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UAB „ROKIŠKIO 
AUTOBUSŲ PARKAS”

UAB „Rokiškio autobusų parkas“ teritorijoje išnuomoja-
mos vietos automobilių stovėjimui. 

UAB Rokiškio autobusų parko autobusais gabenamos 
siuntos į daugumą Lietuvos miestų.

Autobusų nuomos paslaugos.
Išorinė reklama ant keleivinių transporto priemonių.

Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt
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Skandalas dėl vakcinos: mūsų rajone 
buvo sustabdytas skiepijimas

Rajono savivaldybė gavo 
įspėjimą, kad 660 dozių vak-
cinos nuo covid-19 gali būti 
netinkamos naudoti. Kol ši 
žinia pasiekė rajoną, galimai 
netinkama vakcina jau buvo 
paskiepyti 200 žmonių. Nau-
jausiais duomenimis, vakci-
na visgi pripažinta tinkama 
naudoti ir skiepijimas ja bus 
tęsiamas.

Nerimą keliantis 
pranešimas
Kiekviena vakcinos dozė 

reikalinga kaip oras. Jos 
trūksta, o didžiulė, 4680 vak-
cinų siunta  siunta galėjo būti 
pripažinta netinkama, nes 
įmonė, transportavusi šią vak-
ciną į Kauną ir Panevėžio res-
pub, nekokybiškai suteiktos 
paslaugos. Be vakcinos liko 
ne tik Rokiškio rajonas...

Žinią apie problemas dėl 
vakcinos „Rokiškio Sirenai“ 
patvirtino rajono meras Ra-
mūnas Godeliauskas. Jis pa-
sakojo, kad rajono medikai 
jau paskiepyti. O 660 vakci-
nos dozių buvo skirta rizikos 
grupių asmenims skiepyti. Per 
400 dozių buvo skirta Skemų 
socialinės paramos namams. 
Iki tol, kol kilo abejonių dėl 
vakcinos kokybių, jau buvo 
paskiepyta 200 žmonių. Kita 
dalis vakcinų siuntos turėjo 
būti skirta Rokiškio šv. apaš-
talo evangelisto Mato senelių 
globos namams, kitoms socia-
linėms įstaigoms. 

Kaip sakė meras, aišku tik 
tiek, kad temperatūrinis reži-
mas galimai buvo pažeistas 

vežant vakcinas į Panevėžio 
regioną. Taigi, į mūsų rajoną ji 
pateko jau galimai netinkama 
naudoti. Ar taip yra iš tikrųjų, 
buvo skubiai tiriama. Mat, pa-
aiškėjus kad visgi ji tinkama 
naudoti, vakciną reikia sunau-
doti per porą dienų. „Dabar 
neaišku, ką su ja daryti. Kaip 
bus rekomenduojama elgtis 
su jau paskiepytais žmonė-
mis“, – abejones išsakė meras. 
Laimei, gamintojo atstovai po 
Sveikatos apsaugos ministeri-
jos kreipimosi patvirtino, kad 
vakciną naudoti galima.

Žinias patvirtino
Tai, kad laikinai stabdomas 

skiepijimas vienos siuntos 
„BioNTech“ ir „Pfizer“ vakci-
na, nes galimai buvo pažeista 
šalčio grandinė transportavi-
mo metu, pranešė ir Sveikatos 
apsaugos ministerija.

„Sveikatos apsaugos minis-
terija (SAM) buvo informuo-
ta, kad sausio 12 dieną galimai 
buvo pažeista šalčio grandinė 
transportavimo metu, prista-
tant dviejų farmacijos kom-
panijų „BioNTech“ ir „Pfizer“ 
vakciną į koordinuojančius 
centrus: Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto Kauno 
klinikas ir Respublikinę Pane-
vėžio ligoninę“, – rašoma pra-
nešime. SAM teigia skubiai 
informavusi koordinatorius, 
kad laikinai sustabdytų skiepi-
jimą šios siuntos vakcina.

„Valstybinei vaistų kontro-
lės tarnybai (VVKT) pavesta 
iki trečiadienio vakaro ištirti, 
ar gabenimo metu įvykęs tem-

peratūrų svyravimas turėjo 
įtakos vakcinai. SAM duome-
nis perdavė „Pfizer“ atstovy-
bei Lietuvoje, kad gamintojas 
pateiktų išvadą, ar nustatyti 
svyravimai neturėjo įtakos 
vakcinos kokybei“, – infor-
muoja ministerija.

Minimoje siuntoje buvo 
4680 vakcinos nuo COVID-19 
ligos dozių: po 2340 vakcinos 
dozių Kauno ir Panevėžio re-
gionams.

Preliminariu „Pfizer“ at-
stovybės Lietuvoje vertinimu, 
temperatūros nuokrypis trans-
portavimo metu buvo leisti-
nose ribose ir poveikio vakci-
noms neturėjo.

SAM trečiadienio popietę 
gavo oficialų patvirtinimą iš 
„Pfizer“ atstovybės Lietuvoje, 
kad vakcinas galima naudoti. 
„Vadovaujantis gamintojo pa-
teiktais stabilumo tyrimų duo-
menimis, buvo nustatyta, kad 
minėtas transportavimo sąly-
gų temperatūrinis nuokrypis 
yra leistinose ribose.

Vežėjai – vegetarinių 
kukulių gamintojai
LRT žurnalistai išsiaiškino, 

kad vakcina galėjo būti lai-
koma 2 laipsniais aukštesnė-
je temperatūroje, ir tai įvyko 
„dėl žmogiškos klaidos“.

Apie tai, kokios vertės ši 
vakcina, suprantama: sudėtin-
gu laikotarpiu jos kiekis visų 
pirma reiškia išgelbėtą žmo-
nių gyvybę ar sveikatą. Taip 
pat, didėjant paskiepytųjų 
skaičiui (o imunitetą turintis 
žmogus ne tik neserga pats, 

bet ir neplatina viruso), mažė-
ja viruso plitimo populiacijoje 
galimybės. Taigi, kuo daugiau 
žmonių bus paskiepyta, tuo 
saugesnė bus pati visuomenė.
Nors gamyklos dirba visu pa-
jėgumu, vakcinos trūksta, ji 
centralizuotai skirstoma Eu-
ropos Sąjungos valstybėmis. 
Kaip galėjo nutikti, kad Lietu-
va rizikavo prarasti tokį kiekį 
vakcinos?

Atsakymas yra... viešieji 
pirkimai. Didelės reikšmės ir 
svarbos krovinio transporta-
vimas, kaip išsiaiškino LRT 
žurnalistai, buvo patikėtas... 
du darbuotojus turinčiai įmo-
nei, gaminusiai vegetarišką 
maistą. 462 tūkst. eurų vertės 
vakcinų gabenimo konkursą 
laimėjo „Sotus derlius“. Ku-
rios finansų ataskaitoje 2019 
m. pateikta 986 Eur. LRT žur-
nalistinio tyrimo metu nenu-
statyta, kad ši įmonė apskritai 
turėtų automobilį, ką jau kal-
bėti, kad pritaikytą vakcinų 
vežimui 75 laipsnių šalčio 
temperatūroje. Įmonė neturė-
jo ir konkurse reikalaujamos 
patirties. Bet ji pasiūlė net 70 
tūkst. žemesnę kainą, nei kiti 
konkurentai. Aišku, su tokiais 
„pajėgumais“ ji pati paslaugos 
teikti negali, todėl vakcinos 
gabenimo paslaugoms samdo-
si subrangovą, 7 darbuotojus 
turinčią įmonę „Radusa“. Jos 
darbuotojai ir padarė klaidą, 
kad vakcina buvo vežama 2 
laipsniais aukštesnėje, nei nu-
matyta, temperatūroje. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Vaizdo medžiagoje –
kvapą gniaužiančios gaudynės

Sekmadienio vakarą, 
apie vidurnaktį, Rokiškio 
rajono policijos pareigūnai 
aikštelėje pastebėjo auto-
mobilį Mercedes-Benz su 
uždengtais valstybiniais 
numeriais.

Pastebėjęs tarnybinį po-
licijos automobilį Merce-
des-Benz iš aikštelės pa-
sišalino. Pareigūnai vijosi 
automobilį su įjungtais švie-
sos ir garso signalais, tačiau 
jis tik padidino greitį.

Persekiojant bėglį, parei-
gūnai per automobilio gar-
siakalbį reikalavo sustoti, 
bet į žodinius perspėjimus jis 
nereagavo. Mercedes-Benz 
vingiavo po kelią išvažiuo-
damas į priešpriešinę eismo 
juostą, sukeldamas avarines 
situacijas. Pareigūnams ban-

dant aplenkti automobilį, jo 
vairuotojas staigiu manevru 
taranavo tarnybinį polici-
jos automobilį, o atsitrenkęs 
apsisuko ir nestojęs spruko 
toliau. Po ilgų gaudynių pa-
reigūnams pavyko sustabdyti 
Mercedes-Benz, tuomet vai-
ruotojas išlipęs iš automobi-
lio pasileido bėgti. Sulaikius 
jį paaiškėjo, kad tai policijai 
gerai žinomas panevėžietis, 
gim. 1993 m. Jam nustatytas 
1,42 prom. girtumas.

Vyras uždarytas į areštinę. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas 
dėl turto sugadinimo, taip pat 
administracinių nusižengimų 
teisena dėl transporto priemo-
nės vairavimo esant neblai-
viam. Gaudynių vaizdo įrašas 
– www.rokiskiosirena.lt.

Panevėžio apskrities 
policijos inform.

Prašoma visuomenės pagalbos
Sausio 9 d. apie 8 val. Topolių g., Rokiškyje eismo įvy-

kio metu buvo numuštas gatvės apšvietimo stulpas. Pagal 
turimą vaizdinę informaciją asmeniui, padariusiam eismo 
įvykį, padėjo pašaliniai žmonės.

Atstačius automobilį ant kelio, kaltininkas iš įvykio vietos 
pasišalino. Pirminiais duomeniminis eismo įvykį sukėlė tam-
siai mėlynos spalvos FORD Galaxy.

Asmenis, apie įvykį galinčius suteikti vertingos informaci-
jos, prašome paskambinti numeriu +370 696 53055.

Rajono policijos komisariato inform.

Covid-19 statistika rajone: ketvirtadalis užsikrečia šeiminiuose židiniuose
Iki sausio 14-osios nuo 

epidemijos pradžios kovą 
susirgo 1265 rajono gyven-
tojai. Per parą registruota 
12 naujų atvejų. Ypatin-
gai ryški tendencija: auga 
sveikstančiųjų dalis. Dabar 
sergančiųjų ir pasveikusių-
jų santykis yra 1:3, serga 
408 rajono gyventojai, pa-
sveiko – 802. Per parą co-
vid-19 nusinešė dar vieno 
žmogaus gyvybę, nuo epi-
demijos pradžios nuo šios 
ligos mirė 30 rajono gyven-
tojų. Padaugėjo ir mirusių 
nuo kitų ligų, bet užsikrė-
tusių ir covid-19. Dabar jų 
rajone yra 25.

Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro Rokiškio 
skyriaus vyriausioji specialis-
tė, laikinai vykdanti skyriaus 
vedėjo funkcijas, Daivutė Bu-
lovienė neslepia vilties: pas-
tarųjų dienų tendencijos yra 
labai neblogos. Tačiau ar jos 
ilgalaikės, dar sunku spręsti. 
Pašnekovės teigimu, turi pra-
eiti bent 14 dienų nuo mažėji-
mo pradžios, kad būtų galima 

Net keturios ugniagesių cisternos 
skubėjo gesinti gaisro

Net keturios ugniagesių 
cisternos nuskubėjo gesin-
ti gaisro Rokiškio rajone, 
Čedasų miestelyje.

Trečiadienį, sausio 13 
d., 12 val. 50 min., telefono 
numeriu 112 gautas praneši-
mas apie tai, kad Rokiškio 
rajone, Čedasų miestelyje, 
Vilties gatvėje atvira lieps-
na dega ūkinis pastatas.

Į įvykio vietą išsiųstos 

Rokiškio PGT pajėgos, in-
formacija apie įvykį per-
duota Panevėžio greitosios 
medicinos pagalbos stočiai.

Priešgaisrinės apskrities 
ir gelbėjimo departamento 
atstovė informavo, kad ūki-
nis pastatas – namų valdoje. 
Atvykus pirmosioms pajė-
goms, pastatas degė atvira 
liepsna. Pirminiais duome-
nimis, niekas nenukentėjo.

lrytas.lt inform.

Vairuotojas neblaivus, 
automobilis neregistruotas

Sausio 12 d., 18.56 val. Rokiškio r., Skuomantų k., ne-
blaivus (2,33 prom.) vyras (gim. 1965 m.) vairavo, nusta-
tyta tvarka neregistruotą, neapdraustą privalomuoju civili-
nės atsakomybės draudimu, automobilį „Audi“.

Panevėžio VPK inform.

Degė namas, dūmtraukis
Sausio 12 d., 17.14 val. gautas pranešimas, kad kelyje 

Obeliai-Lukštai, Lukštų k., Juodupės  sen., apvirtęs auto-
mobilis.

Sausio 12 d.,  21.36 val. gautas pranešimas, kad Rokiš-
kio g., Gediškių k., Obelių sen., dega namas.

Sausio 12 d., 23.06 val. gautas pranešimas, kad Pandėlio 
g., Rokiškio m., dega dūmtraukyje suodžiai.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inform.

įvertinti visus faktorius. 
Kitas svarbus klausimas, 

kokie faktoriai lėmė tokį ten-
dencijų kitimą? Griežtas ka-
rantinas, judėjimo kontrolė? 
Tuomet ar nebus rizikos, kad 
esant ilgalaikei situacijos ger-
ėjimo tendencijai, sumažinus 

kai kuriuos ribojimus, susir-
gimų kiekis vėl šoktels? Paš-
nekovė teigė, kad kol kas dar 
sunku prognozuoti. Tačiau yra 
tam tikrų priežasčių tikėtis ge-
rėsiančios situacijos. Pirmiau-
sia, tai – skiepai. Kadangi 
dar iki vakcinavimo pradžios 
nemažai medikų, ypač ben-
drosios praktikos slaugytojų 
bei jų padėjėjų ir Rokiškio 
psichiatrijos ligoninėje, ir ra-
jono ligoninėje pasveiko nuo 
covid-19, jiems kurį laiką 
skiepytis nereikės. Taip pat 
šia liga persirgo ir nemažai 
rizikos grupės žmonių: sene-
lių namų globotiniai, rajono 
ligoninės Slaugos skyriaus 
pacientai. Jiems turėjusios 
tekti vakcinos dozės bus skir-
tos kitiems medikams, rizikos 
grupių asmenims, todėl vakci-
nuotų arba dėl susirgimo imu-
nitetą covid-19 turinčių žmo-
nių skaičius rajone tolydžio 
didės. Kadangi mūsų rajonas 
nedidelis, o ligoninių, globos 
įstaigų kolektyvai gausūs, tai-
gi, imunitetą igis santykinai 
didelė rajono žmonių dalis. 
Ir tai, be abejo, stabdys ligos 

plitimą.  
Sausio 13-ąją buvo paskie-

pyti ir Nacionalinio visuome-
nės sveikatos centro darbuo-
tojai. Kaip tyčia, ta vakcina, 
dėl kurios tinkamumo kilusias 
abejones teko sklaidyti Svei-
katos apsaugos ministerijai 
ir gamintojams (straipsnyje 
aukščiau šis incidentas apra-
šytas išsamiau). 

Pašnekovė atkreipė dėme-
sį į labai svarbų faktorių: 25 
proc. užsikrėtimų – šeimi-
niuose židiniuose. Tai reiškia, 
kad sergantieji ir su jais kartu 
gyvenantys žmonės nepakan-
kamai laikosi saugos reikala-
vimų. D. Bulovienė akcentavo 
svarbiausią dalyką: sergan-
tysis namuose privalo dėvėti 
medicininę kaukę. Ir ne tie-
siog pasikabinti ją ant veido, 
bet žiūrėti, kad ji dengtų nosį 
ir burną, laiku ją keisti. Taip 
pat svarbu ir asmens higiena: 
paviršių, durų rankenų, sanita-
rinių mazgų reguliarus dezin-
fekavimas, nuolatinis rankų 
plovimas. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Sausio 13-oji. Po trisdešimties metų. Autentiškumo, savasties ir orumo paieškos

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
Sausio 13-oji. Pilėnų auka 

ar drąsios tautos pergalė? Pa-
siaukojimo didybė, ar laisvos 
valios triumfas prieš konvul-
sijose besitampantį režimą? 
Istorija pasakojama tuomet, 
kai nuo lemtingųjų įvykių už-
augo ištisa karta, nemačiusi 
draugovininko gatvėje, nenu-
tempta į kirpyklą, neišmesta iš 
universiteto ar darbo už „anti-
sovietines pažiūras“.

Vienokia Sausio 13-oji buvo 
mūsų tėvų kartai, kuriai teko 
ir šimtatūkstantinių Lietuvos 
persitvarkymo sąjūdžio mitin-
gų didybė, ir kova kilometri-
nėje eilėje prie Adolfo Šapokos 
„Lietuvos istorijos“ knygos, ir 
rūsti Černbylio drama ir Sau-
sio dienomis subrendusi skau-
di tiesa – tas laisvės nevertas, 
kas negina jos.

„Skaitykite laikmečio žen-
klus“, – viena mano mėgsta-
miausių šv. Jono Pauliaus II, 
tų įvykių amžininko (iš dalies 
ir katalizatoriaus) citatų. Sim-
boliška, kad šiemet, per labai 
trumpą pirmąją sausio deka-
dą susikaupė tiek įvykių, kurie 
yra arba ano laikmečio žen-
klai, arba jo tąsa, arba išmok-
tos (o kartais ir labai greitai 
bei patogiai pamirštos) pamo-
kos ir nebejuntamas skirtu-
mas tarp prigimtinių žmogaus 
ir, atleiskite, karpio prekybos 
centro akvariume teisių.

Viena vertus, tuo galime pa-
sidžiaugti. Užauginome ištisą 
kartą žmonių, kurie yra bent jau 
laisvesni už mus. Mus augino 
drąsos ir pareigos žmonėmis, 
atsakomybės žmonėmis. Tais, 
kurie augome nutylėjimų, bai-
mės, bet ir pasipriešinimo fone. 
Pykstama, kad mums sunku būti 
atvirais. Išties sunku, ypač, kai 
tu nuo trejų metukų mokomas 
apie ką kalbėti, apie ką patylė-
ti. Kai tai, ko mokyta sovieti-
nėje mokykloje, ir ko mokyta 
namuose – kardinaliai skirtin-
ga. Kai mokykloje apie tapimo 
spaliuku dieną pasakojama kaip 
apie didžiausią šventę, o grįžus 
namo su ta nelemta penkiakam-
pe žvaigždele, pamatai rūsčius 
namiškių veidus. Kai po ilgokos 
pertraukos 1987-aisiais į Rokiš-

kį atvykusiam vyskupui beri po 
kojomis gėlytes su savo klasio-
ke Renata vienoje poroje, bet 
apie tai niekados nekalbėjome 
mokykloje, nors Renata sėdėjo 
antrame suole, tiesiai man už 
nugaros. Nors 1987-aisiais man, 
kaip ir Renatai, tebuvo... aštuo-
neri. Mes aštuonerių jau žinojo-
me, apie ką reikia kalbėti, apie 
ką patylėti. Žinojo ir mūsų tėvai.

Ir dar visai neseniai, prieš 
ketverius metus, abu su vyru 
pajutome to žinojimo kainą. 
Kai rengiantis bažnytinei san-
tuokai prireikė Krikšto metrikų. 
Aš, kaip ir daugelis sovietmečio 
vaikų, nors gimiau Rokiškyje, 
čia gyveno mano šeima, buvau 
krikštyta toliau nuo visa matan-
čių akių. Panemunėlyje. Man 
pasisekė: bent Krikšto faktas 
buvo įrašytas bažnyčos metri-
kų knygoje. Būsimam vyrui 
„nuskilo“ mažiau: jo Krikšto 
įrašų beieškodamas tuometinis 
Juodupės klebonas ne tik išver-
tė visą bažnytinį archyvą, bet 
ir skambino senutėliam, dabar 
jau pas Viešpatį iškeliavusiam, 
dvasininkui Pranciškui Saba-
liauskui. Senelis kunigas jaunam 
savo kolegai pasakė: „Vaikeli, 
pusės Juodupės Krikšto metrikų 
nėra. Tas kraštas buvo raudonas 
raudonas“... Mums su vyru „nu-
skilo“ bent tiek, kad mes apskri-
tai buvome pakrikštyti. Ne taip, 
kaip vienos mokytojos dukra: 
krikštatėviai pavežiojo ją po Ro-
kiškio apylinkes, o paskui grįžę 
pasakė, kad vaikelį pakrikštijo. 
Jokių įrodymų: krikšto pažy-
mėjimų, nuotraukų gamtoje ir 
bažnyčioje nebuvo. Patyliukais, 
po pamaldų, patamsėliais pras-
mukdavo krikštatėviai su mažy-
liu, gal dar tėvai, ir... viskas. Tai 
dabar Krikštas suvokiamas kaip 
teminė šventė, su fotosesijomis, 
animatoriais, puota. Tais laikais 
sovietinė sistema jį suvokė kaip 
mažą „šviesaus socialistinio ry-
tojaus“ pralaimėjimą kovoje su 
„juodaskvernių religiniais prie-
tarais“. Su visomis iš to išplau-
kiančiomis pasekmėmis. Va tas 
knirkiantis penkių mėnesių ma-
žylis jau buvo žmogaus ir tota-
litarinės valstybės kovos laukas, 
trofėjus ir objektas.

Bet kaip lengvai ir paprastai 

mes tai pamiršome... Kai šian-
dien influenseriai, kurie ne tik 
neskaitė ir nesuprato Jungtinių 
tautų Visuotinės žmogaus teisių 
deklaracijos, ir bažnyčioje nesi-
lanko nuo žodžio „suvis“ (nes 
kaip gi kitaip jų nusišnekėjimuo-
se atsirado svaiguliai apie švęstą 
vandenį? Kurio, jei jie bent kaž-
kiek pasidomėję būtų, vietoje 
jau seniai stovi dezinfektanto 
buteliukas. Netgi aukodamas šv. 
Mišias kunigas rankas dažniau-
siai plauna ne vandeniu, o dezin-
fektantu. O vanduo ir ugnis 2020 
m. Didįjį šeštadienį apskritai ne-
buvo šventinami), neskiria pri-
gimtinės žmogaus teisės į sąži-
nės laisvę, nuo teisės apsilankyti 
spektalyje, nejučia suvokiame, 
kiek laisvuose žmonėse dar liko 
sovietizmo radioaktyvaus už-
krato. Ir kad visuomenė tebeturi 
būti budri, saugodama pamati-
nes žmogaus teises. Ne dėl mo-
čiučių, einančių į bažnyčią. Ne 
dėl influenserių, kurie ten neina 
(ir turi tam teisę), kritikuoja Baž-
nyčios sprendimus (irgi turi tam 
teisę), bet dėl savęs pačių. Nes 
prigimtinės žmogaus teisės yra 
aukščiau santvarkų, aukščiau 
pavienių žmonių pagrįstų ar ne-
pagrįstų nuomonių. Jos yra stul-
pai, ant kurių laikosi laisva, ori 
visuomenė. Ir nedemokratijos, 
nepagarbos žmogaus teisėms 
apraiškos, totalus nesupratimas, 
kas tos teisės yra, manymas, kad 
kažkokių, kad ir pačių kilniausių 
tikslų vediniems, galima jas pa-
žeisti, paminti prigimtinį žmo-
gaus orumą, jo apsisprendimo 
laisvę, laisvą valią, yra sprogs-
tamasis užtaisas. Nes kiekvienas 
iš dviejų baisiausių žmonijos to-
talitarinių režimų – nacizmas ir 
komunizmas – siūlė tik „pačius 
kilniausius“ (pagal tuometės 
visuomenės sugedimo laipsnį, 
žinoma) tikslus. Jiems lenkėsi 
ir mokslas, ir filosofija, jiems 
odes giedojo tuometė spauda 
ir kinas. Tie režimai irgi skelbė 
visuotinės pažangos kultą, kito-
kias pažiūras laikydami bevil-
tiškomis atgyvenomis. Ir jų – tų 
aukščiausių tikslų – vardan pa-
aukojo milijonus žmonių gyvy-
bių. O Visuotinė žmogaus teisių 
deklaracija, priimta 1948-aisiais, 
po visa naikinančios šių režimų 
sandūros, yra ne tik aukščiausią 
imperatyvią galią turintis teisės 
aktas, bet ir žmogaus vertybių 
sąvadas. Ir pagal jį turime tikrin-
ti ir vertinti ne tik komunistinę 
praeitį, bet ir šiandienos laisvos 
visuomenės tikrovę. Ir vis la-
biau populiarėjantys George Or-
vell kūriniai „Gyvulių ūkis“ bei 
„1984-ieji“ yra niūrus ženklas, 
kad tos temos vis dar aktualios 
laisvoje visuomenėje, gyve-
nančioje laikmetį, kuris kitados 
buvo apibūdintas kaip „istorijos 
pabaiga“.

Laisvėje užaugusi karta ne-
nori tikrinti. Ji nori „šventę 
švęsti“. Naudotis tų didingų 
dienų pergalės vaisiais. Žvaku-
tes languose suvokdama kaip 
duoklę tradicijoms, tradicinio 
gedėjimo apraiškas. Skiriasi ir 
suvokimas: vyresniesiems Sau-

sio 13-oji buvo antrieji Pilėnai. 
Šventa auka ateities kartų var-
dan. Kaip pokario Laisvės ko-
vos, liūdnos savo pasmerktumo 
tragizmu, ir šviesios viltimi, liu-
dijančios pasauliui, kad ne savo 
noru pasirinkome vergystės jun-
gą. Kad „realpolitik“ realijoms 
pasidavęs ir sandėrį su šėtonu 
sudaręs pasaulis, neapgynęs 
tiesos, mums skolingas laisvę. 
Kad tauta priešinosi. Iš pradžių 
ginklu. Paskui – žodžio ir sąži-
nės laisvės galia. Tų prigimtinių 
žmogaus teisių galia. Kuri virto 
neginkluotu pasipriešinimu. Ir to 
pasipriešinimo naštą garbingai, 
nuo pirmosios iki paskutinės 
okupacijos minutės, nešė vie-
nintelė organizacija – Lietuvos 
katalikų bažnyčia. Ji buvo drą-
sos ir sąžinės balsas ten, kur kiti 
arba buvo nutildyti, arba patys 
tylėjo, kurdami organizacinius 
ir asmeninius sandėrius su šėto-
nu. Ir mano rankose bekompro-
misės kovos už žmogaus teises 
liudijimas – maldaknygė, mo-
čiutės padovanota 1985-asiais. 
Puikiausias religijos ir žodžio 
laisvės derinys, istorinėje litera-
tūroje žinomas „samizdato“ arba 
„savilaidos“ vardu. Ir Lietuvos 
katalikų bažnyčios kronika, su-
kurta pagal Rusijos disidentų 
„Einamųjų įvykių kronikos“ 
pavyzdį, yra žmogaus teisių pa-
žeidimų Sovietų sąjungoje sąva-
das, turėjęs sprogstamąją galią 
laisvajame Vakarų pasaulyje, 
nemažai prisidėjusi prie to, kad 
Lotynų Amerikoje taip ir neį-
sigalėjo marksistiniai režimai. 
Ir šiandien Bažnyčios bei mūsų 
vyskupijos aktualija yra kunigo 
Alfonso Lipniūno, nacių įkalinto 
Štuthofo koncentracijos stovy-
kloje ir mirusio, beatifikacijos 
byla. Kai šiandien jauniems vi-
suomenės „entuziastams“ dar 
kils mintis kažką riboti ir drausti, 
vertėtų prisiminti ir jo pavyzdį. 
Juk ne už gražias akis jaunas 
dvasininkas atsidūrė koncentra-
cijos stovykloje. Jis buvo suim-
tas, nes ragino Lietuvos jaunimą 
nestoti į nacių kuriamą SS legi-
oną, nesusitepti rankų ir sielos 
šlykščia kolaboravimo nuodė-
me. Ir kai dabar kyla kažkam 
noras priekaištauti Bažnyčiai dėl 
pamaldų, dera prisiminti, kad ne 
iš savo namų rūsio A. Lipniūnas 
agitavo. Jis agitavo iš bažnyčios 
sakyklos. O taip, ir karo, ir epi-
demijų metu pamaldos vykdavo. 
Ir jos buvo ne tik žmonių susirin-
kimo vieta, bet ir vieta, kurioje 
buvo skleidžiama tiesa, prime-
namos bendražmogiškosios ver-
tybės. Todėl sąžinės laisvė tokia 
neparanki visiems, kurie nori re-
guliuoti kitų žmonių gyvenimą.

Su didžiausia pagarba šian-
dien turime nulenkti galvą ir 
prieš savo tikėjimo brolius: sta-
čiatikius, sentikius, judėjus. Jų 
dvasinių lyderių indėlis į tai, 
kad rusų, žydų kilmės žmonės 
taptų mūsų bendrapiliečiais, su 
meile ir pasitikėjimu priimtų 
laisvos Lietuvos idėją, buvo mil-
žiniškas. Kaip ir jų pasmerkimas 
tiems, kurie Sausio 13-ąją atsu-
ko okupantų ginklus prieš savo 

valstybės, visuomenės ir tautos 
žmones. Mūsų tikėjimo brolių, 
kiekvienos iš devynių valstybės 
pripažintų konfesijų atstovų, pa-
rama laisvei, lojalumas jaunai 
valstybei buvo didžiulis meilės, 
brandos, atsakomybės ženklas.

Sąžinės laisvė buvo pirmoji, 
kurią Atgimimo metais pavyko 
visiškai atkariauti. Tik po jos 
sekė kitos: žodžio, susirinkimų, 
politinių pažiūrų laisvės. Prisi-
minkite, kokia sensacija tapo 
Lietuvos persitvarkymo sąjū-
džio steigiamojo susirinkimo 
tiesioginė transliacija 1988 m. 
spalį, ir vos po dienos – kardino-
lo Vincento Sladkevičiaus prie 
uždarytų Katedros durų auko-
tos šv. Mišios. Tai buvo žmonių 
mąstymo perversmas. Tai, kas 
penkiasdešimt metų buvo kal-
bama patyliukais, išsiveržė tiesa.

Žmogaus orumas augo, kartu 
su jo teisių suvokimu. Tos teisės 
pražydo šimtatūkstantiniais Są-
jūdžio mitingais, Baltijos keliu. 
Laisve mums, jos vaikams, dai-
nuoti „Grįžtu namo, kol saulė 
dar nenusileido“, „Ko verkiam 
ir dejuojame, ko slapstomės pa-
kampėmis“. Teisę atsisakyti pio-
nieriaus kaklaraiščio (teisės atsi-
sakyti spaliuko žvaigždutės mes 
neturėjome). Vietoj „Elektrėnų 
žiburIAI“ be jokio pasmerkimo 
klausytis roko muzikos. Atgavo-
me savo istoriją, kaip tapatybės 
ir savasties ženklą.

Tos laisvės augino žmogaus 
ir piliečio drąsą, stuburą ir viena 
kitą pastiprindamos, paremda-
mos, palaikydamos. Kiekviena 
žmogaus teisė yra svarbi ir nepa-
mainoma dėl to, kad ji formuoja 
žmogaus orumą. Kaip kito žmo-
gaus orumo samprata, pažvelki-
me į laiko skalėje gana artimus 
įvykius: Černobylio katastrofą 
ir Sausio 13-ąją. Štai dabar ro-
domas serialas „Černobylis“, 
ganėtinai tiksliai vaizduojantis 
kovą su didžiule technogenine 
katastrofa, kaip visišką valdžios 
neveiksnumą ir nežmonišką vi-
suomenės pasiaukojimą. O ar 
kas nors pasivargina klausti, 
kaip atsirado tas pasiaukojimas? 
Tas „pasiaukojimasׅ“ – tai rau-
donas šaukimo lapelis, kuriam 
nebuvo galima nepaklusti. Li-
kvidatoriai į Černobylį vyko ne 
iš geros valios, ne iš patriotizmo. 
Ir tie sovietų kareiviukai, šiupe-
liais mėžę reaktoriaus gabalus 
ten, kur įstrigo, atleiskite, robo-
tas mėnuleigis, ant žmonijos ge-
rovės aukuro nesiaukojo patys. 
Jų net neklausė. Jų pasiaukoji-
mo pasirinkimo nebuvo. Davė 
šiupelį, ir eik. Todėl kiekvienam 
jaunam žmogui šiandien reikia 
būtinai pasižiūrėti šį serialą, kai 
kyla graudulys dėl to, kad negali 
nusipirkti savo pamėgto burge-
rio ar valdžia mieste nepristato 
pramogų pagal kiekvieno pa-
geidavimą. Tavo tėvų karta net 
pasirinkimo neturėjo: tu gimei 
tik dėl to, kad tavo tėtis, buvęs 
Sovietų sąjungos pilietis, yra tas, 
kuriam reaktoriaus ir šiupelio ar 
Afganistano loterijoje pavyko 
ištraukti laimingą bilietą.

Sausio 13-oji buvo kokybiš-

kai kitokia. Šimtatūkstantinės 
minios ginti televizijos bokšto 
ir parlamento atėjo pačios. Nie-
kieno nesuvarytos. Laisvi ir orūs 
žmonės stojo prieš tankus. Jų 
ginklai buvo dainos ir ta, nelem-
ta, dabar taip nepatogi, malda.

Pirmųjų mūsų karių savano-
rių priesaika tada, kai Vilniaus 
gatvėmis važinėjo tankai. Me-
dininkų tragedija. Vos po ke-
lių mėnesių, 1991 m. rugsėjo 
17-ąją Lietuva tapo Jungtinių 
tautų nare. Tai Lietuvos valsty-
bingumo pripažinimas de jure. 
Sunkios ir sudėtingos derybos 
dėl sovietinės kariuomenės išve-
dimo. Kai mūsų Laisvė tapo ne 
tik de jure, bet ir de facto.  Ir po 
to sekęs labai svarbus ženklas: 
1993 m. rugpjūčio 31-ąją Lietu-
vą paliko paskutinis sovietinės 
armijos karys, o rugsėjo 4-ąją 
Vilniaus oro uoste nusileido 
AlItalia lėktuvas, atskraidinęs 
popiežių Joną Paulių II. Vieną 
pirmųjų pasaulio lyderių, į mūsų 
šalį atvykusį vizito. Ir kaip jis 
pasveikino mūsų tautą, pabučia-
vęs Lietuvos žemę? „Lietuva – 
tyli liudininkė karštos meilės re-
ligijos laisvei, kuri, kaip ne kartą 
pabrėžiau, yra visų kitų žmo-
giškų ir visuomeninių laisvių 
pagrindas“, – kalbėjo popiežius. 
Ir jis buvo visiškai teisus: per 
penkiasdešimt metų okupacijos 
visuomenė nesugebėjo apginti 
ir išsaugoti ar atkovoti (bent jau 
dalinai) jokios kitos teisės ir lais-
vės, išskyrus (kad ir su išlygo-
mis), sąžinės laisvę. Mūsų, kaip 
ir kitos, tauta ir nacių, ir Sovietų 
sąjungos okupacijos sąlygomis 
neturėjo nė vienos „pažangaus“, 
nuo „religinių prietarų“ atsieto 
pasaulio sugeneruotos teisės: 
žodžio laisvės (prisiminkite so-
vietinę spaudą), susirinkimų 
laisvės, teisės reikšti politines 
pažiūras laisvės, laisvų rinkimų. 
Kodėl liko, kad ir nuolatos nai-
kinama, ta vienintelė nepatogi, 
neprogresyvi sąžinės laisvė?

Laisvas gyvenimas dova-
noja didžiulį gėrį. Gėrį, į kurį 
mus vedė ir Laisvės kovotojų 
auka, ir ilgi neginkluoto pa-
sipriešinimo dešimtmečiai, ir 
Sausio 13-osios gynėjų drąsa 
ir pilietiškumas. Laisvas gyve-
nimas, laisva visuomenė kartu 
dovanoja ir daugybę pagundų, 
iš laisvo ir sotaus gyvenimo, 
elementaraus neišmanymo, 
savo populiarumo, savęs įtvir-
tinimo tikslais, pasikasinėti 
po visuomenės, demokratijos 
pamatais. Laisvė reikalauja 
kasdienio savęs tobulinimo, 
išmanymo, pastangų. Suvokti 
ir atskirti svarbius dalykus nuo 
antraeilių, įgeidžius nuo pama-
tinių vertybių. Suvokti teisės 
kalbėti skirtumą nuo noro nu-
tildyti tuos, kurių nesupranti ar 
kurie tiesiog nepatinka. Suvokti 
skirtumą tarp prievartinio „pa-
siaukojimo“ ir laisvos valios. 
Ir branginti pamatines žmogaus 
teises, kaip esminę sąlygą tai 
valiai išreikšti. Būtent tai, o ne 
žvakutės languose, eilėraščiai 
ir koncertai, yra tikroji Sausio 
13-osios dvasia.
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Sausio 13-oji: atmintis ir pagarba be pompastikos ir „kalbančių galvų“

Nepriklausomybės aikštėje trispalvę iškėlė rajono meras Ramūnas 
Godeliauskas.

Puokštę ant Alvydo Matulkos kapo padėjo kariai seržantas Linas Subačius 
ir vyr. eilinė Vilma Lukštaraupytė.

Fotografijų ir piešinių paroda Juodupės kultūros centre.

Juodupės šauliai iškėlė savo vėliavą miestelio centre.Dekanas Eimantas Novikas pamoksle akcentavo, kad Dievas išlaisvina, 
grąžina žmogaus orumą.

Nuo Sausio 13-osios įvy-
kių praėjo trisdešimt metų. 
Ši diena paliko didžiulį pėd-
saką amžininkų atmintyje ir 
širdyje, apie ją pasakojama 
tiems, kurie gimė laisvoje 
Lietuvoje, kaip apie tautos 
drąsos, ryžto, pasiaukoji-
mo pavyzdį. Ši Sausio 13-
oji kitokia: be ilgų kalbų ir 
prisiminimų prie paminklų, 
o minėjimai persikėlė į vir-
tualią edrvę.

Nebeliko tradicinio 
bėgimo
Šiemet nutrūko graži tra-

dicija rokiškėnams vykti į 
bėgimą „Gyvybės ir mirties 
keliu“ Vilniuje – nuo Anta-
kalnio kapinių, kur palaidoti 
dauguma žuvusiųjų Sausio 
13-ąją, iki Televizijos bokš-
to. „Gyvybės ir mirties keliu“ 
kasmet bėgdavo dešimtys 
rokiškėnų: kariai savanoriai, 
šauliai, moksleiviai, bėgimo 
entuziastai. Šis bėgimas kas-
met vis populiarėjo, mušda-
mas rekordus.

Šiemet bėgimas, kaip ir 
daugelis renginių, persikraus-
tė į virtualią erdvę: vyksta 
9-17 d., rekomenduojamas 
bėgimo trasos ilgis – 9 km.  
Duomenis apie jį galima iš-
siųsti specialia programa. 

Žvakutės languose
Tradiciškai žuvusiųjų at-

minimas Sausio 13-ąją pa-
gerbiamas uždegant žvakutes 

įmonių, įstaigų languose. To-
dėl trečiadienio rytą daugelio 
jų langai buvo neįprastai pri-
temdyti, kad geriau matytųsi 
atminimo ženklai. Žvakutes 
žuvusiųjų už laisvę atmini-
mo vardan savo namų, butų 
languose įžiebė ir nemažai 
rokiškėnų. 

Visi atminimo renginiai, 
žinoma, išskyrus gėlių padė-
jimą ant žuvusiojo už Lietu-
vos laisvę Alvydo Matulkos 
kapo, vyko virtualiai, socia-
linių tinklų erdvėse. Dauge-
lis kultūros, švietimo įstaigų 
rengė ir parodas, kurias de-
monstravo pastatų languose.

Pagerbė atminimą
Pirmieji žuvusiojo už lais-

vę A. Matulkos atminimą pa-
gerbė Krašto apsaugos sava-
norių pajėgų Vyčio apygardos 
5-osios rinktinės 506-osios 
pėstininkų kuopos kariai sa-
vanoriai bei Lietuvos kariuo-
menės Panevėžio regioninio 
Karo prievolės ir komplek-
tavimo skyriaus Rokiškio 
poskyrio kariai. Ankstų rytą 
į Kalneliškių kapines jie at-
vyko ne tik su gėlėmis, bet ir 
su šepečiais. Nors „Rokiškio 
komunalininko“, prižiūrin-
čio šias kapines, darbuotojai 
įdėjo daug pastangų, kad nu-
valytų ir takus, vedančius A. 
Matulkos kapo link, ir patį 
kapą, tačiau nuolatinis snygis 
atnešė savų korekcijų. Nuva-

lę sniegą kariai padėjo gėles, 
uždegė žvakutę, atidavė pa-
garbą.

O 9 val. melstis už žu-
vusiuosius pakvietė Rokiš-
kio šv. apaštalo evangelisto 
Mato bažnyčios varpas. Kaip 
ir kiti renginiai, šv. Mišios, 
kurias aukojo dekanas E. 
Novikas, buvo neviešos: jas 
tiesiogiai transliavo „Rokiš-
kio Sirena“.

Savo pamoksle dekanatas 
akcentavo, kad anų dienų 
šviesoje kreipinys „Broliai 
ir seserys“ yra labai svar-
bus, pilnas turinio ir pras-
mės.Jis pabrėžė, kad Dievas 
veikdamas žmonėse grąžina 
žmogaus orumą, išlaisvina, 
kas buvo įsprausta į tam ti-
krus rėmus. „Ir šiandien mes 
mąstom apie garbę ir orumą 
kiekvieno žmogaus, kuris 
nori gyventi, būti laisvas. Ir 
popiežius Pranciškus, viešė-
damas Lietuvoje, ragino ne-
užmiršti savo istorijos, savo 
patirties“, – sakė dekanas. 
Jis kalbėjo, kad nereikia tik 
sustoti ties asmeniniais liudi-
jimais, bet ieškoti juose pras-
mės, kelrodžio. „Te Viešpats 
uždega mūsų žibintus, kad 
jie išsklaidytų tamsą“, – lin-
kėjo dekanas E. Novikas. 
Jis pabrėžė, kad mirtis nėra 
pabaiga, kad Viešpats nuga-
li tamsybės valdžią. Jis su-
teikia ir žmogui, ir istorijai 
jėgų.

Dekanas akcentavo, kad 
Sausio 13-oji – ne išrinktųjų, 
o visos tautos šventė, tai vi-
sos tautos pergalė.

Šv. Mišias už žuvusiuo-

Kaip ir kasmet, Tarptautinė komisija nacių ir sovieti-
nio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti 
ir šiais metais kvietė Lietuvos švietimo įstaigas paminėti 
prieš 30 metų pasiektą pilietinę pergalę prieš agresorių ir 
prisijungti prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes 
liudija“.

Rokiškio Senamiesčio progimnazijos 1b klasės mo-
kiniai taip pat prisijungė prie šios iniciatyvos. Mokiniai 
dalyvavo Rokiškio rajono mokinių virtualioje piešinių 
parodoje - konkurse „Švenčiame laisvę“, žiūrėjo filmą, 
skirtą sausio 13 d. paminėti, o mokytoja Kristina Braželie-
nė sausio 13 dienos rytą  8 valandą savo klasės languose 
uždegė iniciatyvos simbolį – žvakes, kurios simbolizuoja 
gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę. Kadangi 
pamokos vyksta ne klasėse, o nuotoliniu būdu,  mokiniai 
šį kartą žvakeles uždegė savo namuose.

Rokiškio Senamiesčio progimnazijos inform.

sius Sausio 13-ąją aukojo 
ir Pandėlio klebonas, Pane-
munio ir Skapiškio parapijų 
administratorius Albertas 
Kasperavičius.

Po šv. Mišių – virtualus 
minėjimas Nepriklauso-
mybės aikštėje. Jame – tik 
vienas dalyvis: rajono me-
ras Ramūnas Godeliauskas. 
Trumputėje, lakoniškoje ce-
remonijoje, skambant „Tau-
tiškai giesmei“ jis pakėlė 
trispalvę, o trumpoje kalboje 
akcentavo ne tik anų dienų 
didybę, bet ir jų pamokas 
šiandienos kasdienybėje. 

Juodupėje – 
jautrus pasakojimas
Sausio 13-ajai atminti Juo-

dupės kultūros centro languo-
se sukurta paroda, pasako-
janti apie šią dieną laikraščių 
iškarpomis, nuotraukomis, 
piešiniais.

Pagerbdami žuvusiuosius, 
Juodupės šauliai iškėlė vėlia-
vą. O miestelio centre uždegti 
laužai – tų dienų simbolis.

Vaizdo siužete savo prisi-
minimus pasakojo Juodupės 
gimnazijos mokytoja Daiva 
Kavaliauskienė. Jos prisimi-
nimuose: tų dienų žmonių 
mintys, jausmai. O šios gim-
nazijos mokinė Elzė Bruverė 
sukūrė vaizdo montažą.

Juoduopės šauliai iškėlė 
vėliavą, uždegė laužus mies-
telio parke, primindami tų 
dienų ryškiausius akcentus. 
Juos įamžinti padėjo „Rokiš-
kio Sirenos“ komanda.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Ugniagesiai prašo gyventojų 
pasirūpinti kaimynų saugumu

Dėl pastaruoju metu 
daugėjančių skaudžių žū-
čių gaisruose Priešgaisri-
nės apsaugos ir gelbėjimo 
departamentas kreipiasi 
į gyventojus ir  prašo jų 
pasirūpinti ne tik savo, 
bet ir kaimynų saugumu. 
Nes tik saugiai elgdamiesi 
ir skatindami taip elgtis  
kaimynus, galime išvengti 
daugelio nelaimių.

Ypatingą dėmesį ugnia-
gesiai prašo atkreipti į vieni-
šus garbingo amžiaus, turin-
čius negalią ar  sergančius 
kaimynus, kuriems gali būti 
reikalinga pagalba. 

„Šiemet gaisruose  jau 
žuvo keturi gyventojai. 
Deja, artėjantys šalti orai 
ugniagesiams kelia itin di-
delį nerimą, nes pradėjus 
intensyviau kūrenti krosnis, 
taip pat didėja ir žūčių rizi-
ka gaisruose. Vien praėjusią 
žiemą juose žuvo 35 gyven-
tojai, o per visus metus  per-
nai netekome   95 gyventojų, 
- sako Priešgaisrinės apsau-
gos ir gelbėjimo departa-
mento Valstybinės priežiū-

ros valdybos viršininkas Jūris 
Targonskas. – Pandemijos 
metu negalėdami lankyti būs-
tų, prašome, kad kaimynai 
pasidomėtų šalia gyvenančių 
saugumu, o sužinoję ar ma-
tydami galimą gaisro pavojų, 
praneštų apie tai  teritorinei 
priešgaisrinei  gelbėjimo tar-
nybai.“ 

Dažniausiai gaisruose žūs-
ta vyrai, gyvenantys kaime. 
Žūstančiųjų amžiaus vidurkis 
– per 60 metų. Dažniausiai  
ugnis gyvybes pasiglemžia 
antradieniais ir trečiadieniais, 
mėnesio viduryje. Dažniau 
žūstama dienos metu – nuo 8 
val. iki 22 val.  

Ugniagesiai gelbėtojai 

primena, kad nuo skaudžių 
pasekmių, kilus gaisrui,  gali 
išgelbėti namuose turimas 
dūmų detektorius. 

Jeigu yra  gaisro rizika, 
prašoma gyventojų apie to-
kius kaimynus informuo-
ti   teritorinę priešgaisrinę 
gelbėjimo valdybą (PGV) 
telefonais: tel. 8 707 69667 
(Panevėžio PGV) arba Prieš-
gaisrinės apsaugos ir gelbėji-
mo departamento telefonu 8 
5 271 6880.

Priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo 

departamento
Rokiškio priešgaisrinės

gelbėjimo tarnybos 
inform.

Statistika: pernai mirė 13 proc. daugiau 
žmonių nei 2019 metais

Praėjusiais metais Lietu-
voje mirė 13 proc. daugiau 
žmonių negu 2019 metais, 
pranešė Statistikos depar-
tamentas.

„2020 metais mirė 43,4 
tūkst. žmonių, tai 5,1 tūkst. 
(13,3 proc.) daugiau negu 
2019 metais. Mirusių žmonių 
skaičius, tenkantis 1 tūkst. 
gyventojų, padidėjo nuo 13,7 
(2019 metais) iki 15,5 (2020 
metais)“, – rašoma praneši-
me.

„Tai didžiausias mirusiųjų 
padidėjimas per metus nuo 
1990 metų“, – spaudos kon-
ferencijoje sakė Statistikos 
departamento generalinio di-
rektoriaus pavaduotoja Inga 
Masiulaiytė-Šukevič.

Pasak jos, per mėnesį vi-
dutiniškai miršta per 3,6 
tūkst. žmonių. Pernai lapkritį 
ir gruodį fiksuoti ženklūs mir-
tingumo šoktelėjimai, o gruo-
dį jis buvo vienas didžiausių 
– 5,8 tūkst. Lapkritį jis buvo 
kiek mažesnis – 4,3 tūkst.

„Gruodį buvo fiksuotas 
vienas iš didžiausių mirtingu-
mo šuolių“, – sakė I. Masiu-
laitytė-Šukevič.

Ši statistika, pasak jos, 
verčia sunerimti.

„Mirusiųjų skaičius tikrai 
kelia nerimo, kad padidėjo 
13 procentų. Tai tikrai kelia 
susirūpinimą, matyt, prie-
žastys yra ir nepakankamas 
aprūpinimas žmonių svei-
katos priemonėmis ir negali 
pasiekti tam tikrų gydytojų 
paslaugų“, – sakė Statistikos 
departamento atstovė.

Be to, pasak jos, pernai taip 
pat gimė mažiausiai kūdikių 
per trisdešimtmetį: gimė 24,5 
tūkst. Tai 11 proc. mažiau nei 
2019 metais. Daugiausiai kū-

dikių gimė liepos ir rugpjūčio 
mėnesiais – po 10 proc. nuo 
visų gimusiųjų. Vasario, kovo 
ir gruodžio mėnesiais gimė 
mažiausiai kūdikių.

„Gimusiųjų skaičiaus ma-
žėjimas irgi kelia nerimą, nes 
prieš tai buvo ekonomiškai 
stabilesnė situacija, aišku, 
pandemija įnešė savo, maty-
sime ateinančiais mėnesiais 
ir kitais metais, koks karan-
tino poveikis gimstamumui“, 
– kalbėjo I. Masiulaitytė-Šu-
kevič.

„Bendra situacija nėra la-
bai džiuginanti“, – pridūrė ji.

Vytauto Didžiojo univer-
siteto Demografinių tyrimų 
centro vadovas Domantas Ja-
silionis pastebėjo, jog pande-
mija „įnešė korekciją“ į visus 
demografinius procesus.

„2020 metais stebėjome 
rekordiškai mažą gimusių-
jų skaičių. Tai yra susiję su 
daugeliu dalykų, žinoma, ir 
pandemija, bet karantinas 
gali turėti pasekmių tiek į 
vieną, tiek į kitą pusę. Mes 
galutinai, matyt, pamatysime 
po keleto mėnesių. Bet vis 
dėlto ekonominės pandemi-
jos pasekmės kelerių metų 
perspektyvoje gimstamumui 
greičiausiai turės neigiamų 
pasekmių“, – sakė jis.

„Tai signalizuoja ir nukritę 
santuokų rodikliai taip pat“, – 
pridūrė ekspertas.

Pernai buvo įregistruota 
15,2 tūkst. santuokų ir 7,4 
tūkst. ištuokų. Santuokų skai-
čius, palyginti su 2019 me-
tais, sumažėjo 4,3 tūkst. (22,1 
proc.), ištuokų – 1,3 tūkst. 
(14,9 proc.).

Šimtui santuokų tenkančių 
ištuokų skaičius padidėjo nuo 
44,5 buvusių 2019 metais iki 
48,9 pernai.

D. Jasilionio teigimu, nors 
migracijos procesai gali kaž-
kiek koreguoti demografi-
nius rodiklius, būtent menkas 
gimstamumas turi didžiausią 
vaidmenį ir esama situacija 
rodo prastėsiančią demografi-
nę situaciją ateityje.

„Jeigu mes žiūrėsime il-
gesnę perspektyvą, gyven-
tojų skaičių, tame tarpe ir 
darbingo amžiaus gyventojų 
skaičių, iš esmės programuo-
ja gimusiųjų kartos ir nepa-
lanki, deja, per pastaruosius 
dešimtmečius susiformavusi 
amžiaus struktūra, kuri le-
mia tuos mažesnius darbin-
go, jauno ypač amžiaus gy-
ventojų skaičius, kuris toliau 
mažės ateityje“, – kalbėjo 
ekspertas.

Kalbėdamas apie mirtis, 
D. Jasilionis pastebėjo, kad 
2019 metais vidutinė tikėtina 
vyrų gyvenimo trukmė siekė 
71-erius metus ir, lyginant su 
2007 metais, išaugo septyne-
riais metais.

„Žinoma, pandemija bru-
taliai pakeitė tą situaciją. Mes 
turėsime tris, keturis arba 
penkis tūkstančius tiesiogiai, 
kai mes turime COVID-19 di-
agnozes, ir netiesiogiai susi-
jusių papildomų, perteklinių 
mirčių, lyginant su praėjusių 
metų vidutiniais skaičiais“, – 
kalbėjo jis.

Pasak eksperto, tai yra 
patikimas pandemijos po-
veikio rodiklis, nes oficialus 
COVID-19 mirčių skaičius 
priklauso nuo diagnostikos, 
testavimo apimčių ir kitų 
veiksnių.

Jis atkreipė dėmesį, kad 
mirtingumas Lietuvoje ir taip 
yra aukštesnis nei Vakarų ša-
lyse.

BNS inform.

Nors gaisrų skaičius pernai mažiausias 
per 17 metų, žuvusiųjų juose gerokai daugiau

Priešgaisrinės apsaugos 
ir gelbėjimo departamento 
duomenimis, 2020 m. Lie-
tuvoje kilo 8846 gaisrai. 
Palyginti su 2019 m., kai 
kilo 11507 gaisrai, jų skai-
čius sumažėjo 23,1 proc. 
Tai mažiausias gaisrų skai-
čius per 17 metų.

Pernai gaisruose žuvo 
95 žmonės (2019 m. – 70), 
iš jų 2 vaikai, o 142 gyven-
tojai (164) patyrė traumų. 
Palyginti su 2019 m., gais-
ruose žuvo 25 gyventojais, 
arba 35,7 proc., daugiau. 
Remiantis 2015-2019 metų 
gaisrų statistikos duome-
nimis, per metus gaisruose 
vidutiniškai žūsta 97 gyven-
tojai, t. y. 2020 m. gaisruose 
žuvo 2 gyventojais, arba 2,1 
proc., mažiau.

Gaisrų statistika liudi-

ja, kad kaimiškose vietovė-
se gaisruose žūsta daugiau 
žmonių nei miestuose. 5-erių 
metų miesteliuose ir kaimo 
vietovėse gaisruose žuvusių 
žmonių vidurkis – 58 gyven-

tojai, t. y. 1,5 karto daugiau 
nei miestuose. 

Priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo 

departamento
inform.

Muziejaus eksponatai – solidžiuose kataloguose
Muziejų pasiekė Lietuvos moks-

lų akademijos Vrublevskių bibliote-
kos leidinys „Andriaus Sniadeckio 
portretai“. Leidinys skiriamas seno-
jo Vilniaus universiteto profesoriui 
A. Sniadeskiui (1768–1838), žymiam 
chemikui, biologui ir gydytojui atmin-
ti. Jis garsėjo kaip chemijos mokymo 
novatorius, pažangių žinių skleidėjas, 
gerbiamas ir populiarus Vilniaus gy-
dytojas.

Kataloge publikuojami Lietuvos mu-
ziejuose ir bibliotekose saugomi A. Snia-
deckio portretai, tarp jų – ir Rokiškio kraš-
to muziejuje saugomas Jono Ostrovskio 
sukurtas bronzinis profesoriaus biustas.

Kuo gi siejamas A. Sniadeckis su Ro-
kiškiu? Grafas Konstantinas Tyzenhauzas 
studijavo Vilniaus universitete, o jo sesuo 
Sofija buvo A. Sniadeckio vaikų krikšta-
motė.

Kas pagalvojote, kad būtų įdomu šią 
knygą pavartyti – kreipkitės į muziejaus 
biblioteką. Mes visada Jūsų laukiame!

Rokiškio krašto muziejaus
inform.

Įteisino didesnes vaistų kompensacijas nepasiturintiems
Nuo kovo 1-osios valstybė 

kiek daugiau kompensuos 
už vaistus ir jų priemokas 
nepasiturintiems neįgalie-
siems ir pensininkams.

Seimas ketvirtadienį pri-
ėmė tokias Sveikatos drau-
dimo įstatymo  pataisas, ku-
rias siūlė prezidentas Gitanas 
Nausėda. Už balsavo 120 Sei-
mo narių, susilaikė vienas. 

Pajamų rodiklis, pagal 
kurį padengiamos priemokos 
už kompensuojamus vais-
tus ar medicinos priemones, 
padidintas penkiais punktais 
– bus taikoma 100 proc. (vie-
toje 95 proc.) minimalaus 
vartojimo poreikio riba.

Taip pat pajamos bus ver-
tinamos ne pagal praėjusių, o 
pagal einamųjų metų šio po-
reikio dydį – 2021 metais jis 

sieks 260 eurų.  
Kompensacijoms biu-

džete numatyta apie 1 mln. 
eurų, o didesnių kompen-
sacijų galės tikėtis apie 40 
tūkst. žmonių.

Naujienų agentūros BNS 
informaciją atgaminti visuo-
menės informavimo priemo-
nėse bei interneto tinklala-
piuose be raštiško UAB BNS 
sutikimo draudžiama. 
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PASLAUGOS

• Techninė pagalba kelyje. Avarinis 
automobilių atrakinimas. Sumaišyto 

kuro ištraukimas, išvalymas 
ir paruošimas eksploatacijai. 
Užvedimas išsikrovus 
akumuliatoriui. Tel. 8 604 86 441. 
Rokiškis
• Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, 
atsijas. Statybinio laužo, 
grunto išvežimas. Vežame 
mažais ir dideliais kiekiais, 
padidinto pravažumo transportu. 
Automobilių, krovinių, žemės 
ūkio technikos transportavimas. 
Savivarčio paslaugos.  
Tel. 8 604 86 441. Rokiškis
• Valome kaminus, krosnių angas, 
atliekame santechnikos ir smulkius 
remonto darbus. Tel. 8 644 41 260. 
Rokiškis
• Pjauname pavojingai augančius 
medžius, karpome gyvatvores, 
genime, smulkiname šakas.  
Tel. 8 644 41 260. Rokiškis
• Remontuojame minkštus 
baldus - kampus, sofas, lovas, 
čiužinius, kėdes ir kt. Keičiame 
spyruokles, pertraukiame gobeleną, 
eko ar natūralią odą. Gaminame 
čiužinius. Pasiimame ir parvežame 
baldus. Kreiptis telefonu arba 
atnaujinkbaldus@gmail.com.  
Tel. 8 610 10 341. Rokiškis
• Fiskaru išvežu medieną ar šakas. 
Medienos pervežimas iki 10 kub. 
m. Tel. 8 602 53 232.  
Rokiškis

PERKA

• Ieškau sklypo Rokiškyje arba 
netoli Rokiškio (iki 10 km) 
gyvenamojo namo statybai. 
Reikalavimai: plotas ne mažiau 

kaip 10 a, geras susisiekimas.  
Tel. 8 614 59 163. Rokiškis
• Pirksime 4-3 kambarių butą. 
Pageidautina ne penktame aukšte ir 
ne bendrabučio tipo.  
Tel. 8 675 55 189. Rokiškis
• Perku mėšlo kratytuvą Rou-6, gali 
būti netvarkingas. Domina ir tik 

rėmas su balansyrais. Taip pat tiktų 
ir prt-7 rėmas su balansyrais.  
Tel. 8 622 69 546. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• 44 metų moteris ieško darbo. 
Turiu B kategorijos vairuotojo 
pažymėjimą. Tel. 8 692 86 920. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Man 22 metai, 
esu karys. Turiu B kategorijos 
vairuotojo pažymėjimą.  
Tel. 8 625 35 209. Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Galiu 
skaldyti malkas, dėlioti ir dirbti 
darže. Tel. 8 605 06 063.  
Rokiškis
• 38 metų vyras ieško darbo.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• UAB Ramundas GM reikalingas 
(a) padėklų gamybos linijos 
operatorius (ė).  Reikalavimas, 
turėti B kategorijos teises. Darbas 
Panemunėlio gelž. Stotyje. Iš 
Rokiškio darbuotojai vežami 
Įmonės transportu. Darbo 

užmokestis, neatskaičius mokesčių, 
nuo 864-960 Eur. Tel. 8 656 20 
131. Rokiškis
• Ieškome patyrusių grindų klojėjų 
darbui Norvegijoje, Kristiansande. 
Darbo užmokestis 190 - 240 NOK/
val. (priklauso nuo kiekvieno 
kandidato patirties). Norvegiška 
darbo sutartis. Kaina 2700 Eur.  
Tel. 8 629 97 089. Rokiškis
• Skubiai ieškome dažytojų - 
glaistytojų darbui Norvegijoje, 
Kristiansande. Pagrindinės 
užduotys - vidaus ir išorės 
dažymo darbai, gipso kartono 
plokščių siūlių glaistymas. Darbo 
užmokestis 190 - 240 NOK/val. 
(neatskaičius mokesčių). Kaina 
2700 Eur. Tel. 8 629 97 089. 
Rokiškis
•  Ūkiui Papilyje reikalingas 
traktorininkas, darbas visus metus. 
Tel. 8 614 48 378. Biržai
• Siūlomas darbas miškavežio 
vairuotojui. Tel. 8 687 33 067. 
Rokiškis
• Ieškoma melžėja ir pagalbinis 
darbininkas, gali būti šeima, 
apgyvendiname name (gyvenimo 
sąlygos puikios), apmokome, 
darbas ryte ir vakare. Šilutės 
rajonas. Tel. 8 650 94 929.  
Šilutė

KITA

• Lapuočio malkas skaldytas ir 
kaladėmis. Vežu 5 arba 8 erdm.  
Tel. 8 680 49 599. Rokiškis
• Pranešame, kad likviduojama 

asociacija Čivylių bendruomenė 
(į.k. 173739317, buveinė Čivylių g. 
25, Čivylių k., Rokiškio r., 42260) 
duomenys saugomi VĮ Registrų 
centras Rokiškio filialas. 
Tel. 8 618 82 253. Rokiškis
• Tvarkingą sniego pustūvą, prie 
sodo traktoriuko, plotis 105 cnt. 
Kaina 350 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis
• Naują suvirinimo aparatą. 300 
A, vienfazis. Kaina su siuntimu. 
Kupiškis. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• Lapuočių malkas maišais. 3.5 Eur. 
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Naudotus plastikinius langus. Yra 
3 vnt. Aukštis 136, plotis 132.  
Tel. 8 624 26 899. Rokiškis
• Solfedžio knygą. Kaina 8 Eur. 
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• 6 pakuotes M dydžio sauskelnių. 
(1 pakuotė - 28 vnt.).  
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Laisvės g.13

m m NAUJIENA – lengvųjų 
automobilių remontas ir diagnostika 
m m Vilkikų DAF, MB, SCANIA,
 MAN, VOLVO remontas;
m m Žemės ūkio technikos remontas;
m m Statybinės technikos remontas
 ir kompiuterinė diagnostika;
m m DPF ir Adblue sistemų remontas.
m m Galios didinimas.
m m Eksploataciniai skysčiai,
 atsarginės dalys, alyvos 
visai technikai.

Sutarus atvykstame į vietą.
Bajorų k., Rokiškio raj.
Tel. (8-626) 24900; (8-693) 33878
uabmuhama@gmail.com

Pranešame, kad likviduojama asociacija Čivylių 
bendruomenė (į.k. 173739317, buveinė Čivylių g. 25, 
Čivylių k., Rokiškio r., 42260) duomenys saugomi VĮ 
Registrų centras Rokiškio filialas.

Tel. 8 611 29 362. Rokiškis
• Lapuočių malkas rąsteliais, turiu 
ir skaldytų. Tel. 8 615 37 882. 
Rokiškis
• Šiaudus ritiniais.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Sausas malkas. Tel. 8 609 95 180. 
Rokiškis
• Naujas užuolaidas 300x160 cm. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 675 33 768. 
Rokiškis
• Naują suvirinimo įrenginį. 300 A, 
vienfazis, kaina su siuntimu 90 Eur. 
Kupiškis. Jei vietoje pasiimsite, 85 
Eur. Tel. 8 684 20 231.  
Kupiškis
• Ąžuolinę skulptūrą, aukštis 145 
cm. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 681 78 323. Rokiškis
• Naują medinį šulinio gaubtą.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Naują medinį lauko tualetą.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Neišpakuotą, prancūzišką servizą: 
6 puodeliai su lėkštutėmis ir 19 
lėkščių. Kaina 28 Eur.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Tarkavimo mašiną. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Natūralaus drėgnumo spygliuočio 
pjuvenas. Mediena prieš pjovimą 
nužievinta. Galime pristatyti į 
pirkėjo sandėlius. Mėnesio kiekis 
apie 600 kub. m. Gamybos vieta: 
Obeliai, Rokiškio raj. 
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• Skaldytas malkas ir atraižas.  
Tel. 8 625 53 137. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Šviesų, šiltą ir erdvų 2 kambarių 
butą Aukštaičių g., Rokiškyje. Su 
baldais ir buitine technika. Yra 
balkonas, židinys ir didelis rūsys. 
5 aukštas. Ramūs ir tvarkingi 
kaimynai. Kaina 30000 Eur.  
Tel. 8 610 86 007. Rokiškis
• Tvarkingą dviejų kambarių butą 
Bajoruose. Šarvo durys, plastikiniai 
langai, stiklintas balkonas, ūkiniai 
pastatai, žemės sklypai. Išsamesnė 
informacija telefonu.  
Tel. 8 647 62 688. Rokiškis
• 2 kambarių butą Rokiškyje. 2 
aukštas, mūrinis namas, Jaunystės 
g. 8. Butas tvarkingas ir geroje, 
strateginėje vietoje. Kaina 50999 
Eur. Tel. 8 604 92 825.  
Rokiškis
• 1 kambario butą Rokiškyje, 
Jaunystės g. 2 aukštas, mūrinis 
namas, tvarkingas. Kaina 30500 
Eur. Tel. 8 604 92 825.  
Rokiškis
• Įvairių dydžių namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos. Graži 
vieta, geras susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė. Tel. 8 657 75 999. 
Rokiškis
• Neįrengtą, 125 kv. m, dviejų 
aukštų gyvenamąjį namą Rokiškio 
mieste, Uljanavos soduose. 
Sklypo plotas 7,06 a. Bendrasis 
namo plotas 125 kv. m. Geras 
privažiavimas, langai su stiklo 
paketais. Kaina 21000 Eur.  
Tel. 8 603 94 044. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą Kamajuose, 
Rokiškio r. Namas mūrinis, vieno 
aukšto su mansarda. Bendrasis 
plotas 92,62 kv. m. Name yra 
3 šviesūs erdvūs kambariai, 

tualeto ir vonios kambarys, jauki 
virtuvė. Mansardoje įrengti dar 
2 gyvenamieji kambariai. Kaina 
17500 Eur. Tel. 8 675 75 369. 
Rokiškis
• Mūrinį namą su mansarda Ragelių 
k., Rokiškio raj. Namas pastatytas 
1977 m. Pirmajame namo aukšte 
yra prieškambaris, koridorius, 
virtuvė, 3 kambariai. Mansardoje 
yra 3 kambariai, vienas iš jų su 
balkonu. Kaina 14000 Eur.  
Tel. 8 608 39 567. Rokiškis
• Rąstinę sodybą Buivydiškių k., 
Rokiškio raj. Namas pastatytas 
1972 m., būklė – namas 
remontuotinas. Nesenai pakeisti 
namo langai plastikiniais. Bendrasis 
namo plotas yra 72,02 kv. m. 
Sklypo plotas 50 a. Kaina 4000 Eur. 
Tel. 8 679 76 044. Rokiškis
• Juodupės sen., Sodelių kaime, 
32 a. namų valdos (vienbučių 
ir dvibučių gyvenamųjų pastatų 
teritorijų) paskirties žemės sklypą 
su jame esančiu nauju garažu. Yra 
leidimas statyboms, suprojektuotas 
namas. Kaina 18000 Eur.  
Tel. 8 678 75 239. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą Pakriaunių 
kaime, Rokiškio r. Namas 
mūrinis, vieno aukšto su 
mansarda. Bendrasis plotas 
115.29 kv. m. Name yra 3 
šviesūs, erdvūs kambariai, jauki 
virtuvė. Mansardoje įrengti dar 
2 gyvenamieji kambariai. Kaina 
13500 Eur. Tel. 8 678 72 157. 
Rokiškis
• 20 a sklypą Jakšto g., Rokiškyje. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Obelių mieste, J. Jablonskio 
gatvėje namo dalį. Priklauso 46/100 
dalis rąstinio gyvenamojo namo, 
1/3 dalis ūkinio pastato.  Namui 
priklauso 18 arų žemės sklypas, 
kuris nuomojamas iš valstybės . 
Kaina 5000 Eur. Tel. 8 646 36 702. 
Rokiškis
• Mūrinį namą su mansarda 
Antanašės k., Rokiškio rajone. 
Namas pastatytas 1977 m. 
Pirmajame namo aukšte yra 
prieškambaris, koridorius, virtuvė, 
3 kambariai. Mansardoje yra 3 
kambariai, vienas iš jų su balkonu. 
Kaina 23000 Eur.  
Tel. 8 608 39 583. Rokiškis
• Žemes ūkio paskirties sklypą, 
Gabriškio k., tarp Kavoliškio ir 
Rokiškio, 1.65 ha, elektra prie 
sklypo. Kaina 7000 Eur.  
Tel. 8 862 30 292. Rokiškis
• Pigiai 2 kambarių butą,  2 
aukštas, 50 kv. m. Pigus išlaikymas. 
Reikia remonto. Tel. 8 650 73 686. 
Rokiškis

• Sodybą 7 km nuo Rokiškio, link 
Žiobiškio, Buteikių k. Ūkiniai 
pastatai, pirtis, rūsys, 30 a žemės, 
graži aplinka, šalia miško ir upelio. 
Tinka pastoviai gyventi ar vasaroti. 
Reikalingas remontas. Kaina 7000 
Eur. Tel. 8 605 70 336.  
Šiauliai
• 20 a sklypą Jakšto g., Rokiškyje. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis

NUOMA

• Išnuomoju 1 kambario butą 
miesto centre su patogumais 
ir baldais. Butas jaukus, šiltas. 
Yra uždaras kiemelis, vieta 
automobiliui. Nuoma vienam 
asmeniui be žalingų įpročių ne 
trumpiau 1 metams. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 687 16 351. Rokiškis
• Išnuomojamas gyvenamas 
namelis, 55 kv. m. Visos 
komunikacijos: vandentiekis, 
kanalizacija, elektra, dušas. 
Plastikiniai langai, šarvo durys. 
Apšiltintas, galima gyventi žiemą. 
Su baldais. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 699 61 320. Rokiškis
• Išsinuomosiu 1 kambario butą 
Juodupėje ilgesniam laikui.  
Tel. 8 681 78 323. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti butą 
Kavoliškyje. Tel. 8 692 63 439. 
Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti 1 arba 2 
kambarių butą Rokiškyje.  
Tel. 8 679 57 645. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti butą 
Kavoliškyje. Siūlyti tel. 
869263439. Tel. 8 601 31 004. 
Rokiškis
• Išsinuomočiau 1 kambario butą, 
būtų gerai su buitine technika ir 
baldais. Tel. 8 622 06 773.  
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Rogutes Tako. Yra stumimo 
rankena, kurią galima nuimti. Tinka 
žiemai, su vokeliu. Aukštis 61 cm, 
plotis 45 cm, ilgis 102 cm. Sėdynės 
plotis 21 cm, sėdynės ilgis 60 cm. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 615 43 395. 
Rokiškis
• Beveik naują lavinamąjį kilimėlį, 
pridedu vieną pakabinamą 
žaisliuką. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 621 95 444. Rokiškis
• Tvarkingą maitinimo kėdutę 
Chicco. Labai patogi, susilanksto. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 646 29 286. 
Rokiškis
• Vežimėlį 3in1. Yra lopšys, 
automobilinė kėdutė, sportinė 
dalis. Didelis daiktų krepšys. Kojų 
užklotas, apsauga nuo lietaus. 
Ratai guminiai, pripučiami, su 
amortizatoriais, labai pravažus. 
Universali spalva, galiu siųsti. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 626 01 716. 
Rokiškis
• Vežimėlį sportinuką. Kaip 
naujas, labai patogus, padėtys 
reguliuojasi nuo sėdimos iki pilnai 
gulimos. Lengvai susilanksto vieno 
mygtuko paspaudimu ant rankenos 
su apsauga. Yra kojų užklotas. 
Didelis krepšys daiktams. Stogelis 
prailginamas. Galiu siųsti. Kaina 75 
Eur. Tel. 8 626 01 716.  
Anykščiai
• Pačiūžas. Naudotos vos 
5 kartus. Pirktos naujos. 
Reguliuojamo dydžio nuo 30 iki 
33. Reguliuojamas minkštas įdėklas 
su kietu apkaustu. Pagamintos 
Olandijoje. Kaina 18 Eur.  
Tel. 8 615 43 395. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Rastas pasas. Tel. 8 620 91 098. 
Rokiškis
• Rokiškyje, prie psichiatrinės 
ligoninės, rastas šuo. Ieškomi 
šeimininkai. Šiuo metu šuo laikinai 
priglaustas. Atpažinusius, kieno 
tai šuo, ar turinčius informacijos, 
skambinti nurodytu telefonu.  
Tel. 8 623 89 151. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Naują trimerį ir benzininę 
krūmapjovę. Kupiškis. Siunčiu 
paštu. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• Naują pjūklą. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Opel Astra G. 2 l, 60 kW. 
Su TA. Apynaujės padangos, 
parkavimo davikliai, automatiškai 
įsijungiančios šviesos. Kuriasi, 
važiuoja, niekas nebarška. Galima 
apžiūrėti Automobilių švara, Taikos 
g. 18, Rokiškis. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 623 70 106. Rokiškis
• Audi A6 C5. TA iki 2023.01.31, 
veikia viskas tinkamai. 110 kW, 
1998 m., 2,5 l. Kaina 1100 Eur.  

Tel. 8 691 66 890. Rokiškis
• Geros būklės, važiuojantį 
aprilia rx 50. 2007 m. Iš užsienio. 
Dokumentai yra. Galima registruoti 
Lietuvoje. Pridedu dalių, cilindrą. 
80cc, itališkas, firminis ir galvutę. 
Yra naujos kaladėlės, filtras. Kaina 
negalutinė. Kaina 770 Eur.  
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• Audi A4 B6. TA dar metams. 1.9 
l, 96 kW, sedanas, s-line, juodas 
odinis salonas, pakeista nauja 
sankaba, ką tik pakeisti nauji 
tepalai, automobilis labai geros 
būklės. Tel. 8 628 43 910.  
Rokiškis
• Elektrinį paspirtuką su garantija. 
Nuvažiuota 100 km. Kaina 300 Eur. 
Tel. 8 621 68 168.  
Rokiškis
• Audi A6 C5. 2,5 l, 110 kW, 1998 
m., kuriasi ir važiuoja maloniai. 
Autopilotas, šildomos sėdinės, 
salonas nenutrintas. TA iki 2023-
01-31. Rokiškis. Kaina 1100 Eur. 
Tel. 8 622 73 184.  
Rokiškis
• 2009 m. Kia Picanto. 1,1 
l, keturių cilindrų patikimas 
benzininis variklis. Lietuvoje 
neeksploatuota. Iš Vokietijos. 
Ekonomiškas. Geros žieminės 
padangos + vasarinių padangų 
komplektas. Veikiantis 
kondicionierius. Rida 102 000 km . 
Kaina 1950 Eur. Tel. 8 682 41 823. 
Rokiškis
• Audi 80 B2 1986 m., benzinas-
dujos, TA, tvarkinga. Kaina 460 
Eur. Tel. 8 675 47 620.  
Rokiškis
• Audi 80 B3 1991 m., 1,9 l, 
dyzelinas, TA, tvarkinga. Kaina 420 
Eur. Tel. 8 675 47 620.  
Rokiškis
• Audi A4 B5 1997 m., universalas, 
1,9 l, 81 kW, TA, tvarkinga. 
Kaina 950 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• 2006 m. Chrysler Voyager. 
Naujesnis modelis. Su geruoju 4 
cilindru. 2.4 l. Įdėtos naujos dujos. 
mechaninė pavarų dėžė. Kėbulas 
be rūdžių. Keičiu į japonišką 
traktoriuką arba į T-25, MTZ, T-40. 
Primokėčiau iki 1200 Eur, pagal 
susitarimą. Kaina 2400 Eur.  
Tel. 8 675 88 304.  
Kupiškis
• Nisan Almera tino. 2005 m., 
82 kW, dyzelis. TA dar metams, 
labai ekonomiškas, 100 km/5 l. 
Tvarkingas vidus ir važiuoklė. 
Domina keitimas į Bmw 525, arba 
530 dyzelį, su TA. Kaina 850 Eur. 
Tel. 8 682 74 567. Rokiškis
• 2000 m. Opel Zafira. Be defektų. 
Kaina 1000 Eur. Tel. 8 684 75 401. 
Rokiškis
• Ford Mondeo mk3. 2.0 l, DCTI, 
96 kW, universalas. Elektra, kablys, 
lieti ratai, R16, 205/55. TA iki 
2002.06. Pakeistas tepalas, geros 
būklės automobilis. Kaina 750 Eur. 
Tel. 8 624 39 429.  
Rokiškis



8 psl. 2021-01-15

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

Ieškokite  prekybos centruose!

ŠE
ŠT

A
D

IE
N

IS
 0

1.
16

05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 „Dainų dainelės“ 
akimirkos.
06:20 Išpažinimai
06:50 Sugrįžimas į 
paslaptingą sodą
08:30 LMŽ. Lietuvos 
mokyklų žaidynės
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
09:30 Žinios
11:00 Beatos virtuvė
12:00 Florida. Saulėtoji 
valstija
12:55 Neaprėpiama Afrika
13:50 Kuršių Nerija
14:00 Frenki Dreik 
paslaptys
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Žinios
18:00 Langas į valdžią

18:30 Vakaras su Edita
19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Pabandom iš naujo! 2021. 
Eurovizijos nacionalinė atranka
22:40 Bosė
00:20 Stingdantis šaltis 
01:45 Europos kinas. Čia buvo 
Brita Marija 
03:20 Langas į valdžią
03:50 Frenki Dreik paslaptys
05:15 Ponių rojus

05:05 Atsargiai! Merginos 
06:30 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:00 Žmogus voras 
07:30 Monstrų viešbutis 
08:00 Kempiniukas Plačiakelnis
08:30 Virtuvės istorijos 
09:00 Gardu Gardu 
10:00 Tėvų darželis 
10:30 Būk sveikas! 
11:00 Penkių žvaigždučių būstas
11:30 Tylūs geradariai. Tvarumo 
istorijos

12:00 Didysis Igvasu krioklys
12:20 Kenoloto 
12:22 Didysis Igvasu krioklys
13:00 Aladinas
14:50 Robinzonas Kruzas
16:45 Ekstrasensų mūšis
17:20 Kenoloto
17:22 Ekstrasensų mūšis
18:30 TV3 žinios 
19:30 galvOK 
19:35 Eurojackpot
19:40 galvOK 
21:30 Gaujų karai. Smaugliai
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Gaujų karai. Smaugliai 
22:40 Širdys
01:00 Nusikaltėlis
02:55 Vienas šūvis. Dvi kulkos
05:00 Atsargiai! Merginos

06:35 Stivenas Visata 
07:20 Nuotykių metas 
07:45 Ogis ir tarakonai 
08:05 Padūkėlių lenktynės 
08:30 Tomo ir Džerio nuotykiai 

09:00 Šaunusis Skūbis-Dū 
09:30 Neramūs ir triukšmingi 
09:55 Peliuko Gambos nuotykiai
11:50 Stebuklų namai
13:30 Žalioji širšė
15:50 Mamos eina į trasą
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:15 Dakaras 2021
19:30 SUPERKINAS Monstrų 
viešbutis
21:20 Tu esi čia
23:35 Nebaigti reikaliukai
01:20 Užkratas

06:35 Pragaro virtuvė
07:30 Snaiperis 
08:30 Kvailiai šėlsta 
09:00 Sveikatos kodas
10:00 Pakvaišusi porelė 
10:55 Didieji gyvūnai. Paskutiniai 
milžinai 
12:00 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai 
12:55 Gordonas Ramzis. Iki 

pragaro ir atgal 
13:55 Pragaro virtuvė 
14:55 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu
15:55 Nusikaltimų tyrėjai
17:10 Kvailiai šėlsta 
17:40 Pono Septimo restoranas
19:30 Akloji zona 
20:30 Snaiperis 
21:30 Menas vogti
23:20 Kaubojai ir ateiviai
01:30 Dugnas

05:35 Kaimo akademija
06:00 Deutsche Welle: Keliautojo 
dienoraštis
06:30 Deutsche Welle: Greitis
07:00 Skonio reikalas
07:20 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje“ 
08:00 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
09:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
09:30 Krepšinio pasaulyje

10:00 Vantos lapas
10:30 Deutsche Welle: Keliautojo 
dienoraštis
11:00 Gyvenimas
12:00 „Netikėtas teisingumas“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 Lietuvos miestai
17:30 Vantos lapas
18:00 Žinios
18:30 Vyrų šešėlyje
19:00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi
20:00 Žinios
20:30 #NeSpaudai
21:30 Oponentai
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:00 „Netikėtas teisingumas“ 
02:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:35 Gyvenimas
04:20 Laikykitės ten
05:00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi
05:40 Vantos lapas
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19 06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija 
10:35 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vartotojų kontrolė
13:00 Daiktų istorijos
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
15:45 Įdomiosios pamokos
16:40 Kalnų daktaras
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija
22:30 Dviračio žinios

23:00 Laukinis rajonas
23:45 Alpių detektyvai 
00:30 Šventadienio mintys
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 (Ne)emigrantai
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė ekspedicija
05:00 Klausimėlis.lt
05:15 Ponių rojus

06:25 Transformeriai. Kibernetinė 
Visata
06:55 Ilgo plauko istorija
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Karštai su tv3.lt
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Sužeisti paukščiai
12:00 Lialios sugrįžimas
12:20 Kenoloto
12:22 Lialios sugrįžimas

13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Prieš srovę
20:30 Moterys meluoja geriau
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Ledas
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Ledas
00:00 Rezidentas
01:00 Rouzvudas
01:50 24 valandos. Palikimas
02:40 Moderni šeima

06:30 Svaragini. Amžina 
draugystė
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Kalnietis
11:00 Tūkstantis ir viena naktis

12:45 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:20 Širdele mano
15:30 Mano namai – 
mano likimas
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva
18:30 Žinios 
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios 
22:30 Druska
00:30 Narkotikų prekeiviai
01:35 Didysis meistras
03:35 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:35 Strėlė
07:35 Mano virtuvė geriausia 
08:45 Stoties policija
09:45 Paskutinis faras
10:40 Mentalistas
11:40 Atsarginis prezidentas

12:40 CSI. Majamis
13:40 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Stoties policija
16:00 Paskutinis faras
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Strėlė
19:30 Atsarginis prezidentas
20:30 Varom!
21:00 Pasmerktieji 2
22:45 Naktinis reisas 
00:25 Didžiojo sprogimo 
teorija
01:10 CSI. Majamis

05.30 Nauja diena
06.30 Alfa taškas
07.00 Laikykitės ten 
su Andriumi Tapinu
08.00 Lietuvos miestai
09.00 „Netikėtas teisingumas“ 
10.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
11.00 „Reali mistika“ 

12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių
12.30 Alfa taškas
13.00 Nauja diena
14.00 „Teisingumo agentai“ 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 Laikykitės ten. Pokalbiai
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Dvaro rūmai” 
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 Laikykitės ten. Pokalbiai
00.30 „Teisingumo agentai“ 
01.30 „Dvaro rūmai” 
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03.20 Laikykitės ten. Pokalbiai
04.00 Alfa taškas
04.25 Vyrų šešėlyje. 
ALEKSANDRA VOLFGANGAITĖ
04.50 „Reali mistika“
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Alpių detektyvai
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė
13:00 Beatos virtuvė
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
15:45 Įdomiosios pamokos
16:40 Kalnų daktaras
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Komanda 

24:00 Alpių detektyvai
00:45 Laisvė ir kūryba. 30 
nepriklausomybės metų
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Daiktų istorijos
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 LRT forumas
05:00 Klausimėlis.lt
05:15 Ponių rojus

06:25 Transformeriai. Kibernetinė 
Visata
06:55 Ilgo plauko istorija
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Svajonių sodai
08:55 Meilės sūkuryje
09:55 Sužeisti paukščiai
12:00 Gražuolė Lialia
12:20 Kenoloto
12:22 Gražuolė Lialia
13:00 Parduotas gyvenimas

14:30 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Karštai su tv3.lt
20:30 Moterys meluoja geriau
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Kaip išsirinkti vyrą
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Kaip išsirinkti vyrą
00:00 Rezidentas
01:00 Rouzvudas
01:50 24 valandos. Palikimas
02:40 Moderni šeima

06:30 Svaragini. Amžina 
draugystė
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Kalnietis
11:00 Tūkstantis ir viena 
naktis
12:45 Būrėja 

13:20 Turtuolė varguolė 
14:20 Širdele mano
15:30 Mano namai – mano likimas
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios 
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios 
22:28 Telefoninė loterija 1634
22:30 Didysis meistras
00:55 Narkotikų prekeiviai
02:00 Tamsos riterio sugrįžimas 
04:35 Volkeris, Teksaso reindžeris

06:35 Strėlė
07:35 Mano virtuvė geriausia 
08:45 Stoties policija
09:45 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu 
10:40 Mentalistas
11:40 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu 
12:40 CSI. Majamis
13:40 Mano virtuvė geriausia 

14:55 Stoties policija
16:00 Paskutinis faras
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Strėlė
19:30 Atsarginis prezidentas
20:30 Varom!
21:00 Naktinis reisas
22:40 Akloji zona
00:30 Legendų biuras
01:35 Gyvi numirėliai
02:20 CSI. Majamis

05.30 Krepšinio pasaulyje
06.00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
06.30 Vantos lapas
07.00 Paprasti rinkimai
08.00 Mūsų gyvūnai
08.30 Partizanų keliais
09.00 „24/7“
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11.00 „Reali mistika“ 
12.00 TV parduotuvė
12.15 Mokslo ritmu

12.30 Kaimo akademija
13.00 Nauja diena
14.00 „Teisingumo agentai“ 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 Laikykitės ten 
su Andriumi Tapinu
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Dvaro rūmai”
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 Laikykitės ten 
su Andriumi Tapinu
00.30 „Teisingumo agentai“ 
01.30 „Dvaro rūmai” 
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03.20 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
04.00 Alfa taškas
04.25 Partizanų keliais
04.50 „Reali mistika“
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05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Daiktų istorijos
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis
08:00 Gyventi kaime gera
08:30 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite
09:00 Brolių Grimų 
pasakos. Mėlyna švieselė
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Gamina vaikai
12:00 Didžiųjų kačių 
epocha
12:55 Girdykla. 
Afrikos gyvūnų oazė
13:50 Kernavės 
archeologinė vietovė
14:00 Mis Marpl. 
Čimnizo pilies paslaptis
15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai

16:30 Pasivaikščiojimai
17:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“
17:30 Žinios
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Premjera. Černobylis
22:05 Ana Karenina
00:10 Kino žvaigždžių 
alėja. Išpirka už negyvėlį
01:45 Bosė
03:20 Gyventi kaime 
gera
03:45 Mis Marpl. 
Čimnizo pilies paslaptis
05:15 Ponių rojus

07:00 Žmogus voras
07:30 Monstrų viešbutis 
08:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
08:30 Svajonių ūkis 
09:00 Sveikata.lt 
09:30 La Maistas
10:00 Pasaulis pagal moteris 
11:00 Svajonių sodai

10:00 Balerina
11:50 Ateivis vardu Aidas
13:40 Rembo sūnus
15:35 Neteisingai apkaltintas
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Lietuvos balsas
21:50 Tamsos riterio 
sugrįžimas
01:00 Gyvatės lėktuve
02:45 Tu esi čia

06:30 Lietuvos galiūnų 
čempionato II etapas
07:30 Snaiperis 
08:30 Tauro ragas
09:00 Lietuvos galiūnų 
čempionato III etapas
10:00 Pakvaišusi porelė 
10:55 Diena laukinėje 
gamtoje
12:00 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai 
12:55 Gordonas Ramzis. 
Iki pragaro ir atgal 
13:55 Pragaro virtuvė 

14:55 Nepaaiškinami įvykiai 
su Viljamu Šatneriu
15:55 Nusikaltimų tyrėjai 
17:15 Ateiviai
19:30 Akloji zona 
20:30 Snaiperis
21:30 Legendų biuras
22:40 Gyvi numirėliai
23:35 Menas vogti
01:15 Kaubojai ir ateiviai

05:40 Vantos lapas 
06:00 Lietuvos kūrėjai
07:00 Lietuvos miestai
08:00 Vantos lapas
08:30 Kaimo akademija
09:00 Vyrų šešėlyje
09:30 Skonio reikalas
10:00 Krepšinio pasaulyje
10:30 Deutsche Welle: 
Greitis
11:00 Lietuvos ženklai
 prie Laptevų
 jūros
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 „Netikėtas teisingumas“ 

14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 „24/7“
17:30 Nauja diena
18:00 Žinios
18:30 Mūsų gyvūnai
19:00 Gyvenimas
20:00 Žinios
20:30 E.Šimkūnaitė 
„Žolinčių takais“
21:15 Laikykitės ten
21:30 „24/7“
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
00:00 „Netikėtas teisingumas“ 
02:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:35 Lietuvos ženklai 
prie Laptevų jūros
03:55 Mūsų gyvūnai
04:20 Laikykitės ten
05:00 Kaimo akademija
05:20 Mažos Mūsų 
Pergalės
05:30 Krepšinio 
pasaulyje

12:00 Kumba
12:20 Kenoloto
12:22 Kumba
13:45 Jausmų vandenynas
15:25 Princesė nuotaka
17:20 Kenoloto 
17:22 Princesė nuotaka
17:25 Tai – mes 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Pelenė
21:40 Šaltas kraujas
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Šaltas kraujas
00:00 Legenda apie Heraklį
01:50 Įstatymus gerbiantis 
pilietis

06:35 Stivenas Visata 
07:20 Nuotykių metas 
07:45 Ogis ir tarakonai 
08:05 Obuolys ir 
Svogūnas 
08:35 Tomo ir Džerio 
nuotykiai
09:05 Šaunusis Skūbis-Dū 
09:35 Neramūs ir triukšmingi 
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Kablius Ford Focus, Sharan, Opel 
Vektra, BMV5. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Padangas 265/50 R20, M+S, 2017 
m. Bridgestone. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• BMW ratlankius R17, R18 
X3, tinka ir kitiems modeliams. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 658 12 062. 
Rokiškis
• Seat ratlankius R16 su naujomis 
vasarinėmis padangomis. Kaina 
250 Eur. Tel. 8 658 12 062.  
Rokiškis
• Padangas R16, R15. Naujos, 
vasarines, M+S Continental, Falken 
2020 m. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• R17 ratlankius Audi, Koto, R18. 
Tinka ir Mercedes. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• R15 5/112 ratlankius Audi, 
Škoda. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• R17 Volvo ratlankius, kitus R17 
XC ir R16 . Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 658 12 062.  
Rokiškis
• Kuro purkštukus Audi A1, A3, 
A4, A5, A6, Q3, Q5, TT, Seat  
Alhambra, Altea, Ibiza, Leon, 
Škoda Octavia, Superb, Yeti, VW 
Amarok, Caddy, Eos, Golf, Jetta, 
Passat, Scirocco, Sharan, Tiguan, 
Touran. 0445110369. Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 636 00 696.  
Rokiškis
• R16 Wolksvagen ratlankius, 
skardas . Tel. 8 658 12 062. 
Rokiškis
• Kuro purkštukus Opel Antara, 
Chevrolet Captiva, Cruze, 
Epica, Lacetti, Nubira. Kodas 
0445110270. Yra 3 vnt. Du 
restauruoti, nauji Bosch išpurškėjai 
po 60 Eur. Vienas išvalytas, 
tikrintas, atitinka visus parametrus 
40 Eur. Analogai 0445110269, 
0986435153. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 636 00 696.  
Rokiškis
• Kuro purkštuką, tinkantį Citroen 
C3, C4, C5, Ford C-Max, Ford 
Focus C-Max, Ford Focus, Mazda 
3, Peugeot 206, Peugeot 307, 
Peugeot 308, Peugeot 407, Volvo 
C30, Volvo S80, Volvo V70. Kodas 
0445110259. Tikrintas. Atitinka 
visus parametrus. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 636 00 696.  
Rokiškis
• Kuro purkštuką, tinkantį Fiat, 
Alfa Romeo, Lancia. Kodas 
0445110119. Atitinka visus 
parametrus. Analogai 0445110068, 
0445110088, 0986435083. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 636 00 696.  
Rokiškis
• VW Golf 3 dalimis. 1,9 l, TDI, 66 
kW. Tel. 8 603 87 554.  
Rokiškis
• Audi A4 B6 Avant dalimis. 2002 
m., 2,5 l, 145 kW.  
Tel. 8 603 87 554. Rokiškis

• Opel Zafira galinį kapotą.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Rover 25. 2 l, TDI, 77 kW, 
2003 m. dalimis. TA iki 2021.09 . 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 624 39 429. 
Rokiškis
• Opel Meriva dalimis. 1,6 l, 
benzinas. Tel. 8 694 28 558. 
Rokiškis
• R16 195/65 (su C raide) 
padangas. Yra ir ratlankiai Opel  
Vivaro, Trafic. Tel. 8 682 41 823. 
Rokiškis
• Vasarines padangas R16 215/65 
(su C raide). Tel. 8 682 41 823. 
Rokiškis
• Naują impulsinį akumuliatoriaus 
įkroviklį Ctek MXS 5.0 Polar. 
Maksimali įkrovimo srovė 5A. 
Įkrovimo įtampa: 14,4 V, 15,0 
V, 15,8 V. Apsaugos klasė: IP65 
(atsparus įbrėžimams ir dulkėms). 
Kaina 85 Eur. Tel. 8 675 33 768. 
Rokiškis
• 2004 m. BMW 318 universalą, 
85 kW, dalimis. Tel. 8 692 85 085. 
Rokiškis
• 2008 m. VW Passat B6 universalą 
dalimis. Tel. 8 692 85 085.  
Rokiškis
• R16 BMW ratlankius. Buvo 
uždėti ant e46 modelio. Galima su 
padangomis ar be jų.  
Tel. 8 682 41 823.  
Rokiškis
• R15 Mitsubishi Pajero/Hyundai 
Galoper ratlankius. Nusmėliuoti ir 
naujai perdažyti, geros būklės.  
Tel. 8 682 41 823.  
Rokiškis
• Originalius R18 Ford ratlankius. 
Tel. 8 682 41 823.  
Rokiškis
• Geros buklės R15 Opel ratlankius. 
Yra ir skardiniai R15 ratlankiai. 
Galima sumontuoti ir padangas. 
Tel. 8 682 41 823. Rokiškis
• R16 225/55 Continental 
vasarines, beveik naujas padangas . 
Tel. 8 682 41 823. Rokiškis
• R17 215/55 M+S Nokian 
padangas. Tel. 8 682 41 823. 
Rokiškis
• R16 vasarines 205/55 padangas. 
Yra keli komplektai. Turiu ir 
žieminių 205/55. Tel. 8 682 41 823. 
Rokiškis
• R17 225/45 vasarines padangas. 
Yra keli komplektai. Tel. 8 682 41 
823. Rokiškis
• Vasarines padangas R15 195/65. 
Yra keli komplektai - Michelin, 
Verdenstein. Tel. 8 682 41 823. 
Rokiškis
• VW Passat B3 lietus ratus su 
geromis žieminėmis padangomis, 4 
vnt. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 675 47 620.  
Rokiškis
• Moskvič 412 mažai naudotą 
variklį. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• VW Golf 3 universalo kablį. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• R13, R14, R15 ratus su 
padangomis, ratlankius.  

Tel. 8 675 47 620.  
Rokiškis
• VW Golf 3 1997 m. universalą 
dalimis. Tel. 8 675 47 620.  
Rokiškis
• Kuro purkštukus tinkančius 
Renault Lagūna 2,2l, d, Espace 
2,2 l, d, VelSatis 2,2 l, d, Avantime 
2,2l, d. Kodas 0445110084. 
Atitinka visus parametrus. Analogai 
0986435173. Yra 3 vnt. Vieneto 
kaina 40 Eur. Tel. 8 636 00 696. 
Rokiškis
• Kuro purkštukus BMW 320d, 
330d, 530d, 730d, X5. Kodas 
0445110080 arba 0445110131. Yra 
4 vnt. Du restauruoti, nauji Bosch 
išpurškėjai po 60 Eur. Du išvalyti, 
tikrinti, atitinka visus parametrus, 
po 40 Eur.  Analogai 0445110080, 
0445110131, 0986435084. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 636 00 696.  
Rokiškis
• Kuro purkštukus Volvo S60, 
S80, V70, XC70, XC90 2.4d 
96-136 kW. Kodas 0445110078. 
Du restauruoti, pakeisti Bosch 
išpurškėjai. Kaina po 60 Eur. Kiti 
trys išplauti, patikrinti. Atitinka 
visus parametrus. Kaina po 40 
Eur. Analogai 0445110077, 
0986435120. Tel. 8 636 00 696. 
Rokiškis
• Kuro purkštuką tinkantį BMW 
525d, 120 kW. Kodas 0445110048. 
Tikrintas. Atitinka visus 
parametrus. Analogai: 0445110040, 
0986435094. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 636 00 696.  
Rokiškis
• Kuro purkštuką BMW 330d, 135 
kW, BMW 530d, 135 kW, 142 
kW, BMW 730d, 135 kW, 142 
kW, Land Rover, Range Rover 
130 kW. Kodas 0445110047. 
Tikrintas. Atitinka visus 
parametrus. Analogai: 0445110039, 
0445110266, 0986435017, 
098643518, 098643519, 
0986435022. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 636 00 696.  
Rokiškis
• 4 vnt. žieminių, dygliuotų 
padangų. Apynaujos, Sailun, R18, 
235/55. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 670 11 657. Rokiškis
• Naudotas automobilių dalis : VW 
Passat B4, VW Passat B5, VW 
Golf 3, VW Golf 4, Audi a4, Seat 
Cordoba, VW Bora.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• VW Bora dalimis. 1999 m., 1.9 l, 
66 kW, sedanas. Tel. 8 600 54 331. 
Rokiškis
• VW Golf 2 dalimis. 1,6 l, 44 
kW, turbo dysel. Yra variklis, 
radiatorius, priekinė važiuoklė, 
priekinės galinės lempos.  
Tel. 8 695 68 560. Rokiškis
• Peugeot 406 dalimis. 2,0l., HDI. 
Tel. 8 687 81 555. Rokiškis
• Kuro purkštuką tinkantį 
Opel - Movano, Vivaro,Renault 
- Espace, Laguna, Master, 
Megane, Scenic ,Trafic, Nissan 
- Interstar, Primastar. Kodas 
0445110021. Restauruotas. Naujas 

Bosch išpurškėjas. Atitinka 
visus parametrus. Analogai : 
0445110020, 0445110056. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 636 00 696.  
Rokiškis
• Kuro purkštuką tinkantį 
Mercedes A160, 1.7 l, dyzelis, 
Mercedes A170 1.7 l, dyzelis. 
Kodas 0445110015. Tikrintas. 
Atitinka visus parametrus. Analogai 
0445110003, 0445110004. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 636 00 696.  
Rokiškis
• R15 lietus ratus su vasarinėmis 
padangomis. 4x108. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 662 44 126.  
Anykščiai
• R16 padangas džipui. 265/75. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 662 44 126. 
Anykščiai
• Padangas. R15, 195/65, m+s, 
protektoriaus likutis 5 mm, 2 vnt 
. Kaina 12 Eur. Tel. 8 624 39 429. 
Rokiškis
• Padangas. R16, 205/55, m+s, 4 
vnt., protektorius 6 mm . Kaina 12 
Eur. Tel. 8 624 39 429.  
Rokiškis
• Padangas. R14, 175/65, m+s, 2 
vnt., protektoriaus 5 mm. Kaina 12 
Eur. Tel. 8 624 39 429.  
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Nebrusuotas colines lentas, 15 
cm storio tašus. Tel. 8 610 06 145. 
Rokiškis
• Įvairaus pjovimo, kokybišką 
medieną. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis

www.rokiskiosirena.lt
qNaujienos
qSkelbimai
qVideo 
ir fotogalerijos

Gyventojai dar neišnaudojo visos 
paramos elektromobiliams įsigyti

Kompensacijų įsigyjant 
automobilį nuo praėjusio pa-
vasario kreipėsi kiek daugiau 
nei pusė tūkstančio gyventojų, 
jie prašo 1,5 mln. eurų iš tam 
skirtų 5 mln. eurų. 

Aplinkos projektų valdymo 
agentūra (APVA) teigia, kad su-
laukė 554 prašymų elektromobi-
liams kompensuoti. 

„Prašymus kompensaci-
joms gauti gyventojai galės 
teikti iki tol, kol yra lėšų, bet 
ne ilgiau kaip iki 2021 metų 
vasario 1 dienos“, – nurodoma 

pranešime. 
Aplinkos ministerija pernai 

balandį paskelbė, kad gyven-
tojams kompensuos dalį išlaidų 
už įsigytus elektromobilius ir 
tam skirs 5 mln. eurų iš Klima-
to kaitos programos. 

Asmeniui gali būti skiriama 
vienkartinė 2 tūkst. eurų išmoka 
už įsigytą naudotą elektromobi-
lį arba 4 tūkst. eurų kompensa-
cija – už naują. Į papildomą 1 
tūkst. eurų išmoką gali preten-
duoti asmenys, kurie sunaikins 
savo turėtą taršų automobilį.

BNS inform.
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Sausio 15-oji, 
penktadienis, 

3 savaitė
Iki Naujųjų liko 350 dienų

Klaipėdos krašto diena
Saulė teka 8.35 val., 
leidžiasi 16.22 val. 

Dienos ilgumas 7.47 val. 
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Mauras, Meda, Paulius, Skirgaila, 
Sniega, Sniegė, Snieguolė.

Rytoj:  Leikantas, Leimantas, 
Leimantė, Marcelė, Marcelijonas, 
Marcelijus, Marcelina, Marcelinas, 
Marcelis, Marcė, Marcys, Marčius, 

Norgailas, Norgailė, Norgeda, 
Norgėlas, Norgėlė.

Poryt: Beatričė, Dovainas, 
Dovainė, Dovas, Dovė, Kalnė, 

Kalnius, Leonilė, Tariotas, Tariotė.

Dienos citata
„Pusę darbo atliko tas, 

kuris pradėjo“ 
(Horacijus).

Šiandien 
pasaulio istorijoje 

1912 m. per Italijos ir Turki-
jos karą pirmą kartą iš lėktuvo 
paskleisti propagandiniai atsi-
šaukimai. Juose Tripolitanijos 
arabams, jeigu pasiduos, buvo 
žadama po aukso medalį bei 
kviečių maišą.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1797 m. pasirašytas trišalis Lietu-
vos, Rusijos ir Lenkijos aktas, kuriuo 
galutinai likviduota Jungtinė Lenkijos 
ir Lietuvos valstybė. Į trišalį susitarimą 
įtraukta ir karaliaus abdikacija - sosto 
atsisakymas.

1872 m. Medinių kaime, Pasvalio 
rajone, gimė Jonas Vileišis, Vasario 
16-osios Akto signataras, Kauno bur-
mistras, „Vilniaus žinių“ redaktorius. 
Mirė 1942 m.

1916 m. Lietuvos gyventojams 
leista naudotis vokišku paštu, bet 
laiškus rašyti buvo galima tik vokiečių 
kalba ir tik į Vokietiją, Austriją, Vengriją.

1923 m. Lietuvos valdžia, steng-
damasi pasipriešinti Klaipėdos krašto 
internacionaliniam valdymui, insce-
nizavo sukilimą prieš Antantės admi-
nistraciją ir prijungė miestą bei etninę 
sritį prie Lietuvos.

1990 m. Lietuvoje uždrausta TSRS 
kariams, kurie nėra nuolatiniai Lietu-
vos gyventojai ir jos piliečiai, dalyvauti 
balsavimuose renkant Lietuvos TSR 
Aukščiausiąją Tarybą ir vietinių Tarybų 
deputatus.

Post scriptum
Glostyk gaidį kiek nori – 

vis tiek kiaušinio nesudės.

Česnakinė bulvių košė su keptais česnakais
Ingredientai:
• 2 galvutės česnako
• 2 šaukštai alyvuogių aliejaus
• 1 kilogramas bulvių
• 50 gramų
sviesto
• 150 mililitrų pieno 
• druskos
• pipirų
Gaminimas:
Įkaitinkite orkaitę iki 200 laips-
nių temperatūros. Perpjaukite 
česnako galvutes horizonta-
liai. Kiekvieną dalį pašlakstykite 
puse šaukšto alyvuogių aliejaus, 
suvyniokite į aliuminio foliją ir 

kepkite įkaitintoje orkaitėje maždaug 25 minutes. Per tą laiką nuskuskite bulves supjaus-
tykite jas nedideliais kubeliais. Virkite pasūdytame vandenyje, kol išvirs. Kai jau baigia 
kepti česnakai, išimkite juos iš orkaitės ir truputį atidarykite kiekvieną ryšulėlį kad jie 
atvėstų tiek, kad būtų įmanoma paliesti pirštais. Į lėkštę apverskite kiekvieną puselę ir 
truputį spustelkite pirštais, skiltelės turėtų iškristi, o likusias iškrapštykite peilio galu. Su-
trinkite česnakus šakute. Kai bulvės išverda, nusunkite jas ir sugrūskite, dėkite sviestą, 
supilkite pieną ir viską gerai sugrūskite, kaip ir gamindami įprastą bulvių košę. Košę pa-
gardinkite pipirais, sudėkite trintus česnakus ir išmaišykite mediniu šaukštu. 

LAISVALAIKIUI

Per beveik metus labiausiai 
brango makaronai, atpigo – 
kiaulienos kumpis

Per beveik vienerius me-
tus nuo pirmojo karantino 
pradžios labiausiai pabran-
go makaronai, galvijienos 
kumpis ir kietasis sūris, o 
labiausiai atpigo – kiaulie-
nos kumpis be kaulo, virtos 
dešrelės ir kiaušiniai. 

Pirmąją šių metų metų sa-
vaitę, palyginti su pirmąja 
karantino savaite, makaronai 
brango 13,1 proc., galvijienos 
kumpis be kaulo – 11,5 proc., 
o fermentinis kietasis sūris – 
8,6 proc. Tuo metu kiaulienos 
kumpis be kaulo atpigo 18 
proc., virtos dešrelės – 14,9 
proc., narvuose laikomų vištų 
kiaušiniai – 13,9 proc., rem-
damasi Žemės ūkio informa-
cijos ir kaimo verslo centro 
duomenimis, pranešė Žemės 
ūkio ministerija (ŽŪM).

Didžiųjų prekybos tinklų 
parduotuvėse daugiau būti-
niausių maisto produktų atpi-
go negu pabrango.

ŽŪM Programinio, projek-
tinio valdymo ir analizės sky-
riaus vedėjas Evaldas Pranc-

kevičius teigia, jog pirmąją 
šių metų savaitę, palyginti su 
paskutine gruodžio ir pirmąja 
karantino savaitėmis, tiek bū-
tiniausių produktų mažiausių 
kainų, tiek vidutinių kainų 
grupėje reikšmingų pokyčių 
nebuvo.

„Tačiau nuo pirmojo karan-
tino pradžios pabrangusių pro-
duktų procentinė dalis pirmąją 
naujųjų metų savaitę bendroje 
stebėtų produktų dalyje yra 
sumažėjusi“, – pranešime tei-
gė E. Pranckevičius.

Iš visų stebėtų nuo pirmojo 
karantino pradžios pabrango 
24 produktai, atpigo – 44, o 
dar keturių kainos išliko sta-
bilios.

20 būtiniausių prekių se-
gmente aštuonių produktų 
kainos nuo pirmojo karanti-
no pradžios yra padidėjusios, 
11 – sumažėjo, o dar vienos 
nepakito. Labiausiai – beveik 
16,5 proc. – pabrango tamsi 
duona, maistinis saulėgrąžų 
aliejus –13,4 proc. bei šviesi 
duona –11,5 procento.

BNS inform.

Pramonės produkcijos kainos 
per metus mažėjo 7,9 proc.

Gamintojų parduotos 
pramonės produkcijos kai-
nos 2020 metų gruodį, paly-
ginti su 2019 metų gruodžiu, 
sumažėjo 7,9 proc., o paly-
ginti su pernai lapkričiu – 
padidėjo 1,5 proc.

Be naftos produktų, pra-
monės produkcijos kainos 
per metus sumažėjo 1,4 proc., 
o per mėnesį – padidėjo 0,3 
proc., pranešė Statistikos de-
partamentas.

Lietuvos rinkoje parduotos 
pramonės produkcijos kainos 
per metus sumažėjo 5,6 proc., 
neįskaitant rafinuotų naftos 

produktų – 1,2 proc., o per 
mėnesį – padidėjo 1,8 proc., 
neįskaitant rafinuotų naftos 
produktų – 0,3 proc.

Ne Lietuvos rinkoje par-
duotos pramonės produkcijos 
kainos per metus sumažėjo 
9,4 proc., neįskaitant rafinuo-
tų naftos produktų – 1,6 proc., 
o per mėnesį – padidėjo 1,3 
proc., neįskaitant rafinuotų 
naftos produktų – 0,4 proc.

Naujienų agentūros BNS 
informaciją atgaminti visuo-
menės informavimo priemo-
nėse bei interneto tinklala-
piuose be raštiško UAB BNS 
sutikimo draudžiama.

Tyrimas: pigiausias krepšelis sausį– „Lidl“ ir „Maximoje“, brangiausias – „Norfoje“
 Sausį pigiausiai apsipirkti galima 

prekybos tinkluose „Lidl“ ir „Maxi-
ma“, o brangiausiai – „Norfoje“.

Tai paaiškėjo palyginus populia-
riausių maisto prekių krepšelio kainų 
vidurkį tinkluose „Maxima“, „Lidl“, 

„Rimi“, „Iki“ bei „Norfa“. Tyrimų agen-
tūra „SeeNext“ kainas lygino Vilniuje ir 
Kaune. Krepšelio kaina, priklausomai 
nuo miesto ir tinklo, svyravo nuo 31,37 
iki 34,04 euro. „Lidl“ jis kainavo viduti-
niškai 31,39 euro, „Maximoje“ – 31,89 
euro, „Rimi“ – 32,05 euro, „Iki“ – 33,33 

euro, „Norfoje“ – 34,04 euro.
Buvo pasirinktas 28 prekių krep-

šelis: vaisiai, daržovės, kruopos, ma-
karonai, aliejus, saldumynai, pienas ir 
jo produktai, duona, batonas, mėsa ir 
jos produktai, gėrimai.

BNS inform.
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Sausio 15 d. Naktį -17

Dieną -11
Š, 
3-8 m/s

Kai kur plikledis.

Sausio 16 d. Naktį -17
Dieną -12

ŠV,
1-5 m/s

Kai kur plikledis

Sausio 17 d. Naktį -15
Dieną -9

P, 
2-6 m/s

Kai kur plikledis

Sausio 18 d. Naktį -12
Dieną -6

P,
1-5 m/s

Kai kur plikledis

Orų prognozė sausio 15-18 d.

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

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

Nuoširdžiai užjaučiame 
Turto valdymo ir ūkio skyriaus darbuotoją 

Birutę Misiovič dėl brolio mirties.
Rajono savivaldybės administracija 

Nuoširdžiai užjaučiame 
Centralizuotos buhalterinės apskaitos 

skyriaus buhalterę Laimutę Jankauskienę 
dėl tėvelio mirties.
Rajono savivaldybės administracija

Grįžusiems vairuotojams siūloma parą neturėti 
kontaktų su šeima

Siekiant kontroliuoti nau-
jos itin greitai plintančios 
koronaviruso atmainos pliti-
mą, namo grįžusiems vilkikų 
vairuotojams bus rekomen-
duojama bent parą, kol gaus 
neigiamą testo rezultatą, ne-
turėti kontaktų su šeima.

Anot nacionalinės vežė-
jų automobiliais asociacijos 
„Linava“ prezidento Romo 
Austinsko, toks prašymas iš-
sakytas per vežėjų susitikimą 
su premjere Ingrida Šimonyte.

Jo teigimu, nors dabartinių 
apsaugos priemonių iki šiol 
pakako, atsiradus naujai vi-
ruso mutacijai, reikia galvoti 
apie papildomą prevenciją.

„Dabar iš tiesų kalbame 
apie papildomą prevenciją – 
vairuotojui grįžus iš kadenci-
jos, jeigu lietuvis vairuotojas 
važiuoja atgal į savo šeimą, 
bandyti pasitikrinti kiek ga-
lima greičiau, nepasiekti šei-
mos“, – BNS trečiadienį sakė 
R. Austinskas.

Tačiau, anot „Linavos“ pre-

zidento, itin griežtų priemo-
nių, kokios buvo prie Jungti-
nės Karalystės ir Prancūzijos 
sienos prieš pat šventes, tikrai 
nebus. Jis pabrėžė, kad vilkikų 
vairuotojų su teigiamais CO-
VID-19 testais prie Lamanšo 
sąsiaurio gruodžio pabaigoje 
buvo labai nedaug.

„Vairuotojai, kaip bebū-
tų, yra saugūs kabinoje, nes 
jų bendravimas yra mažas. Ir 
šiaip, mes visus vairuotojus 
gąsdiname ir, matyt, tos mir-
tys, visi supranta, kad juoko 
čia nėra“, – sakė R. Austinskas.

Nei jis, nei p Tarptautinio 
transporto ir logistikos aljan-
so (TTLA) generalinis sekre-
torius Povilas Drižas teigė 
neturintys informacijos apie 
atvejus, kad Jungtinėje Kara-
lystėje teigiamus testus būtų 
gavę ir pro sieną nepraleisti 
vilkikai iš Lietuvos.

Apie galimybę griežčiau 
kontroliuoti vežėjus trečiadie-
nį kalbėjo ir I. Šimonytė.

Kai kurių šalių taikomas 
Lietuvos vilkikų vairuotojų 

COVID-19 testavimo klausi-
mą trečiadienį telefonu aptarė 
ir susisiekimo ministras Ma-
rius Skuodis bei Europos Ko-
misijos (EK) transporto komi-
sarė Adina Valean. Pastaroji 
pateikė pavyzdį, kuris, anot 
jos, kelia abejonių dėl būtino 
vilkikų vairuotojų testavimo.

„Jungtinės Karalystės ir 
Prancūzijos pasienyje buvo 
testuota 37 tūkst. vilkikų vai-
ruotojų, tačiau iš jų tik 100-ui 
buvo nustatytas teigiamas ko-
ronaviruso testas. Tai sudaro 
labai nedidelį procentą ir pa-
rodo, kad vilkikų vairuotojai 
nėra viruso skleidėjai, todėl 
vairuotojų testavimo klausimą 
dar reikia gerai išdiskutuoti ir 
pagrįsti“, – eurokomisarė ci-
tuojama Susisiekimo ministe-
rijos pranešime. 

Vyriausybė po susitikimo 
pranešė, kad griežčiau kon-
troliuoti transporto sektoriaus 
darbuotojų testavimą siūlo 
prie Vyriausybės suburta svei-
katos ekspertų taryba.

BNS inform.

16 proc. nedarbas dar nėra kalno viršūnė – tarnybos vadovė
2020 metų pabaigoje 16 

proc. perkopęs oficialus 
nedarbas dar nėra kalno 
viršūnė – galima tikėtis, jog 
pikas bus pasiektas vasarį, 
sako Užimtumo tarnybos 
vadovė.

Pasak Ingos Balnanosie-
nės, anksčiau manyta, kad 
teigiamas scenarijus būtų 
metus baigti nesiekiant 16 
proc., tačiau įvertinus metų 
pabaigoje įvestus griežtus 
karantino apribojimus dabar-
tinis rodiklis yra „ganėtinai 
optimistinė situacija“.

„Tikrai nėra kalno viršūnė, 
bet aš likčiau prie ankstesnės 
nuomonės, kad piką turėtume 
pasiekti vasarį“, – BNS sakė 
I. Balnanosienė.

„Bet kokiu atveju, Vy-
riausybės priemonės – tiek 
vakcinacija, tiek kitos saugos 
priemonės – akivaizdu, kad 
pradeda veikti. Turėtume ti-
kėtis, kad darbo rinka, jeigu 
ir nemažės taip greitai regis-

truotas nedarbas, taip smarkiai 
nebeaugs“, – tvirtino ji.

Pasak jos, žmonių regis-
tracija Užimtumo tarnyboje 
gruodį mažėjo, bet nedarbą 
išaugino sumažėję darbo pa-
siūlymai.

„Ir antrasis karantinas, ir 
griežtesni ribojimai, kas yra 
normalu su tokiais užsikrėti-
mų skaičiais, vėl lėmė tai, kad 
įmonės sustabdė atrankos pro-
cesus ir darbuotojų paiešką“, 
– pabrėžė I. Balnanosienė.

Pasak jos, tendencija, kai 
gruodį auga registruotas nedar-
bas, yra kone kasmet – įprastai 
paskutinį metų mėnesį rodiklis 
šokteli 0,1-0,2 punkto.

Toks sąstingis paprastai 
įsivyrauja dėl darbo rinkos 
sezoniškumo, taip pat gruodį 
dažnai baigiasi terminuotos 
darbo sutarty, aiškino tarny-
bos vadovė. 

Tačiau šįkart gruodžio au-
gimas siekė net 0,6 punkto – I. 
Balnanosienė pripažįsta, kad tai 
nėra svyravimas įprastinėse ri-

bose. Anot jos, pandemija pa-
ryškino šiam mėnesiui įprastas 
darbo rinkos tendencijas.

„Nedarbas (gruodį – BNS) 
įprastai paauga 0,1-0,2 proc. 
punkto, bet labai greitai sta-
bilizuojasi jau vasario pa-
baigoje ir nuosekliai mažėja 
iki vasaros, kuomet ateina 
absolventai“, –  sakė I. Bal-
nanosienė.

„Šiemet tendencijos yra 
žymiai ryškesnės ir sumažinti 
tokį nedarbą, 16,1 proc., bus 
tikrai sudėtingiau nei įpras-
tai, nes laisvų darbo vietų 
skaičius, palyginti su vasaros 
laikotarpiu, sumažėjo dvigu-
bai“, – tvirtino ji.

Užimtumo tarnybos duo-
menimis, sausio 1-ąją šalyje 
buvo 277,1 tūkst. darbo ne-
turinčių žmonų – jie sudarė 
16,1 proc. visų darbingo am-
žiaus gyventojų. Per mėnesį 
nedarbas išaugo 0,6 proc. 
punkto, o per metus – 7,4 
punkto.

BNS inform.

Imunitetas nuo COVID-19 įgyjamas tik praėjus savaitei 
nuo antrojo skiepo, įspėja SAM

Imunitetas nuo CO-
VID-19 įgyjamas tik praėjus 
savaitei po antrosios vakci-
nos dozės, tad pirmąja doze 
paskiepyti asmenys privalo 
laikytis visų atsargumo prie-
monių, įspėja Sveikatos ap-
saugos ministerija.

Ministerija trečiadienį šį 
įspėjimą išplatino tvirtinda-
ma, jog dažnėja atvejų, kai 
pasiskiepiję pirmąja vakcinos 
nuo koronaviruso infekcijos 
doze asmenys jaučiasi saugūs 
ir apsaugoti nuo galimo užsi-
krėtimo bei pamiršta visas rei-

kiamas atsargumo priemones.
SAM atkreipia dėmesį, jog 

po pirmos dozės specifinis 
imunitetas tik pradeda for-
muotis, todėl asmenims, kurie 
jau buvo paskiepyti pirmąja 
vakcinos doze, išlieka rizika 
susirgti patiems ir užkrėsti ki-
tus COVID-19 liga.

„SAM ragina visus asme-
nis, kurie  buvo paskiepyti 
pirmąja vakcinos nuo CO-
VID-19 ligos doze ir dar netu-
ri pilnaverčio susiformavusio 
imuniteto, laikytis visų reika-
lavimų ir atsargumo priemo-
nių – dėvėti veido apsaugines 

kaukes, laikytis saugaus ats-
tumo, rankų higienos“, – nu-
rodo ministerija.

Taip pat primenama, kad 
sveikatos priežiūros įstaigose 
privaloma laikyti visų infek-
cijos kontrolės reikalavimų.

Statistikos departamento 
duomenimis, iki šiol Lietu-
voje pirmąja doze jau paskie-
pyta daugiau nei 27 tūkst. 
žmonių. Šiuo metu naudoja-
mos „BioNTech“ ir „Pfizer“ 
bei „Moderna“ vakcinos, 
abiem atvejais reikia dviejų 
vakcinų dozių.

BNS inform.

Valstybinių miškų urėdija Turto bankui perdavė 
569 nereikalingus pastatus

Valstybinių miškų urėdija 
nuo 2018 metų Turto bankui 
yra perdavusi rekordinį kiekį 
– 569 – nenaudojamų pastatų.

Pastatai užima daugiau nei 
32 tūkst. kv. metrų ploto, tarp 
jų – gyvenamosios, administra-
cinės, ūkinės ir kitos paskirties 
nekilnojamasis turtas, pranešė 
Valstybinių miškų urėdija.

„Nuolat vertiname turimus 
objektus ir pasiliekame tik tuos, 
kurie reikalingi mūsų veiklai 
bei gali būti efektyviai valdomi 
ir reikalingi ateityje“, – praneši-
me sakė urėdijos vadovas Val-
das Kaubrė.

Pasak jo, po įmonės įsteigi-
mo visas turtas, perėjęs patikėji-
mo teise naujai įmonei, pradėtas 
inventorizuoti ir vertinti: palikti 

tik tie objektai, kurie reikalingi 
veiklai ir gali būti naudojami, 
darbuotojai perkelti į naujesnes, 
suremontuotas patalpas, atsisa-
kant senų, reikalaujančių dides-
nių išlaikymo kaštų.

Valstybinių miškų urėdija 
įregistruota 2018-ųjų sausį – ji 
pagal naują įstatymą sujungė 
visas 42 šalies urėdijas.
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Tyrimas: nuo kibernetinio incidento nukentėjo 
15 įstaigų, labiausiai – NVSC

Nacionalinio kiberneti-
nio saugumo centras atli-
ko kibernetinio incidento 
tyrimą dėl pastarosiomis 
savaitėmis platinto „Emo-
tet” kenkėjiško kodo ir 
nustatė, kad jis paveikė 
penkiolikos viešojo sek-
toriaus organizacijų kom-
piuterius.

Didžiausią poveikį šis ki-
bernetinis incidentas padarė 
Nacionaliniam visuomenės 
sveikatos centrui.

Krašto apsaugos ministe-
rija pranešė, kad Naciona-
linio kibernetinio saugumo 
centro specialistai artimiau-
siu metu surengs mokymus 
Nacionalinio visuomenės 

sveikatos centro darbuoto-
jams.

Kibernetinio saugumo 
centras taip pat atnaujino 
rekomendacijas, kaip ap-
sisaugoti, kadtokie kenkė-
jiški kodai nepatektų į or-
ganizacijų kompiuterinius 
tinklus.

BNS inform.
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ANEKDOTAI
Panda ėda 12 valandų 

per dieną. Žmogus, esantis 
karantine, tiek pat laiko 
praleidžia knisdamas šaldytuvą. 
Todėl šis laikotarpis ir 
vadinamas PANDEMIJA.

***
– Mieloji, lėkiau pas tave 

meilės sparnais.
– Tris dienas?!
– Stiprus priešinis vėjas pūtė.
***
Britų mokslininkai, tirdami 

vandens lašo sudėtį mikroskopu 
nustatė, kad jei pasuksite 
mikroskopo ratelį, lašą matysite 
geriau.

***
Po rungtynių „Pelkių vyžų“ 

krepšinio komandos treneris 
sako žaidėjams: „Vyručiai, aš 
jūsų neįvertinau. Kai praėjusį 
sekmadienį sakiau, kad baisiau 
žaisti neįmanoma“.

***
– Mieloji, ką turime 

pavalgyti?
– Visa, kas yra šaldytuve.
– Šeimininkėle tu mano, ar 

ledą pati gaminai?
***
Egzaminas universitete. 

Dėstytojas, netekęs kantrybės, 
šaukia studentui:

– Aš parašysiu jums penkis, 
jei teisingai pasakysite mano 
pavardę!

– O kiek man parašysite, 
jei pasakysiu, kaip mes jus 
vadinam?

Kalba du pypliai sėdėdami 
savo vežimėliuose:

– Ar tu patenkintas savo 
mama?

– Iš esmės taip, tik į kalną 
silpnokai „traukia“.

***
– Labas vakaras, ponia 

Petraitiene! Kaip jūsų galvos 
skausmas?

– Ach, net neklauskite... 

Kaimynas su grąžtu naudingas 
tik vienu atveju: kai ryte laiku 
nesuskambo žadintuvas.

***
Senelis bara anūkėlę:
– Mano laikais merginos 

mokėjo rausti.
– Įsivaizduoju, ko tu joms 

prišnekėdavai.
***
Matematikos vadovėlis yra 

vienintelė vieta, kurioje teigiama, 
kad žmogus turi 25 arbūzus ir 12 
jų suvalgė.

***
Įdomu, kaip vadino elektrinį 

ungurį iki tol, kol nebuvo 
atrasta elektra? Tikriausiai 
„Neliesknestrenks“.

***
Mokykla – tai vieta, kur 

mokiniai trukdo pedagogams 
rašyti ataskaitas.

***
Puiki vienkartinė kaukė 

pasitaikė: pusę metų nešioju, ir 
nesusirgau.

***
Jei jūs nesugebate 

išspręsti kryžiažodžio, tai jūs 
F. Dostojevskio romanas, 
pavadinime – septynios raidės.

***
Vyrukas pasakoja draugams:
– O man vis tiek, kiek žmonių 

dalyvauja muštynėse: vienas ar 
dešimt...

– Nejaugi?
– Aha. Nes aš visada pabėgu.
***

***
– Aš galiu bet ką sužaloti 

vienu pirštu.
– Jūs garsus kovotojas?
– Ne, garsus fotografas.
***
Psichiatro kabinete:
– Man atrodo, kad kažkas 

mane nuolat persekioja.
– Ar seniai taip jaučiatės?
– Nuo to laiko, kai pabėgau iš 

kalėjimo.
***
Vyras žmonai:
– Sakoma, kad pas kvailius 

– pačios gražiausios žmonos.
Žmona:
– Koks tu mielas...
***
Petriukas dėkoja seneliui:
– Ačiū už tokią brangią 

dovaną.
– Na, juk tai smulkmena. 

Dūdelė už tris eurus.
– O man mama su tėčiu 

duoda po du eurus kasdien, kad 
aš ja negročiau.

***
Lietuvių kalbos ir literatūros 

mokytoja Marytė po vasaros 
atostogų perskaitė dešimtokų 
rašinius. Daug ji sužinojo 
apie gyvenimą, norėtųsi šį tą 
išbandyti, bet metai jau ne tie...

***
Vaistinėje:
– Ne, ne ir dar kartą 

ne, arseno be recepto 
neparduosim. Uošvienės 
nuotrauka tikrai netinka“.

Turbūt išėjo pas kaimynę.
***
Kaimo keliu dideliu greičiu 

važiuoja gydytojas. Šalia sėdinti 
žmona sako:

– Važiuok lėčiau, nes dar 
policininkas sustabdys!

– Nesustabdys. Aš jam liepiau 
visą dieną gulėti lovoje...

***
Vyras, nusiteikęs romantiškai, 

kreipiasi į žmoną:
– Brangioji, kaip man norėtųsi 

atsidurti tokioje vietoje, kur aš 
niekada nebuvau! O dar gerai 
būtų užsiimti kuo nors, ko aš 
niekada nedariau...

Žmona:
– Brangusis, man atrodo, 

kad aš tau galiu padėti: keliauk į 
virtuvę ir išplauk indus!

***

l Namų kvapai 
l Mako satino patalynė

l Rankšluosčiai
l Žvakidės, kvapnūs vaško lapeliai

M. K. Čiurlionio 1-2, Rokiškis

Ieškokite 
prekybos 
centruose!

BALDAI

• Geros būklės sulankstomą lovą. 
Kaina 32 Eur. Tel. 8 609 14 404. 
Rokiškis
• Sekciją. Plotis - 0.8, aukštis - 1.78 
m. Kaina 55 Eur. Tel. 8 609 14 404. 
Rokiškis
• Sofą - lovą. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 672 38 868. Rokiškis
• Geros būklės, raudonos spalvos 
trivietę sofą-lovą. Miegamosios 
dalies matmenysi 157x200 cm. Yra 
dėžė patalynei. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 675 33 768. Rokiškis
• Naudotą sekciją. Kaina 235 Eur. 

Tel. 8 686 53 754. Rokiškis
• Vaiko kambario baldų komplektą. 
Balta spinta, lova su čiužiniu ir 
pastatoma, atvira lentyna iš Ikea. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 606 31 917. 
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Nedidelį šaldytuvą. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
• Sveiki, gal kas dovanoja virtuvinį 
komplektą. Tel. 8 641 69 409. 
Rokiškis
• Senovinę skalbimo mašiną Riga 
8. Kaina 10 Eur. Tel. 8 602 92 910. 
Rokiškis

• Veikiančią skalbimo mašiną. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 685 16 515. 
Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju du televizorius ir 
pastatomą virtuvinę spintelę.  
Tel. 8 601 21 636. Rokiškis
• Dovanojame jauną šunelį, 
maždaug 4 mėn. Spalva juoda 
su ruda ir balta. Ėda ir daro 
viską pats. Auga rangyto plauko, 
nuostabaus grožio šunelis. Juodupė. 
Papildomas tel. +370 45831279. 
Tel. 8 684 07 875. Rokiškis
• Dovanojami šuniukai. Liko dvi 
kalytės. Atvestos 2020-11-20, į 
naujus namus galės keliauti sausio 
pabaigoje. Tėvai Vidurio Azijos 
aviganė ir Vakarų Sibiro laika. 
Šuniukai augs dideli.  
Tel. 8 640 82 614. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Stacionarų kompiuterį su 
monitoriumi. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Monitorių Acer, 19 colių.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Monitorių Samsung, 19 colių.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Monitorių LG. Kaina 20 Eur.  

Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Nešiojamą kompiuterį Fujitsu 
Siemens. Kaina 53 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Miežius, kviečius, avižas, 
kukurūzų mišinį, įvairius miltus, 
daugiamečių žolių sėklą. Atvežu. 
Tel. 8 682 36 692. Rokiškis
• Ekologišką medų.  
Tel. 8 609 95 180. Rokiškis

• Samsung S3. Veikiantis. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 608 42 783.  
Rokiškis
• Samsung A51. Pilnas komplektas. 

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Naują elektrinę gitarą. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 698 15 873.  
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal galite padovanoti veikiančią 
dujinę viryklę ir baldų.  
Tel. 8 605 06 063. Rokiškis
• Jauna šeima prašo padovanoti 
baldų. Gal kas turi nebenaudojamų. 
Tel. 8 625 53 137. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 683 06 559. 
 Rokiškis
• Apple iPhone 6. Viskas 
veikia. iCloud švarus. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 683 06 559. 
Rokiškis
• Geros būklės Oukitel wp2 
telefoną. Pilnas komplektas. 
Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 683 06 559.  
Rokiškis
• Telefoną Huawei P9 
lite. Geros būklės, mažai 
naudotas. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 602 92 910. Rokiškis
• Samsung S8. Skilęs 
priekinio stiklo kampas, 
veikia gerai, pilnas 
komplektas. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 670 11 657.  
Rokiškis


