieną mėnesį. 

Pasak finansų ministrės, 
Taryba nacionalinius planus 
patvirtins, tikėtina, liepos mė-
nesį.

BNS inform.

Lietuvoje pradedamas naikinti Sosnovskio barštis
Valstybinių miškų urėdija 

pradeda naikinti visoje Lietuvoje 
augančius pavojingus invazinius 
augalus – Sosnovskio barščius.

Pernai buvo išpurkšta 114 ha 
plotų, kur vešėjo šis augalas, šie-
met planuojama jį naikinti beveik 

140 hektarų plote, praneša valsty-
bės įmonė.  Žmonėms šis augalas 
pavojingas dėl stipraus jo sultyse 
esančio alergeno – furanokuma-
rino, kuris, atsidūręs ant odos gali 
sukelti 1-3 laipsnio nudegimus. 
Perspėjama, kad naikinant Sosnov-
skio barštį būtina naudoti apsaugos 

priemones. 
Sosnovskio barštis 2016 metais 

paskelbtas invazine Europos Są-
jungos rūšimi. Iki 3-5 metrų aukš-
čio užaugantis augalas į Lietuvą at-
vežtas apie 1950 metus ir augintas 
kaip pašarinis augalas gyvuliams. 

BNS inform.

Rusijos paskelbtame oficialiame nedraugiškų šalių sąraše - tik JAV ir Čekija
Rusija oficialiai paskelbė 

Jungtines Valstijas ir Čekiją 
„nedraugiškomis valstybė-
mis“, išliekant didelei įtampai 
tarp Maskvos ir Vakarų šalių.

Rusijos vyriausybė paskel-
bė „nedraugiškų valstybių“ są-
rašą, į kurį dabar įtrauktos tik 
Jungtinės Valstijos ir Čekija. 

Maskva nurodė, kad Čekijos 
ambasadai bus leidžiama įdar-

binti ne daugiau nei 19 Rusijos 
piliečių, o JAV ambasada tokios 
galimybės apskritai neturės.

Praeitą mėnesį Rusijos ži-
niasklaida, cituodama neįvardy-
tus šaltinius, buvo paskelbusi, 
kad Maskva į nedraugiškų šalių 
sąrašą įtraukė Baltijos šalis ir 
dar šešias valstybes, bet vyriau-
sybė to nepatvirtino ir pabrėžė, 
kad oficialus sąrašas bus pa-
skelbtas vėliau.

Rusija apie tokio sąrašo 
sudarymą paskelbė virtinei ša-
lių išsiuntus rusų diplomatų, 
demonstruojant solidarumą su 
Čekija, paskelbusia personae 
non gratae 18 Rusijos diplo-
matinių darbuotojų, kurie, kaip 
nurodė žvalgybos tarnyba, bu-
vos specialiųjų tarnybų agen-
tai. Rusija atsakė analogiško-
mis priemonėmis.

BNS inform.
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ANEKDOTAI

– Dabar jau lengviau! 
Pirmomis savaitėmis vos 
neišprotėjau iš laimės!

***
Per dukters vestuves uošvis 

prieina prie žento:
– Patinka uošvė?
– Patinka.
– Vadinasi, su tavim gerai 

sutarsime. Mėgstu žmones, 
turinčius humoro jausmą.

***
– Sakykit, kur jūs laikote 

savo santaupas?
– Mintyse...
***
Šnekasi du kompiuteristai:
– Vakar kompas išlėkė.
– Tai, ką kietasis diskas 

sugedo?
– Ne, žmona išmetė pro 

langą.
***
Per policijos raciją:
– „Dubysa penkiolika“, čia 

„lapė septyni“. Laisvės alėjoj 
kilo muštynės. Pastiprinimo 
nereikia - pats pabėgsiu.

***
– Atidarykite, policija!
– O tai kokio velnio jūs ten 

užsidarėte?!
***
– Mama, kad tu žinotum, 

kokius mes bjaurius 
keiksmažodžius mokykloje 
rašome.

– Aš tikiuosi, sūnau, tu 
nerašai?

Sūnus:
– Ne, aš diktuoju.
***
Keleivis klausia laivo 

kapitono:
– Sakykite, kapitone, ar 

tokie dideli laivai, kaip jūsiškis, 
dažnai skęsta?

– Ne, – atsako šis, – tik 
vieną kartą.

***
Dialogas restorane:
– Padavėjau, jūs man 

atnešėt seną viščiuką.
– O kaip jūs nustatėte?
– Pagal dantis.
– Atsiprašau, bet jis neturi 

dantų.
– Užtat aš turiu.
***
Afrika. Kalbasi du liūtai:
– Įgriso man tie naujieji 

lietuviai, bastosi čia 
visureigiais, girtauja, keikiasi...

– Aha, – pritaria kitas. – O 
paskui dar tie jų telefonai pilve 
skamba kas minutę.

***
Į maisto prekių krautuvę 

mažame Suvalkijos kaimelyje 
nešinas trilitriniu stiklainiu 
atbėga berniukas ir mandagiai 
prašo:

– Įpilkite man, prašau, tris 
litrus šviežio medaus.

Pardavėja įpila ir duoda 
stiklainį atgal.

– Tėvelis jums pinigėlius 
rytoj atiduos! - patikslina 
vaikigalis.

– Na jau ne! – supyksta 
pardavėja, išplėšia stiklainį 
vaikui iš rankų ir jo turinį 
supila atgal į kanistrą. – Kai 
bus pinigai, bus ir medus!

Berniukas paima tuščią 
stiklainį ir bėgdamas pro duris 
sau sako:

– Teisus buvo tėtis! Medaus 
liko pakankamai dviems 
riekėms duonos...

***
– Alio, ar aš ten pataikiau?
– Ne, jūs ne ten pataikėte. 

Aš nepavydžiu. Aš netgi 
savo priešams linkiu, kad 
jų kiemuose stovėtų po tris 
mašinas: greitoji, policija ir 
gaisrinė.

***
Suagusiojo gyvenimas 

prasideda tuomet, kai 
ruošdamasis į klubą, 
pavalgai namie, kad klube 
neišlaidautum.

***
Nesuprantu, kaip galima 

dirbti iki 72-iejų metų, jei 
jau dabar pamirštu, ko einu į 
parduotuvę.

***
Suaugusio gyvenime 

nėra laiko paverkti gulint ant 
grindų. Nes supranti, kad jos 
dar neplautos.

***
Neturėti tatuiruotės reiškia 

prisiminti, kad vietoj jos 
nusipirkai grindų laminatą. Ir 
vietoj Xbox nusipirkai dulkių 
siurblį.

***
Vaikštau po butą, ir 

kiekviename kvadratiniame 
metre randu po darbą.

***
Sunku rasti svajonių darbą, 

jei tavo svajonė – nedirbti.

***
Naujoje darbo vietoje 

pirmąją dieną kiekvienas 
darbuotojas sprendžia 
du trimečiams būdingus 
uždavinius: nepridėti į kelnes ir 
neapsiverkti.

***
Man vaikystėje tėvai nieko 

nepirko. Dabar aš suaugęs ir 
pats galiu sau nieko nepirkti.

***
Savarankiškas suaugusiojo 

gyvenimas – tai plauti indus 
antrą valandą nakties.

***
Gydytojas klausia paciento:
– Na kaip, geriau girdite su 

naujuoju klausos aparatu?
– O taip! Girdžiu tiesiog 

puikiai, aš jau tris kartus 
pakeičiau savo testamentą!

***
– Brangusis, kur tu?
– Aš medžioklėj.
– O kas ten taip garsiai 

kvėpuoja?
– Meška.
***
Susitinka du draugai. Vienas 

klausia kito:
– Na, kaip tu laikaisi po 

skyrybų su žmona? Ar labai 
sunku buvo?

Ar pasiųsti jus ten, kur reikia?
***
Gėlių pardavėjas šaukia:
– Nupirkite rožių savo 

mylimai moteriai.
Pro šalį einanti dama 

atkerta:
– Kaip ir visada, apie 

žmonas niekas negalvoja.
***
Elgeta prie restorano durų:
– Pone, aš visą savaitę 

nemačiau mėsos!
– Maryte, parodyk jam 

kotletą.
***
– Na kodėl tu nenori 

nupirkti man buto? Juk tavo 
gyslomis teka mano kraujas.

– Paciente, liaukitės lįsti prie 
donoro.

***
– Kažko labai nesveikai 

atrodai.
– Pasirinkau sveiką 

gyvenimo būdą.
***
Marytė aiškina savo sūnui:
– Tu didelis berniukas,  

tau trisdešimt metų, o tu 
vis dar vykdai savo mamos 
nurodymus. Nors jau turėtum 
būti vedęs ir vykdyti savo 
žmonos  nurodymus.

***
Petras klausia savo draugo:
– O kaip pagal medžius 

atskirti, kur šiaurė, o kur 
pietūs?

– Na, Petrai, tu ir paklausei. 
Kur eglutės – ten šiaurė, kur 
palmės – ten pietūs.

***
Žmona – vyrui eilinio ginčo 

metu:
– Brangusis, tu apsispręsk: 

ar nori būti teisus, ar sotus ir 
laimingas?

***
Laimingoje santuokoje 

Marytė pragyveno dvidešimt 
metų. Tam jai užteko penkių 
vyrų.

***
Vyras per miegus murma 

žmonai:
– Nutrauk man nuo kojų 

šlepetes ir išjunk televizorių.
– Pakentėk, dar truputį, mes 

dar teatre...
***
– Jūs toks stiprus, jūs su 

tuo susidorosite !
– Aš – protingas, aš to 

netgi nesiimsiu.
***
Marytė guodžiasi 

kaimynei:
– Ir kiek aš savo Petrui 

įrodinėjau, kad esu gera... Ir 
šaukiau, ir mušiau... Netiki...  

***
Vyriškis pakliuvo į 

ligoninės priimamąjį su 
sulaužyta koja, išnarintu 
raktikauliu, skilusiu 
žandikauliu.

– Patekot į avariją?
– Ne, nusičiaudėjau 

spintoje...
***
– Panele, duokite man 

prašau butelį degtinės.
– Su savimi?
– Ne, be jūsų...
***
Jos giminėms aš nepatikau 

iš karto. Ypač vyrui...
***
Restoranas Sočyje. Šaukia 

naujarusis:
– Jūs iš proto 

išsikraustėte?! Aš suvalgiau 
tik dvi porcijas šašlyko! 
Iš kur atsirado sąskaita 32 
tūkstančiams rublių?!

– Matote, šašlykas iškeptas 
ant olimpinės ugnies...

***
– Vyriški, jūs vedęs?
– Ne, tai mane katinas 

apdraskė.
***
– Daktare, kai išgeriu 

– kūną išmuša mėlynom 
dėmėm.

– Suprantu. Maniškės 
charakteris lygiai toks pat...

***
Jeigu suvalkietis pasakė, 

kad neėmė, vadinasi 
neatiduos.

***
Patogumas – kai yra 

telefonas, gausa – kuomet  
yra du, prabanga – kai jie 
trys, palaima – kuomet nei 
vieno...

BUITINĖ TECHNIKA

• Vienfazę centrifugą, 160 W 
galios. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Skalbimo mašiną Beko.  
Tel. 8 622 75 014. Rokiškis
• Naudotą, veikiančią skalbimo 
mašiną Ardo AA SE 810. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 615 23 066.  
Rokiškis
• Dvi dujines virykles. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 673 38 271.  
Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanojame šiferio lakštus. 
Pasiimti patiems, Onuškio k. 
Tel. 8 603 40 887. Rokiškis

• Dovanoju stalą (ištiesiamas), 
dulkių siurblį. Tel. 8 677 19 073. 
Rokiškis
• Dovanojamas šuniukas. 2 mėn.
Tel. 8 606 80 245. Rokiškis
• Dovanoju gražią ožką su ožiukais. 
Tel. 8 610 46 476. Rokiškis
• Dovanoju baltas, moteriškas 
klumpes, mediniu padu. 38-39 
dydžio. Tel. 8 615 41 365.  
Rokiškis
• Dovanojama 1,5 m. sterilizuota, 
balta katytė. Tel. 8 614 35 197. 
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Dvi, puikios būklės sukneles. 
M-L dydžiui, turkiškos medžiagos, 
mažai devėtos. Kaina 20 Eur už abi. 

Ir rankinę, praktiškai nauja, kaina 
10 Eur. Tel. 8 605 98 819.  
Rokiškis
• Puma sportinį švarkelį su 
kapišonu. Dėvėtas vieną kartą, 
dar net neskalbtas. Tiktų paauglei, 
ilgomis rankomis. Nurodomas 
40 dydis, bet mažintas, tinka 
38 dydžiui. Mokėjau brangiai, 
parduodu už pusę kainos. Kaina 25 
Eur. Tel. 8 615 41 365.  
Rokiškis
• Moterišką, sportinį švarkelį. 38 
dydžio. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 615 41 365. Rokiškis
• Kartą avėtus Puma sportinius 
batelius. Netiko dydis. 2020 m. 
kolekcijos, soft foam, be jokių 
defektų. Nėra tik įpakavimo dėžutės 
ir etikečių. 44.5 dydžio. Kaina 45 

Eur. Tel. 8 608 05 473.  
Rokiškis

• Maistines bulves Soraja. 20 kg 
maišelis- 6 Eur. Tel. 8 610 17 653. 
Rokiškis
• Vasarinius kviečius Witky. Tinka 
sėti. 1t - 200 Eur. Tel. 8 610 17 653. 
Rokiškis
• Sėklines Vineta bulves. 
Tel. 8 614 19 157.  
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Mažai naudotus kompiuterius 
Asus, Lenovo. Baterijos laiko gerai, 
ploni. Tel. 8 683 06 559.  
Rokiškis


