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COVID-19 protrūkis Rokiškio 
J. Tūbelio progimnazijoje

Obelių bendruomenės 
namuose pristatyta galimybė 
gauti kompensaciją už 
valymo įrenginius

4 p.

Rokiškio pagrindinėje 
mokykloje įvyko „Žiemos 
sporto šventė 2022“ 

Apie kompiuterį ir sniegą 3 p.

Paspirtukininkas apgadino automobilį, 
šis – pervažiavo koją. Kuris iš tiesų kaltas, 
aiškinsis policija

2 p.

Dievo žodžiui skirtą sekmadienį – 
sveikinimai dvasininkui

5 p.
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Neblaivus smurtavo prieš moterį
2022 m. sausio 23 d. apie 20 val. Rokiškio r., Čedasų 

mstl., neblaivus (0,76 prom.) vyras (g. 1999 m.) smurta-
vo prieš neblaivią (1,67 prom.) moterį (g. 1981 m.). Įta-
riamais sulaikytas.

Panevėžio VPK inform.

Apgadino, suraižė automobilį
2022 m. sausio 14 d. Rokiškyje, Jaunystės g., apga-

dintas, suraižytas automobilis „Toyota“. Nuostolis - 700 
eurų.

Panevėžio VPK inform.

Daužė durų stiklus, televizorių
2022 m. sausio 17 d. apie 18.30 val. Rokiškyje, Pau-

pės g., namuose, konflikto metu prieš vyrą (g. 1979 m.) 
smurtavo pažįstami asmenys.

Išdaužė dviejų kambario durų stiklus, sudaužė televi-
zorių ir pavogė mobilų telefoną. Nuostolis – 90 eurų.

Panevėžio VPK inform.

Rokiškėnai išlaikė 
lyderystės egzaminą

Baigėsi pirmasis Ute-
nos apskrities futbolo 
federacijos salės futbo-
lo pirmenybių pirmasis 
ratas. Šešių komandų 
varžybose – dvivaldystė. 
Kas taps lyderiu, turėjo 
lemti savaitgalio rungty-
nės Molėtuose tarp Visa-
gino „Inter veteranų“ ir 
Rokiškio futbolo klubo. 
Tačiau nuaidėjus finali-
niam teisėjo švilpukui, 
švieslentėje degė rezulta-
tas 3:3.

Rokiškėnai ir visagi-
niečiai iki šio susitikimo 
buvo laimėję po trejas ir 
pralaimėję po vienerias 
rungtynes. Turnyrinės len-
telės pirmąją vietą Visagi-
no komanda užėmė tik dėl 
geresnio įmuštų-praleistų 
įvarčių santykio. 

Rokiškėnai nė neketino 

nusileisti pajėgiai „Inter 
veteranų“ ekipai. Maža 
to, iki rungtynių pabaigos 
likus pusei minutės, mū-
siškiai dar pirmavo 3:2. 
Tačiau salės futbolas tuo 
ir įdomus, kad rungtynių 
baigtis būna sunkiai pro-
gnozuojama. Taigi, visa-
giniečiams pavyko įmušti 
išlyginamąjį įvartį ir rung-
tynės baigėsi taikiai. Mū-
siškiams du įvarčius pelnė 
Matas Lungevičius, vieną 
– Haroldas Gaigalas.

Į kovą dėl lyderystės 
ir taškų pirmenybėse da-
lyvaujančios komandos 
leisis jau vasario 2-ąją: 
prasidės varžybų antrasis 
ratas. „Rokiškio Sirena“ 
primena, kad pirmeny-
bių rungtynės žaidžiamos 
Molėtuose.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Tarptautinėse varžybose – 
sunkiaatlečių startai

Tarptautiniame sun-
kiosios atletikos turnyre 
„Degaičiai – 2022“ var-
žėsi per 70 sportininkų. 
Varžybose sėkmingai 
pasirodė ir jaunieji 
Kūno kultūros ir sporto 
centro auklėtiniai, ku-
riuos treniruoja Jonas 
Aleksiejus.

Sportininkų, gimusių 
2007 m., ir jaunesnių gru-
pėje sėkmingai pasirodė 
penki rajono sportininkai. 
Svorio kategorijoje iki 38 
kg ketvirtąją vietą iško-
vojo Domas Pilibaitis. Jis 
dvikovėje surinko 47 kg.

Svorio kategorijoje iki 
42 kg trečiąją vietą iško-
vojo Dainotas Valeišis.

Svorio kategorijoje iki 
61 kg Titas Tubelis dvi-
kovėje surinko 62 kg ir 
iškovojo penktąją vietą.

Pirmą kartą varžybose 
dalyvavęs Emilis Mikal-
kevičius svorio kategori-
joje iki 81 kg dvikovėje 
iškėlė 55 kg. Tai lėmė 
sportininkui šeštąją vietą.

Svorio kategorijoje 
virš 81 kg nugalėtoju tapo 
Domantas Jasudis. Jis 
dvikovėje iškėlė 97 kg.

Mergaičių grupėje 
svorio kategorijoje iki 
45 kg Urtė Beinorytė iš-
kovojo antrąją vietą. Jos 
dvikovės rezultatas – 60 
kg. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Oficialu: AB Rokiškio komunalininkas vadovaus 
Vladas Janulis

Paaiškėjo naujasis AB 
Rokiškio komunalininko 
vadovas. Juo nuo vasario 
1-osios taps UAB Rokiš-
kio butų ūkio direktoriaus 
pavaduotojas Vladas Ja-
nulis.

Rinkosi iš vieno 
kandidato
AB Rokiškio komuna-

lininkas valdybos pirmi-
ninkė, rajono savivaldybės 
Teisės ir personalo skyriaus 
vedėja Regina Strumskienė 
„Rokiškio Sirenai“ komen-
tavo, kad Vlado Janulio 
prašymu, jis šios bendrovės 
vadovo pareigas pradės eiti 
nuo vasario 1-osios. Darbo 
sutartį su juo galima suda-
ryti gavus Specialiųjų tyri-
mų tarnybos leidimą.  

V. Janulis buvo vienin-
telis kandidatas šioms pa-

reigoms užimti. Pasak paš-
nekovės, jo kompetencija 
nekelia abejonių. O dirbti 
jis pradės baigęs sutvarky-
ti reikalus esamoje darbo-
vietėje. Persikraustyti V. 
Januliui bus nesunku: abi 
įmonės įsikūrusios viename 
pastate.

Tikimasi gerų rezultatų
Ko valdyba tikisi iš 

najojo AB Rokiškio ko-
munalininkas vadovo? 
R. Strumskienės teigimu, 
viena stipriųjų V. Janulio, 
kaip vadovo, savybių – įs-
taigų reorganizacijos pa-
tirtis. „Rokiškio Sirena“ 

primena, kad AB Rokiškio 
komunalininkas ir UAB 
Rokiškio butų ūkis rajono 
tarybos sprendimu yra jun-
giamos. Kada turėtų būti 
baigtas šis procesas? Pasak 
R. Strumskienės, procesas 
nebus greitais: tikimasi jį 
baigti iki šių metų trečiojo 
ketvirčio pabaigos. Pasak 
pašnekovės, reikės atsi-
žvelgti į tai, kad reiks perra-
šyti tam tikras sutartis, tam 
reikalingas kitų institucijų 
leidimas ir pan. 

O sujungus įmones tiki-
masi geresnės ir aktyvesnės 
veiklos. Pirmiausia, dides-
nio aktyvumo dalyvaujant 
įvairiuose konkursuose, 
daugiau pelningų sutarčių, 
ir, žinoma, pelningos vei-
klos.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rokiškio KKSC krepšininkai iškovojo pergales 
Kupiškyje ir Kaišiadoryse

Sausio 14 dieną Rokiš-
kio KKSC krepšininkai 
žaidė U18 B diviziono 
čempionato rungtynes 
Kupiškyje ir nugalėjo 
varžovus 74:62. Daugiau-
siai taškų prie ketvirto-
sios pergalės čempionate 
pridėjo Matas Seibutis, iš 
viso pelnęs 28. Justas Lu-
košiūnas surinko 17, Igno 
Jarušausko sąskaitoje 11 
taškų.

Sausio 19 dieną Rokiš-
kio komanda vyko žaisti 
U16 B diviziono čempiona-

to runtgynių Kaišiadoryse. 
Nors buvo žaista išvykoje 
didesnių sunkumų rokiškė-
nams tai nesukėlė ir buvo 
iškovota dar viena įtikinama 
pergalė rezultatu 108:47.

27 taškus prie triuškina-
mos pergalės pridėjo Matas 
Juozapavičius, 25 pelnė No-
jus Naprys, 23 taškai Igno 
Juozapavičiaus kraityje.

Rokiškio U16 komandai 
tai šeštoji pergalė čempio-
nate.

Rokiškio rajono kūno 
kultūros ir sporto centro 

inform.

Rokiškio pagrindinėje mokykloje įvyko 
„Žiemos sporto šventė 2022“ 

Sausio 20 d. Rokiškio 
pagrindinėje mokykloje 
buvo galima girdėti daug 
juoko, klegesio ir plojimų, 
kadangi vyko „Žiemos 
sporto šventė 2022“.

 
Mokiniai galėjo išban-

dyti savo jėgas įvairiose 
rungtyse, kurios asocijavo-
si su žiema, o jas paruošė 
puikusis kūno kultūros mo-
kytojas Valentinas.

 Paskutinė rungtis su-
jungė visus būti vieningais 
ir išbandyti jėgas virvės 
traukime. O kad būtumė-
te girdėję, kiek emocijų ir 
juoko buvo šioje šventėje, 
kurią vainikavo - bendrystė 
ir draugystė!

 Visi mokiniai gavo gar-
bingus padėkos raštus.

„Rokiškio Sirena“ 
inform.
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Apie kompiuterį ir sniegą
BRYDĖS

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
Vaikystėje sakydavo-

me mielą eilėraštuką: 
„Sniegenėle, sniegena, 
nešk dienelę snieginą. 
Nešk dienelę gerą, bal-
tą rogių kelią“. Vaikystė 
buvo metas, kai čiuožėme 
realiomis slidėmis, lipdė-
me realius besmegenius 
su realiomis silkinėmis 
ant galvų ir vieni kitus 
mėtėme realiomis „snieč-
komis“ (literatūriškai ta-
riant, sniego gniūžtėmis), 
slėpdamiesi už realių 
savo rankomis pastaty-
tų sniego tvirtovių. Atė-
jo kiti laikai – progreso 
ir pažangos metas, anot 
kai kurių komentatorių, 
kai žmogus ir kompiu-
teris taps 2in1. Galima 
tuo tikėti: dabar čiuožti 
slidėmis virtualioje re-
alybėje galima kiaurus 
metus, ir netgi yra pa-
prasti kompiuteriniai žai-
dimai, kuriuose galima 
mėtyti „sniečkas“ (pati 
žaidžiau). Tik va snie-
gas tikras. Ir nevirtualiai 
apsnigtu keliu toli nepa-
raliausi.

Snieginga žiema – 
džiaugsmas mūsų gamtai. 
Vandens telkiniai paga-
liau prisipildys vandens 
Džiaugsmas vaikams, pa-
galiau atradusiems, kad 
čiuožti tikromis rogutė-
mis ar bent plastikiniu 
„pašikniuku“ yra gerokai 
smagiau, nei vinguriuoti 
slidinėjimo pasaulio čem-
pionate kompiuteryje.

A va likusiai liaudžiai 
džiaugsmo mažiau. Reikia 
pagaliau pakelti savo už-
pakalį nuo sofos ir nuo nu-
mylėtos virtualybės, kurio-
je jie karaliai, ir nusileisti 
į nuodėmingąją žemę. Kur 
kompiuterio ir žmogaus hi-
bridui 2in1, kaip čia vienas 
negudrėlis komentaruose 
rašo, vien minties galia ne-
užtenka nutirpdyti pusnis. 
Pirmiausia tarp eilės pana-

šių baltų kupstelių reikia 
atsirasti savo automobilį. 
Tada imti visiškai nevirtua-
lią „lopetą“ be puslaidinin-
kių ir dirbtinio intelekto. 
Ir kasti. Ilgai, nuobodžiai 
kasti.  Bukas fizinis darbas, 
be jokios pridėtinės vertės. 
Kas, kad sapnuose ir sva-
jonėse esi 2in1 kompiu-
terio ir žmogaus būsimas 
hibridas (pirmajam, kaip 
pažangos simboliui, žino-
ma, atiduodant svarbesnę 
reikšmę), o realybėje reikia 
atsikasti mašiniuką.

Taip jau nutiko, kad gy-
venimas veikia pagal anek-
dotinį principą – internetas 
giriasi: aš valdau visą jūsų 
gyvenimą. „Chm, chm“, – 
ironiškai šypsosi elektra. 
Štai jau antrą penktadienį 
iš eilės virtualybės fanai 
susidūrė su labai smagiu 
iššūkiu: dėl remonto darbų 
nebuvo galimybės atsiųsti 
šiandienos alfa ir omega, 
burtažodžio, be kurio neat-
sidaro dauguma durų – ga-
limybių paso.

Tai va, geras snygis 
gerokai patrikdo ir kom-
piuterizuotą gyvenimą. 
Dėl sniego virsta medžiai 
ir trūksta elektros laidai. 
Ir žmogaus-kompiuterio, 
tiksliau, kompiuterio-žmo-
gaus hibridas banaliai iš-
sijungia. Stringa viskas. 
Žmogui, gyvenančiam dau-
giabutyje, yra šiek tiek pa-
prasčiau. O štai nuosavuo-
se moderniuose namuose... 
Jei nėra elektros, išsijungia 
išmanusis namų šildymas. 
Nes krosnis su malkomis 
yra per banalu. Miškus nai-
kina, be to, prie krosnies 
dirbti reikia. Reikia malkas 
nusipirkti, jas supjauti, su-
skaldyti, išdžiovinti ir su-
vežti. Tada kiekvieną mielą 
dieną (o paprastai ir šaltes-
nę naktį) krosnį kūrenti, 
kad radiatoriai neiššaudy-
tų. Todėl žmogus tampa 
pririštas prie namo. O kom-
piuteražmogis nemėgsta 

būti prie ko nors pririštas. 
Taigi, dingus elektrai pra-
sideda įvairios linksmybės.

 Paskui dingusį šildymą 
paprastai išsijungia ir iš-
manusis vandentiekis: nes 
iš gręžinio ar šulinio van-
duo pumpuojamas, patys 
suprantate, kaip. Namuose 
šalta ir nėra kavos. Išsikro-
vus kompiuterio baterijai, 
ima strigti darbas iš namų, 
ir mokymasis iš namų. Ten-
ka nusispjauti ir eiti atsi-
kasti keliuko, kad būtų ga-
lima iš namų išvažiuoti kur 
nors arčiau civilizacijos. 

O gamta toliau rodo 
nagus. Kadangi, mėlyna 
padangė, valstybinės ir sa-
vivaldybių įmonės yra bai-
siniausiai modernios, tva-
rios ir socialiai atsakingos, 
tai jos kuria tvarios raidos 
planus dešimtmečiams į 
priekį. O sniegą valyti, ba-
naliai, nebėra kam. Tam, 
kompiuteražmogių supra-
timu, nereikia nei lėšų, nei 
žmonių, nei laiko. Todėl 
turime tvarias strategijas ir 
tvarius kamščius kiekvieną 
sniegingesnę dieną. Turime 
dėl avarijų nepravažiuo-
jamas magistrales. Vėluo-
jančius autobusus ir siuntų 
tarnybas, kurios turėtų va-
žiuoti pagal gudrių vadybi-
ninkų sudėliotus grafikus. 
Bet kompiuterio-žmogaus 
hibridui, kuriančiam tuos 
grafikus, nešauna geneali 
mintis pažiūrėti pro langą, 
todėl grafikas yra sudėlio-
tas sausam vasaros keliui, 
o ne pūgos metui. Ir, norė-
damas spėti pagal grafiką, 
siuntų tarnybos automobi-
lis galiausiai stirkso grio-
vyje aukštyn ratais. 

Man kartais kyla pa-
grįstų įtarimų, kad kom-
piuterio-žmogaus hibridai 
viską skaičuoja vidutiniam 
tropikų klimatui. Todėl ke-
lininkus, seniūnijas beigi 
kitas už mūsų visų gerovę 
atsakingas įstaigas kasmet 
ištinka toks ypatingas kaip 

ugnikalnio išsiveržimas ar 
žemės drebėjimas įvykis 
– žiema. Nes kostiumuotą 
kompiuteražmogį, svaigs-
tantį apie aplinkos tausoji-
mą, ištinka nervinis tikas, 
pamačius taršų sniego va-
lytuvą. O jei dar paskai-
čiuotų, kiek tokių velnio 
prietaisų reikia, kiek kai-
nuoja dyzelinas ir kokia CO 
emisija, kiek žvyro ir drus-
kos ant kelių reikia išberti, 
tai išvis apalptų. Todėl ir 
neskaičiuoja. Reikia taupyt 
ir tausot aplinką. Va ir tau-
soja. O kad jūs čia kažkur 
neišvažiuojate, tai čia ne 
mūsų planuotojų problema. 
Tai čia jūs važiuoti nemo-
kat. Reikia įsigyti netaršų 
„kašiką ant ratų“ arba, dar 
geriau, važiuoti visuomeni-
niu transportu, ir problema 
išsispręs. Arba apskritai 
reikalus tvarkyti e-sveika-
toje, elektroniniuose val-
džios vartuose ir elektroni-
nėse parduotuvėse.

O po to seka nemalonūs 
atradimai: žiema todėl ir 
yra žiema, kad ji šalta, ir 
kad jos metu dažniausiai, o 
ne kartą per sezoną, sninga. 
Ir sninga ne pagal grafiką 
atskiruose, su keturių lygių 
vadybininkais suderintuose 
ruožuose, o visur, iš karto 
ir daug. O tai kompiuteraž-
mogiui suprasti per daug 
sudėtinga. Jis pro langą ne-
žiūri: jis algoritmus kuria ir 
grafikus dėlioja. Tada ir pa-
aiškėja, kad dėl snygiaus jo 
užsakyti produktai ir pica 
į namus atvažiuoja dviem 
valandom vėliau, ir tiks-
liai kaip tik tada, kai reikia 
mauti iš namų į susitikimą. 
Sulaukus kurjerio, pamato-
ma, kad jau visur kitur ka-
tastrofiškai vėluojama.

O juk kompiuteražmo-
gis mirtinai priklausomas 
nuo grafikų. Jam į galvą 
negali šauti mintis, kad 
kažkas vyksta ne pagal jo 
sudėliotą schemą. Kai ji 
sugriūva, trypia iš pykčio 
kojomis. Siunta, kad žie-
mos keliu kartais tenka 
važiuoti ne „leistinus“ 120 
(nes kompiuteriniame žai-
dime jis tris žiemos ralius 
laimėjo, taigi žino, kas ir 
kaip), o banalius 60-70 ir 
tai į šoną nešioja. Kad da-
žiausiai jo išmanusis ir ne-
taršusis „kašikas ant ratų“ 
apskritai iš pusnies aikšte-
lėje nebeišvažiuoja. O ša-
lia neprogresyvūs, nekul-
tūringi kaimiečiai vienas 
po kito ramiausiai suka iš 
tos pačios aikštelės dvaro 
poetų seniai iškeiktais se-
nais ir taršiais „passatais“ 

ir „šaranais“. Užkemša 
kaimiečiai gatves, ir kom-
piuteražmogis arba niekur 
nespėja, arba kur nors įva-
žiuoja. Nes jis vairuoja ne 
automobilį žiemos gatve, o 
lenktyninį kompiuterį ralio 
trasoje. Tik aplinkiniai to 
nesupranta.

K o m p i u t e r a ž m o g i s 
mano, kad ne jis taikosi 
prie pasaulio, o pasaulis 
turi suktis apie jį. Jam ne-
suprantama, kodėl reikia 
atsikasti automobilį pa-
čiam. Kodėl komunalinės 
tarnybos nevalo daugia-
bučių kiemų ir aikštelių 
(nes jos dieną naktį stovi 
prikimštos kompiuteraž-
mogių „kašikų ant ratų“), 
kodėl jam tenka pačiam 
makaluoti šepečiu ir kasti 
„lopeta“. Juk jis algorit-
mus, schemas ir grafikus 
kuria. O valyti turi „kaž-
kas“ ir už dyką, nes kurda-
mas schemas, tam toks pat 
kompiuteražmogis tiesiog 
nenumatė lėšų. 

O kam numatyti? Juk dar 
visai neseniai kalbėta apie 
globalinį klimato atšilimą. 
Kai apie tai svaigti nebe-
leidžia banali objektyvi ti-
krovė – pusnys už lango, o 
ne žydintys apelsinmedžiai 
alėjose, tenka kalbėti jau 
apie klimato kaitą. 

Kompiuteražmogis ne-
numato daugelio dalykų. 
Nuo Kinijos reakcijos iki 
diktatorių veiksmų. O kur 
dar jo didysis egoizmas ir 
manymas, kad būtent jis 
yra taškas, sukantis pasau-
lį. Kaip suprantate, ašis, 
ant kurios sukasi pasau-
lis, pati judėti nesiruošia. 
Todėl svajoja apie išmanų 
šaldytuvą, kuris pats elek-
troninėje parduotuvėje 
užsakinės ekologišką mig-
dolų pieną. Kad kompiute-
ražmogiui netektų pakelti 
pasturgalio nuo sofos. Jis 
labai nemėgsta dalykų, 
kuriuose reikia pakelti už-
pakalį nuo sofos. Jį nervi-
na ne tik sniego kasimas, 
produktų pirkimas ir kiti 
kasdieniai rūpesčiai. 

Jį nervina ir kai kurios 
pareigos valstybei. Tarnau-
ti kariuomenėje jam žemas 
lygis –  ten kažko klausyti, 
kažkur eiti, kažko mokytis 
reikia. O juk kompiuteraž-
mogis žino geriau – jis tris 
šaudykles laimėjo. Ir pri-
reikus, jis, žinoma, įveiks 
visas Rusijas ir Kinijas vie-
nu mygtuko paspaudimu 
nuo sofos. Kaip žaidime. 
Tiesa, keliems jo lygiams 
praeiti samdė kompiute-
resnį kompiuterastą (dabar 

jau yra žmonių, teikiančių 
ir tokias paslaugas, beje, 
už tai gana neblogai moka-
ma), bet bendrieji užsienio 
politikos ir karybos princi-
pai jam aiškūs.

 Ką ten kariuomenė, 
jei kompiuteražmogis net 
į rinkimus eiti nebenori. 
Įmesti nevirtualų balsą į 
nevirtualią balsadėžę yra 
banaliai neprogresyvu. 
Todėl Lietuvos vyriausio-
ji rinkimų komisija užsa-
kė studiją apie elektroninį 
balsavimą.

Nors daugelis tikrų spe-
cialistų (o ne jais apsime-
tančių kompiuteražmogių) 
griebiasi už galvos. Netgi 
kai kurios šalys, įskaitant 
ir Estiją, į kurią mes taip 
lygiuojamės šioje srityje, 
svarsto atsisakyti elektro-
ninio balsavimo. Kodėl? 
Nes fiziniai, paprasti da-
lykai tuo ir yra genealūs, 
kad jie veikia bet kokio-
mis sąlygomis. „Lopeta“ 
valo sniegą, krosnis šildo 
namus nepriklausomai nuo 
interneto ir elektros. O 
štai elektroniniai dalykai 
be jų neveikia. Jei papras-
tus, popierinius biulete-
nius galima bet kokiomis 
aplinkybėmis suskaičiuoti, 
rinkimų stebėtojai stebi, 
ar užtikrinamas balsavimo 
slaptumas ir vienoje kabi-
noje būna tik vienas žmo-
gus, neklastojami biulete-
niai, nedaromi vadinamieji 
„įmetimai“, tai su virtualy-
be daug sudėtingiau. Pir-
miausia, neužtikrinamas 
balsavimo slaptumas, o 
tai sudaro idealias sąlygas 
pirkti balsus. Juk jums už 
nugaros nestovės stebė-
tojas, tikrinantis, kad jūs 
tikrai balsuojate vienas. 
Toliau, užtenka trikdžio 
– pavyzdžiui, sniegingos, 
vėjuotos dienos, kai ims 
trūkinėti elektros tiekimas, 
ir balsavimas ims strigti. 
Arba dėl techninių kliūčių, 
užsienio šalių poveikio, 
„užstrigs“ balsų skaičiavi-
mo sistemos, bus įvykdyta 
kibernetinė ataka ir t.t., ir 
t.t.

Taigi, kompiuteražmo-
gių svaičiojimai apie žmo-
gaus-kompiuterio hibridą 
ir virtualią realybę kol kas 
dūžta į banalius dalykus. 
Ir, užuot modeliavus glo-
balinius dalykus, kartais 
jiems visai nepakenktų pa-
siimti nevirtualią „lopetą“ 
ir nusivalyti kiemą. Arba 
nusilipdyti autoportretą – 
besmegenį kvadratine kaip 
monitorius galva. Tuo pa-
čiu ir galvos prasivalytų.
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COVID-19 protrūkis Rokiškio J. Tūbelio progimnazijoje
Sausio 21 d. gauta infor-

macija, kad vienoje Rokiš-
kio J. Tūbelio progimnazi-
jos klasėje nuo pirmadienio 
iki sausio 31 d. bus moko-
masi nuotoliniu būdu. Iš 29 
moksleivių 7B klasėje penk-
tadienį pamokose dalyvavo 
15 vaikų. Kiek iš neatvyku-
sių mokinių tikrai serga ko-
ronavirusine infekcija, dar 
bus aiškinamasi, kadangi 
jie turės atlikti pgr tyrimus, 
paimant mėginius iš nosi-
aryklės, kol kas dauguma 
duomenų gauta, remiantis 
greitaisiais antigenų testais.

Mokinių būklė nuolat 
stebima
Kaip informavo minėtos 

progimnazijos direktorius 
Zenonas Pošiūnas, mokykla 
laikosi taisyklės, kad moki-
niams savaitgaliui įduodami 
greitieji antigeno testai. Se-
kmadienį jie atliekami na-
muose. Gavę teigiamus šių 
testų atsakymus, mokinių 
tėveliai informuoja mokyklą 
ir sprendžiama dėl kitų mo-
kinių testavimo. Mokykloje 
moksleiviai testuojami tre-
čiadieniais ir ketvirtadieniais. 
Panaši praktika taikoma visos 
Lietuvos ugdymo įstaigose, 
galbūt skiriasi tik testavimo 
mokykloje dienos. Nustačius 
susirgimus greitaisiais testais, 
sprendžiama dėl galimybės 
moksleiviams mokytis nuo-
toliniu būdu, stebima kitų 
moksleivių sveikatos būklė.

7B klasė kurį laiką 
mokysis nuotoliniu 
būdu
Paskutiniu metu iki sau-

sio 21 d. progimnazijoje, ku-
rioje iš viso mokosi 636 mo-

kiniai, tik 4 moksleiviams 
buvo nustatytas COVID-19, 
kuris buvo patvirtintas ir pgr 
tyrimais. Kaip teigia atsakin-
gų institucijų atstovai, buvo 
nustatyti pavieniais susirgi-
mai – sirgo po 1 moksleivį iš 
skirtingų 5-8 klasių. Dabar 
yra įvykę staigūs pokyčiai 
– penktadienį vaikų tėvai 
informavo, kad greitaisiais 
antigeno testais nustatyti 6 
sergantys. Jiems buvo pasi-
reiškę peršalimą primenan-
tys simptomai, todėl imtasi 
priemonių išsiaiškinti, ar tai 
nėra koronavirusas. Dar 3 
sergantys vaikai paaiškėjo, 
greituosius testus jiems at-
likus mokykloje. Tai jau iš 
viso 9 moksleiviai 7B klasė-
je iš minėtos progimnazijos. 
Diagnozės tikslumui jiems 

dar turės būti atlikti testai 
pgr metodu, imant tepinė-
lį iš nosiaryklės, kadangi 
yra spėliojimų, kad greitie-
ji testai gali nebūti visiškai 
patikimi. Nuo pirmadienio 
Rokiškio J. Tūbelio progim-
nazijos 7B klasė mokysis 
nuotoliniu būdu. Planuoja-
ma, kad toks mokymas bus 
taikomas iki sausio 31 d. Pa-
sak mokyklos direktoriaus 
Z. Pošiūno, jeigu tai bus 
reikalinga, mokykla suteiks 
visas priemones nuotoliniam 
mokymui – planšetes ir pan.

Pasak mokyklos 
direktoriaus, protrūkis – 
nemaloni staigmena
Kaip sako šios moky-

klos direktorius, po mokinių 
šventinių atostogų buvo ste-

bimas žymus koronaviruso 
atvejų sumažėjimas. Sausio 
21 d. protrūkis direktoriui 
yra nemaloni staigmena. 
Žadama domėtis kitų klasių 
moksleivių sveikatos būkle, 
galimybėmis tęsti kontaktinį 
ugdymą. Paklaustas, ar no-
riai dėl mokinių testavimo 
pritaria jų tėveliai, Z. Pošiū-
nas atsakė, kad požiūrių yra 
visokių, tačiau tai netrukdė 
stebėti mokinių sergamumą 
bei kontroliuoti protrūkius.

Po mokinių atostogų 
situacija buvo smarkiai 
pagerėjusi
Rokiškio rajono savi-

valdybės administracijos 
Švietimo ir sporto skyriaus 
vedėjas Aurimas Laužadis 
patvirtino, kad po mokinių 

atostogų vaikų sergamumas 
buvo smarkiai sumažėjęs. 
Buvo nustatomi tik pavieniai 
susirgimai koronavirusu. Si-
tuacija J. Tūbelio gimnazi-
joje Švietimo ir sporto sky-
riaus vedėjui buvo netikėta.

Mokinių susirgimų 
skaičius ima augti 
paskutinėmis dienomis
Rokiškio rajono savival-

dybės visuomenės sveikatos 
biuro Vaikų ir jaunimo svei-
katos priežiūros specialistė 
Valentina Mickienė informa-
vo, kad po mokinių atostogų 
susirgimai COVID-19 buvo 
tarsi dingę – rajone būdavo 
fiksuojami 2-3 atvejai per 
dieną arba apskritai nė vie-
no. Sausio 19 d. buvo pirma 
diena, kai pasiekė žinia apie 

11 sergančių šia liga vaikų. 
Nemažai iš jų Pandėlyje – 
net 6. Pasak specialistės, 
dar nėra aiškus sausio 20 d. 
mokinių susirgimų skaičius, 
nes šie duomenys dar nėra 
pateikti. Ar moksleivių dia-
gnozės pasitvirtins, dar turės 
būti nustatyta pgr testais, 
nes dėl greitųjų testų atsaky-
mų kartais kyla abejonių. Ar 
didėjantys susirgusių vaikų 
skaičiai rodo, kad taip tęsis 
ir toliau, dar nėra aišku.

 Lietuvoje sergamumas 
koronavirusu - smarkiai 
išaugęs
Jeigu kalbėtume apie ser-

gamumą tarp visų amžiaus 
grupių Lietuvoje, pastaruoju 
metu jis yra žymiai išaugęs. 
Rokiškio rajone sergamu-
mas buvo didžiausias praeitų 
metų gruodžio mėnesį. Pa-
sak V. Mickienės, Rokiškio 
rajonas tuo metu buvo pasie-
kęs net maždaug antrą vietą 
Respublikoje. Šiuo metu Ro-
kiškio rajonas – sergamumo 
koronavirusu požiūriu yra 
saugus: Lietuvoje susirgimų 
vidurkis yra 2117,6 atvejų 
100 tūkst. gyventojų per pa-
skutines 14 parų, o Rokiš-
kio rajone šis rodiklis – tik 
770,5 atvejo. Paskutinę parą 
Lietuvoje oficialiai nustaty-
ti 6478 COVID-19 atvejai, 
parą prieš tai susirgimų šia 
liga buvo virš 7000 atvejų, 
kai visai neseniai buvo fik-
suojami keletu tūkstančių 
mažesni skaičiai. Tiesa, mir-
tingumas dėl koronaviruso 
nedidėja.

Rita GRIGALIENĖ

Ką mąsto liaudis: ar turtingas - lygu blogas?
Pataisykite, jeigu klystu, 

bet manau, kad lietuviams 
visais laikais būdinga skųs-
tis. Ir dažnas iš jų dejuoja, 
kad neturi pinigų. Ne visi, 
kurie dejuoja, iš tiesų yra 
vargšai, bet čia - jau kita 
tema. 

Ilgai pliaukšti niekų tie-
siog nėra nei laiko, nei pras-
mės. Iš patirties žinau - ilgus 
tekstus mažai kas skaito. Ne-
įvardinsiu vardais ir pavar-
dėmis, bet toks vienas žur-
nalistas iš krašto, iki kurio 
geriausia būtų važiuoti gele-
žinkeliu (pigiau), keiksnojo 
vietos verslininkus ir politi-
kus, neva tie, kurie turtingi 
- nesąžiningi, vagys, žulikai 
ir šiaip neaiškūs tipai. Atseit, 
jeigu turtingas - geras būti 
negali. Toks būtinai vagia, 
skriaudžia darbuotojus, mo-
kesčių mokėtojus ir visus 
kitus, nes turi „per daug“ ir 

su kitais nesidalina. Žmoge-
lis klausė (gal ne visai pažo-
džiui pasakysiu): „Kodėl tas 
turtingas negali paremti bie-
dno, kodėl jis neduoda tam, 
kuris turi mažiau? Kodėl jis 
toks negeras?"

Kitas gi politikierius ir 
turtingas (žmonės taip sako) 
žmogus gyrėsi ir kedeno 
plunksnas, kad buvimas 
turtingu - žmogaus koky-
bės ženklas. Turtingas neva 
lygu protingas. Dar - drąsus, 
strategiškai mąstantis ir šiaip 
visokeriopai pranašesnis. 
Tai tie neturtingi - tinginiai 
ir nevykėliai. Oi, ne, sukly-
dau - tokių verslininkų bei 
politikų yra ne vienas. Jeigu 
kažkas išsisuko koją ar suvi-
duriavo, nedirbo dieną ar dvi 
- pasak tokių turtų mylėtojų, 
rodo žmogaus tingumą. Ir 
nieko čia nepadarysi. Atseit 
- nedirbi, tai ir neturi, nėra 
čia ko verkt.

Priminsiu ir tokį A. Už-
kalnį bei jo vardo koldūnus. 
Kas skaito internetus, žino, 
ką šis autorius galvoja apie 
„bobutes su gėlių rėme-
liais“, dejuojančius ir mažai 
uždirbančius piliečius. Pa-
sak maisto ir žmonių kritiko, 
nėra nepalankių aplinkybių 
ir visi patys kalti dėl savo 
neturto, nesėkmių, gyveni-
mo dugne, pakampėse, pa-
raštėse ir kitose nepatogiose 
vietose...

O kaipgi tokioje situ-
acijoje nepaminėti tautos 
patriarcho V. Landsbergio? 
Sako, kad jis tamsuolius bei 
nevykėlius įvardijo žodžiais 
„šunauja“ ir „runkeliai“... 
Beje, mane jau pataisė la-
biau išsilavinusi mergina, 
kad profesorius šunauja pa-
vadino žurnalistus, o po to 
eiliniai žmogeliai to termino 
įsitvėrė, prisitaikydami sau. 
Atseit, tik daugelis „Del-

fio“ komentatorių rašo, kad 
tokius terminus „kolūkius 
sugriovęs ir šiferį išvogęs“ 
V. Landsbergis naudoja iš-
juokti neišsilavinusią minią, 
kuri loja ant elito ir dėl to yra 
kalta, kad loja, o realybėje 
viskas yra kitaip... Apie tai, 
kada buvo sukurti pavadini-
mai „šunauja“, „runkeliai“, 
„kirmėlynas“ ar pan., istori-
jos vadovėliai kol kas nera-
šo, tačiau tenka pripažinti, 
kad būtent dėl arogancijos 
didelei daliai Lietuvos šis 
dėdė nepatinka...

 Kuris iš jų teisus?
O vis tik gal turtinė padė-

tis - ne vienintelis žmogaus 
kokybę nusakantis bruožas? 
O ir apskritai - argi būna ko-
kybiški ir su broku žmonės?

Būti turtingu - be abejo, 
yra gerai. Tai - didesnės ga-
limybės. Tačiau, kai kažkas 
pasakoja turįs turtus vien 

sau ir tuo didžiuojasi („mano 
mašina - geresnė, mano 
namas - didesnis" ir pan.), 
anei čia penki, nei devyni... 
Žmogau, nu nesikeikiant, 
pagalvok, o kokia kitam 
nauda iš to, kad tamsta turi 
gerą mašiną ir gražų namą? 
Juk turi juos sau. Daugumą 
žmonių dar nuo smėlio dė-
žės išmokina (mamos, tėtės, 
dėdės, tetos, babos ir kiti su-
tikti žmonės) - reikia dalin-
tis. Reikia duoti ir imti. Da-

lis tam - kuris padėjo, dalis 
tam - kuris nukrito ir negali 
atsikelti (atsikels, padėkos ir 
tu tapsi didvyriu), dalis tam 
- kuris pražus, jeigu niekas 
nepagelbės... Kartais smagu 
šiaip, dėl nieko, tiesiog iš 
malonumo dalintis kastuvė-
liu ir kibirėliu. Imk, žmo-
gau, kask, savo smėlio dėžę 
ir atmink, kad vienam žaisti 
smėlio dėžėje būna laaabai 
neįdomu...

Rita GRIGALIENĖ
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Dievo žodžiui skirtą sekmadienį – sveikinimai dvasininkui
Katalikų bažnyčia mi-

nėjo Dievo žodžio sekma-
dienį. Rokiškio šv. apaštalo 
evangelisto Mato bažnyčio-
je buvo laiminami tikinčių-
jų atsinešti šv. Rašto leidi-
mai. O dekanas Eimantas 
Novikas papasakojo apie 
naujas tendencijas, kurios, 
galbūt taps ir tradicijo-
mis. O šv. Mišių pabaigoje 
parapijos bendruomenė 
sveikino kunigą rezidentą 
Vincentą Stankevičių net 
su trimis jubiliejais.

Kodėl tebėra eglutė?
„Rokiškio Sirena“ tikin-

čiųjų patogumui kiekveną 
sekmadienį transliuoja šv. 
Mišias iš Rokiškio dekana-
to bažnyčių. Šį sekmadienį 
buvo transliuojamos dekano 
Eimanto Noviko aukojamos 
šv. Mišios Rokiškio šv. apaš-
talo evangelisto Mato baž-
nyčioje. Transliacijos metu 
vienas žiūrovų klausė, ko-
dėl šalia altoriaus dar tebėra 
eglutė? Bažnyčioje besilan-
kantys tikintieji pastebėjo, 
kad tebėra ne tik eglutė, bet 
ir Prakartėlė. O šv Mišių 
metu dar tebegiedamos ka-
lėdinės giesmės, įskaitant ir 
„Sveikas, Jėzau, gimusis“. 
Kodėl?

Tą jau prieš keletą sa-
vaičių paaiškino dekanas E. 

Novikas – kalėdinės gies-
mės giedamos ir kalėdinės 
puošmenos bei Prakartėlė 
bažnyčiose būna iki vasario 
2-osios, Kristaus paaukoji-
mo dienos, liaudiškai vadi-
namos Grabnyčiomis.

Tačiau šį sekmadienį baž-
nyčia buvo išpuošta ne tik 
kalėdinėmis puošmenomis, 
bet ir įspūdingu kiekiu baltų 
rožių. Dekanas E. Novikas 

šv. Mišių pradžioje užsimi-
nė, kad jas padovanojo pa-
rapijietė Raimonda. Gėlės 
buvo skirtos liūdnai progai: 
jas atnešė gedėtojai prie jos 
mamos karsto. Kad gėlės 
veltui nesušaltų kapinėse, 
moteris gėles padovanojo 
bažnyčiai. Galbūt jos spren-
dimas paskatins taip elgtis ir 
kitus tikinčiuosius?

Kitas smagus dalykas – 

šv. Mišiose melstasi už Ka-
voliškio gyventojus. Deka-
nas pasidžiaugė, kad dabar 
šv. Mišiose jiems dalyvauti 
patogiau – kaip tik prieš jas 
į Rokiškį atvyksta autobusas 
iš Kavoliškio. Tą patvirti-
no ir grupelė kavoliškėnų, 
gyvai dalyvavusių šv. Mi-
šiose. Taip pat nemažai šios 
gyvenvietės žmonių jungėsi 
prie maldų stebėdami tiesio-
ginę pamaldų transliaciją.

Kas perskaitė šv. Raštą?
Šis sekmadienis – Dievo 

žodžio sekmadienis. Todėl 
tikintieji buvo iš anksto pa-
kviesti į bažnyčią atsinešti 
savo šv. Rašto ledinius, kad 
jie būtų palaiminti. Ne visi 
tikintieji tą kvietimą išgirdo. 
Pastarieji, kaip pajuokavo 
dekanas, yra skirstomi į tris 

grupes: tie, kurie tiesiog 
pamiršo, kurie apskritai ne-
turi, ir kurie tiesiog pamal-
dose praleidžia dvasininko 
žodžius pro ausis. Visgi tų, 
kurie atsinešė savo šv. Rašto 
knygas, buvo ne tiek ir ma-
žai. O tiems, kurie neturi, 
dekanas patarė jas įsigyti už 
auką prie bažnytinės litera-
tūros stendo.

Į jo klausimą, kas apskri-
tai skaito šv. Raštą, pakilo 
nemažai rankų. O štai dva-
sininkui paklausus, kas per-
skaitė visą šv. Raštą – rankos 
nusileido. Mat šv. Raštas 
– tai ne tik Naujasis, bet ir 
Senasis Testamentai.

Dekanas E. Novikas pa-
ragino tikinčiuosius uoliau 
studijuoti šv. Raštą. Tai – 
krikščionybės, kuri yra vie-
na iš trijų Rašto religijų, pa-

grindas.
Šv. Mišiose taip pat mels-

tasi ir už pasaulio krikščio-
nių vienybę. Maldą sukūrė 
Egipto krikščionys. Joje – 
šios dienos aktualijos: prašy-
ta Dievo užtarimo pasaulyje 
persekiojamoms tikinčiųjų 
bendruomenėms. 

Sveikinimai kunigui
Šv. Mišių pabaigoje tikin-

tieji skubėjo sveikinti kunigo 
rezidento V. Stankevičiaus. 
Progų nemažai: pirmiausia, 
dvasininkas šiomis dienomis 
atšventė 75-ąjį gimtadienį. 
Kunigas taip pat mini ir ku-
nigystės šventimų 45-metį. 
Be to, sukanka dešimt metų 
nuo jo tarnystės Rokiškio 
žmonėms pradžios. Parapi-
jiečiai sukūrė smagų svei-
kinimą, kuriame paminėta 
jubiliato kelias į kunigystę, 
vedantis netgi Kazachstano 
keliais, jo darbai ir svarba 
tikinčiųjų bendruomenei. 
Dekanas E. Novikas linkėjo 
pirmiausia sveikatos. Kuni-
gas V. Stankevičius dėkojo 
tikintiesiems už palaikymą, 
dekanui E Novikui – už pa-
galbą ir rūpestį. Dekano pa-
ragintas jis palaimino į šv. 
Mišias atėjusius tikinčiuo-
sius. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Paspirtukininkas apgadino automobilį, šis – pervažiavo koją. 
Kuris iš tiesų kaltas, aiškinsis policija

Rokiškio policija iš nau-
jo aiškinsis eismo įvykio 
2021 m. liepos 2 d. prie 
namo adresu Nepriklau-
somybės a. 15, aplinkybes. 
Taip nusprendė Panevėžio 
apylinkės teismo Rokiš-
kio rūmų teisėja Loreta 
Kukelkienė. Ankstesniu 
nutarimu kaltu buvo pri-
pažintas nepilnametis E. 
K., kuris, vairuodamas 
elektrinį paspirtuką ir va-
žiuodamas šaligatviu, ne-
pasirinko saugaus greičio, 
nespėjo sustoti ir susidū-
rė su automobiliu „VW 
Passat“. Teismas įvertino 
liudytojų parodymus ir 
kitus bylos duomenis ir 
nusprendė, kad policijos 
komisariatas neišsamiai iš-
tyrė eismo įvykį.

Susidūrė paspirtukas ir 
automobilis
2021 m. liepos 2 d., 15 

val. 52 min., Rokiškyje, Ne-
priklausomybės aikštėje., 
prie namo Nr. 15, nepilna-
metis E. K. elektriniu pas-
pirtuku važiavo šaligatviu 
ir susidūrė su automobiliu 
„VW Passat“. Automobilį 
vairavo moteris – I. L., kuri, 
remiantis bylos duomeni-

mis, išvažiavo iš „Sodros“ 
kiemo. Eismo įvykio metu 
buvo nežymiai apgadintas 
automobilis, o paspirtuko 
vairuotojui dėl sužalojimų 
buvo iškviesta greitoji medi-
cinos pagalba. Vėliau nepil-
namečiui E. K. buvo paskir-
tas ambulatorinis gydymas. 
Jis didesnių traumų nepaty-
rė, tik nusibrozdino koją ir 
išsigando.

Kaltu pripažino vaiką, 
o bylą nutraukė, nes 
atsakyti už pasekmes – 
per jaunas
Policija nusprendė, kad 

dėl visko kalčiausias – vai-
kinukas, per smarkiai važia-
vęs šaligatviu, o automobi-
lio vairuotoja bei jos vyras 
(automobilio savininkas) 
liko nukentėjusiųjų vieto-
je. E. K. pripažintas kaltu 
dėl nusižengimų, numatytų 
Administracinių nusižengi-
mų kodekso  417 straipsnio 
2 dalyje ir 428 straipsnio 6 
dalyje, padarymo. Kadangi 
šias veikas padarė nepil-
nametis, kuriam tuo metu 
nebuvo 16 metų, adminis-
tracinio nusižengimo bylos 
teisena buvo nutraukta. To-
kiu nutarimu neliko paten-

kinta kaltininku įvardinto E. 
K. mama. Ji surašė skundą ir 
pateikė teismui, kad šis išsi-
aiškintų, ar iš tiesų vaikinas 
yra kaltas.

Vaikinuko mama prašė 
išsiaiškinti dėl 
vairuotojos atsakomybės
Nepilnamečio mamos 

skunde prašoma spręsti dėl 
automobilio „VW Passat“ 
vairuotojos administracinės 
atsakomybės bei ištirti aplin-
kybes, kurios nebuvo iki 
galo išsiaiškintos. Pasirodo, 
nebuvo apžiūrėtas automo-
bilio „VW Passat“ galinio 
rato padangos protektorius, 
nepaimtos įvykio metu vai-
kinuko dėvėtos šlepetės, ant 
kurių liko žymės, kad maši-
nos ratas galimai pervažiavo 
jo koją. Pareigūnai turėtų 
išsiaiškinti, ar iš tiesų ant 
baltų šlepečių esančios juo-
dos spalvos žymės padarytos 
minėtos transporto priemo-
nės ratu.

Jaunuolis tvirtino, kad 
automobilis susidūrimo 
momentu važiavo
Kaip pareigūnams pasa-

kojo netikėtai į eismo įvykį 
pakliuvęs E. K., tą liepos 2 

d. jis važiavo pas draugą, 
gyvenantį prie kavines „Pu-
pelė“. Šaligatvis esą buvo 
tuščias, žmonių nesimatė, 
todėl mokinukas sau ramiai 
važiavo apie 20 km/h grei-
čiu. Netikėtai iš pastato deši-
nėje pusėje kiemo išvažiavo 
tamsios spalvos automobilis, 
kuris buvo vos už kelių me-
trų nuo E. K. Jaunuolis ne-
spėjo sustoti ir, norėdamas 
išvengti susidūrimo, ėmė 
sukinėti paspirtuko vairą. 
Deja, jis trenkėsi į vairuoto-
jos pusės dureles. E. K. tiek 
įvykio dieną, tiek vėliau pa-
sakojo vienu metu pajutęs, 
kaip automobilio galinis kai-
rės pusės ratas pervažiavo 
jo pėdą. Esą ir automobilio 
vairuotoja buvo labai išsi-
gandusi, kalbėjusi apie tai, 
kad galėjo vaikinui koją per-
važiuoti.

KET numato, kad iš 
kiemo išvažiuojantys 
automobiliai turi 
praleisti dviratininkus
Kelių eismo taisyklės nu-

mato, kad dviračio vairuoto-
jas, kertantis išvažiavimus iš 
šalia kelio esančių teritorijų, 
gyvenamosios zonos, kiemo, 
stovėjimo aikštelės, neturi 

nulipti nuo savo transporto 
priemonės ar jos vestis, o 
eismo dalyviai, važiuojan-
tys į šias teritorijas ar iš jų, 
privalo praleisti elektrinio 
paspirtuko vairuotoją, nes jis 
šiuo atveju turi pirmenybę.

Automobilio savininkas 
dėl eismo įvykio kaltino 
paspirtukininką
Su nepilnamečio mamos 

skundu nesutiko nukentėju-
siuoju įvardintas automobi-
lio savininkas. Įvykio metu 
jam priklausančiu automobi-
liu iš darbo vyko jo žmona. 
Vyras įvykio vietoje nebuvo, 
tačiau apie tai, kas nutiko, 
jam papasakojo automobilį 
vairavusi žmona. Jeigu tikė-
tume jo pasakojimu, išeitų 
taip, kad susidūrimo mo-
mentu automobilis stovėjo, 
laukdamas, kol pagrindinėje 
gatvėje sumažės automobilių 
srautas. Paspirtukas atlėkė iš 
už kampo ir dideliu greičiu 
trenkėsi į automobilį. Tą esą 
patvirtina prie rankenos ir 
durų apačioje padaryti įlen-
kimai. Apie tai, kad jaunuo-
liui buvo pervažiuota koja, 
nukentėjusiais įvardintoji 
pusė neva sužinojo tik gavę 
skundą dėl policijos nutari-

mo.

Policijos tyrėjai dar 
daug ką turės išsaiškinti
Visiškai kaltės dėl eismo 

įvykio E. K. nusikratyti ne-
pavyks, kadangi jis paspir-
tuku važiavo, neužsidėjęs 
ir neužsisegęs dviratininko 
šalmo. Tokiais savo veiks-
mais jis pažeidė Kelių eismo 
taisyklių 56 punkto reikala-
vimus. Kita kaltinimų dalis 
liko neaiški. Neišsiaiškinta, 
ar I. L. vairuojamo automo-
bilio kairės pusės galinis 
ratas galėjo pervažiuoti E. 
K. kairės kojos pėdą. Neap-
žiūrėtos ir neištirtos jaunuo-
lio dėvėtos šlepetės, ant ku-
rių po eismo įvykio iš tiesų 
pastebėtos tamsios dėmės. 
Teismo vertinimu, reika-
linga išsiaiškinti, ką eismo 
įvykio metu darė automo-
bilis - stovėjo ar judėjo. Tai 
galima nustatyti pagal palik-
tas paspirtuko vairo žymes, 
automobilio buvimo vietą. 
Tyrėjai dar turės išsiaiškinti, 
kokiu iš tiesų greičiu paspir-
tukininkas galėjo važiuoti 
ir ar įmanoma juo išvystyti 
tokį greitį, kokį numanė bu-
vus automobilio vairuotoja.

Rita GRIGALIENĖ
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Rokiškio kultūros cen-
tras skelbia, kad nuo 2022 
m. sausio 17 d. jame vyks-
tančiuose renginiuose visi 
vyresni nei šešerių metų 
žiūrovai privalo dėvėti ne 
žemesnio kaip FFP2 lygio 
respiratorius, priglundan-
čius prie veido ir visiškai 
dengiančius nosį ir burną. 
Beje, šio reikalavimo turi 
laikytis ne tik žiūrovai, bet 
ir darbuotojai, vienaip ar 
kitaip prisidedantys prie 
renginių. Gerai bent tiek, 
kad scenoje esantiems ak-
toriams ar renginio vedė-
jams šis reikalavimas nėra 
taikomas.

Turės būti dalinami 
respiratoriai, 
žiūrovai įspėjami 
garso įrašu
Pakeisti anksčiau ga-

liojusius reikalavimus nu-
sprendė Ekstremaliosios si-
tuacijos valstybės operacijų 
vadovas Arūnas Dulkys. Be 
kultūros centro paskelbtos 
informacijos, yra ir dar ke-
letas „smulkmenėlių“, su-
kursiančių kitokias sąlygas 
lankytis renginiuose. Skel-
biama, kad būtent renginio 
organizatoriai privalo užti-
krinti respiratorių dėvėjimo 
kontrolę viso renginio užda-
roje erdvėje metu ir neaptar-
nauti respiratorių nedėvin-
čių asmenų. Respiratoriai 
turi būti dalinami renginio 
vietoje. Savitą atmosferą 

Rokiškyje respiratoriai – ne problema, svarbu, kad tik būtų renginių

renginiui galėtų suteikti ir 
reikalavimas iki renginio ir 
per pertraukas leisti video 
ar garso įrašą apie privalo-
mą respiratorių dėvėjimą, 
saugaus atstumo laikymąsi, 
rankų dezinfekcijos būtiny-
bę bei draudimą valgyti ir 
gerti salėje.

Kultūros centro vadovė 
su situacija susitaikė
Domėjomės, kaip prie 

naujo reikalavimo prisitai-
ko Rokiškio rajono kultū-

ros darbuotojai. Rokiškio 
kultūros centro direktorė 
Vaiva Kirstukienė sakė, kad 
reikalavimų kultūros cen-
tre jau laikomasi. Pasak V. 
Kirstukienės, respiratorius 
kultūros centras įsigijo iš 
savų lėšų, jokių proble-
mų juos nusipirkti nebuvo. 
Kultūros centro direktorė 
naujais reikalavimais nesi-
stebėjo: „Mūsų nuomonės 
seniai niekas neklausia, esa-
me tik vykdytojai. Darome 
viską, kad galėtume gyventi 

ir veikti. Manau, nėra pras-
mės, galvoti, ar tai teisinga.“

A. Skardžius: 
Aktoriams svarbu 
vaidinti, o respiratoriai – 
ne problema
Rokiškio Rudolfo Ly-

mano muzikos mokyklos 
direktoriaus pavaduotojas 
choreografijos skyriui Arū-
nas Skardžius, kuris dar yra 
ir ilgametis Kultūros dar-
buotojų profesinės sąjungos 
narys, taip pat spėjęs pabūti 
ir Rokiškio „Rotary“ klubo 
prezidentu, šia tema apskri-
tai nebuvo linkęs kalbėti. 
Paklaustas, ką mano apie tai, 
kad renginiuose jau reikalin-
gi respiratoriai, A. Skardžius 
turbūt tik gūžtelėjo pečiais. 
„Nelabai matau skirtumo. Jų 
reikės žiūrovams. Scenoje 
kol kas niekas jų nereikalau-
ja. Nėra gi jie labai brangūs. 
Anksčiau prie durų dalinda-
vome kaukes, taip bus ir su 
respiratoriais“. Netrukus il-
gametis kultūros darbuotojas 
nusuko kalbą apie planuoja-
mus renginius, kas turbūt 
jam pasirodė svarbiau. A. 
Skardžiaus nuomone, situ-
acija dėl COVID-19 Rokiš-
kyje nėra baisi. Pirmiausia 
paminėta, kad Rokiškio liau-
dies teatras vasario pabaigo-
je planuoja vykti į gastroles. 
Vieną po kito A. Skardžius 
vardijo spektaklius, kurie 
laukia žiūrovų: „Demokra-
tija“ suaugusiems, „Kur 

dingo Elyzabet?“ „Dėdės ir 
dėdienės“, „Etažerės“, „Sve-
tima žemė“... Pašnekovas 
pasidžiaugė rengiamu nauju 
kūriniu „Šepką atradau aš“, 
kurio premjera numatoma 
vasario mėnesio pabaigoje. 
Planuojama, kad pavasa-
rį žiūrovams bus pristaty-
tas spektaklis „Drakonas“. 
„Aktoriai nori vaidinti, būti 
scenoje, gal problema tik ta, 
kad Rokiškyje liko mažiau 
jaunimo“... – tęsė pokalbį 
Rokiškio kultūros srities en-
tuziastas.

I. Matelienė: 
Svarbiausia, kad 
žmonės kuo 
mažiau sirgtų
Pakalbinome ir savival-

dybės Komunikacijos ir 
kultūros skyriaus vedėją 
Ireną Matelienę. „Antrus 
metus gyvename su pande-
mija, stengiamės laikytis ir 
vykdyti Operacijų vadovo 
reikalavimus. Viską daro-
me, ko yra reikalaujama - 
prieš renginį skamba įrašas, 
prašant laikytis apribojimų. 
Kurie renginiai jau įvyko, 
tiek darbuotojai, tiek žiū-
rovai dėvėjo respiratorius.“ 
Atsakydama į klausimą, ar 
šis reikalavimas teisingas, 
I. Matelienė buvo tvirtos 
nuomonės: „Savo asmeninę 
nuomonę apie respiratorius 
jau esu išsakiusi viešai anks-
čiau – vokiečiai net viešaja-
me transporte juos naudoja. 

Nieko nenutiks, jeigu juos 
dėvėsime. Dėl to tikrai išgy-
vensime. Svarbu, kad žmo-
nės kuo mažiau sirgtų ir kad 
visa tai (pandemija – autorės 
pastaba) kuo greičiau baig-
tųsi.“

Sveikatos apsaugos 
ministras džiaugiasi, 
kad renginiai kitose 
savivaldybėse 
uždraudžiami
Po reikalavimo rengi-

niuose dėvėti respiratorius, 
sausio 21 d., sveikatos ap-
saugos ministras Arūnas 
Dulkys viešai išsakė savo 
požiūrį į renginius savi-
valdybėse, teigdamas, kad 
sveikina keleto savivaldy-
bių sprendimus, blogėjant 
epidemiologinei situacijai, 
apskritai uždrausti renginius 
patalpose. Tokius sprendi-
mus priėmė Klaipėdos ir 
Mažeikių rajonų savivaldy-
bės, kurios pagal sergamu-
mą COVID-19 jau atsidūrė 
prie lyderių. „Manau, kad 
daro teisingai, nes kiekvie-
nas jaučia, kokie pas juos 
visų organizacijų, sveikatos 
sistemos pajėgumai, ta situa-
cija labai dinamiška, keičia-
si, toks reagavimas yra labai 
sveikintinas,“ – komentavo 
ministras. Vertinant Rokiš-
kio rajono epidemiologinę 
situaciją, tikėtina, kad iki 
tokių sprendimų greit prieita 
nebus.

Rita GRIGALIENĖ

Obelių bendruomenės namuose pristatyta galimybė gauti 
kompensaciją už valymo įrenginius

Obelių bendruomenės 
namuose 2022 m. sausio 
20 d. vyko gyventojų susi-
tikimas su rajono valdžios 
atstovais. Susitikimą or-
ganizavo bendruomenės 
pirmininkas Virginijus Pu-
pelis. Rokiškio rajono savi-
valdybės meras Ramūnas 
Godeliauskas ir savivaldy-
bės administracijos Archi-
tektūros ir paveldosaugos 
skyriaus vedėjas Raimon-
das Simanavičius Obelių 
gyventojams pristatė gali-
mybes įsirengti individua-
lius nuotėkų valymo įren-
ginius.

Susitikimas praėjo 
ramiai
Į Obelių bendruomenės 

namų salę susirinko apie 50 
gyventojų. Kaip sako Obelių 
seniūnė Jūratė Šinkūnienė, 
gyventojai situaciją verti-
na realiai, yra susitaikę su 
tuo, kad valymo įrenginius 
įsigyti reikės. Seniūnė var-
dijo įsisenėjusias problemas 
- dalyje senamiesčio nėra 

vandentiekio, centralizuoto 
nuotėkų surinkimo. Valymo 
įrenginių įsirengimo reikalus 
gyventojai anksčiau tvar-
kydavosi patys, galimybės 
gauti savivaldybės kom-
pensaciją nebuvo. Iš vals-
tybės gauti paramą nebuvo 
įmanoma, kadangi Obelių 
miestas neatitinka nustatytų 
reikalavimų – paskutiniais 
duomenimis, čia gyvena 891 
gyventojas, priemiestyje – 
246, o reikalingas paramai 
gauti gyventojų skaičius – 
ne mažiau 2000. Susitikime 
gyventojai norėjo sužinoti, 
kaip bus sprendžiamas klau-
simas dėl nuotėkų valymo 
įrenginių, jeigu nesufor-
muotas žemės sklypas. Tai 

pat šių įrenginių montavimo 
galimybėmis domėjosi dau-
giabučių gyventojai. Neaiš-
kumų kilo dėl dokumentų 
tvarkymo, taip pat – kas gy-
ventojų, o kas – savivaldy-
bės atsakomybė.

Pristatytas savivaldybės 
sprendimas

Rokiškio rajono savi-
valdybės taryba 2021 m. 
lapkričio 26 d. yra priėmusi 
sprendimą, kuriuo patvir-
tintas individualių nuotekų 
valymo įrenginių įrengimo 
išlaidų kompensavimo tvar-
kos aprašas. Numatyta, kad 
darbus užbaigus po 2022 
m. sausio 1 d., šios išlaidos 
iš dalies kompensuojamos 

savivaldybės biudžeto lėšo-
mis. Gyventojai turės teikti 
paraiškas, išlaidas įrodyti 
jas patvirtinančiais doku-
mentais. Iš savivaldybės 
biudžeto individualių namų 
savininkams bus sumokama  
50 procentų išlaidų, tačiau 
ne daugiau kaip 1000 eurų. 
Dvibučių ir daugiabučių  
butų savininkams – taip pat 
bus kompensuojama 50 pro-
centų patirtų išlaidų, tačiau 
ne daugiau kaip 1000 eurų 
vienam butui. Sakykime, 
jeigu tai 8 butų namas, tai 
gali būti kompensuojama iki 
8000 eurų išlaidų nuotėkų 
valymo įrenginiams.

Susitikimą organizavo
 bendruomenės 
pirmininkas
Pakalbintas apie Obelių 

miesto problemas, Obelių 
bendruomenės pirmininkas 
Virginijus Pupelis, paminėjo 
jų ne vieną – pavyzdžiui, da-
lyje miesto nėra centralizuo-
to vandens tiekimo, kanali-
zacijos, - tačiau pripažino, 

kad nėra taip, kad savival-
dybė visai neprisideda prie 
šių bėdų sprendimo. Šį kartą 
susitikimo tikslas buvęs in-
formuoti Obelių gyventojus 
apie galimybę gauti kom-
pensaciją, įsirengus nuotėkų 
valymo įrenginius. Pasak 
bendruomenės pirmininko, 
didžiausia problema – biuro-
kratinė našta ir tai, kad šiuo 
atveju valstybė yra tik kaip 
baudėja. Sudėtingoje situ-
acijoje yra atsidūrę Obelių 
daugiabučiai, iš kurių dau-
giau nei 20-yje nėra valymo 
įrengimų. Anot V. Pupelio, 
bus bėda, jeigu kiekvienas 
daugiabutis pasidarys savo 
valymo įrengimus – juos 
bus sudėtinga prižiūrėti. 
Protingiausia, kad valymo 
įrengimai būtų centralizuoti. 
Bendruomenės pirmininkas 
pasvarstė, kad galėtų būti 
trasa, prie kurios gyvento-
jai galėtų jungtis. Šiuo metu 
savivaldybė tokios išeities 
nesiūlo, nes esą „nėra pini-
gų“. Nors kai kurių namų 
savininkai bausti už aplin-

kosaugos pažeidimus, ne 
visi gyventojai noriai imasi 
įrenginėti valymo įrenginius. 
V. Pupelis sakė, kad mano, 
jog dalis gyventojų į susiti-
kimą atėjo vedini smalsumo, 
o pokyčiams ryšis galbūt tik 
vienetai.

Meras tikisi, kad 
gyventojai galimybe 
pasinaudos
Savivaldybės meras R. 

Godeliauskas sakė, kad Obe-
lių miesto problema nėra 
išskirtinė. Pasak mero, dau-
gelyje Lietuvos gyvenviečių 
nėra centralizuotos nuotėkų 
sistemos. Savivaldybės tary-
bos sprendimas buvo prista-
tytas Obelių bendruomenės 
prašymu. Meras išsakė lū-
kesčius, kad gyventojai pa-
sinaudos sutiekta galimybe 
gauti kompensaciją ir prisi-
dės prie gamtos tausojimo. 
Anksčiau gyventojai valymo 
įrenginius įsirengdavo savo 
lėšomis ir galimybės gauti 
kompensaciją nebuvo.

Rita GRIGALIENĖ
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Kokios paramos sulauktų šalies gyventojai, 
jei šalyje būtų paskelbtas karantinas? 

Lietuvoje daugėjant 
koronaviruso ligos atvejų, 
suplanuotos priemonės, 
padėsiančios verslui ir gy-
ventojams įveikti laikinus 
finansinius sunkumus, 
jeigu dėl staiga kritiškai 
pablogėjusios epidemiolo-
ginės situacijos šalies te-
ritorijoje tektų paskelbti 
karantiną. Seimas pritarė 
Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijos siūlytiems 
Užimtumo įstatymo pakei-
timams.

SUBSIDIJOS PER 
PRASTOVAS
Jei šalyje tektų paskelbti 

karantiną, darbdaviai dar-
buotojams galėtų skelbti 
prastovas, jeigu negalėtų su-
teikti darbo. Prastovos metu 
iš darbuotojų negali būti 
reikalaujama atlikti darbo 
funkcijų ir jiems mokamas 
ne mažesnis nei minimalus 
darbo užmokestis, jei darbo 
sutartimi sulygta visa darbo 
laiko norma.

Siūloma subsidijas darbo 
užmokesčiui už prastovose 
esančius darbuotojus mo-
kėti ekstremaliosios situaci-
jos ir karantino metu. Būtų 
kompensuojamas visas (100 
proc.) prastovų metu dar-
buotojui priskaičiuotas ir iš-
mokamas darbo užmokestis. 
Maksimalus kompensuoja-
mas dydis siektų 1,5 mini-
malios mėnesinės algos, t. y. 
1095 eurus „ant popieriaus“. 

DARBDAVIO 
ĮSIPAREIGOJIMAI
Skelbdamas prastovą 

darbuotojui darbdavys turi 
informuoti Valstybinę dar-
bo inspekciją. Toks reika-

lavimas taikomas, kad ne-
susiklostytų situacija, jog 
darbuotojui paskelbiama 
prastova, gaunama vals-
tybės parama jo darbo už-
mokesčiui, bet iš jo reika-
laujama atvykti į darbą. Be 
to, prastovos skelbimas turi 
būti susijęs su konkrečiais 
valstybės nustatytais ribo-
jimais dėl kurių darbdavys 
negalėtų suteikti darbo. Jei 
Valstybinė darbo inspekcija 
nustatytų, kad prastova pa-
skelbta pažeidus šias nuos-
tatas, subsidija darbdaviui 
būtų nutraukiama, o jau 
išmokėtą subsidijos darbo 
užmokesčiui sumą per du 
mėnesius darbdavys turėtų 
grąžinti. Darbdavys taip pat 
praranda teisę dalyvauti 12 
mėn. remiamojo įdarbini-
mo, darbo vietų steigimo ar 
pritaikymo subsidijavimo, 
vietinių užimtumo iniciaty-
vų projektų įgyvendinimo 
priemonėse.

IŠMOKA 
DIRBANTIEMS 
SAVARANKIŠKAI 
Fiksuoto dydžio išmoką 

siūloma mokėti savarankiš-
kai dirbantiems asmenims, 
kurie nukentėjo nuo pande-
mijos, kai jų vykdoma ūki-
nė veikla buvo apribota, o 
pajamos paskutinį mokestinį 
ataskaitinį  laikotarpį lygi-
nant su priešpaskutiniu mo-
kestiniu ataskaitiniu laiko-
tarpiu sumažėjo 30 proc. ar 
net daugiau. Jeigu karanti-
nas būtų paskelbtas iki 2022 
m. balandžio 30 d., būtų 
lyginamos 2020 m. ir 2019 
m. savarankiškai dirbančio 
asmens pajamos, o jeigu 
karantinas būtų paskelbtas 

po 2022 m. balandžio 30 d., 
būtų lyginamos 2021 m. ir 
2020 m. savarankiškai dir-
bančio asmens pajamos.

Į VMI skelbiamą Sava-
rankiškai dirbančių asmenų, 
nukentėjusių dėl COVID-19 
ribojimų, sąrašą patekę sa-
varankiškai dirbantys asme-
nys taip pat turėtų atitikti ir 
šias sąlygas:

 · Savarankiška veikla 
registruota bent 3 mėnesius 
per 12 mėnesių ir nebuvo 
išregistruota iki karantino ir 
ekstremalios situacijos pa-
skelbimo dienos.

· Gaunamas darbo užmo-
kestis pagal darbo sutartį ar 
prilyginamus teisinius san-
tykius neviršija 730 eurų 
„ant popieriaus“. 

· Priešpaskutinio mokes-
tinio ataskaitinio laikotar-
pio savarankiškai dirbančio 
asmens pajamos turi būti 
didesnės nei 12 einamųjų 
metų minimalių vartoji-
mo poreikių (MVP) dydžių 
(2022 m. MVP dydis – 267 
Eur).

· Jei tai juridinis asmuo, 
jis negali būti bankrutuojan-
tis ar likviduojamas.

 267 eurų dydžio išmoka 
dirbantiems savarankiškai 
dar būtų mokama ekstrema-
lios situacijos ir karantino 
metu, o vėliau jos mokėji-
mas nutraukiamas. Išmokos 
būtų mokamos kas mėne-
sį už praėjusį kalendorinį 
mėnesį, kurį dėl paskelbtos 
ekstremaliosios situacijos 
ir karantino buvo nustatyti 
ūkinės veiklos apribojimai.

Lietuvos Respublikos 
socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos 
inform.

Bitininkams – daugiau kaip milijonas eurų paramos
Šalies bitininkai vėl gali 

kreiptis paramos. Per-
nai jiems buvo skirta 974 
tūkst. Eur, o šiemet para-
ma bus didesnė – 1,1 mln. 
Eur.

Parama bitininkams tei-
kiama pagal Paramos Lietu-
vos bitininkystės sektoriui 
2020–2022 metų programą 
iš Europos žemės ūkio ga-
rantijų fondo ir valstybės 
biudžeto.

Paramos gali kreiptis 
bičių laikytojai, bitininkų 
asociacijos, bitininkų koo-
peratyvai, mokslo ir studijų 
institucijos.

Programoje numatytos 
net 8 priemonės, kurioms 
įgyvendinti galima gauti 
paramą: techninė pagalba 
bitininkams ir jų grupėms; 
kova su bičių kenkėjais ir 
bičių ligomis, ypač varoa-
toze; bičių avių transporta-

vimo į ganyklas racionali-
zavimas; medaus fizinių ir 
cheminių savybių analizė; 
bičių šeimų atnaujinimas; 
bitininkystei ir bitininkys-
tės produkcijai skirtos tai-
komųjų mokslinių tyrimų 
programos; rinkos stebėse-
na; bitininkystės produktų 
kokybės gerinimas, siekiant 
didinti jų vertę rinkoje.

Paramos paraiškas bei 
mokėjimo prašymus galima 
teikti nuo sausio 24 d. iki 
vasario 21 d.       

Užpildyta paramos pa-
raiška kartu su reikalau-
jamais dokumentais (ar jų 
kopijomis) teikiami pasira-
šyti kvalifikuotu elektroni-
niu parašu, juos siunčiant 
el. paštu dokumentai@nma.
lt.

Apie sprendimą dėl para-
mos skyrimo ar neskyrimo 
visus pareiškėjus Naciona-
linė mokėjimo agentūra in-
formuos asmeniškai.

„Rokiškio Sirena“ 
inform.

Įpusėjus pensijų pristatymo laikotarpiui, 
Lietuvos paštas primena tvarką

Nuo šių metų sausio 
Lietuvos paštas „Sodros“ 
išmokas, tarp jų ir pensi-
jas, į namus pirmą kartą 
pristato didžiajai daliai 
Lietuvos gyventojų – be-
veik 240 tūkst. gavėjų. 
Iki šios dienos, t. y. per 
10 dienų, pagal „Sodros“ 
numatytą grafiką, Lie-
tuvos paštas pristatė jau 
daugiau nei 85 proc. visų 
išmokų, kurios bus pri-
statytos šį mėnesį. Jų mo-
kėjimas tęsis dar iki sau-
sio 26 d., tad primenama 
ir mokėjimo tvarka.

„Pirmą kartą aptarnau-
jame tiek daug išmokų 
gavėjų, todėl artėjančiam 
išmokų mokėjimo laiko-
tarpiui ruošėmės atsakin-
gai – procesus planavome 
jau nuo lapkričio mėnesio, 
didžiuosiuose miestuose 
specialiai tam priėmėme 
papildomus darbuotojus. 
Praėjus beveik dviem sa-
vaitėms nuo išmokų mo-
kėjimo pradžios, galime 
pasidžiaugti, kad absoliuti 
dauguma išmokų gavėjus 
pasiekia laiku. Gali pa-
sitaikyti pavienių atvejų, 
kai išmokos gavėją pasie-
kia vėliau, tačiau jie yra 
labai reti, dažniausiai nu-
lemti pandemijos iššūkių 
– darbuotojų ligos atvejų, 
netikslių adresų, kartais 
žmogiškųjų klaidų – dėl to 
atsiprašome ir galime pa-
tikinti, kad tokie nesklan-
dumai yra laikini“, – sako 
Lietuvos pašto Klientų pa-
tirčių departamento vado-
vė Deimantė Žebrauskaitė. 

„Sodros“ išmokos, įskai-
tant ir pensijas, gyventojams 
išmokamos nuo mėnesio 10 
iki 26 dienos. Jos mokamos 
pagal „Sodros“ numatytą 
grafiką, kaip ir buvo iki šiol. 
Šiame grafike kiekvienam 
gavėjui paskirta konkreti iš-
mokos mokėjimo diena – ji 
gali būti bet kada per visą iš-
mokų mokėjimo laikotarpį, t. 
y. nuo mėnesio 10 iki 26 die-
nos. Lietuvos pašto darbuoto-
jai išmokas daugeliui gavėjų 
pristatė dar pirmą grafike nu-
matytą mokėjimo dieną. 

Tais atvejais, kai išmo-
kos pirmą kartą pristatyti 
nepavyksta – gavėjo nėra 
namuose, jis neišgirsta durų 
skambučio, beldimo ar pan., 
pensija nešama dar kartą per 
artimiausias tris darbo dienas.

Primenama, kad prieš 
įteikdamas išmoką Lietuvos 
pašto darbuotojas išmokos 
gavėjo prašo pateikti asmens 
tapatybę patvirtinantį doku-
mentą. Tai gali būti pasas arba 
asmens tapatybės kortelė. Jei 
išmoką už gavėją atsiima ki-

tas asmuo, būtina pateikti 
įgaliojimą (jį supaprastin-
ta tvarka galima išsiimti 
Registrų centro interneto 
svetainėje). Atsiimdamas 
išmoką gavėjas turi pasi-
rašyti išmokos mokėjimo 
kvite ir planšetėje. Laikan-
tis saugumo pandemijos 
laikotarpiu kvite prašoma 
pasirašyti asmeniniu raši-
kliu.

Laimėjęs „Sodros“ vie-
šąjį konkursą, nuo 2022 
metų sausio Lietuvos paš-
tas aptarnauja 42 „Sodros“ 
skyrių aptarnaujamų terito-
rijų klientus. Lietuvos paš-
tas išmokas pristato visoje 
Lietuvos teritorijoje, išsky-
rus Druskininkų, Vilkaviš-
kio, Klaipėdos, Kretingos 
ir Anykščių savivaldybes 
– jose išmokas nešioja ki-
tos įmonės. Tokia apimtimi 
išmokas Lietuvos paštas 
pristatys trejus metus – iki 
2024 metų pabaigos.

„Rokiškio Sirena“ 
inform.
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Nepriklausomas rajono laikraštis

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo 
Keliuočio viešoji biblioteka
PARODOS
Viešojoje bibliotekoje
Tapybos darbų paroda „PO ANGELO SPARNU“ iš Anykščių Angelų 
muziejaus, viešosios bibliotekos Parodų galerijoje „Autografas“.
Spaudinių paroda „Rašytojas ir scenaristas Rimantas Šavelis 
(80-osioms g. m.)“, Informacijos ir kraštotyros skyriuje.
Spaudinių paroda „Ievos Simonaitytės metai“, Informacijos ir 
kraštotyros skyriuje.
Vaizduojamosios dailės  (grafikos, skulptūros, tapybos) albumų 
paroda „Lietuvių išeivijos dailė“, Meno ir muzikos erdvėje. 
Rokiškio Jaunimo Centro Dailės mokyklos jaunųjų keramikų lip-
dinių paroda, Meno ir muzikos erdvėje.
Spaudinių paroda  ,,Literatūriniai pasivaikščiojimai po sostinę‘‘, 
Lankytojų skyriuje. 
Spaudinių paroda „Pikčiurnienės  autorei – 125“, Lankytojų sky-
riuje. 
Panevėžio miesto Elenos  Mezginaitės viešosios bibliotekos pa-
rengta fotografijų paroda iš asmeninio poetės E. Mezginaitės ar-
timųjų  nuotraukų archyvo, Kūrybinėje industrinėje palėpėje. 

Vaikų ir jaunimo skyriuje
Spaudinių paroda „Jo knygos gimsta iš širdies“, skirta prozininko, 
vaikų rašytojo Vytauto Račicko 70-osioms g. m.
Spaudinių paroda „Žiemos skaitiniai“

RENGINIAI
Viešojoje bibliotekoje
Vasario 2 d. 17.30 val. – Paul White fantastinės nuotykių trilogijos  
„Akmenų sergėtojai‘ I-osios knygos „Žemė–Oras“ pristatymas. 
Dalyvauja autorius – Paulius Bukauskas,  Renginių salėje.

Vaikų ir jaunimo skyriuje
Sausio 24 d. 15 val. – Žaidimai ir pramogos su VIVE COSMOS 
virtualios realybės (VR) akiniais ir Xbox One konsole, Viešosios 
bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriaus Interaktyvioje edukacinėje 
erdvėje26
Sausio 25-26 d. 15 val. – užsiėmimai su Fisher Technik konstruk-
toriais, LEGO programuojamais robotais ir su trimate modeliavi-
mo programa TinkerCad, Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo 
skyriaus Interaktyvioje edukacinėje erdvėje.
Sausio 27 d. 15 val. – Kino dienos, 3D filmų rodymas vaikams 
ir jaunimui, Vaikų ir jaunimo skyriaus Interaktyvioje edukacinėje 
erdvėje.

Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje 
bibliotekoje - paroda skirta 
I. Simonaitytės metams

2022 m. sausio 23 d. su-
kanka 125 metai, kai gimė 
rašytoja, autobiografinių 
apysakų ir romanų kūrė-
ja Ieva Simonaitytė.

 
Siekdamas pažymė-

ti šią sukaktį ir rašytojos 
kūrybos svarbą, Seimas 
2022-uosius paskelbė Ie-
vos Simonaitytės metais.

 Sunku patikėti, bet ra-
šytoja buvo bemokslė, dėl 
luošumo nelankė jokios 
mokyklos. Lavinosi saviš-

vietos būdu, vėliau inte-
lektą brandino gilindama-
si į vokiečių literatūrą. I. 
Simonaitytė buvo įdomi ir 
spalvinga asmenybė. Neži-
nia iš kurios kartos protė-
vių paveldėjo nenuginčija-
mą kūrėjos talentą.

 Simonaitytės kūrybi-
nis palikimas mums at-
skleidžia išsamų Mažosios 
Lietuvos paveikslą, kurio 
unikalumą užfiksavo ir 
įamžino talentingoji pasa-
kotoja.

 1935 m. I. Simonaity-
tei už romaną „Aukštujų 
Šimonių likimas“ paskirta 
Lietuvos valstybinė litera-
tūros premija. 

Rokiškio Juozo Keliuo-
čio viešosios bibliotekos 
Informacijos ir kraštotyros 
skyriuje ir Lankytojų sky-
riuje parengtos parodos, 
skirtos I. Simonaitytės me-
tams.

 Kviečiame apsilankyti, 
susipažinti, prisiminti, pa-
skaityti.
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08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
10:05 Rimti reikalai 3 
11:10 Keičiu žmoną 
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius 
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
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05:05 Jonas Mekas
05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
08:55 Įstatymas ir tvarka 
09:40 Komisaras Reksas 
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Nacionalinė 
ekspedicija
13:00 Daiktų istorijos
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Pagalbos šauksmas 
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 Pasaulio puodai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Lietuva kalba

22:30 Dviračio žinios
23:00 Projektas „Mėlynoji knyga”
23:45 Komisaras Reksas 
00:30 TV daktaras 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Pasaulio puodai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Lietuva kalba
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Kaunas – Europos 
kultūros sostinė 2022. Atidarymo 
ceremonija
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Muzikinis intarpas
05:15 Ponių rojus

05:15 Tarp mūsų, mergaičių 
06:10 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia 
06:40 Elena iš Avaloro 
07:10 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:40 Prieš srovę 

08:40 Meilės sūkuryje 
09:45 Susirašinėjimo draugas
11:45 Midsomerio žmogžudystės 
12:40 Kenoloto 
12:42 Midsomerio žmogžudystės 
14:00 Tarp mūsų, mergaičių 
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 Skirtingai nuostabūs 
21:00 Medikai paramedikai 
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Ledas 
22:45 Vikinglotto 
22:50 Ledas 
23:15 Jėga ir Kenoloto 
23:18 Ledas
00:30 Bulis 
01:30 Gerasis daktaras 
03:25 Tai – mes 
04:25 Bulis 
05:15 Tarp mūsų, mergaičių

06:00 Balta - meilės spalva 
06:30 Bus visko
07:30 KK2
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 
10:05 Rimti reikalai 3 
11:10 Keičiu žmoną 
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius 
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Šeškinės 20. Giedriaus ir 
Džiugo šou
21:00 Rimti reikalai 4 
21:30 Žinios
22:30 Šalutinis efektas
00:35 Snaiperis 
01:30 Ant ribos
03:20 Volkeris, Teksaso reindžeris

06:05 CSI. Majamis 

07:05 Mano virtuvė geriausia 
08:25 Teisingumo agentai 
09:30 Pėdsakas 
10:25 Šuo 
11:35 Mentalistas
12:35 CSI. Majamis 
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai 
16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:25 Šuo
19:30 Greitojo reagavimo būrys 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Dvigubas smūgis
23:15 Karo kiaulės
01:00 Didžiojo sprogimo teorija 
01:50 Greitojo reagavimo būrys

05:15 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė
06:30 Vilniaus Babilonas
07:00 „Gyvenimo linija“ 
08:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 

09:00 „Pėdsakas. Ukraina“ 
10:05 „Dvaro rūmai” 
11:10 „Juvelyrų klanas“ 
12:15 TV parduotuvė
12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Laikykitės ten
17:30 „Zoologijos sodas“ 
18:00 Reporteris
18:30 Alfa taškas
19:00 „Netikėtas teisingumas“ 
20:00 Reporteris
20:50 „Aiškiaregė” 
21:25 „Juvelyrų klanas“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 Laikykitės ten
00:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
01:30 „Netikėtas teisingumas“ 
02:30 TV parduotuvė
03:00 „Dvaro rūmai” 
03:55 Laikykitės ten
04:35 „Reali mistika“ 
05:15 Nauja diena
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27 05:05 Muzikinis intarpas

05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
08:55 Įstatymas ir tvarka 
09:40 Komisaras Reksas 
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Pasaulio puodai
13:00 (Ne)emigrantai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Pagalbos šauksmas 
17:15 Ponių rojus 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 Vartotojų kontrolė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Gimę tą pačią 
dieną

22:30 Dviračio žinios
23:00 Projektas „Mėlynoji knyga”
23:45 Komisaras Reksas
00:30 TV daktaras 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vartotojų kontrolė
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Gimę tą pačią dieną
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Klauskite daktaro
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Jonas Mekas
05:15 Ponių rojus

05:15 Tarp mūsų, mergaičių 
06:10 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia 
06:40 Elena iš Avaloro 
07:10 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:40 Gero vakaro šou 
08:40 Meilės sūkuryje 
09:45 Meilės padažas

11:45 Midsomerio žmogžudystės 
12:40 Kenoloto 
12:42 Midsomerio žmogžudystės
14:00 Tarp mūsų, mergaičių 
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 Skirtingai nuostabūs 
21:00 Medikai paramedikai
21:30 TV3 vakaro žinios 
22:30 Kietas riešutėlis 4.0
22:45 Jėga ir Kenoloto 
22:48 Kietas riešutėlis 4.0
01:10 Gerasis daktaras 
03:05 Pasitikėjimas 
04:25 Tai – mes

06:00 Balta - meilės spalva 
06:30 Šeškinės 20. Giedriaus ir 
Džiugo šou

08:25 Teisingumo agentai 
09:30 Pėdsakas 
10:25 Šuo 
11:35 Mentalistas 
12:35 CSI. Majamis 
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai 
16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Utenos „Uniclub Casino 
- Juventus“ - Klaipėdos 
„Neptūnas“
21:00 Holivudo žmogžudysčių 
skyrius
23:20 Dvigubas smūgis
01:30 Didžiojo sprogimo teorija

05:15 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė
06:30 Partizanų keliais
07:00 „Siaubingosios gamtos 
stichijos“

08:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
09:00 „Pėdsakas. Ukraina“ 
10:05 „Dvaro rūmai” 
11:10 „Juvelyrų klanas“ 
12:15 TV parduotuvė
12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Oponentai
17:30 „Zoologijos sodas“ 
18:00 Reporteris
18:30 Alfa taškas
19:00 „Netikėtas teisingumas“ 
20:00 Reporteris
20:50 „Aiškiaregė” 
21:25 „Juvelyrų klanas“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 Oponentai
01:30 „Netikėtas teisingumas“ 
02:30 TV parduotuvė
03:00 „Dvaro rūmai” 
03:55 Oponentai
04:35 „Reali mistika“ 
05:15 Nauja diena
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28 05:05 Jonas Mekas
05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
08:55 Įstatymas ir tvarka 
09:40 Komisaras Reksas 
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Kaunas – Europos 
kultūros sostinė 2022. 
Atidarymo ceremonija
13:00 Čia mano sodas
13:30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Pagalbos šauksmas
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda

19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas
22:55 Dvyliktasis vyras
01:10 Gyvenimas aukštybėse
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Mano geriausias draugas
04:05 Išpažinimai
04:30 Šventadienio mintys
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Muzikinis intarpas
05:15 Ponių rojus

05:20 Tai – mes 
06:10 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia 
06:40 Elena iš Avaloro 
07:10 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:40 Farai 
08:40 Meilės sūkuryje 

09:45 Mano mielas Valentinas
11:45 Midsomerio žmogžudystės 
12:40 Kenoloto 
12:42 Midsomerio žmogžudystės 
14:00 Tarp mūsų, mergaičių 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 M.A.M.A. apdovanojimai
22:45 Jėga ir Kenoloto 
22:48 M.A.M.A. apdovanojimai
23:00 Ji - šnipė
01:30 Ledas

05:15 RETROSPEKTYVA
06:00 Balta - meilės spalva 
06:30 Bučiuoju. Rūta
07:30 KK2
08:00 Volkeris, Teksaso 

reindžeris 
10:05 Rimti reikalai 3 
11:10 Keičiu žmoną 
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius 
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Anna
23:20 Grėsmingasis aštuonetas
02:40 Ar gali išsaugoti paslaptį?
04:10 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:05 CSI. Majamis 
07:05 Mano virtuvė geriausia 
08:25 Teisingumo agentai 
09:30 Pėdsakas 
10:25 Kova už būvį 
11:35 Mentalistas 
12:35 CSI. Majamis 

13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai 
16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:25 Šuo 
19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Melo pinklės
00:00 Holivudo žmogžudysčių 
skyrius
02:15 Didžiojo sprogimo teorija

05:15 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė
06:30 Vyrų šešėlyje
07:00 „Siaubingosios gamtos 
stichijos“
08:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
09:00 „Pėdsakas. Ukraina“ 
10:05 „Dvaro rūmai” 
11:10 „Juvelyrų klanas“ 
12:15 TV parduotuvė

12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Laisvės TV valanda
17:30 „Zoologijos sodas“ 
18:00 Reporteris
18:30 Alfa taškas
19:00 „Netikėtas teisingumas“ 
20:00 Reporteris
20:50 „Aiškiaregė” 
21:25 „Juvelyrų klanas“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 Laisvės TV valanda
00:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
01:30 „Netikėtas teisingumas“ 
02:30 TV parduotuvė
03:00 „Dvaro rūmai” 
03:55 Laisvės TV valanda
04:35 „Reali mistika“

• Naudotą labai geros būklės 
žurnalinį staliuką. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 612 81 356. 
Rokiškis
• Naują dušo padėklą 90x90 
cm su sifonu. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 699 17 871. Rokiškis
• Ketaus vonią.  
Tel. 8 615 75 516. Rokiškis
• Miegamojo komplektą. 
Sujungtas kartu. Yra 
spintelės, viršuje spintelės 
su lentynomis, apšvietimas 
virš galvos, tai labai patogu. 
Čiužiniai su defektais, 
nevalyti. Yra galimybė dėti 
vientisą čiužinį. Patiems 
išsirinkti. Kaina 200 Eur. 

BALDAI Tel. 8 600 13 201. Rokiškis
• Naudotą, bet geros būklės 
rašomąjį stalą. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 600 13 201. 
Rokiškis
• Naudotas kėdes. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 600 13 201. 
Rokiškis
• Pigiai šviestuvus. Rudos 
spalvos - 15 Eur., aukso 
spalvos - 20 Eur., sieninis - 
10 Eur. Tel. 8 625 34 274. 
Rokiškis
• Mažai naudotą čiužinį 
200x90. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 625 34 274. Rokiškis
• Sofą-lovą 200x135x45 
cm. Sėdima vieta 65 cm. Į 
komplektą įeina: vienvietis 
fotelis 85x135x45 cm, 

išsitiesia, taip pat yra 
patalynės dėžė. Ir fotelis 
65x65x45 cm. Visų trijų 
viršutinė dalis atsisega 
užtrauktuku. Rezervuoju. 
Tel. 8 603 92 326. Rokiškis
• Spintą su stumdomomis 
durimis: 3 durys po 1 m 
pločio, durų aukštis 2,36 
m. Visos spintos plotis su 
lentynėle 3,5 m. Aukštis 
2,42 m su stogeliu. Spintos 
gylis 63 cm. Kaina 250 Eur. 
Tel. 8 614 35 361. Rokiškis
• TV staliuką. Ilgis 164 cm, 
aukštis 70 cm, gylis 40 cm . 
Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 670 30 834. Rokiškis
• Pigiai 3 dalių sekciją su 
staliuku televizoriui ir kavos 

staliuku. Tamsi spalva.  
Tel. 8 627 40 403. Rokiškis

• Elektrinę siuvimo mašiną 
Čaika 134. Kaina 65 Eur. Tel. 
8 695 74 290. Rokiškis
• Neseniai pirktą šaldytuvą 
Samsung. Kaina 200 Eur. Tel. 
8 621 80 054. Rokiškis
• Naudotą šaldiklį Snaigė. 
Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 679 14 253. Rokiškis
• Naudotą veikiančią elektrinę 
viryklę AEG. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 633 77 361. Rokiškis
• Mažai naudotą elektrinę 
viryklę. Būklė 9/10. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 678 26 467. 
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA • Kalifornijos triušius. Yra 
patelių ir patinų. Tinkantys 
kergimui. Ir jų skerdieną.  
Tel. 8 604 61 511. Rokiškis
• Avis veislei ar skerdimui.  
Tel. 8 655 16 866. Rokiškis
• Kiaules skerdimui.  
Tel. 8 699 52 554. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Vyras ieško pamaininio 
darbo su pragyvenimu ūkyje 
ar panašiai.  
Tel. 8 606 87 558. Rokiškis
• Moteris gali prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmones. 
Tel. 8 639 94 377. Rokiškis
• Moteris ieško pardavėjos 

IEŠKO DARBO

darbo. Tel. 8 636 35 260. 
Rokiškis
• Vyras ieško darbo. Turiu 
TR1, TR2, SZ, A, B, C 
vairuotojo kategorijos 
pažymėjimus. Dirbęs 
servise. Tel. 8 675 72 055. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu 
prižiūrėti senyvo amžiaus 
žmogų arba slaugyti ligonį. 
Turiu patirties.  
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu 
prižiūrėti senyvo amžiaus 
žmogų. Patirtis ir 
išsilavinimas yra.  
Tel. 8 615 92 745. Rokiškis
• Jauna mergina ieško 
darbo. Mokausi socialinio 
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darbuotojo padėjėja. Tiktų 
darbas su pagyvenusiais 
asmenimis.  
Tel. 8 672 70 039. Rokiškis

• Vokišką rankinį laikrodį 
Retox. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Sauskelnes. Informacija 
telefonu. 30 pakuočių.  
Tel. 8 677 34 190. Rokiškis
• Naują PVC durų 
pritraukėją. Baltos spalvos. 
Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 630 82 877. Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius. 50 
vnt. 0,50 Eur/vnt.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Juostines sauskelnes Tena 
Proskin Flex Maxi. L dydis, 
8 lašai. Pakuotėje 22 vnt., 
yra 10 pakuočių. Pakuotės 

KITA

kaina 8 Eur.  
Tel. 8 646 32 856. Rokiškis
• Zid variklį. Vieno cilindro. 
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Mišrias malkas.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Naudotą labai geros būklės 
išmanųjį laikrodį Samsung 
Galaxy Watch.  
Tel. 8 627 48 642. Rokiškis
• 2021 m. nesupuvusius 
šienainio rulonus. Laikomi 
po stogu, būklė matosi 
nuotraukoje. Turime 25 vnt., 
10 Eur/vnt.  
Tel. 8 626 08 914. Rokiškis
• Medinius tekintus 
statramsčius. 19 vnt. Tinka 
laiptų turėklams, terasos 
atitvarams. Ilgis apie 70 cm. 
Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 692 53 557. Rokiškis
• Sausas malkas, medienos 
atraižas. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis

• Idealios būklės telefoną 
Huawei P10. Pilnas 
komplektas. Kaina 75 Eur. 
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis
• Samsung S8 Plus. Skilęs 
galinis ir priekinis stiklas. 
Viskas veikia. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 628 41 976. Rokiškis
• Geros būklės puikiai 
veikiantį Samsung Galaxy 
A10 2020. Kaina 75 Eur. 

Tel. 8 694 01 027. Rokiškis
• iPhone XR. Būklė 10/9. 
Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 617 26 677. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Geros būklės pianiną.  
Tel. 8 600 38 897. Rokiškis

• 3 kambarių butą Panevėžio 
g. 2. 7 aukštas. Tvarkinga 
laiptinė. 2 įstiklinti balkonai. 
Virtuvė ir prieškambaris tik 
po remonto. Vonia ir tualetas 
sujungti.. Kaina 55000 Eur. 
Tel. 8 651 10 112. Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties 
žemės sklypą Didėjos k., 
Zarasų raj. 9,67 ha ploto 
(kad. nr. 4364/0002:0064).
Sklypas netoli didžiulio 
Čičirio ežero (690,3 ha 
ploto). Nuo sklypo atsiveria 
gražus ežero vaizdas. Be 
tarpininkų. Kaina 50000 
Eur. Tel. 8 674 22 216. 

NEKILNOJAMASIS TURTAS

Rokiškis
• 24 a sodo sklypą Steponių 
k., Rokiškio sen. Yra 
tvenkinys, atvesta elektra. 
Kaina 7000 Eur.  
Tel. 8 609 53 481. Rokiškis
• 2 kambarių butą 
Kavoliškyje, Melioratorių 
g. 7c name. Trečias aukštas, 
didelis stiklintas balkonas, 
pakeisti langai, rami vieta. 
Netoli yra parduotuvė, 
autobusų stotelė. Skambinti 
po 18 val.. Kaina 19000 Eur. 
Tel. 8 674 18 169. Rokiškis
• Įvairių dydžių namų 
valdos sklypus už miškų 
urėdijos. Graži vieta, geras 
susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė.  
Tel. 8 657 75 999. Rokiškis
• Keičiu 1 kambario butą 
34,19 kv. m Panevėžio g. 
5 į dviejų kambarių butą. 
Langai, balkonas įstiklinti. 
Balkonas 6 kv. m. Su 
priemoka. Bendrabučio tipo 
nesiūlyti. Tel. 8 645 81 324. 
Rokiškis
• 4 kambarių butą Lašų 
k., Rokiškio raj. 16 km iki 
Rokiškio. Galimas pirkimas 
išperkamąją nuoma. Kaina 
12000 Eur.  
Tel. 8 628 03 357. Rokiškis
• Naujai pastatytą 4 
kambarių namą Janulionio 
g., Rokiškis. 127 kv. m, 

3 miegamieji, 2 vonios 
kambariai, svetainė sujungta 
su virtuve. 9,8 a žemės. A++ 
klasė, 62% baigtumas. Labai 
gera kaina. Kaina 86000 
Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• Labai geroje vietoje 
Panemunėlio gelež. st. 
namą, ūkinius pastatus, 
pirtis, medinį garažą. Yra 
trifazis, 28 a žemės.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• 2 kambarių butą 
Rokiškyje. Šildomas kietu 
kuru. Yra vandentiekis, 
kanalizacija.  
Tel. 8 670 37 379. Rokiškis
• 20 a namų valdos ir 40 
a ūkio paskirties sklypą 
Dambrotiškio k. Sklype 
75 kv. m medinis namas, 
tvartas. Yra elektra ir lauko 
tualetas. Asfaltuotas kelias 
iki pat sklypo. Nuo Rokiškio 
m. apie 4 km. Kaina 25000 
Eur. Tel. 8 624 66 696. 
Rokiškis
• Erdvų šviesų šiltą 2 
kambarių butą Jaunystės 
g., Rokiškyje. Pirmas 
aukštas. Plastikiniai 
langai, įstiklintas balkonas. 
Tvarkinga laiptinė. Didelė 
9,3 kv. m virtuvė. Kaina 
35000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• 8 a sklypą sodo teritorijoje. 

Plačiau telefonu.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Tvarkingą 1 kambario 
butą Obeliuose. Butas 
trečiame aukšte, šviesus ir 
šiltas, plastikiniai langai, 
namas renovuotas, itin maži 
komunaliniai mokesčiai. 
Kaina 8500 Eur.  
Tel. 8 650 53 422. Rokiškis
• Visai šalia Rokiškio 
miesto, Bajorų k. 2 
kambarių butą. Neseniai 
pakeisti plastikiniai langai. 
Šalia yra ramus kiemas ir 
butui priklausantis garažas. 
Kaina 15000 Eur.  
Tel. 8 674 31 991. Rokiškis
• Erdvų namą 231 kv. m 
Pergalės g., Rokiškis. 
Naujas granulinis šildymas, 
plastikiniai langai, šiltintas 
stogas. Erdvus 26 a sklypas, 
ūkinis pastatas. Kaina 95000 
Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• 3 kambarių butą. 6 
aukštas. Renovuotas 
namas. Kambariai 
pietinėje pusėje, virtuvė 
vakarinėje.  Papildomas 
nr. +37061813064. Kaina 
35000 Eur.  
Tel. 8 687 19 619. Rokiškis
• Rokiškyje nuosavų namų 
kvartale 19,82 a namų 
valdos sklypą su namo 
projektu ir statybų leidimu. 
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 AVINAS. 
Kolektyvinių 

veiksmų savai-
tė. Šios savaitės 
dienas galėtų 

iliustruoti liaudies išmintis, 
kad daug rankų didžią naštą 
pakelia. Būtent jomis galėsi-
te pajausti, kiek daug galite 
veikdami kartu. Tad siekdami 
tikslų suburkite ir pasitelkite 
tam bendraminčių komandą. 
Savaitės pradžioje, Mėnuliui 
viešint jums opoziciniame 
Svarstyklių ženkle, sėkmę 
pelnysite, jei dažniau pasi-
telksite savo diplomatinius 
sugebėjimus. Marsui perėjus 
iš Šaulio į Ožiaragio ženklą, 
antradienį į pirmą vietą kils 
karjeros, darbų perspektyvos 
klausimai. Savaitės vidury-
je pagrindinį dėmesį darbe 
ir namuose skirkite tarpu-
savio santykių kūrimui bei 
stiprinimui. Ketvirtadienis 
tinkamas metas deryboms, 
projektų derinimui, taip pat 
sutarčių pasirašymui. Penk-
tadienis – materialaus pa-
grindo kūrimui, o taip pat 
anksčiau prisiimtų finansinių 
įsipareigojimų įvykdymui. 
Šeštadienis šaunus sportui, 
aktyviai fizinei veiklai. O 
sekmadienį daugiau laiko 
skirkite mėgstamam hobiui, 
kūrybai bei saviraiškai.

 JAUTIS. 
Savaitė, no-

rintiems išsiva-
duoti iš sąstin-

gio. O tam pirmiausia reikės 
nuspręsti, kurią išsišakojan-
čio kelio kryptį pasirinksite. 
Jau pirmosiomis savaitės 
dienomis jūsų ženklu keliau-
jant Kylančiam Mazgui, į 
pirmą planą kils darbiniai ir 
materialaus pagrindo kūrimo 
darbai. Savaitės viduryje, 
sparčiau skubant į priekį, 
svarbu būtų neužkabinti ir 
nesugriauti to, kas yra šalia. 
Mėnuliui viešint jums opo-
ziciniame Skorpiono ženkle, 
tai yra laikas jautriau įsiklau-
syti į artimųjų troškimus bei 
lūkesčius. Ketvirtadienis 
tiktų dalykiniams susitiki-
mams, darbo sutarčių pasira-
šymui. O penktadienį palan-
ku spręsti šeimai aktualius 
buitinius klausimus. Šešta-
dienis tinkamas nusprendu-
siems persitvarkyti savo na-
mus. Ši diena palanki šeimos 
materialių - finansinių planų 
kūrimui. O sekmadienį Ve-
nera pereis iš retrogradinės į 
direkcinę kryptį, tuo suteik-
dama gerą impulsą harmoni-
jos namuose kūrimui.

Astrologinė prognozė savaitei 
 DVYNIAI. 
Savaitė, kai 

reikėtų, kaip ju-
dant slidesniu 
keliu, labai ne-

skubėti. Šios savaitės dieno-
mis patartina prieš priimant 
sprendimus kruopščiau, 
detaliau įvertinti situacijas 
bei esamas aplinkybes. Sa-
vaitės pradžioje, Mėnuliui 
keliaujant Svarstyklių, o 
Saulei – Ožiaragio ženklu, 
dažniau kils naujų idėjų. Tad 
jau savaitės viduryje būsite 
pasiryžę tam tikriems poky-
čiams, karjeros permainoms. 
Ketvirtadienis – pats metas 
žengti svarbius žingsnius jas 
įgyvendinant. Penktadienis 
tiktų naujų krypčių paieš-
koms, tolimesnių veiksmų 
apmąstymui. O šeštadienis 
palankus pribrendusioms 
šeimos permainoms – jis 
tiktų norintiems įsikurti nau-
joje gyvenamoje vietoje. Se-
kmadienį Venerai vėl judant 
direkcine kryptimi – puiki 
diena siekiantiems asmeni-
nio tobulėjimo įdomių žinių 
paieškai, palanki taikymuisi, 
naujų šeimos planų kūrimui.

 VĖŽYS. 
Savaitė, kai 

gyvenime daž-
niau vertėtų pa-

būti stebėtojais. Šios savaitės 
dienos kai kada gali priminti 
atsargų ėjimą per lūžinėjantį 
ledą: prieš ištardami, gerai 
apmąstykite savo žodžius, 
bendraudami ieškokite suta-
rimo. Kintant aplinkybėms, 
gilinkitės į situacijas, daž-
niau stebėkite palankumo 
ženklus. Savaitės pradžia, 
Mėnuliui viešint Svarstyklių 
ženkle, palanki ieškoti savo 
planams bei idėjoms ben-
draminčių ir sąjungininkų. 
Ji tiktų požiūrių derinimui, 
dokumentų tvarkymui. Sa-
vaitės vidurys gali pateikti 
nemažai staigmenų ir neti-
kėtumų. Tad ketvirtadienio 
ir penktadienio dienomis 
pravers filosofinis požiūris 
į gyvenimą. Šios dienos la-
biau tiktų reikalingų žinių 
paieškai, tolesnio kelio ir 
jūsų veiksmų apmąstymams. 
Šeštadienis įdomus netikė-
tais susitikimais. O sekma-
dienį dažniau pasidžiaukite 
ir mažais gyvenimo džiaugs-
mą gausinančiais dalykais.

 LIŪTAS. 
Savaitė, ku-

rios dienomis, 
kaip Alisai 

stebuklų šalyje, ne viskas 
gali būti taip, kaip iš pirmo 

žvilgsnio atrodo. Jos dieno-
mis, Saulei keliaujant jums 
opoziciniu ženklu, kad iš-
spręstumėte rūpimus klausi-
mus gali prireikti nestandar-
tinių veiksmų bei sprendimų. 
Marsui įžengus į Ožiaragio 
ženklą, jau savaitės pradžio-
je pasiryžusieji permainoms 
darbuose, lengviau galėsite 
rasti tinkamų pagrindinių bei 
papildomų veiklų pasiūly-
mų. Savaitės viduryje neper-
varkite, darbus derinkite su 
aktyviu poilsiu. Ketvirtadie-
nį palanku ruošti dokumen-
tus sutartims, diena palanki 
ir tų sutarčių pasirašymui. 
Šis metas tiktų svarbių pro-
jektų pristatymui bei patei-
kimui. O penktadienis – bui-
tinių klausimų sprendimui, 
o taip pat - suplanuotiems 
stambesniems pirkiniams. 
Savaitgalį paieškokite įdo-
mesnių laisvalaikio leidimo 
formų. Šiomis dienomis kad 
ir trumpam, pakeiskite savo 
įprastinę aplinką. Jos kai 
kam – ir ilgai lauktų atosto-
gų pradžiai.

 MERGELĖ.  
Naujų pro-

jektų pradžios 
savaitė. Šios sa-

vaitės dienomis galite jaus-
tis kaip atsivertę naują baltą 
lapą, kuriame galėsite įrašyti 
naujus tikslus ir siekius. Jau 
savaitės pradžioje Saulei 
viešint Vandenio ženkle, len-
gviau kils naujų sumanymų, 
įdomių minčių. Marsui ke-
liaujant Ožiaragio ženklu, 
antradienis tiktų tolesnio ke-
lio apmąstymui. Trečiadienis 
– palankus karjeros siekiams 
bei kuriantiems nuosavą 
veiklą, darbų tęstinumui. 
Savaitės viduryje galimos 
netikėtos žinios, reaguokite 
į jas lanksčiai, būtent taip 
galėsite rasti pačius geriau-
sius sprendimus. Ketvirta-
dienį dažniau susimąstysite 
ne tik apie veiklą, bet ir apie 
gyvenimo prasmingumą. O 
penktadienis – puikus laikas 
pasirūpinimui artimaisiais, 
pagalbai tiems, kam labiau-
siai reikėtų. Šeštadienis tik-
tų suplanuotiems svarbiau-
siems šeimos darbams, kai 
kam – ir gyvenamos vietos 
pokyčiams. O sekmadienį il-
sėkitės, skirkite daugiau lai-
ko tai veiklai, kuri džiugina 
jūsų širdį.

SVARSTY-
KLĖS. 

Savaitė, kai 
kaip geras diplo-

matas turėsite progų išreikšti 
savo derybinius sugebėji-
mus. Jau savaitės pradžio-
je, Mėnuliui keliaujant jūsų 
ženklu, sektųsi derėtis, ieš-
koti kompromiso bei suta-
rimo. Šis metas palankus ir 
planuojantiems keisti darbą. 
Savaitės viduryje daugiau 
dėmesio gali prireikti ma-
žiesiems šeimos nariams. 
Išgirskite jų rūpesčius, padė-
kite mokyklinukams spręsti 
svarbius klausimus. Ketvir-
tadienis palankus dalyki-
niams susitikimams, darbo 
pokalbiams, o penktadienis 
tiktų ir darbo naujoje vietoje 
pradžiai. Šeštadienį gražin-
kite savo aplinką, namus. 
Kas rūpinsis jų tvarka, o kas 
džiugins artimuosius ir ska-
niu iškeptu pyragu. Sekma-
dienis, Venerai vėl pradėjus 
judėti direkcine kryptimi, 
jums draugystės ir meilės 
kūrimui bei stiprinimui, ro-
mantiniams patyrimams.

 SKORPIO-
NAS. 

Buitinių klau-
simų sprendimo 

savaitė. Šios savaitės die-
nomis buitinių rūpestėlių 
daugės, kaip žiemą sniego, 
tad susidėliokite prioritetus 
ir imkitės jų neatidėliodami. 
Būsite linkę savo pastan-
gas nukreipti į materialaus 
pagrindo kūrimą bei stipri-
nimą. Tokia gali būti jau 
savaitės pradžia. Savaitės 
viduryje daugiau dėmesio 
skirkite ir tarpusavio santy-
kiams. Tai metas, kai siek-
dami bendrų tikslų daugiau 
pasiekti galėsite subūrę ko-
mandą. Ketvirtadienis tiktų 
dokumentų tvarkymui, pa-
lankus naujų sutarčių pasi-
rašymui. O penktadienį gali 
atsirasti ir papildomų nepla-
nuotų darbų. Pagalvokite, 
kurie iš jų patys esminiai. 
Šeštadienis svarbus jūsų 
rūpestingam pasirūpinimui 
vyresnio amžiaus giminai-
čiais. O sekmadienį, Venerai 
pasukus direkcine kryptimi, 
o Jupiteriui keliaujant Žuvų 
ženklu, lengviau atskleisite 
savo ir mažųjų šeimos narių 
kūrybines galias.

 ŠAULYS. 
Darbų tęsti-

numo savaitė. 
Jos dienoms 
tiktų posakis, 

kad, nulipdžius arklį, nulip-
dyti reikia ir jo uodegą. Tam 
palankus metas – jau šios 
savaitės pradžia, kai šaunu 

būtų tęsti tai, ką jau esate 
pradėję. kai lengviau galėsite 
grįžti prie ankstesnių idėjų, 
sektųsi pabaiginėti anksčiau 
pradėtuosius projektus. Sa-
vaitės vidurys tiktų požiūrių 
derinimui, palankus ir anks-
tesnių fizinių ir ne tik, skolų 
atidavimui. O ketvirtadienis 
ir penktadienis, Mėnuliui 
keliaujant jūsų ženklu, ypač 
palankūs galėtų būti dalyki-
nių santykių kūrimui, vers-
le – partnerių paieškoms. 
Savaitgalis gali pasižymėti 
planų kitimu. Tad būkite 
lankstūs, ramiai priimkite 
pokyčius, paieškokite šeimai 
naujų įdomių laisvalaikio 
leidimo formų. Suruoškite 
smagią išvyką, aplankykite 
seniai matytus giminaičius 
bei draugus. Sekmadienį 
Venerai vėl pradedant judėti 
direkcine kryptimi, palanku 
stiprinti gražius tarpusavio 
ryšius, namuose kurti jauku-
mą ir harmoniją.

 OŽIARA-
GIS. 

Savaitė, pa-
lanki norintiems 
grįžti prie anks-

čiau kilusių minčių bei idėjų. 
Jos dienomis jums kaip spor-
tininkui, lengviau įsijungs 
antrasis kvėpavimas. Į jūsų 
ženklą atkeliavus Marsui, 
galėsite žingsnis po žingsnio 
įgyvendinti ir anksčiau kur-
tus savo planus. Beje, tai gali 
būti nebūtinai planas „A“, o 
būtent planas „B“. Marsui 
ir Venerai viešint jūsų žen-
kle jau savaitės pradžioje 
susidarykite detalų veiksmų 
planą, numatykite tolesnes 
veiklos kryptis. Savaitės vi-
duryje, į jūsų ženklą sugrįžus 
Merkurijui, palankus metas 
atnaujinti kontaktus, ieškoti 
bendraminčių ir partnerių. 
Antroji savaitės pusė – pats 
metas tas idėjas įgyvendinti. 
Tad ketvirtadienį ir penkta-
dienį visomis jėgomis kib-
kite į pradėtuosius darbus, 
įveikite svarbiausius užda-
vinius. Šeštadienis – šaunus 
draugystei ir meilei. Sekma-
dienį, Venerai jūsų ženkle 
pradėjus judėti direkcine 
kryptimi, puikus metas no-
rintiems išreikšti savo dėme-
sį ir meilę mylimam žmogui.

 VANDE-
NIS. 

S u s i t i k i m ų 
metas. Šios sa-
vaitės dienomis 

savo kelyje galite sutikti 
jūsų ateičiai svarbų žmo-

gų. Tad šios savaitės dienos 
palankios tiek dalykinėms, 
tiek ir tebeieškantiems sa-
vojo žmogaus, asmeninėms 
pažintims. Ir tos pažintys 
gali būti ir netikėtose si-
tuacijose. Tam palanki jau 
savaitės pradžia. Antradie-
nį būkite ypač iniciatyvūs 
ir išradingi. Trečiadienį, 
Merkurijui grįžus iš jūsų į 
Ožiaragio ženklą, tinkamas 
laikas permąstyti savo to-
lesnius tikslus, pergalvoti 
karjeros siekius. O ketvir-
tadienį sektųsi išspręsti ir 
anksčiau nagrinėtuosius 
klausimus. Ši diena palanki 
intelektualiai veiklai, po-
žiūrių derinimui, sutarimo 
paieškoms. Penktadienį 
darbai rankose degte degs, 
tad būkite greiti ir iniciaty-
vūs. Šeštadienį norėsis pa-
keisti aplinką, tad surenkite 
šeimos išvyką į gamtą ar 
susiruoškite kad ir į neto-
limą kelionę. Sekmadienis 
jums – kūrybingam poil-
siui. Skirkite daugiau laiko 
mėgstamam hobiui bei sa-
viraiškai.

 ŽUVYS. 
Gilių įžval-

gų savaitė. Jos 
dienomis į dau-
gelį įvykių ir 

situacijų norėsis pažvelgti 
plačiau ir giliau, kaip į ežero 
gelmę, suvokiant reiškinių 
priežastis bei motyvacijas. 
Savaitės pradžia, Mėnuliui 
keliaujant Svarstyklių žen-
klu, palanki dalykiniam ir 
asmeniniam bendravimui, 
kompromiso paieškoms. 
Savaitės viduryje, Mė-
nuliui viešint Skorpiono 
ženkle, stiprės jūsų įžval-
gos, o kartu gali grįžti ir 
ankstesni prisiminimai. Tai 
tinkamas metas įveikti abe-
jones, nepasitikėjimą ryt-
diena, rinktis naujas švie-
sias viltis. Ketvirtadienis 
tiktų materialaus pagrindo 
kūrimui, diena palanki de-
ryboms, sutarčių pasira-
šymui, nekilnojamo turto 
operacijoms. O penktadienį 
skirkite atidėtųjų buitinių 
problemų išsprendimui. 
Šeštadienis gali pateikti 
nemažai ir netikėtumų. Kai 
kas sulauks netikėto senų 
draugų skambučio, dar kai 
kas – smagaus laisvalaikio 
pasiūlymo. O sekmadienį 
skirkite ne tik asmeniniam 
tobulėjimui, bet ir pagalbai 
giminaičiams ar to papra-
šiusiam draugui.
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Elektra šalia sklypo, vanduo 
ir kanalizacija - miesto. 
Kaina 20000 Eur.  
Tel. 8 687 41 112. Rokiškis
• 2 kambarių butą 52,29 kv. 
m Jaunystės g. 5 aukštas, 
balkonas. Atlikti remonto 
darbai, vonia sujungta su 
wc, virtuvė su koridoriumi. 
Pakeisti elektros laidai. 
Viename kambaryje nebaigti 
remonto darbai, sienos 
paruoštos dažyti, tapetuoti. 
Kaina 40000 Eur.  
Tel. 8 602 83 289. Rokiškis

• Ieškau išsinuomoti butą 
ilgalaikei nuomai. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 690 75 473. 
Rokiškis
• Ūkininkas išsinuomotų 
žemę Čedasų, Didsodės, 
Juodupės, Degsnių 
apylinkėse.  
Tel. 8 602 53 232. Rokiškis
• Išsinuomočiau 2 kambarių 
butą. Tel. 8 618 66 853. 
Rokiškis

NUOMA

• Senjorė išsinuomotų 
nebrangiai 1 kambario 
butą su patogumais. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 626 90 489. 
Rokiškis
• Išnuomojamas 2 kambarių 
butas Algirdo g. Po remonto. 
Tel. 8 606 14 217. Rokiškis

• Dokumentų paruošimas 
kompensacijai gauti šiltinant 
- renovuojant nuosavus 
namus. Paskelbtas kvietimas 
teikti paraiškoms.  
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• Valymo įrenginiai su 
pilnu įrengimu, visais 
reikalingais sertifikatais ir 
galimybe gauti savivaldybės 
paramą iki 1000 Eur. Jau 
registruojame norinčius . 
Kaina 1700 Eur.  
Tel. 8 652 63 120. Rokiškis
• Aplinkos tvarkymo darbai. 
Nedideliais kiekiais pjaunu 
medžius privačiame miške 
- ištraukiu, skersuoju, 
skaldau, transportuoju. Taip 
pat formuoju gyvatvores, 
geniu vaismedžius, valau 
sniegą. Tel. 8 605 26 260. 
Rokiškis
• Traliuko paslaugos. 

PASLAUGOS

Autobusų, visureigių, 
lengvųjų automobilių ir 
kitokių krovinių iki 2,3 
t transportavimas po LT, 
LV, PL. Tel. 8 698 79 028. 
Rokiškis

PERKA

• Perka eglės sausuolius. 
Nukirstus arba gali patys 
išsikirsti. Tel. 8 620 64 968. 
Rokiškis
• Antikvarą, sendaikčius, 
militaristiką, senus 
dokumentus, nuotraukas, 
apdovanojimus, pinigus. 
Tel. 8 610 21 765. Rokiškis
• Perku pašarinius rugius, 
kvietrugius, avižas, žirnius, 
miežius. Tel. 8 687 70 463. 
Rokiškis

• Vienišai pensininkei gal 
kas gali padovanoti sofą-
lovą ir dujinę vyriklę.  
Tel. 8 606 20 232. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Maniežą, 50 Eur. Lopšį 
Chicco, 60 Eur. Autokėdutę, 
10 Eur. Tel. 8 622 01 684. 
Rokiškis
• Medinę vaikišką lovytę ir 
lovytę - maniežą. Po 15 Eur. 
Pridedu vaikišką vonelę su 
priedais. Tel. 8 676 14 303. 
Rokiškis
• Vaikišką pušinę dviaukštę 
lovą su čiužiniais. Galima 
pasidaryti dvi atskiras lovas. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 616 48 
656. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Tvarkingą traktoriuką 
Jonsered. Variklis 12,5 
hp, pavarų dėžė, kojinis 
automatas, chidrostatas. Su 
surinkimo krepšiu. Deka 
tvarkinga, pakeisti guoliai. 
Kaina 1270 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Naudotą miškininko 
pjūklą Stihl MS280. 
Labai galingas - 2,8 kW. 

SODO, DARŽO TECHNIKA
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Pakeista membrana, 
meistrų patikrintas. Naujas 
tepalo dangtelis, starterio 
dangtelis. Pakeistas filtras. 
Šiekštos tvirtinimas 
pakeistas. Kuriasi lengvai. 
Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 613 78 364. Rokiškis
• Tvarkingą traktoriuką 
Stiga Park Senatos. 
Variklis 12,5 hp, pavarų 
dėžė mechaninė, dėka 
tvarkinga, pjovimo plotis 
1,16 m. Daugiau viskas 
matosi nuotraukose. Kaina 
derinama. Kaina 1800 
Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis
• Profesionalų grandininį 
pjūklą Dolmar 4,1 kW. 
Dovanų papildomai 1 
grandinė. Arba keisčiau į 
dyzelinį kurą ar į lengvojo 
automobilio priekabėlę. 
Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 675 88 304. 
Kupiškis
• Husqwarna 45 2,2 kW. 
Kaina negalutinė. Kaina 
130 Eur. Tel. 8 675 88 304. 
Kupiškis

• Ieškome korepetitoriaus 
penktokei.  
Tel. 8 684 63 258. Rokiškis
• Ūkyje ieškomas 
traktoristas, kombainistas. 
Suteikiamas 
apgyvendinimas.  
Tel. 8 615 34 570. Rokiškis
• UAB Ramundas GM 
ieškomas elektrikas. 
Atlikti elektros įrengimų 
ir prietaisų montavimo, 
remonto ir priežiūros 
darbus medienos 
apdirbimo padalinyje. 
Būtinas elektriko 
pažymėjimas. Darbo vieta 
Dirbtuvių g. 13, Obeliai, 
Rokiškio raj.  
Tel. 861003980.  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• Skubiai reikalingi 
staliai - dailidės darbui 
prie medienos apdirbimo 
Švedijoje.  
Tel. 8 637 08 855. Rokiškis
• UAB Ramundas GM 
reikalingas (-a) padėklų 
surinkėjas (-a). Darbo 
vieta - Panemunėlio 
gelež. stotis, Rokiškio r. 

SIŪLO DARBĄ

Iš Rokiškio darbuotojai 
vežami įmonės transportu. 
Darbo laikas nuo 8:00 iki 
17:00 val. Papildomas tel. 
865620131.  
Tel. 8 610 03 980. Rokiškis
• Maisto prekių 
parduotuvėje reikalinga 
pardavėja Čedasų k. 
Minimali mėn. alga.  
Tel. 8 687 89 625. Rokiškis
• Skubiai reikalingi 2 
gamybos darbuotojai 
vištienos fabrike darbui 
Olandijoje, Vreden mieste. 
Tel. 8 637 08 855. Rokiškis

• Opel Astra visą arba 
dalimis. 2003 m., 2,2 l, 
dyzelis. Kaina 299 Eur.  
Tel. 8 629 45 390. Rokiškis
• Lada 2103. Nesiveda, 
kėbulas pavargęs. Kaina 
150 Eur. Tel. 8 628 93 099. 
Rokiškis
• Volkswagen Touran. 2006 
m., 1,9 l, TDI, 77 kW, TA 
iki 2023-12.  
Tel. 8 623 03 533. Rokiškis
• Opel Meriva. 2006 
m., 1,8 l, benzinas. 
Katalizatoriai vietoje. 
Kėbulas be rudžių. Viskas 
veikia kas priklauso.  
Automatas - robotas veikia 
gerai. Kaina 1950 Eur.  
Tel. 8 629 50 988. Rokiškis
• Opel Frontera. 1997 
m., 2,5 l, TDI. Rėmas, 
kėbulas be rūdžių. Detali 
informacija telefonu. Kaina 
derinama. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 618 05 923. Rokiškis
• Subaru Forester SG. 
2004 m., 2,5 l, 121 kW, TA 
neseniai praeita. Neseniai 
pakeistos visos naujos 
žvakės, žvaklaidžiai, 
priekiniai stabdžių 
diskai. Naujos padangos, 
pravažiuota daugiausia 200 
km. Kaina derinama. Kaina 
2000 Eur.  
Tel. 8 602 81 716. Rokiškis
• Tvarkingą ekonomišką 
patogų Toyota Yaris. 2001 
m., 1,3 l, 63 kW, TA iki 
2022-03. Pridedamos 
vasarinės padangos su 
ratlankiais. Kaina 1200 
Eur. 
Tel. 8 627 48 427. Rokiškis
• Golf Plus. 2009 m., 1,4 l, 
benzinas. Iš Vokietijos.  
Tel. 8 699 19 182. Rokiškis
• Opel Zafira. 2009 m., 1,9 
l, dyzelis. Iš Vokietijos.  
Tel. 8 699 19 182. Rokiškis
• Puikios būklės Opel 
Meriva. 2010 m., 1,4 
l, benzinas/dujos. Iš 
Prancūzijos.  
Tel. 8 699 19 182. Rokiškis
• Pilnai tvarkingą Chrysler 
Grand Voyager. 2008 m., 
2,8 l, automatas, dyzelis, 
juodos spalvos. 7 vietų, 
sėdynės susilanksto į 
dugną.  
Tel. 8 686 93 420. Rokiškis
• Opel Astra. 2005 m., 1,7 

TRANSPORTO PRIEMONĖS

l, dyzelis.  
Tel. 8 699 86 773. Rokiškis
• Geros būklės Volkswagen 
4 hečbekas. 2000 m., 1,9 
l, 66 kW, dyzelis, yra TA. 
Kaina 1150 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• VW Golf 2009 m., 1,9 l, 
77 kW. Rida 158083 km. 
Paruoštas eksploatacijai. 
Pakeista: pagrindinių diržų 
komplektas, tepalai, filtrai, 
aušinimo skystis. Sankaba 
ideali - su garantija. Naujas 
akumuliatorius. Kėbulas be 
korozijos 100 proc!. Kaina 
4100 Eur.  
Tel. 8 629 50 988. Rokiškis
• Audi A4. 2000 m., 1,9 l, 
85 kW,  yra TA. Daugiau 
informacijos telefonu. 
Kaina 1350 Eur.  
Tel. 8 615 43 316. Rokiškis

• Opel Frontera dalimis. 
Padangas su ratlankiais 
R16/245/70, 4 vnt.,  220 
Eur. Greičių dėžę, abu 
kardanus, galinį tiltą. Taip 
pat yra keturios durys. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 811 
33 413. Rokiškis
• Vairus. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• VW Golf 3 sėdynes. 
Nesutrintos, tik reikia 
išvalyti. Yra visos. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• VW Passat B4, B3 
sėdynes. Yra visos. 
Nesutrintos, reikia išvalyti. 
Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• VW T-4 sparną, radiatorių 
ir kitas dalis. Tel. 8 627 71 
703. Rokiškis
• Sumontuotas padangas 
R16 205/55. 4 vnt. Tinka 
Audi, VW. Likutis po 8 
mm. Kaina 100 Eur. Tel. 8 
672 99 407. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• VW Golf dalimis. 2000 
m., 1,9 l, TDI, 85 kW.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Audi A6 dalimis. 1999 
m., 2,5 l, TDI, 110 kW, 
universalas. Sidabrinės 
spalvos. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• Ratus. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 652 04 800. Rokiškis
• Kuro purkštuką tinkantį 
Opel - Antara, Chevrolet 
- Captiva, Cruze, Epica, 
Lacetti, Nubira. Kodas 
0445110270. Liko vienas 
restauruotas, naujas Bosch 
išpurškėjas. Analogai 
0445110269, 0986435153. 
Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• BMW ratlankius R17 
5/120 ET20 su vasarinėmis 
padangomis. Kaina 200 
Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Ratlankius R17 5/112 
ET45. Centras 66,6. Kaina 
120 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Volkswagen ratlankius 
R16 5/112. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Skardinius ratlankius 
R16 5/112 su padangomis 
195/65 R16 C M+S 
Sharan. Kaina 80 Eur. Tel. 
8 685 75 884. Rokiškis
• Volkswagen Passat B5+ 
dalimis. 2001 m., 2,5 l, 110 
kW. Juodos spalvos.  
Tel. 8 625 12 405. Rokiškis
• Ford Galaxy dalimis. 
2002 m., 1,9 l, dyzelis, 85 
kW.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Automobilių dalis: Passat 
B5, VW Passat B3, VW 
Golf 3, VW Golf 4, VW 
Sharan, Opel Zafira ir kitų 
automobilių dalis.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Kuro purkštuką tinkantį 
Hyundai - Santa Fe 2,0 

l, D, Kia - Sportage 2,0 
l, D. Kodas 0445110126. 
Restauruotas. Naujas 
išpurškėjas. Atitinka 
visus parametrus. 
Analogai: 0445110290, 
0445110729, 0986435174, 
F00TE0126X, 
F00TE0126Y, 
F00TE0126Z. Kaina 70 
Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Navigaciją.  
Tel. 8 622 75 014. Rokiškis
• Audi A6 C4 dalimis. 2,5 
l, TDI, 103 kW.  
Tel. 8 683 85 278. Utena
• Kuro purkštukus 
tinkančius Citroen-Jumper, 
Fiat-Ducato, Iveco-
CityClass, Daily, Peugeot-
Boxer, Renault Trucks-
Mascott. 2,8 l, D, 90-107 
kW. Kodas 0445120002. 
Yra 3 vnt., du restauruoti, 
pakeisti išpurškėjai. 
Kaina po 60 Eur. Vienas 
išplautas, patikrintas.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Lietus tvarkingus 
ratlankius R16 205/55 
su geromis žieminėmis 
padangomis. Tinka Peugot, 
Citroen, Fiat. Kaina 85 
Eur.  
Tel. 8 692 53 557. Rokiškis
• Opel Zafira galinį dangtį 
2001 - 2002 m.  
Tel. 8 605 80 900. Rokiškis
• Opel Astra dalimis. 2006 
m. Tel. 8 699 86 773. 
Rokiškis
• Ratlankius Audi R17 
5/112 ET37 7J centras 
66,6. Visi modeliai tinka, 
Audi 5Q. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Originalius Opel 
ratlankius R15. Tel. 8 682 
41 823. Rokiškis
• Dalimis BMW 320 110 
kW, BMW E46 .  
Tel. 8 627 41 833. Rokiškis

• Geros būklės gerai 
veikiantį televizorių Funai. 
Įstrižainė 81 cm. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 694 01 027. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Tvarkingą kultivarorių. 
2,20 m pločio su 
aketėlėmis. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis
• Tvarkingą plaktukinį 
mulčerį. 1,70 m pločio, 
yra kardanas. Kaina 1200 
Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis
• Trijų korpusų plūgą, 
200 Eur. Dviejų korpusų 
plūgą, 160 Eur. Trijų vagų 
vagotuvą, 250 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis
• Reduktorius. Darbiniam 
velenui DT ir MTZ 
traktoriams.  
Tel. 8 616 35 640. Rokiškis
• Priekabai ašį su ratais.  
Tel. 8 616 35 640. Rokiškis
• Akėčias. Tel. 8 616 35 
640. Rokiškis
• Tvarkingą traktoriaus 
T-40 priekabos 
prikabinimo komplektą.  
Tel. 8 616 35 640. Zarasai
• T-40 kuro siurblius. 2 vnt. 
Tel. 8 698 04 416. Rokiškis
• Savadarbio traktoriaus 
dokumentus. Naujos laidos 
numeris 2019 m.  
Tel. 8 698 04 416. Rokiškis

• Rokiškyje, netoli 
savivaldybės rastas 
galiojantis vairuotojo 
pažymėjimas.  
Tel. 8 604 99 028. Rokiškis

RASTA, PAMESTA
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Sausio 25-oji, 
antradienis, 

4 savaitė.
Iki Naujųjų liko 340 dienų.

Saulė teka 8.20 val., 
leidžiasi 16.42 val. 

Dienos ilgumas 8.22 val. 
Mėnulis (delčia).

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Viltenis, Žiedė, Povilas, Paulius
Rytoj:  Timotiejus, Titas, 

Rimantas, Eigilė, Justas, Paulė, 
Rimas 

Poryt: Anelė, Angelė, Jogundas, 
Jogundė, Natalis, Ilona

Šv. Pauliaus atsivertimas, 
Pusiaužiemis, Kirmėlinė

Vilniaus pagarsinimo diena 
(Vilniaus gimtadienis)

Lietuvos samariečių bendrijos 
diena

Dienos citata
Akis už akį, ir pasaulis 

netrukus pasidarys aklas. 
(Mahatma Gandis)

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1851 — gimė Petras Vileišis, 
Lietuvos visuomenės veikėjas, inži-
nierius, vertėjas, pirmojo lietuviško 
dienraščio „Vilniaus žinios“ leidėjas ir 
redaktorius. Mirė 1926 m.

1890 — gimė dailėtyrininkas ir 
grafikas Paulius Galaunė. Mirė 1988 
m.

1912 — gimė poetas, prozinin-
kas, vertėjas Albinas Žukauskas. Mirė 
1987 m.

1928 — gimė SSRS užsienio rei-
kalų ministras (1985—1990) ir Gruzi-
jos lyderis Eduard Shevardnadze.

Šiandien 
Lietuvos 
istorijoje

1851 — gimė Petras Vileišis, 
Lietuvos visuomenės veikėjas, inži-
nierius, vertėjas, pirmojo lietuviško 
dienraščio „Vilniaus žinios“ leidėjas 
ir redaktorius. Mirė 1926 m.

1890 — gimė dailėtyrininkas 
ir grafikas Paulius Galaunė. Mirė 
1988 m.

1912 — gimė poetas, prozi-
ninkas, vertėjas Albinas Žukauskas. 
Mirė 1987 m.

1932 — gimė poetė Gynė Di-
neikaitė.

1939 — įsigaliojo Lietuvos neu-
tralumo įstatymas (Seimo priimtas 
sausio 10 d.).

Post scriptum
Malonūs tik baigti darbai.

Karšti sumuštiniai keptuvėje su surimi lazdelių įdaru
INGREDIENTAI:
• 100 gramų surimi lazdelės
• 4 riekelės balta duona
• 50 gramų fermentinio sūrio
• 1 skiltelė česnako
• 1 šaukštas majonezo
• pagal poreikį sviesto
• pagal poreikį druskos
• pagal poreikį pipirų
• pagal poreikį česnakų laiškų
PARUOŠIMO BŪDAS:
1. Visas duonos riekeles tolygiai ap-
tepame sviestu.
2. Indelyje sumaišome griežinėliais 
pjaustytas surimi lazdeles, tarkuotą 
sūrį, smulkintą česnaką ir česnako 
laiškus, majonezą, druską ir pipirus.
3. Į keptuvę sviestu žemyn dedame 
dvi duonos riekeles, ant jų gausiai 
uždedame įdaro ir kepame ant sil-
pnesnės nei vidutinės kaitros apie 4 
minutes, kol duona gražiai apskrun-
da. Tuomet ant įdaro dedame liku-
sias duonos riekeles, sviestu į viršų. 
Atsargiai prilaikydami apverčiame 
sumuštinius, uždengiame keptuvę ir 
kepame dar kelias minutes.

PRO MEMORIA
Pandėlio seniūnija
SIGITA JURANIENĖ 1963-03-06 - 2022-01-20
Kaimiškoji seniūnija
RYTIS JAKUBONIS  1976-07-09 - 2022-01-19
Juodupės seniūnija
GENOVAITĖ MILAKNIENĖ 1941-01-14 - 2022-01-18

Obelių sen. dingo šuo. Truputi mažesnis už vilkšunį, geltonos 
spalvos, ant nugaros tamsesni taškai. Išskirtinis bruožas - 

neturi uodegos. Labai draugiškas, eina prie žmonių. 
Svarbi kiekviena informacija. Dosniai atsilyginsime

Tel. (8-624) 09422

G. Landsbergis: karas yra 
tikėtinas, sankcijos Rusijai privalo 
būti nepakeliamos

Užsienio reikalų 
ministras Gabrielius 
Landsbergis sako, kad 
Rusijai keliant karinę 
įtampą regione, „karas 
yra tikėtinas scenari-
jus“ bei ragina Euro-
pos Sąjungą (ES) imtis 
„nepakeliamų sankcijų“ 
siekiant atgrasyti Ru-
sijos karinius veiksmus 
Ukrainoje.

„Taip, mes įsitikinę, 
kad tikras karas yra tikė-
tinas scenarijus“, – Briu-
selyje žurnalistams pirma-
dienį sakė G. Landsbergis, 
atvykęs į ES užsienio rei-
kalų ministrų susitikimą, 
kuriame taip pat bus kal-
bamasi su JAV valstybės 
sekretoriumi Antony Blin-
kenu (Entoniu Blinkenu).

Anot jo, ministrai be 
kita ko aptars galimas 
sankcijas Maskvai.

„Laikausi pozicijos, 
kad sienos kirtimas jau 
yra raudonos linijos per-
žengimas. Turiu omenyje 
ir politinį sienos kirtimą, 
iš esmės, bandant kištis į 
kitos valstybės politinius 
reikalus“, – teigė jis, pa-
klaustas, ar turi omenyje 
ir pranešimus apie galimą 
valdžios perversmo Kije-
ve organizavimą.

„Manau, Kremlius, 
Rusija, nebūtinai patys 
žmonės, įvertino sankcijų 
galimybę. Ir mes turime iš 

tiesų laikytis savo žodžių, 
kai sakome, kad sankcijos 
bus nepakeliamos – jos ir 
turi būti nepakeliamos, ir 
tai vienintelis atgrasymo 
būdas. Jei jos bus pake-
liamos, tuomet tai nebėra 
atgrasymas“, – kalbėjo G. 
Landsbergis.

„Iš esmės, turime nu-
spręsti, ar norime atgra-
syti nuo karo. Jei  ne – 
tuomet turime imtis kitų 
priemonių, tuomet turime 
toliau siųsti amuniciją, 
reikmenis, kad jie galėtų 
gintis. Tai Baltijos šalys ir 
daro“, – tvirtino Lietuvos 
diplomatijos vadovas.

Paklaustas, kaip rea-
guoja į Berlyno pastaruoju 
metu siunčiamus nenuo-
seklius signalus dėl pozi-
cijos Rusijos, ginkluotės 
perdavimo Ukrainai at-
žvilgiu, G. Landsbergis 
akcentavo, kad Vokieti-
joje, kuri pastaruosius 16 
metų buvo „stabilumo ga-
rantas Europoje ir aplink 
Europą“, situacija yra su-
dėtinga dėl ką tik pradėju-
sios dirbti naujos Vyriau-
sybės.

Vis dėlto jis tvirtino 
tikintis, kad ši situacija 
„nėra ta, kurios jie patys 
norėjo“ ir ragino partne-
riams dėl Vokietijos būti 
kantriems.

„Tai, ką matome, šis 
Vokietijos bandomas 
megzti pokalbis, kaip re-

aguoti į dabartinę situaci-
ją – esu kantrus ir raginu 
būti kantriems“, – kalbėjo 
G. Landsbergis.

Rusijai sutelkus prie 
Ukrainos sienos daugiau 
kaip 100 tūkst. karių ir 
karinės technikos, Vakarai 
vis labiau nerimauja, kad 
Europoje gali kilti didelis 
karinis konfliktas. Be to, 
pastaruoju metu Rusijos 
kariuomenės pajėgos per-
metamos į ES kaimynystė-
je esančią Baltarusiją esą 
planuojamoms bendroms 
pratyboms.

Siekiant deeskaluoti 
situaciją penktadienį įvy-
ko A. Blinkeno ir Rusijos 
užsienio reikalų ministro 
Sergejaus Lavrovo susi-
tikimas, per kurį JAV pa-
žadėjo šią savaitę raštu 
atsakyti į Rusijos saugu-
mo reikalavimus. Rusiją 
reikalauja, kad NATO ne-
suteiktų narystės Ukrainai 
ir jokioms kitoms buvu-
sioms sovietinėms respu-
blikoms, be to, nedislo-
kuotų jose savo pajėgų bei 
ginkluotės.

Didėjant įtampai dėl 
Rusijos pajėgų telkimo, 
NATO sąjungininkai pir-
madienį paskelbė padi-
dintą pajėgų parengtį ir 
pasiuntė karinių laivų ir 
naikintuvų, kad sustiprin-
tų bloko rytinio sparno 
gynybą.

BNS inform.

Tarp Lietuvos ir Švedijos 
pradeda plaukioti DFDS keltas

Tarp Klaipėdos ir Šve-
dijos Karlshamno uostų 
pradėjo plaukioti naujas 
Danijos keltų operato-
riaus DFDS keltas „Aura 
Seaways“, pranešė ben-
drovė.

DFDS viceprezidento 
ir Baltijos regiono vadovo 
Anderso Refsgaardo teigi-
mu, „Aura Seaways“ yra 
pirmasis nuo 1982 metų 
keleivinio laivo sertifikatą 
turintis DFDS pastatytas 
keltas.

„DFDS Seaways“ vyk-
domasis direktorius Jonas 
Nazarovas teigė, kad nau-
jasis keltas yra didžiausias 
Baltijos jūroje ro-pax tipo 
laivas, galintis plukdyti 4,5 
kilometro ilgio automobilių 
eilę. 

Kelto kelionė iš laivų 
statyklos Kinijoje iki Klai-

pėdos truko 28 dienas, 
sausio 17-osios naktį jis 
prisišvartavo Klaipėdoje. 
Dar savaitę užtruko paruo-
šiamieji darbai ir Lietuvos 
bei Danijos jūrinių admi-
nistracijų inspekcija.

Keltas tarp Švedijos 
iš Lietuvos plaukios kas-
dien, kelionė truks 11 va-
landų.

DFDS visoje Europoje 
valdo virš 20 keltų marš-
rutų, devyniais iš jų gabe-
nami ir keleiviai. Per me-
tus kompanija perveža per 
5 mln. keleivių. Baltijos 
jūroje šiuo metu plaukioja 
8 DFDS keltai, aptarnau-
jantys keturis maršrutus: iš 
Klaipėdos į Kylį (Vokieti-
ja), Karlshamną (Švedija), 
Kiogę/Fredericiją (Danija) 
bei iš Paldiskio (Estija) į 
Kapelskarą (Švedija).

BNS inform.



Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Sausio 26 d. Naktį -8

Dieną -3
ŠV, 
1-5 m/s

Vėjuota

Sausio 27 d. Naktį -12
Dieną -5

P,
2-6 m/s

Sausio 28 d. Naktį -7
Dieną 0

PV,
4-9 m/s
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Izoliacija tampa privaloma tik turėjus 
kontaktą su sergančiuoju COVID-19 šeimoje

Nuo pirmadienio izo-
liacija tampa privaloma 
tik po kontakto su ser-
gančiuoju koronaviru-
su šeimoje, nebereikės 
izoliuotis turėjusiesiems 
didžiausios rizikos sąlytį 
darbe.

Kaip nurodo Sveika-
tos apsaugos ministeri-
ja (SAM), tokiu atveju 
izoliacija truks septynias 
dienas. Ji bus privaloma, 
nepaisant imunizacijos 
statuso – izoliuotis priva-
lės ir paskiepyti, ir persir-
gę žmonės.

Išimtis taikoma tik 90 
dienų laikotarpiu CO-
VID-19 liga persirgu-
siems asmenims, kuriems 
liga patvirtinta teigiamu 
PGR ar greitojo antigeno 
tyrimu, atliekamu labora-
torijoje.

Sąlytį su sergančiu na-
miškiu turėjusiems žmo-
nėms izoliacijos laikas 
skaičiuojamas nuo užsi-
krėtusiojo testo atlikimo 
dienos.

Sąlytį su kartu gyve-
nančiais sergančiaisiais 
turėję asmenys, raginami 
tai nurodyti pildydami 
Nacionalinio visuome-

nės sveikatos centro anketą 
(https://atvejis.nvsc.lt/).

Darbo vietoje sąlytį tu-
rėjusiems asmenims išlieka 
rekomendacija tris kartus 
atlikti savikontrolės tyrimą 
arba greitąjį antigeno testą: 
iš karto sužinojus apie turė-
tą kontaktą, po 48–72 valan-
dų ir dar po 48 valandų.

SAM taip pat nurodo, 
kad visiems sąlytį turėju-
siems asmenims, pasibaigus 
izoliacijos terminui ar tais 
atvejais, kai izoliacija ne-
taikoma, dar 10 dienų nuo 
paskutinės sąlyčio su ser-
gančiuoju dienos bendrau-

jant su kitais asmenimis 
privaloma dėvėti medici-
nines kaukes ar respirato-
rius be vožtuvo. 

Tokie asmenys netu-
ri dalyvauti renginiuose, 
masinio susibūrimo vieto-
se, rekomenduojama apri-
boti asmenų, su kuriais 
bendraujama, skaičių.

Ministerija pabrėžia, 
kad atskiri algoritmai 
galioja asmens sveikatos 
priežiūros, socialinės glo-
bos, ugdymo įstaigoms 
bei kritinių tarnybų dar-
buotojams.

BNS inform.

PSO: koronaviruso pandemija galimai 
žengia į baigiamąją fazę Europos regione

Atsiradus koronavi-
ruso omikron variantui 
COVID-19 pandemija 
perėjo į naują fazę ir gal-
būt artėja prie pabaigos 
Europoje, sekmadienį 
pranešė Pasaulio sveika-
tos organizacijos (PSO) 
Europos regiono direkto-
rius Hansas Kluge (Han-
sas Kliūgė).

„Tikėtina, kad šis re-
gionas juda link prie tam 
tikros pandemijos baigia-
mosios fazės“, – interviu 
naujienų agentūrai AFP 
sakė H. Kluge. Jis pridū-
rė, kad iki kovo mėnesio 
omikron varianto viruso 
infekcija gali paveikti apie 
60 proc. europiečių.

Kai šiuo metu Europą 
apėmęs omikron atmai-
nos plitimo pliūpsnis išsi-
kvėps, „kelias savaites ar 
mėnesius laikysis visuoti-
nis imunitetas – dėl vak-
cinų arba žmonėms įgijus 
atsparumą dėl infekcijos, 
taip pat mažėjant sezoni-
niam“ sergamumui, aiški-
no pareigūnas.

„Tikimės, kad bus ra-
mybės laikotarpis iki CO-
VID-19 galimai sugrįžtant 
arčiau šių metų galo, bet 
pandemija nebūtinai su-
grįš“, – pridūrė H. Kluge.

JAV vyriausiasis patarė-
jas pandemijos klausimais 
Anthony Fauci (Entonis 
Faučis) sekmadienį irgi 
reiškė panašų optimizmą.

Televizijos „ABC 
News“ jis sakė, kad kai 
kur Jungtinėse Valstijose 
registruojamų naujų CO-
VID-19 atvejų skaičiai 
mažėja „gana staigiai“, to-
dėl „reikalai atrodo gerai“.

Jis perspėjo per daug 
nenusiraminti, bet pažy-
mėjo, jog jeigu sergamu-
mas tokiose teritorijose 
kaip JAV šiaurės rytai 
toliau mažės, „tikiu, kad 
pradėsite matyti persilau-
žimą visoje šalyje“.

PSO Afrikos padalinys 
praeitą savaitę taip nurodė, 
kad sergamumas koronavi-
rusine infekcija šiame re-
gione sparčiai mažėja. Be 
to, registruojamų korona-

virusu užsikrėtusių žmo-
nių mirties atvejų skaičius 
pradėjo mažėti pirmąkart 
nuo omikron varianto pa-
skatintos ketvirtosios pan-
demijos bangos piko.

Tyrimai rodo, kad omi-
kron variantas užkrečia-
mesnis negu anksčiau 
plitusi delta atmaina, bet 
pasiskiepiję žmonės, už-
sikrėtę šiuo virusu, pa-
prastai perserga lengviau. 
Tai sustiprino viltis, kad 
COVID-19 iš pandemijos 
pradeda darytis lengviau 
suvaldoma sezonine liga, 
panašia į gripą.

Vis dėlto H. Kluge 
perspėjo, kad COVID-19 
perėjimą į endemijos fazę 
skelbti dar anksti.

„Daug kalbama apie en-
demiją, bet endemija reiš-
kia... kad įmanoma pro-
gnozuoti, kas nutiks. Šis 
virusas [mus] jau ne kartą 
yra nustebinęs, taigi, turi-
me būti labai atsargūs“, – 
pabrėžė PSO pareigūnas.

Omikron atmaina yra 
plačiai išplitusi, ir bet 
kada gali atsirasti naujų 
viruso variantų, perspėjo 
H. Kluge.

Pastangos sumažinti 
poveikį
Už Europos Sąjungos 

vidaus rinkas atsakingas 
Europos Komisijos narys 
Thierry Bretonas (Tjeri 
Bretonas), taip pat prižiū-
rintis vakcinų gamybą, se-
kmadienį sakė, kad esamas 
vakcinas bus įmanoma pri-
derinti prie naujų viruso 
variantų, jeigu jų atsirastų.

„Galėsime tapti at-
sparesni, įskaitant naujus 
variantus, – jis sakė Pran-
cūzijos televizijai LCI. 
– Būsime pasiruošę pride-
rinti vakcinas, ypač iRNR 
[technologijų], jeigu bus 
būtina jas pritaikyti prie 
virulentiškesnių variantų.“

PSO regionas apima 
53 šalis, įskaitant keletą 
Centrinės Azijos valsty-
bių. Sausio 18-osios duo-
menimis, šiame regione 
užsikrėtimo omikron va-
rianto virusu atvejai su-
darė 15 proc. visų naujų 

COVID-19 atvejų. Savai-
te anksčiau jie sudarė 6,3 
proc., nurodė agentūra.

Omikron atmaina dabar 
yra dominuojantis korona-
viruso variantas Europos 
Sąjungoje ir Europos eko-
nominėje erdvėje (EEE), 
kuriai priklauso Norvegi-
ja, Islandija ir Lichtenštei-
nas, praeitą savaitę prane-
šė ES sveikatos apsaugos 
agentūra ECDC.

Kadangi ši užkrato 
padermė Europoje labai 
sparčiai išplito, H. Kluge 
sakė, kad dėmesys turėtų 
būti sutelktas į pastangas 
„sumažinti sutrikdymą li-
goninėms, mokykloms ir 
ekonomikai, taip pat turė-
tų būti didžiulės pastangos 
apsaugoti pažeidžiamiau-
siems“, o ne stengiamasi 
stabdyti viruso plitimą.

Vis dėlto pareigūnas 
ragino žmones elgtis 
atsakingai.
„Jeigu nesveikuojate 

– pasilikite namuose, pa-
sidarykite testą. Jeigu jis 
teigiamas – izoliuokitės“, 
– kalbėjo jis.

H. Kluge sakė, kad Eu-
ropoje pirmiausiai turi būti 
stengiamasi stabilizuoti 
padėtį, nes regiono šalyse 
vakcinacijos lygis svyruo-
ja nuo 25 iki 95 proc.,  to-
dėl ligoninėms ir sveikatos 
apsaugos sistemai tenka 
nevienodas krūvis.

„Stabilizavimas reiškia, 
kad sveikatos apsaugos 
sistema nebėra perkrauta 
dėl COVID-19 ir kad ga-
lima toliau teikti pagrindi-
nes medicinos paslaugas, 
kurios, deja buvo smarkiai 
sutrikdytos vėžio, širdies 
ir kraujagyslių ligų bei 
įprastos imunizacijos atve-
ju“, – pabrėžė PSO parei-
gūnas.

Paklaustas, ar žmonės 
privalės skiepytis ketvir-
tąja vakcinos doze, kad 
būtų užbaigta pandemija, 
H. Kluge kalbėjo atsargiai.

„Žinome, kad po kie-
kvienos vakcinos injekci-
jos imunitetas šokteli“, – 
sakė jis.

BNS inform.

Slaptas premjero kabineto remontas 
su paveldosaugininkais suderintas tik 
atlikus darbus

Maždaug 200 tūkst. 
kainavęs slaptas 
premjero kabineto re-
montas su Kultūros 
paveldo departamen-
tu suderintas atbula 
tvarka – jau atlikus 
visus remonto darbus, 
skelbiama naujienų 
portalo „15min“ tyri-
me.

Kabineto atnaujinimo 
darbai valstybės saugo-
mu objektu paskelbta-
me pastate truko keturis 
mėnesius.

„Iš institucijų gauti 
oficialūs duomenys at-
skleidžia, kad projek-
tas su Kultūros paveldo 
departamentu (KPD) 

suderintas atbula tvarka – 
tik po to, kai buvo baigti 
visi kabineto remonto ir 
įrengimo darbai.“, – rašo-
ma pirmadienį paskelbta-
me tyrime.

Kaip skelbia „15min“, 
remonto ir baldų pirkimus 
organizavo ir visas išlai-
das apmokėjo tuometis 
Vadovybės apsaugos de-
partamentas.

Kadangi remonto dar-
bai, kaip ir kabineto bal-
dai, pirkti atliekant su 
žvalgybinio pobūdžio vei-
kla susijusius pirkimus, 
visa informacija apie juos 
yra įslaptinta.

2019 metų pabaigoje 
remontuoto Vyriausybės 
vadovo kabineto interjerą 

kūrė įmonė „Interjero 
pasaka“. Ji pardavė ir 
baldus.

Dizainerės „15min“ 
tikina, kad jų nesieja 
asmeninės pažintys su 
remonto darbus orga-
nizavusių institucijų 
atstovais. Tuo metu Vy-
riausybės kanceliarija 
nurodo, kad prieš pasi-
rinkdama kūrėjas iš tri-
jų pasiūlymus teikusių 
įmonių, atliko rinkos 
tyrimą.    

„Interjero pasaka“ di-
zainerės neturi kultūros 
paveldo apsaugos serti-
fikato, todėl kitos įmo-
nės architektui teko de-
rinti remonto projektą.

BNS inform.
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ANEKDOTAI

Sėdi du bičai kalėjime.
– Kiek metų gavai?
– Devynis ...
– Aaaa, tai ką padarei?
– Žmoną 

pasmaugiau... O tu kiek 
sėdėsi ?

– O aš tai penkiolika.
– Oho, tai ką tu 

padarei?
– Darbe langą 

atidariau.
– Negali būti, 

nepudrink smegenų, - kur 
tada tu dirbi?

– Povandeniniame 
laive.

***
Senelis gauna laišką 

nuo kareivio anūko su 
prisegta bomba.

– Labas seneli, man 
jau labai atsibodo 
kareivinėse, jei nuo to 
daikto nuimsi žiedą, 
mane išleis trijų dienų 
atostogų.

***
Karinė lekcija. 

Pulkininkas diktuoja 
(tuo pačiu rašydamas ant 
lentos):

– Naujas tankas: darbo 
režimas nuo +50 iki -50 
laipsnių pagal Celsijų...

Tuo metu suskamba 
skambutis į pertrauką. 
Pertraukos metu studentas 
prie „-50“ prirašo nulį. 
Po pertraukos įeina 
pulkininkas ir, žiūrėdamas į 
lentą, sako:

– Taigi, naujas tankas: 
darbo režimas nuo +50 
iki -500 laipsnių pagal 
Celsijų...

Studentas kelia ranką:
– Tamsta pulkininke, 

fizika nežino tokių žemų 
temperatūrų.

– Tankas slaptas, fizika 
gali ir nežinoti, - atsako 
pulkininkas.

***
Naujokų sveikatos 

tikrinimo komisija.
– Ar nori tarnauti 

kariuomenėje?

– Ne.
– Kiek bus trys kart 

septyni?
– Daug.
– Tinkamas.
***
Neseniai skelbta Rusijos 

karinė programa, kurios 
metu buvo bandoma sukurti 
bombas, turinčias dirbtinį 
intelektą, nutraukiama. 
Bandymų metu nei vienos 
bombos taip ir nepavyko 
išmesti iš lėktuvo.

***
Pekine ruošiamas 

Tarybų Sąjungos puolimo 
planas. Didysis vadas Mao 
Dze Dunas pasilenkęs prie 
žemėlapio kuria mūšio 
strategiją:

– Iš dešiniojo flango 
100 milijonų, iš kairiojo 
flango 100 milijonų, per 
vidurį 200 milijonų ir dar 
200 milijonų paliksime 
rezerve. Į mūšį mesime 
visus tankus.

– Ką, visus tris?

– Taip visus tris, o iš 
viršaus aviacija.

Čia atsistojo vienas 
generolas ir sako:

– Aviacijos nebus.
– Nebus? Kodėl?
– Lakūnas susirgo.
***
Skrenda du amerikiečių 

karo lakūnai virš Irako. 
Staiga vienas klausia:

– Džonai, kaip manai, 
kiek gali kainuoti raketa 
„Žemė-Oras“?

– Na, daug... Gal kokį 
milijoną dolerių.

– Taigi, Džonai, į mus 
skrenda milijonas dolerių.

***
Karininkas klausia 

eilinio:
– Kodėl batai nevalyti?
– O tai ne jūsų 

problemos.
– Ką!? Aš dar kartą 

tavęs klausiu. Kodėl batai 
nevalyti?

– Nėra batų tepalo.
– O tai ne mano 

problemos.
– Aš taip jums ir sakiau 

pirmą kartą.
***
Karininkas šneka 

apie karinės tarnybos 
privalumus:

– Ir, kai jūs atitarnausite, 
jums jau niekad neteks 
bijoti, kad vėl pakliūsite į 
kariuomenę!

***
– Ponas karininke, o ką 

daryti, jei aš užlipsiu ant 
minos?

– Standartinius 
veiksmus: pašokti 30 
metrų į viršų, o paskui 
išsisklaidyti po teritoriją!

***
Į karinę medicininę 

komisiją, pas okulistą stovi 
eilė vyrukų. Gydytojas 
visus tikrina:

– Šią eilutę matote?
– Taip.
– O šią?
– Taip.
– O trečią eilutę?
–  Ne.
– Gerai, būsit snaiperiu, 

sekantis!
Įeina kitas vyrukas. 

Gydytojas:
– Šią eilutę matote?
– Taip.
– O šią?
– Ne.
– Gerai, būsit jūreiviu, 

sekantis!
Įeina dar vienas vyrukas:
– Šią eilutę matote?
– Ne.
– Oho, koks gudrus! 

Eisit į žvalgybą, sekantis!
***
– Kareiviai, kai rašote 

laiškus namo, žinokite, kad 
turite saugoti valstybės 
paslaptis! O tai vienas 
čia parašė, kad važiuoja 
į Jugoslaviją, kitas – kad 
dirba ginklų sandėlyje prie 
Paluknių kaimo, trečias 
– kad dalinio vadas yra 
silpnaprotis.

***
Per artileristų paskaitą 

eilinis pakelia ranką:
– Ponas leitenante, 

leiskite paklausti?
– Klauskite, eilini!
– Patrankos sviedinio 

trajektorija primena 
parabolę, ar ne?

– Taip, eilini!
– Vadinasi, jeigu mes 

patranką paguldysime ant 
šono, tai galėsime šaudyti 
iš už kampo?

– Ne, eilini, pagal 
statutą draudžiama!

***
Kareivis prašosi 

išleidžiamas atostogų:
– Tamsta leitenante! 

Žmonai gimdyti laikas!
Leitenantas išleidžia 

jį savaitei. Kai kareivis 
grįžta, klausia:

– Na, tai kas gimė? 
Berniukas ar mergaitė?

– Nežinau tamsta! Po 9 
mėnesių bus aišku!

***
Eina generolas per 

dalinį. Mato - kažkoks 
leitenantas kareivį auklėja:

– Gult! Stot! Gult! Stot! 
Gult! Stot! ...

Generolas prieina prie 

leitenanto ir sako:
– Na kas čia per 

tvarka pas jus! Negalima 
gi taip žiauriai elgtis 
su kariais. Taigi galite 
kaip nors kultūringiau... 
Pavyzdžiui, liepkit 
kareiviui atnešti jums 
arbatos iš valgyklos. 
Kai atneš, paklauskit, 
kodėl šalta ir liepkit iš 
naujo atnešti. Kai atneš, 
paklauskit, kodėl be 
cukraus ir vėl liepkit iš 
naujo atnešti, o kai vėl 
atneš, tada paklauskit, 
kodėl stiklinėje, o ne 
puoduke, na ir taip 
toliau. Vat žiūrėkit!

Generolas sustabdo 
pro šalį bėgantį kareivį ir 
sako jam:

– Eilini, atnešk man 
arbatos!

– Taip, tamsta! Jums 
šaltos ar karštos?

– Karštos!
– Taip, tamsta! O su 

cukrumi, ar be?
– Su cukrumi!
– O puoduke ar 

stiklinėje?
– Eilini! Gult! Stot! 

Gult! Stot! Gult! Stot!
***
Kariniame 

komisariate:
– Aš negaliu eiti į 

kariuomenę!
– Kodėl?
– Dėl savo įsitikinimų!
– Dėl kokių dar savo 

įsitikinimų?
– Aš įsitikinęs, kad 

man nepatiks!
***
Lietus. Generolas, 

pažvelgęs pro langą, 
pastebi sargybinį, 
besislepiantį po skėčiu. 
Generolas liepia jį 
pakviesti. Kai tą atveda, 
generolas taria:

– Žinai, eilini, pirmą 
kartą matau kareivį, kuris 
bijotų lietaus...

– O aš ir nebijau, 
tamsta, – paprieštarauja 
kareivis, – aš turiu skėtį!

kapišonu. XXL dydis. 
Kaina 65 Eur. 
Tel. 8 695 74 290. 
Rokiškis
• Juodos spalvos odinius 
moteriškus sportinius 
batelius lenktu padu. 
Vokietija. Kaina 32 Eur. 
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis• Kareiviškus batus. Kaina 

30 Eur. Tel. 8 652 04 800. 
Rokiškis
• Moterišką juodos spalvos 
ilgą žieminę striukę su 

Tel. 8 601 50 996. Rokiškis
• Dovanoju 2 m. ožką. 
Tel. 8 674 67 338. Rokiškis
• Dovanoju baldus. Išsivežti 
patiems. Panevėžio g. 
Tel. 8 698 70 127. Rokiškis

DOVANOJA

DRABUŽIAI/AVALYNĖ

• Automobiliui kolonėles. 
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis

• Muzikinį centrą Vido. 
Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 614 35 197. Rokiškis
• Garso stiprintuvą Grundig. 
Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 693 04 817. Rokiškis
• Garso stiprintuvą JVS. 
Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 693 04 817. Rokiškis
• Garso stiprintuvą Marantz. 
Galima prijungti penkias 
kolonėles. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 693 04 817. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Dovanoju dvivietį 
miegamą fotelį. 

Didmeninė ir mažmeninė 
prekyba vaisiais, uogomis ir 
daržovėmis įmonėms. Mes 
parduodame puikios kokybės 
produkciją. Kaina 2 Eur. Tel. 
8 683 40 123. Vilnius
• Naminius kiaušinius. Kaina 
1,70 Eur. 
Tel. 8 670 06 514. Rokiškis

• Daržoves, vaisius 
dėžėmis, rinkiniais. Vaisiai 
internetu pigiau. Egzotiniai 
vaisiai, vaisių krepšeliai. 

MAISTO PRODUKTAI

magnetofonų ir kitas 
detales. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 687 16 351. Rokiškis
• Geros būklės nešiojamąjį 
kompiuterį Asus X 553. 
Kaina 140 Eur. 
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis

• Pigiai didelį kiekį 
elektronikos detalių, 
kompiuterių, video 

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Elektrines obliavimo 
stakles. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Elektrinį pjūklą. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 652 04 800. 
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA


