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Padėka Rokiškio rajono gyventojams,
 padėjusiems išsiaiškinti eismo įvykį

2021-01-27 apie 13.00 val. Rokiškio rajono policijos komi-
sariatas gavo pranešimą apie tai, kad Rokiškyje, ties Jaunys-
tės g. 19 namu, Volvo markės automobilis, nepasirinko sau-
gaus greičio ir nuvažiavo nuo kelio. To pasekoje automobilis 
nulaužė medelį, apgadino kelio ženklą, nulenkė informacinį 
stendą ir atsitrenkė į šalia augusį medį. Transporto priemonė 
iš eismo įvykio pasišalino.

Aktyvių Rokiškio miesto mikrorajono gyventojų dėka, per 
valandą, policijos pareigūnai gavo informaciją ir nuotraukas, 
kuriose buvo užfiksuotas Volvo markės automobilis, pasiša-
linęs iš įvykio vietos. Kaip vėliau paaiškino vairuotojas, po 
įvykio, socialiniuose tinkluose pastebėjo,  kad gyventojai ak-
tyviai dalinasi, aiškinasi eismo įvykio detales, ieško automo-
bilio, todėl jis pats atvyko į policijos komisariatą.

 2021-02-05 automobilio vairuotojui buvo surašytas admi-
nistracinės teisės pažeidimo protokolas pagal Lietuvos Res-
publikos Administracinių teisės pažeidimų kodekso 426 str. 1 
d. („Nepaklusimas reikalavimui sustabdyti transporto prie-
monę arba pasitraukimas iš eismo įvykio vietos“), šis pažei-
dimas užtraukia baudą vairuotojams nuo 600 iki 1100 eurų, 
o neturintiems teisės vairuoti transporto priemonės asmenims 
– nuo 850 iki 2000 eurų.

 Rokiškio rajono policijos komisariato pareigūnai dėkoja 
gyventojams už parodytą pilietiškumą, aktyvumą ir nepakan-
tumą teisės pažeidimams. Ačiū!

Keleivių dėmesiui,
Nuo 2021 m. vasario 10 d. atnaujinami šie toli-

mojo reguliaraus susisiekimo maršrutų reisai:
Rokiškis-Panevėžys (išvykimas iš Rokiškio AS 8.00 

val., iš Panevėžio AS 15.00 val.);
Rokiškis-Vilnius (išvykimas iš Rokiškio AS 5.55 val., 

iš Vilniaus AS 12.05 val.).
Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt

Miesto eglutę nupuoš po šalčių
Vasario 17-ąją minėsime 

Pelenų dieną, Gavėnios pra-
džią. Iki jos likus kiek dau-
giau nei savaitei, rokiškėnai 
stebisi, kad Nepriklausomy-
bės aikštėje vis dar tebestovi 
pagrindinis Kalėdų akcen-
tas – eglutė. Tiesa, ji jau ne-
bešviečia girliandomis.

Rokiškėnai juokauja, kad 
šiemet su eglute nepasisekė: 
per jos įžiebimo šventę trūki-
nėjo transliacija, o ir nykštu-

kai apie Kalėdų senelį šoko 
be kaukių. Matyt, koks Grin-
čas išties bus užkeikęs eglutę, 
mat ant nosies jau Gavėnia, o 
eglutė... tebestovi dar vis. Ir 
primena naujamečius anekdo-
tus, kad pas pačius kantriau-
sius eglutės stovi iki vasario. 
„Ar miesto valdžia aptingo?“ 
– stebisi rokiškėnai. 

Teisybės dėlei būtina pa-
žymėti, kad kitos kalėdinės 
miesto puošmenos, įskaitant 
ir nemažai ginčų įplieskusią 

prakartėlę, jau seniai iškeliavo 
iš aikštės.

Kada gi Rokiškis atsisvei-
kins su savąja žaliaskare, „Ro-
kiškio Sirena“ klausė miesto 
seniūno Arūno Krasausko.

Jis paaiškino, kad eglutė 
miesto centre stovi ne dėl tin-
gumo ar aplaidumo. Atvirkš-
čiai. Nupuošti teoriškai ją 
galima ir šiandien. Tačiau tai 
labai brangiai kainuotų mies-
tui.

„Planavome nupuošti jau 

prieš porą savaičių. Tačiau 
tuomet gerokai prisnigo ir 
eglutė buvo apsnigta. Nu-
puošti ją reiškė rizikuoti nepa-
taisomai sugadinti girliandas. 
Laukėme, kol nutirps sniegas, 
bet vietoj to spustelėjo šalčiai. 
Ir girliandų draskyti nuo šakų 
mes negalime: rizikuosime 
jas sugadinti. Todėl laukiame, 
kada orai atšils“, – sakė Ro-
kiškio miesto seniūnas.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rokiškis palaiko Baltarusiją

Rokiškio krašto muziejus pasipuošė Baltarusijos vėliavos spalvomis.                                                     G. Kujelio nuotr.

Grafų Tyzenhauzų rūmai Postavuose.                                                                                   Rokiškio krašto muziejaus nuotr.

Kultūros centro languose taip pat – Baltarusijos vėliavos spalvos. Akcijos paaiškinimas – savivaldybės ekrane.                           
 Linos Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Vasario 7-osios vakarą 
net du Rokiškio pastatai – 
Krašto muziejus ir Kultūros 
centras pasidabino Baltaru-
sijos istorinės vėliavos spal-
vomis. Ši vėliava – simbolis 
baltarusių visuomenės kovo-
je prieš diktatorių Aleksan-
drą Lukašenką. 

Jau nuo rugpjūčio, kai 
diktatorius paskelbė apie 
savo eilinę pergalę nede-
mokratiškuose prezidento 
rinkimuose, Baltarusijos vi-
suomenė ėmėsi protestuoti: 
rengė akcijas, streikus, pike-
tus, masines eitynes. 

Baltarusijos opozicijos 
lyderiai buvo įkalinti. Suim-
ta nemažai protestų dalyvių. 
Laisvasis pasaulis nuolatos 
reiškė solidarumą su baltaru-
siais, kovojančiais už demo-
kratiją savo valstybėje. 

Jau prieš keletą mėne-
sių Lietuvos savivaldybių, 
kurios bičiuliaujasi su Bal-
tarusijos miestais, merai, 
įskaitant ir Rokiškio rajono 
merą, kėlė bendro pareiški-
mo, palaikančio baltarusių 
tautą, idėją. 

O vasario 7 d. visi mies-
tai, besibičiuliaujantys su 
Baltarusijos miestais, buvo 
pakviesti savo pastatus ap-
šviesti istorinės Baltarusijos 
vėliavos spalvomis. 

Rokiškis nuo 2009 m. 
glaudžiai bendradarbiauja su 
Postavų miestu. Juos jungia 
bendra grafų Tyzenhauzų gi-
minės istorija. Rajono įstai-
gos dalyvavo ir tebedalyvau-
ja bendruose tarptautiniuose 
projektuose. Tad nenuosta-
bu, kad taip buvo išreikšta 
palaikymo idėja. 

Vasario 7-ąją, vos sute-

mus, Rokiškio krašto muzie-
jus ir Kultūros centras nušvi-
to  baltai-raudonai-baltai. 

Pagerbiant akciją, ir rajo-
no savivaldybės ekrane buvo 

šio renginio plakatas su pa-
aiškinimu. Apie jo svarbą 
liudija faktas, kad tądien jo-
kie kiti pranešimai, išskyrus 
šį, ekrane apskritai nebuvo 

rodomi: pakaitomis švietė 
Rokiškio miesto herbas, lai-
krodis ir šis plakatas.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Naujausia covid-19 
informacija rajone

Savaitgalį rajone už-
fiksuota 25 nauji covid-19 
atvejai. Viso nuo epidemi-
jos pradžios užsikrėtė 1635 
rajono gyventojai. 

Nuo šios ligos jau pasvei-
ko 1303 rajono gyventojai, 
gydomų skaičius pirmadie-
nio rytą - 256. Infekcija nuo 
kovo jau pasiglemžė 44 rajo-
no gyventojų gyvybes. Nuo 
kitų ligų mirė (bet buvo už-
sikrėtę ir covid-19) 30 rajono 
gyventojų.

Covid-19 židiniu vis dar 
laikoma Rokiškio mašinų ga-
mykla. Naujas židinys - AB 
Vilkma. 

Skemų socialinės globos 
namuose židinys beveik už-
geso, ligos židiniais nebelai-
komi „Senukai“,  „Rėkyvos“ 
durpynas, „Duguva“ bei VšĮ 
Rokiškio rajono ligoninė.

Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro Rokiškio 
skyriaus vyriausioji specia-
listė, laikinai vykdanti sky-
riaus vedėjo funkcijas, Dai-
vutė Bulovienė komentavo, 
jog 19 porc. sergančiųjų užsi-
krėčia darbuovietėse, net 16 

proc. visų sergančiųjų šiuo 
metu yra šeimose, iš kurių 
net 28 proc. užsikrėtimų - ne-
nustatyti, neįmanoma atsekti 
kontaktų.

D. Bulovienė prašė dar 
kartą gyventojus paraginti 
atsakingai žiūrėti į apsaugos 
priemones, mažiau lankytis 
prekybos centruose, nepa-
miršti laikytis kosėjimo bei 
čiaudėjimo etiketo, dezinfe-
kuoti rankas.

Ypatingą dėmesį D. Bu-
lovienė prašo atkreipti, kai į 
darbovietes ir iš jų keliaujama 
viena transporto priemone - 
jei nėra galimybės keliauti 
atskiromis transporto priemo-
nėmis, tuomet keleivių pra-
šoma atsakingai dėvėti veido 
kaukes bei pirštines ir taip pat 
nepamiršti laikytis kosėjimo 
ir čiaudėjimo etiketo.

Pagal santykinį sergamu-
mo rodiklį, Rokiškio rajonas 
šiuo metu yra antras Lietu-
voje. Naujų atvejų skaičius 
per 2 pastarąsias savaites 
100 tūkst. gyventojų čia yra 
765,9.

„Rokiškio Sirenos“
inform.

Juodupės sporto entuziastai ruošia ledo aikštelę
Juodupėje bus liejamas 

ledas – tokia žinia savaitgalį 
pasklido socialiniuose tin-
kluose. Juodupės seniūnas 
Valdas Adamonis neslepia: 
ledo dar teks mažiausiai 
kelias dienas palaukti. O ir 
tada, kai jis bus išlietas, nau-
dotis bus galima tik laikantis 
saugos reikalavimų.

Juodupėnai paskleidė žinią 

socialiniuose tinkluose, kad 
bus liejamas ledas. Ir tam rei-
kalingi talkininkai: pirmiausia 
nuvalyti ir paruošti aikštelę. 
Spaudžiant nemenkam šalčiui, 
laikydamiesi saugos reikalavi-
mų, pakaitomis ir nesibūriuo-
dami aikštelę valė nemažai 
miestelio sporto entuziastų. 

Kaip sakė seniūnas, ledo dar 
teks palaukti. Mat nuvalyti ke-
liais sluoksniais prišalusį snie-

gą yra labai sunku, todėl dar 
mažiausiai porą dienų užtruks 
pats aikštelės valymas. O po to 
bus rūpestingai, sluoksnis po 
sluoksnio liejamas ledas. Pa-
sak seniūno, kai aikštelė bus 
paruošta, tikimasi, kad bus lai-
komasi visų saugumo reikala-
vimų ja naudojantis. 

Seniūnas neslėpė: ledo ri-
tulio tradicijomis garsėjantis 
miestelis išsiilgo ledo: per-

nykštė žiema buvo ypač nepa-
lanki, nes nė nebuvo bandyta 
jį lieti. Užpernai ledo pramogų 
sezonas truko, geriausiu atve-
ju, dvi savaites. „Todėl ne-
nuostabu, kad žmonės svajoja 
ir prašo: leiskit nors vieną die-
ną pačiuožti“, – sakė seniūnas 
ir dar kartą pabrėžė: būriuotis 
ant ledo nebus leidžiama. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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BRYDĖS
Esame ekonominio „stebuklo“ liudininkai. 
Arba švietimo sistemos „aukos“

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
Ploju atsitojusi: Smul-

kiojo ir vidutinio verslo 
taryba – pirmoji kregždė, 
kuri ketina kreiptis į teis-
mą dėl valdžios veiksmų 
karantino metu. Nes jie 
prasilenkia su sveiku pro-
tu ir logika. Ir visuomenei 
pagaliau nusibodo tylėti. 
Pagaliau iš mekenančių 
avinėlių bandos tampa-
me drąsia ir už savo ateitį 
atsakinga tauta. Pagaliau 
imame ginti savo intere-
sus, savo ateitį.

Ne kartą ir ne du rašiau 
apie karantino absudus. 
Apie judėjimo ribojimą tarp 
savivaldybių, „netyčia“ 
virtusį judėjimo kontrole 
savivaldybių viduje. Apie 
tai, kad važiuoti mirkoau-
tobusiuke su 5-6 namų ūkių 
žmonėmis yra „saugiau“, 
nei automobiliu su sūnaus, 
dukros, brolio ar sesers šei-
ma. Apie tai, kad su vaikais 
čiuožinėti nuo kalniuko yra 
pavojingiau, nei keliems 
namų ūkiams draugiškai 
„apsiuostyti“ nosis į nosį 
prie nukainotų produktų 
lentynos prekybos centre. 
Ir kad bažnyčioje, kurioje 
ir iki karantino šiokią dieną 
(o ir savaitgaliais) būda-
vo vos kelios babytės, yra 
žymiai pavojingiau, nei šių 
dienų šventovėje – preky-
bos centre. Įdomu tai, kad 
aš dar niekada nebuvau 
tokia pavyzdinga prakti-
kuojanti katalikė, kaip šiuo 
karantino laikotarpiu, prak-
tiškai nepraleidžianti nė 
vieno sekmadienio šv. Mi-
šių. Tiesa, darbo reikalais. 
Ir ką, gyva ir sveika.

Tačiau yra kelios šven-
tos vietos, kur covid-19 
nesiveisia. Pavyzdžiui, 
prekybos centrai. Štai „eks-

pertai“ rimtais veidais tau-
tai aiškina, kad mažytėje 
krautuvėlėje, kur žmogus 
susiduria akis į akį tik su 
pardavėju, užsikrėsti yra 
didesnė tikimybė, nei pre-
kybcentryje, kur susifor-
muoja vežimėlių kamščiai. 
Ten, uostantis kaukė į kau-
kę su kitais pirkėjais siau-
ručiuose praėjimuose tarp 
lentynų, virusas neperduo-
damas. O va bažnyčioje, 
mažytėje krautuvėje – jis 
plinta, kaip, dovanokite, 
velnias. Įsivaizduokite, 
užuot apsipirkęs viename 
prekybos centre, žmogus 
eis į tas dešimt krautuvy-
čių. O jūs, mieli „ekspertai“ 
(be kabučių rašyti šį žodį 
nederėtų), suskaičiuokite, 
su kiek žmonių patys, pirk-
dami batus, paltą, šaliką, 
rankinuką, sėklas, žurnalą, 
grietinę ir batoną, prekyb-
centryje kontaktuojate?

Ekspertai, miegantys 
konkurencijos sargai pras-
naudė keletą reikšmingų 
momentų. Pirmiausia, aki-
vaizdų stambaus verslo 
protegavimą. Aišku, preky-
bos tinklams tokia situacija 
yra labai dėkinga. Jie dabar 
karaliauja rinkoje. Žinoma, 
dar yra internetinė prekyba. 
Bet apie ją galima nebent 
tik keiktis, nes kai kurie 
dar nesulaukia prekių, už-
sisakytų prieš Kalėdas. Ką 
reiškia užsisakyti batus ar 
striukę nesimatavus, patys 
suprantate. Arba išsirinkti 
palaidinę ir džinsus tiesio-
ginės facebook transliaci-
jos iš parduotuvės metu. 
Tai net nebejuokinga. Kur 
dabar galite įsigyti sėklų 
artėjančiam sezonui? Tei-
singai, didžiuosiuose pre-
kybos centruose. O juk jau 
dabar prasideda kai kurių 

daržovių, gėlių sodinukų 
sezonas. Atsakykite atvirai, 
kam bus reikalingos augalų 
ir sėklų krautuvės birželį? 
Niekam.

Mokesčių mokėtojams 
kiekviena uždaryta smul-
ki veikla kainuoja 257 Eur 
per mėnesį. Per visą šalį tai 
milžiniška suma. Tačiau, 
pažiūrėjus iš žmogaus var-
pinės, kalbėkime atvirai, 
tai yra tik katino ašaros. 
Pabandykite jūs pragyventi 
iš 257 Eur per mėnesį. Pen-
sininkai dejuoja neišgyve-
nantys iš smarkiai didesnių 
pensijų. O čia jauni, dir-
bantys žmonės, daugeliui 
jų reikia išlaikyti vaikus, 
daugelis turi būsto pasko-
las, paskolas, kurias ėmė 
verslui kurti. Įsipareigoji-
mų juk niekas neatšaukė. 
Aš atvirai sakau, jei už-
dirbčiau 257 Eur per mė-
nesį, to man užtektų būsto 
paskolai, komunaliniams 
mokesčiams ir katinų mais-
tui. Viskas. Suvokite, kad 
tie žmonės negauna jokių 
lengvatų, jie nėra socialiai 
remtini. Ir užtempus karan-
tiną, jų verslai jau nebeat-
sigaus. O valstybės para-
mos dar nėra. Ir jei bus, tai 
pyrago didžioji dalis nu-
sės kur? Tų pačių didžiųjų 
įmonių kišenėse. Ir vietoje 
augančios ir stiprėjančios 
vidurinės klasės, visų de-
mokratinių visuomenių pa-
mato, turėsime stiprėjančią 
oligarchiją. Nes jau dabar 
matyti to požymiai: kuo 
batai prekybos centre ski-
riasi nuo batų mažoje krau-
tuvėlėje? Tiesiog prekybos 
tinklų vadovai turi tokius 
svertus veikti politiką, ko-
kių neturi mažos krautuvės 
savininkas, virtęs sindromo 
„riekia kaška dariti“ auka.

Valstybės požiūriu mes 
turime be darbo sėdinčią 
pačią veikliausią, inicia-
tyviausią visuomenės dalį. 
Tą, kuri nekalėdoja pa-
šalpų, neprašo paramos, 
ji užsidirbtų pati, jei kas 
leistų. Dabar gi ji pasodinta 
mokesčių mokėtojams ant 
sprandų. Ir mes visi daly-
vaujame pirmajame visuo-
tiniame eksperimente „iš ko 
gyventi nedirbant“. Ir kan-
triai laukiame, kiek truks 
šis pirmasis žmonijos isto-
rijoje stebuklas. Kad žmo-
nės netiki šiuo stebuklu, 
liudija faktas – itin sparčiai 
augančios būsto kainos. 
Pagalvokite apie infliaciją: 
jei kas prieš šešerius me-
tus jums būtų pasakęs, kad 
dviejų kambarių butas Ro-

kiškyje kainuos per šimtą 
tūkstančių litų, jūs būtumėt 
tik pirštu apie smilkinį pa-
sukioję. O kad liaudis tikisi 
pinigų nuvertėjimo, tai aki-
vaizdu: didmiesčiuose ima 
trūkti parduodamų butų. 
Nes menka paslaptis: eko-
nomikai palaikyti Europa 
neturi jokių kitų priemo-
nių, tik pinigų spausdinimo 
mašinas. Su visomis iš to 
išplaukiančiomis pasekmė-
mis. Ir norint pažerti pini-
gus iš sraigtasparnio, visų 
pirma reikia turėti pinigų ir 
sraigtasparnį. O valstybė-
je, kur mokesčių mokėtojų 
kontingentas sparčiai trau-
kiasi, tą padaryti bus ojoj 
kaip nelengva.

Vien tik bedarbių skai-
čius rajone jau ritasi prie 
20 proc. O kiek yra slaptų 
bedarbių – tų, kurie gau-
na prastovas, ar tą katino 
ašarų vertą valstybės para-
mą? Su kiekvienu mėnesiu 
bedarbių tik daugės. Kartu 
daugės ir tų, kuriuos reikia 
išlaikyti. O jų išlaikymo 
našta guls ant vis mažė-
jančio mokesčių mokėto-
jų būrio. Ir kad dar iš tos 
paramos bent nauda būtų: 
daugelis remiamųjų po to, 
kai valstybės parama baig-
sis, tiesiog tyliai ramiai už-
silenks. Jau dabar daugeliu 
atvejų bankrotas – tik ke-
liems mėnesiams atidėtas 
sprendimas.

Štai dabar valstybė moka 
prastovas dirbantiesiems. 
Atlaisvinus karantiną po 
kelių mėnesių, ir prastovų 
apmokėjimas baigsis. Pa-
imkime kad ir hipotetinę 
uždarytą kavinę. Kol kas 
jos darbuotojai gauna šio-
kią tokią paramą už pras-
tovą. Išeiti iš darbo jie ne-
ketina, nes tiesiog nėra kur. 
O štai įsivaizduokite, vieną 
gražią dieną karantinas bai-
giasi, ir kavinė atsidaro. Ji 
nuo pirmosios dienos turi 
mokėti darbuotojams algą. 
O kas eis į kavinę? Bedar-
biai? Smulkieji verslininkai 
su 257 Eur subsidija? Kol 
jie įsuks verslus, atiduos 
skolas, kelis metus bus ne 
iki kavinių. Turizmas ša-
lies viduje? Kas keliaus? 
Bedarbiai, buvę verslinin-
kai? Ir tada, kai prastovų 
mokėjimas baigsis, kavinei 
teks jau suvisam atsisvei-
kinti su savo žmonėmis. Ir 
tokių verslų bus daug. Va 
tada mes pamatysime tikrą-
jį bedarbystės veidą. Nebus 
jokio ekonominio stebuklo. 
Lauks bankrotų ir bedar-
bystės banga.

Apie tai „ekspertai“ ne-
galvoja. Iš kur tokie „eks-
pertai“ apskirtai atsiranda? 
Jie – mūsų švietimo siste-
mos brokas. Už šiuos „eks-
pertus“ padėkokite tiems, 
kurie mokyklose istori-
jos moko testais. Taip, tie 
ekspertai yra puikūs siau-
ros srities specialistai, bet 
platesnio konteksto toliau 
savo nosies nemato. Pa-
tikėkite, sudėlioti penkių 
kunigaikščių pavardes eilės 
tvarka proto nereikia. Daug 
daugiau proto reikia išma-
nyti priežasties-pasekmės 
ryšius, tendencijas, numa-
tyti kelis žingsnius į prie-
kį. O to nei mūsų valdžia, 
nei mūsų testais mokyti 
„ekspertai“, deja nesugeba. 
Apskritai, mūsų tauta, ku-
riai iš kišenės kyšo žagrės 
rankena, užauginta pasa-
komis apie žaliąjį Lietuvos 
kaimą, turi labai menkus 
verslumo įgūdžius. O ką jau 
kalbėti apie atrofavusį stra-
teginį mąstymą, elementarų 
supratimą, kaip veikia vals-
tybė. Nors nepriklausomoje 
Lietuvoje jau turėjo užaugti 
laisvų žmonių karta, tačiau 
mūsų viešajame gyvenime 
tebedominuoja tie, kuriems 
kažkas kažką turi ir privalo 
duoti. Jų tėvai laukė, kad 
duos Sovietų sąjunga, vai-
kai – kad Europos Sąjunga. 
Ir jie tvirtai tuo tiki. Kaip 
tiki, pavyzdžiui, profesinių 
sąjungų lyderiai, svaigda-
mi apie tai, kad tokioms 
sąlygomis darbdaviai turė-
tų trumpinti darbuotojams 
darbo laiką ir mokėti visą 
algą. De facto, tai reiškia 
kelti atlyginimus. Krizės 
sąlygomis? Ekspertai, jums 
rimtai visi namie?

Tuo, kad yra stebuklin-
gesnių sprendimų, nei nuo-
savas ilgas ir kantrus dar-
bas, tikėjo ir rinkėjai. Kad 
ateis stebuklinga nauja val-
džia ir panaikins virusą. Ir 
jiems pagaliau veriasi akys, 
kad išrinktoji valdžia visai 
ne tokia laisva, drąsi, libe-
rali, ir, svarbiausia, tokia 
veikli, kokios tikėjosi. Kad 
iš krizės išeiti nėra stebu-
klingų kelių. Ir kad dra-
koniškos priemonės, kurių 
nemažai yra apskritai ne-
veiksmingos, o dar daugiau 
– perteklinės ir parodomo-
sios, ne tik kad žlugdo vals-
tybės ūkį, bet ir ligos pliti-
mo nestabdo. Ir kad bankui 
jokio skirtumo, už ką bal-
savai: už „comandante Ve-
rygą“ ar  „užingridą“, būs-
to paskolą mokėti vis tiek 
teks. Ir kad buvusieji delsė 

įvesti tokius ribojimus ne 
todėl, kad bijojo rinkimų. 
O todėl, kad jie bent jau su-
vokė pasekmes. Ir kad ki-
tos Europos šalys, pasirin-
kusios kitokius epidemijos 
valdymo kelius, nėra nei 
bailios, nei kvailos.

Ir mūsų drąsūs pasi-
džiaugimai, kad pirmojo 
karantino metu BVP smu-
ko mažiausiai, yra gerokai 
per ankstyvi. Taip, tuokart 
pavyko trumpai išlaviruo-
ti. Dabar gi nespėjusią at-
sigauti ekonomiką slegia 
kur kas ilgesnė, sunkes-
nė antroji banga. Kurios 
matomas dydis yra tik 
ledkalnio viršūnė. Apie 
daug didesnę povandeninę 
dalį signalizuoja šaluti-
niai rodikliai: pavyzdžiui, 
trečdaliu išaugęs žmogžu-
dysčių skaičius. Miglota 
nuojauta kužda, kad gerai 
nebus. Ilgai nebus gerai.

Chrestomatinis Vilniaus 
stiklinių valdžios biurų idi-
otizmo pavyzdys šiandie-
ninė diskusija: ne apie ma-
rinamą smulkų verslą, ne 
apie be darbo ant išmaldos 
sėdinčius šimtus tūkstan-
čių žmonių. O apie... po-
litinę komunikaciją: gerai 
ar blogai padarė premjerė, 
atsiprašiusi už veltui sukel-
tus lūkesčius. Tūkstančiai 
žmonių kaip paskutinės 
galimybės laukia leidimo 
užsidirbti kai ką daugiau, 
nei valdžios padalintą uba-
go terbą, o jie svaigsta apie 
komunikaciją. Alio, jums 
ten, valdžioje, visi namie?

Apie kokius nuviltus lū-
kesčius galima kalbėti, kai 
pati valdžia rodo pavyz-
dį, kaip apeiti idiotiškus 
draudimus. Kelintą mėnesį 
nesulaukiu, kada premjerė 
pagaliau ims pintis kasas, 
o ministrai taps panašūs į 
metalistus. Pykstame, kad 
kirpėjai, manikiūrininkai 
vaikšto po namus ir nelega-
liai teikia paslaugas. Taigi 
mūsų valdžia rodo pavyzdį. 
Gyvename demokratinėje 
visuomenėje: visi piliečiai 
yra lygūs. Tai jei ponia 
premjerė vaikšto tvarkin-
gai pakirptais trumpais 
plaukais, kodėl eiliniam 
piliečiui negalima? Kodėl 
premjerės kirpėja dirba, o 
Marytė iš Rokiškio graužia 
leteną?

Tiems stiklo urvelių gy-
ventojams dzin. Nuošir-
džiai dzin. Jie dėlioja A, B 
ir C scenarijus. Tik belau-
kiant kol jie pradės pildy-
tis, labai gali būti, kad gai-
vinti jau nebus ką.
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Kas tu? Kaip tau? Svečiuose Arnolda Vaitkutė ir Augustinas Kmielius. Trečioji pokalbio dalis
„Rokiškio Sirenos“ skaitytojų dėmesiui – pokalbio 

pabaiga. Pradžia – vasario 2-osios laikraštyje.
- Reiškia namas buvo ap-

laupytas. O kokie jūsų pla-
nai? Išsipildė jūsų svajonė, 
jūs turite namą ir žingsnis po 
žingsnio jūs jį susitvarkysit, 
jūs turėsit gražų, šiltą namą. 
O tualetas turbūt lauke, ar 
yra nuotekos?

Arnolda: Ne, nėra, bet pa-
sirodo gali  susirasti bio tuale-
tą, kurį gali pasistatyti viduje, 
dar ir kriauklę, kuri šildo van-
denį už tave. Viskas yra pritai-
kyta, mes ir dušą nusipirkome 
turistinį, o gyvendami Angli-
joje mes išvis nežinojome, kad 
tokių dalykų yra, buvom nu-
stebinti. Yra netgi ir skalbimo 
mašina pusiau automatinė. 

Augustinas: taip, reikia tik 
pačiam truputį labiau pasiraitot 
rankoves, duot daugiau laiko ir 
viskas.

Arnolda: Mes kai atsi-
kraustėme sužinojome, kad šu-
linys, priklausantis su sodyba, 
yra nenaudotinas jau keturias-
dešimt metų, tik mums niekas 
to nesakė. Todėl vienas iš pir-
mųjų darbų mums buvo išsi-
kasti šulinį, kas yra nemažos 
investicijos, atsižvelgiant į tai, 
kad atvažiavai su tuščiomis ki-
šenėmis. Bet šulinys dabar jau 
yra, vandens yra.

- Ir kokio gilumo šulinys 
pas jus?

Augustinas: Dešimt žie-
dų sudėjo. Iš trečio karto kasė 
duobę, vaikščiojo su virgulėm, 
kasė - nerado, kasė - nerado... 
Vėliau sako pabandyti tarp 
dviejų prūdų - tada rado jau.

Arnolda: Dėl šulinio bijo-
jom, nes gyvenam ant kalnelio 
ir kaimynai sakė, kad vandens 
tiesiog nėra, nes namas prieš 
tai buvo gyvenamas, o šulinys 
gan toli. Tai visada galvojom, 
kad jeigu jau čia būtų kokia 
vandens gysla, šulinį jau būtų 
išsikasę. Ir kai pirmas duobes 
kasdami vandens nerado - per-
gyvenau.

- Buvo toks stresas, taip?
Arnolda: Buvo stresas, nes 

ką daugiau daryti... Kito šu-
linio, esančio šalia kaimynų, 
vanduo tokios prastos koky-
bės, kad negali net indų ar rūbų 
plauti. Net grindų negali. Jis 
žalias. O jeigu dar palei sody-
bą neras vandens, tai ką tada 
daryti? 

- O kažkokio prisijungimo 
prie vandentiekių ten nėra?

Arnolda: Nėra. Artimiau-
sias miestelis yra Obeliai, ir tai 
jis už keturių kilometrų.

- Aha, dabar esate rokiš-
kėnai. Prisiregistravę jau 
Rokiškyje, taip?

Arnolda: Taip, prisiregis-
travę. Ir verslą jau priregistra-
vę, kas ištikrųjų buvo gan šoki-
ruojantis potyris.

- Kaip jūsų įmonė vadinasi?
Arnolda: Tai tiesiog yra in-

dividuali veikla. Ir pavyzdžiui 
iš Anglijoje mokesčių papras-

tumo ir praktiškai nebuvimo, 
čia lietuviški mokesčiai tikrai 
šokiruoja. Anglijoje taip pat 
dirbau su individualia veikla, 
bet sakykim tas pats sveikatos 
draudimas ir pajamų mokestis 
man atsieidavo šimtą šešiasde-
šimt svarų per metus, o Lietu-
voje kas mėnesį sumokame be-
veik penkiasdešimt eurų ir tada 
dar metų gale laukia mokes-
čiai. Mažam verslui yra sunku 
išsilaikyti čia.

- Reiškia pagyvenę Va-
karuose ir pamatę, kas kaip 
yra, jauni žmonės kurdami 
savo verslą gali atvirai pasa-
kyti, kas mokesčiai pas mus 
yra gerokai per dideli. Tai 
jūs dar kol kas dirbate indi-
vidualią veiklą, o įsivaizduo-
kite, kai jūs pradėsite plėstis 
ir samdyti darbuorojus, kaip 
pakils jūsų mokesčiai.

Arnolda: Bijau.
- Būkim atviri ir teisingi, 

kad vis dėlto, mūsų valdžia 
neturėtų raudoti, nes mes su-
mokame didelius mokesčius.

Arnolda: Aš iš tikrųjų neži-
nojau, kad valdžia raudoja, aš 
galvojau, kad jau nuo čia, tai gali 
būti tik į gerą, nes mokesčiai čia, 
palyginus su individulios vei-
klos moksečiais kitose šalyse, 
aš neįsivaizduoju ar jie dar gali 
būti didesni. Nes jeigu būtų dar 
didesni, tai reikėtų mesti veiklą 
ir eiti dirbti į „Aibę“.

- Aš pirmiausia noriu tiktai 
pasidžiaugti, kad jūsų mąsty-
mas yra toks, kad jeigu man 
mokesčiai bus per dideli, aš 
mesiu šitą verslą ir esiu dirbti 
į „Aibę“. Bet dauguma lietu-
vių mąsto taip, kad jeigu man 
mokesčiai per dideli, aš turiu 
kažką pradėti kombinuoti. 
Labai džiaugiuosi, kad ateina 
šita naujoji karta, kuri galbūt 
pradės diktuoti, kad - gerbia-
mieji, mes turme susitvar-
kyti mokestinę sistemą, kad 
mokėtų visi, nes konkurentai 
dažniausiai būna tie, kurie 
apskritai nemoka mokesčių 
arba juos moka labai mini-
maliai ir po to turi milijoni-
nes sodybas ir sako: „Aš visą 
gyvenimą gaudavau tik mini-
mumą“. Aš džiaugiuosi, kad 
keičiasi mūsų karta ir ateina 
šitie jauni žmonės, kurie ki-
taip žiūri į gyvenimą ir kitaip 
žiūri į šeimą. Taigi, jūs esate 
šeima, jūs įsikūrėte mūsų ra-
jone ir mes tuo labai džiaugia-
mės. Kokios perspektyvos? 
Aš įsivaizduoju, kad šeimoje 
turi būti ir vaikai. Koks jūsų 
požiūris į vaikus? Ką jūs apie 
tai galvojate?

Augustinas: Grubus planas 
yra susitvarkyti namą ir tada 
planuoti vaikus.

- O nebus taip, kad atsi-
menat kaip sakėt: „Taupyti 
ilgai pinigus ir tada kai su-
sitaupysim, nusipirksime 
namą Lietuvoje“. O dabar 

yra labai panaši situacija. 
Jūs sakot, kad kai susidėsit 
naujus langus ir susitvarky-
sit, tada ir bus vaikai. Bet juk 
vaikai šito neklausia.

Augustinas: Tai va todėl 
planas ir yra grubus. Taikai į 
mėnulį, jeigu nepataikai - leki 
į žvaigždes, kaip sako.

- Man atrodo, jūs neda-
rykit šito plano. Galbūt vai-
kai norėtų su jumis kartu ir 
tvarkyti šituos langus.

Arnolda: Visų pirma, tai 
kaip beauginsi vaikus, jie vis 
tiek bus nepatenkinti. Turėjau 
draugų, kurie užaugo sodybose 
ir jie jautėsi atskirti nuo pasau-
lio, o aš pati augau mieste ir 
jaučiausi atskirta nuo natūros 
ir visų laukų bei miškų. Bet 
atsiranda ta mada kraustytis į 
kaimą, nors ir garsiai sakoma, 
kad kaimas miršta, bet vis dau-
giau jaunų žmonių kraustosi į 
kaimus ir kuriasi šeimas ten. 
Žmonės pradeda suprasti, kad 
ne pinigai ir ne euro remontas 
yra tas pagrindinis dalykas, 
kuris turi vesti link šeimos. Ir 
matau, kaip tų draugų vaikai 
auga apsupti ožkų ir žaidžia su 
akmenukais ir pagaliukais. Ir 
tai yra įkvepiantis vaizdas.

- Jūs manot, kad tie vaikai 
laimingi?

Augustinas: Aišku taip.
Arnolda: Aš manau, kad gy-

venti apsuptam gyvūnų ar gryno 
oro yra kažkiek sveikiau, nei 
aštuntam aukšte bute. Aišku, ne 
vien tai yra laimė, laimė yra ir 
ką tėvai suteikia ir dar daug kas. 
Sakykim, kad gyveni be remon-
tų - tai nėra pretekstas atidėti 

šeimos kūrimo.
- O ką jūs darysit kitaip, 

negu darė jūsų tėvai? Ar jūs 
norėtumėt būti tokie pat, ar 
jūs norėtumėte savo gyve-
nimą kurti šiek tiek kitaip? 
Pavyzdžiui, tavo, Augustinai, 
tėvai emigrantai ir gyveno 
Anglijoje, tave, Arnolda, au-
gino mama, kuri galbūt ne 
visada turėjo laiko skirti tiek 
dėmesio, kiek tu norėtum ar 
nebuvo pakankamai griežta ir 
panašiai. O koks jūsų šeimos 
modelis? Šiuolaikinio, jauno 
žmogaus, kuris nusprendė 
kurti savo gyvenimą čia, mūsų 
Rokiškio rajone. kaip jūs įsi-
vaizduojate, su kokia elgsena 
padarysite savo vaikus lai-
mingais, su kokiais tikslais ir 
kokiais norais?

Arnolda: Aš manau, kad 
svarbiausia yra formuoti vai-
ko požiūrį, nėra svarbiausia 
tai, kiek tu turi pinigų ar ko-
kio dydžio name tu gyveni. 
Laimė, visų pirma, turi ateiti 
iš vidaus. O kokie mes tėvai 
būtume - sunku pasakyti, mat 
esame žmonės, kurie linkę į 
nuotykius ir galbūt ne visada 
paskaičiuojantys. Pas mus po-
žiūris dažnai būna: „Ai, darom. 
Kaip išeis taip“.

Augustinas: kas gali nutikt 
blogiausio? Pagal tai sprendi - 
daryti ar ne.

- Tai aš gavoju, kad vaikai 
su jumis turėtų būti laimingi, 
nes įdomu su jumis gyventi. 
Jeigu jūs linkę į nuotykius, lin-
kę į kažkokias tai avantiūras, 
tai šitie nuobodūs tėvai, kurie 
žino, kad turi būti pusryčiai, 

pietūs, vakarienė, pamokos, 
po pamokų kažkokia veikla ir 
panašiai, jie yra nuobodūs.

Arnolda: Jie yra nuobodūs, 
bet jie tai daro tikrai ne iš noro 
pakenkti vaikams. Kažkokia 
disciplina jiems atrodo svarbiau, 
negu nueit pasiganyt su ožkom. 
Visokių tėvų yra, visi vaikai yra 
mylimi ir svarbiausia, kad viskas 
būtų daroma iš meilės. Na taip, 
pas mus vaikai gali likt nevalgę, 
nes mes pamiršim. Išeisim į lau-
kus ir pamiršim.

- Labai geras buvo tas už-
siminimas, kad norint augin-
ti vaikus, elementari ta higie-
na, elementari disciplina turi 
būti, visa kita gali būti ir tru-
putį avantiūros ir panašiai. 
Tik gink Dieve, neužmirš-
kite, kad jiems reikia valgy-
ti pusryčius. Šiaip jie jums 
patys primins ir niekada ne-
užmiršite. Vaikai primena, 
jie turi sugebėjimą išgyventi 
ir net truputėlį auginti savo 
tėvus. O žinote, kaip būna 
užsienio filmuose: atvyksta 
kažkokia šeima ir pas juos 
kaimynai eina su pyragais 
arba koks vietos šerifas at-
važiuoja ir sako "labas", tai 
ar buvo kažkoks tai santykių 
kūrimas? Nors, aišku, dabar 
pandemija - yra sudėtingiau, 
bet ar kažkas tai tokio buvo?

Arnolda: Aš įtariu, kad 
žmonės buvo šokiruoti, kad 
kažkas apskritai ten atvažia-
vo. Na, bet čia tik tai tie, kurie 
sugebėjo mus pamatyti, nes 
gyvenam gan užkampy. Mus 
sunku rasti visiems, įskaitant ir 
pašto darbuotojus, ir kurjerius. 

Pas kaimynus susipažinti ėjom 
patys, nes iš pradžių susipažino 
mūsų šunys ir dar nepakankamai 
gerom aplinkybėm - teko skirti, 
nes kaimynai turi šunį, o mes 
turim penkis, tačiau apart to, 
kai susipažinom su kaimynais, 
keliai suvedė su mergina, gyve-
nančia Utenoje, kuri yra mūsų 
namo buvusios savininkės anū-
kė. Ji šioje sodyboje užaugusi. 
Ji apsilankė, atvežė nuotraukų 
parodyti, kelis vaizdo įrašus, pa-
matėm kaip sodyba atrodė prieš 
tai. Ištikrųjų ji nėra labai daug 
pasikeitusi. Susipažinome ir su 
keliomis merginomis iš Utenos, 
turime keletą draugų ir Rokišky-
je, tačiau nebuvo taip, kad ben-
druomenė mus pasitiktų.

Augustinas: Kaimynai pa-
sitiko su maišu bulvių.

Arnolda: O po to Kalėdom 
gavom svogūnų.

Augustinas: Geriau nei tor-
čiukas.

Arnolda: Mes miestietiškai 
- su saldainiais.

- Tai, aš tikuosi, kad mūsų 
krašte, įsikūrę ir įleidę šaknis, 
jūs pradedate naują savo šei-
mos istorijąir aš galvoju, kad 
jūs būsite jauni, nauji, ypatingi 
žmonės ir kad jūs būsite lai-
mingi, jūsų vaikai bus laimingi 
ir visi gyvūnai, kuri bus kartu 
su jumis, taip pat bus laimin-
gi. aš manau, kad jūs būsite 
aktyvūs mūsų bendruomenės 
nariai, jūs dalyvausite įvairiose 
šventėse, pobūviuose, tikiuosi, 
kad bendausite su mūsų žmo-
nėmis, kad įsiliesite ir būsite 
tokie tikri, įžymūs rokiškėnai. 
Mūsų miestas turi daug žymių 
žmonių, vėliau pamatysite, turi 
daug nepaprastai gražių vietų, 
gražių dvarų. taip kad noriu 
pasakyti, jog džiaugiamės, kad 
jūs esate tokie ir esu laimingas, 
kad jūs atėjote su mumis pa-
bendrauti, manau, kad ne pa-
skutinį kartą. taip kad būkite 
drąsūs, reikškitės, rodykitės 
būkite su mumis ir būkite lai-
mingi! Ačiū, kad esat!

Arnolda: Ačiū.
Augustinas: Dėkui.

Arnoldą ir Augustiną 
kalbino Antanas Vagonis
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Pomidorų sezono belaukiant: ką sėsime šiemet?

Palyginkite šią įvairovę su tuo, kas siūloma prekybos centrų sėklų 
stenduose.

Autorės kolekcijoje – per 500 įvairiausių pomidorų veislių.

Karantinas paveikė vi-
suomenės gyvenimą įvairiais 
aspektais. Ne išimtis ir sodi-
ninkystė bei daržininkystė. 
Dienai ilgėjant, nenumaldo-
mai artėja metas, kai namų 
palanges „okupuos“ indeliai 
su įvairių daržovių ir gėlių 
sodinukais. Vasaris – jau 
pats laikas apsirūpinti po-
midorų sėklomis. Tiems po-
midorų augintojams, kurie 
kliaujasi tradicine prekyba, 
šiemetinis sezonas žada būti 
įprastas ir nuobodus. Mat 
peržvelgus, ką siūlo preky-
bos centrai bei sėklų krau-
tuvių internetiniai tinkla-
lapiai, kol kas nieko naujo 
nematyti: pomidorų sėklų 
pasiūla primena daugelį 
ankstesnių metų.

Iš daugiau nei 7 tūkst.
siūloma vos 
pora dešimčių?
Pomidorai ne veltui va-

dinami daržo karaliais. Šis 
augalas prieš gerą pusę tūks-
tančio metų į mūsų žemyną 
atkeliavo iš Andų aukštikal-
nių. Pats žodis „pomidoras“ 
itališkai reiškia „auksinis 
obuolys“ ir pirmąjį kartą pa-
minėtas 1544-aisiais. Lietuvo-
je pomidorai imti auginti XIX 
a. kaip dekoratyvinis augalas. 
Po Pirmojo pasaulinio karo 
jie ėmė plisti iš dvarų į vals-
tiečių ūkius. Įdomu tai, kad ir 
Rokiškio dvaras nemažai pri-
sidėjo prie to, kad mūsų krašte 
išplistų pomidorai. Tarpukariu 
Lietuvoje buvo platinamos jų 
sėklos pakeliais.

Pasaulyje yra per 7 tūkst. 
pomidorų veislių, ir kasmet 
išvedamos naujos. Taip pat 
atkuriamos senos, paveldi-
nės veislės. Tačiau kažkodėl 
šiandien prekybos centruose 
galima rasti vos porą dešimčių 
pomidorų veislių.

Pomidorai yra indeterm-
nantiniai (neriboto augimo, 
labiau tinkami šiltnamiams) ir 
determinantiniai. Pagal spal-
vą: baltieji, geltonieji, avieti-
niai, raudonieji, juodieji, biko-
lorai (dviejų spalvų) ir žalieji. 
O kur visa ta įvairovė mūsų 
parduotuvių lentynose?

Pirkti gyvai 
ir iš oficialių krautuvių –
 pasirinkimas skurdus
Nors prekybos centruose 

jau pastatyti sėklų stendai, 
rasti juose baltųjų, žaliųjų ar 
bikolorų pomidorų – misija 
neįmanoma. Kalbant atvirai, 
tas asortimentas, kuris siūlo-
mas šalies parduotuvėse, tinka 
tik neišrankiems sodininkams 
arba pradedantiesiems po-
midorų augintojams. Veislės 
kasmet faktiškai tos pačios: 
Marmande, St. Piere, Oxheart, 
Cor di Bue,  Noire de Crimee, 
Ananas, Yellowstone, Black 
cherry, Goldene Konigin, Red 
cherry, San Marzano-3, Vil-

ma, Venus, Actec. Jei labai 
pasiseks, galbūt užtiksite dar 
Black from Tula, Green zebra, 
Tigrino, Duo, Creme sausage, 
Artisan Blush Tiger, Taiko. 
Romus, Brutus, Citrina.

Metų „naujove“ galima pa-
vadinti... Banana legs, kurie 
pomidorininkų pasaulyje jau 
prieš porą metų buvo karš-
čiausia naujiena ir vienas di-
džiausių nusivylimų. Pati juos 
auginau užpraėjusį sezoną. 
Krūmas labai derlingas, pomi-
doriukai gražūs, bet nepakan-
kamai prinokę yra pasibaisėti-
nai bjauraus skonio, o prinokę 
– jokio skonio, tarsi valgytum 
paprasčiausią žolę. Tačiau ofi-
cialioje sėklų rinkoje jie pasi-
rodė tik šiemet.

Nors sodininkai ir darži-
ninkai nekantriai laukia, kada 
duris atvers sėklų krautuvėlės, 
visgi didelių stebuklų jų asor-
timente sunku tikėtis. Mat sė-
klų krautuvių internetiniuose 
puslapiuose galima rasti iš es-
mės tą patį asortimentą, kuris 
nuo prekybos centrų skiriasi 
nebent seniai žinomais ir iš-
bandytais Bajaja, Indigo rose, 
Rubinka, Zlatava, Brandiwyn 
Yellow, Jantarnyj, Malinowyj 
rodeo, Malinowyj kapturek, 
Pink Thai Eggs, Yellow pe-
arshaped, Shejk ir keliais ki-
tais. Pasirinkimas, sutikite, ne 
kažkoks.

O kur gi tos veislės, kurio-
mis džiaugiamasi pomidorų 
augintojų grupėse? Malachi-
tovaja škatulka, Alices dream, 
Chocolate striped, Sart Roloi-
se, Mongolskij karlik. Nor-
thern Lights, Girl Girls Weird 
Thing, Fox nose, Orange rus-

sian 117 ir gausybė gausybė 
kitų? Kodėl mūsų pomidorų 
augintojai yra, sakykim atvi-
rai, sėklų pardavėjų skriau-
džiami, klausimas yra atviras.

Ar sulauksime 
sėklų turguje?
Jau porą metų iš eilės ga-

nėtinai gausus rusiškų bei 
ukrainietiškų pomidorų sėklų 
pasirinkimas būdavo Rokiš-
kio turguje. Įdomu, kokia si-
tuacija klostysis šiemet? Mat 
kol kas turguje tegalima pre-
kiauti tik maisto produktais. 
O jei karantinas ir bus kiek 
atlaisvintas, sunku progno-
zuoti, ar ten pasirodys pre-
kiautojai.

Ir pomidorų mylėtojų gru-
pėse prekybos oficialiomis 
sėklų pakuotėmis atžvilgiu 
kol kas nėra gerų ženklų. Jei 
pernai ir užpernai tokiu metu 
buvo siūloma gausybė ru-
siškų ir ukrainietiškų firmų 
sėklų, tai šiemet pasiūla yra 
faktiškai nulinė. Nors porei-
kis yra didelis.

Tam yra keletas priežas-
čių: visų pirma, įvairovė. 
Vien tik mano nuotraukoje 
matyti per šimtą skirtingų 
rusiškų veislių (nereikia už-
siciklinti dėl jų, nes rusiškos 
veislės sudaro tik penktadalį 
mano turimos sėklų kolekci-
jos). Rusijos, Ukrainos sėklų 
gamintojai jau seniai rinkai 
teikia populiarias veisles. Dar 
vienas privalumas – dauguma 
veislių pritaikytos vadinama-
jai rizikingai žemdirbysytės 
zonai: šiauriniam klimatui, 
kuriame yra trumpa vasara ir 
ankstyvas ruduo.

Vienas esminių tokių sėklų 
trūkumų yra kokybė. Kadan-
gi jos nėra tiekiamos oficia-
liai, tai laikymo ir pervežimo 
sąlygos gali būti nepalankios. 
Štai užpernai iš viso Granato-
vaja kaplia pakelio neišdygo 
nė vienas pomidoras. Pernai 
gi tos pačios veislės sėklos 
dygo puikiai.

Kita gana dažna problema, 
su kuria susiduriama per-
kant rusiškas sėklas, yra va-
dinamasis „peresortas“ arba 
sumaišytos sėklos. Kitaip 
sakant, kartais pasėjus tarki-
me didelių jaučiaširdžių tipo 
veislės pomidorus, gaunami 
vidutinio dydžio pomidorai.

Kur gauti tokių sėklų? 
Gana nemenkas pasirinki-
mas ankstesniais metais buvo 
Rokiškio turguje. Bent jau 
įdomiausios, populiariausios 
veislės buvo siūlomos. Tie-
sa, šios sėklos yra nepigios. 
Tačiau nebūtinai dėl gobšių 
pirkėjų. Štai vienas iš kelių 
hibridų, kuriuos auginu, So-
krovišče inkov kainavo apie 
2,5-3 Eur už pakuotę. Bet... 
Jei anksčiau pakuotėje buvo 
10 sėklų, tai pernai... viso 
labo penkios. Pikta, vienok, 
bet pomidorai skanūs. O tai 
ganėtinai reta hibridų tarpe. 
Todėl save gerbiantys pomi-
dorų augintojai hibridų ven-
gia.

Šiemet rusiškų sėklų pa-
siūlos kol kas nematyti dėl 
kelių priežasčių. Pirmiausia, 
dėl karantino. Šios sėklos į 
Lietuvą patekdavo keliais 
būdais. Jų atveždavo vilki-
kų vairuotojai, važinėjantys 
į Rusiją ir Ukrainą. Tiems, 
kurie išmano šią rinką, prisi-
pirkti sėklų kur nors Rusijoje 
ir atvežti į Lietuvą yra gana 
pelninga: jos ten, lyginant su 
Lietuvos kainomis, kainuoja 
skatikus. O parduoti galima 
nuo maždaug 1,5 Eur už pa-
kelį. Kita vežėjų grupė – as-
menys, kurie vykdavo lankyti 
giminaičių.

Siųsti paštu tokias sėklas 
dabar sudėtingiau, ypač di-
desniais kiekiais, dėl sugriež-
tintų sanitarinių normų.

Ukrainietiškas 
eksperimentas pasiteisino
Trečias, pats paprasčiau-

sias, nors, tiesą sakant, ne-
pigus būdas papildyti sėklų 
kolekciją, yra pirkti jas iš 
pomidorų augintojų. Pirk-
ti iš bet ko sėklas rizikinga: 
nors pomidoras iš esmės yra 
savidulkis augalas, visgi au-
ginant didelį veislių kiekį, 
tikėtina, kad, pavyzdžiui, 
ant žiedo nutūpęs vabzdys 
ant savo kojyčių atneš kitos 
veislės pomidoro žiedadul-
kių ir netyčia gausime naują 
hibridą. Tačiau tokia tiki-
mybė ganėtinai maža. Todėl 
nemažai pomidorų auginto-
jų, įskaitant ir mane, sėklas 
ruošiame patys.

Lietuvoje, Latvijoje yra 
nemažai gerą vardą turinčių 
specialistų. Kai kurie mū-
siškiai žinomi toli už mūsų 
šalies ribų, pavyzdžiui, Nor-
vegijoje. Pirkdami sėklas iš 
tokių specialistų, faktiškai 
nerizikuojate. Pavyzdžiui, 
augintojas žydėti besiruo-
šiančią kekę apriša specialiu 
tinkleliu, kad vabzdžiai prie 
jos neprieitų, naudoja kitas 
gudrybes.

Privalumai: pirmiausia, 
didžiulis asortimentas. Ka-
dangi tai rimti kolekcionie-
riai, jie savo kolekcijas skai-
čiuoja tūkstančiais veislių ir 
kasmet pildo. Natūralu, kad 
kasmet visų turimų pomido-
rų veislių nesėja. Jie netgi 
formuoja tam tikrus maždaug 
iki 100 veislių katalogus at-
einantiems metams, siūlyda-
mi labiausiai pasiteisinusias 
veisles. Čia rasite tai, ko 
nėra jokiose parduotuvėse: 
Kozula, Minusinskyje kolek-
cijas, DWARF projekto po-
midorus ir daugybę įdomių, 
senovinių, paveldo veislių, 

įskaitant ir lietuviškas.
Trūkumas iš esmės yra 

vienas: nemaža kaina. 10 sė-
klų kainuoja nuo 1,5 iki 3,5 
Eur. Ir dar siuntimo išlaidos. 
Tačiau perkant sėklas taip, 
yra tam tikrų privalumų. Pir-
miausia, galima užsisakyti ir 
po 5 sėklas, tuomet kainuos 
mažiau. Tačiau, perkant 10 
sėklų, tiek sėklų pakelyje 
niekuomet nesu gavusi: pa-
prastai įdedama nuo 13 iki 
20 sėklų. Kitas privalumas: 
augintojai paprastai dar įde-
da kelių veislų sėklų dovanų.

Tokios, augintojų sėklos 
sudaro tris ketvirtadalius 
mano kolekcijos, apie 320 
veislių. Dauguma jų pernai 
užsisakytos Ukrainoje, ta-
čiau apie 70 veislių yra iš 
Lietuvos augintojų. Iš Lie-
tuvos augintojų verta užsi-
sakyti ne tik dėl patriotizmo. 
Kai kurie jų turi savo grupes 
facebook paskyrose, kurios 
vienija gausią augintojų ben-
druomenę, ten galima rasti 
patarimų ir konsultacijų dau-
geliu iškilusių problemų. Dar 
vienas didelis privalumas 
yra tai, kad žinomiausios 
pomidorų augintojos pernai 
rugpjūtį Kaune surengė dide-
lę pomidorų parodą, tiksliau 
sakyti, šventę su įdomiomis 
paskaitomis. Dar vienas pri-
valumas užsisakyti sėklų iš 
tokių augintojų: jos dar spės 
atkeliauti iki sėjos pradžios.

Pernai nemenkai rizika-
vau užsisakiusi didelę siuntą 
iš Ukrainos. Viliojo patraukli 
kaina. Brangiausi pomidorai 
kainavo už 20 sėklyčių 30 
grivnų (viena grivna kainuo-
ja 0,03 Eur). Tačiau tai buvo 
pačios brangiausios. Dau-
gelio labai įdomių veislių, 
kurių parduotuvėse apskritai 
nėra) sėklos kainavo 10-20 
grivnų. Buvo galima pasi-
rinkti iš daugiau nei 2 tūkst. 
veislių katalogo. Auginto-
jas bendravo labai maloniai. 
Siuntinys trimis laiškais atė-
jo maždaug per tris savaites 
nuo užsakymo.

Įdomu tai, kad sėklų dai-
gumas faktiškai buvo idea-
lus. Sumaišytų veislių nepa-
sitaikė.

Kaupti patiems
Daugelis patyrusių pomi-

dorų augintojų elgiasi taip: 
užsisako norimų veislių sė-
klų, po to, sulaukę derliaus, 
sėklas ruošiasi patys. To-
kio metodo privalumas yra 
tai, kad išsaugomos jau prie 
vietos sąlygų prisitaikiusių 
augalų sėklos. Trūkumų irgi 
nemažai: sėklas reikia tin-
kamai rauginti ir paruošti, 
o tam reikia ir vietos, ir pa-
stangų. Svarbu ir tinkamai 
jas laikyti. Tačiau pasistengti 
verta.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Skelbiamas Visuomenės sveikatos 
rėmimo specialiosios programos
sveikatinimo projektų 
konkursas

Rokiškio rajono savivaldybės administracija skel-
bia 2021 m. sveikatinimo  projektų, finansuojamų 
savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specia-
liosios programos lėšomis, atrankos konkursą.

2021 m. programos projektų finansavimo priori-
tetinės kryptys:

1. Aplinkos sveikata (triukšmo prevencija, geria-
mojo vandens, maudyklų vandens stebėsena);

2. Psichikos sveikatos stiprinimo (smurto, savižu-
dybių prevencija, streso kontrolė ir kt.);

3. Sveikatai žalingos elgsenos prevencija (rūkymo, 
alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartoji-
mo prevencija ir kt.);

4. Asmens higienos priežiūros įgūdžių formavi-
mas.

Paraiškos priimamos nuo 2021 m. vasario 9 d. iki 
kovo 9 d. 16 val. savivaldybės administracijoje (808 
kab.) arba siunčiant paštu Respublikos g. 94, Rokiš-
kis, 808 kab. Konsultacijas paraiškos pildymo klausi-
mais teikia savivaldybės Socialinės paramos ir svei-
katos skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Zibolienė, 
tel. 8 637 78454, el.p. d.ziboliene@post.rokiskis.lt. 

Išsamesnė informacija www.rokiskis.lt

Ant stogų – 
baltasis pavojus

Rokiškio rajono savivaldybės admi-
nistracija, atliekanti statinių naudojimo 
priežiūrą, informuoja gyventojus, kad 

dėl iškritusio didelio sniego kiekio ir susidarančių 
ypatingai didelių apkrovų pastatų stogams, gali 
kilti pavojus stogo ir kitoms statinių konstrukci-
joms ar grėsmė juose dirbančių ar kitais tikslais ten 
esančių žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai. Šiuo 
permainingu žiemos orų metu reikalinga statinių 
savininkams nuolat stebėti stogų būklę, juos valyti, 
kad susikaupęs sniegas neperkrautų statinių kons-
trukcijų, kad tirpstantis sniegas nepradėtų jų ardyti, 
kad krintantis nuo stogų sniegas ir varvekliai nekel-
tų grėsmės sveikatai ir gyvybei.

Priežiūros ypač reikia prekybos, pramogų, gamy-
binės paskirties, sandėliuoti skirtiems bei kitiems 
statiniams, pastatytiems iš lengvų konstrukcijų. Bū-
tina įvertinti žiemos sąlygomis susidarančius pavo-
jus, galimus padarinius ir imtis reikalingų - dažnai 
labai paprastų - priemonių darbuotojų paslydimo 
darbo vietose ir įmonės teritorijoje, varveklių bei 
ant statinių stogų susikaupusio sniego kritimo pa-
vojui pašalinti. 

Užs. 1249

Gaisrų ir juose žuvusių žmonių šiemet daugiau
Per pirmąjį šių metų 

mėnesį šalyje kilo 727 
gaisrai, kuriuose žuvo 15 
gyventojų, o 6 gyventojai 
patyrė traumų. Palyginti 
su 2020 m. sausio mėnesiu, 
kai kilo 640 gaisrų, ku-
riuose žuvo 8 gyventojai, 
šiemet gaisrų 13,6 proc. 
ir juose žuvo žmonių 87,5 
proc. daugiau.  

Remiantis 2016–2020 m. 
gaisrų statistika, sausio mė-
nesį vidutiniškai kyla 725 
gaisrai, kuriuose žūsta 17 gy-
ventojų, t. y. šiemet žuvo 2 
gyventojais, arba 11,8 proc., 
mažiau.

Sausio mėnesį miestuose 
žuvo 4 žmonės (27 proc.), o 
miesteliuose bei kaimo vieto-

vėse – 11 (73 proc.), t. y. kai-
miškose vietovėse gaisruose 
žuvo 2,8 karto daugiau žmo-
nių nei miestuose.

Priešgaisrinės apsaugos 
ir gelbėjimo 

departamento
inform.

Gydymo įstaigoms už suteiktas paslaugas 
papildomai bus skirta 20 mln. eurų

Sveikatos apsaugos mi-
nisterija padidino balų 
vertes, kurios taikomos 
gydymo įstaigoms sumo-
kant už suteiktas sveikatos 
priežiūros paslaugas. Li-
gonių kasų teigimu, dėl to 
gydymo įstaigoms papildo-
mai bus skirta apie 20 mln. 
eurų.

Tai numatyta vasario 2 
dieną įsigaliojusiame svei-
katos apsaugos ministro 
Arūno Dulkio įsakyme. 
Jame nurodoma, kad pa-
keistos vertės taikomos at-
siskaitant už nuo šių metų 
pradžios suteiktas asmens 
sveikatos priežiūros paslau-
gas.

Pasak Valstybinės ligonių 
kasos Ekonomikos departa-
mento direktorės Simonos 
Adamkevičiūtės, balų ver-
čių padidinimai yra susiję 
su „ilgalaikio materialaus 
turto nusidėvėjimo sąnaudų 
įskaičiavimu į paslaugų ba-
zines kainas“. 

„Toks sprendimas buvo 

priimtas atsižvelgiant į Svei-
katos priežiūros įstaigų įsta-
tymo pataisas, kuriomis re-
miantis steigėjai – valstybė ir 
savivaldybės – jiems nuosa-
vybės teise priklausantį ilga-
laikį materialųjį turtą, būtiną 
asmens sveikatos priežiūros 
paslaugoms teikti, turi per-
duoti savo įsteigtoms viešo-
sioms gydymo įstaigoms val-
dyti patikėjimo teise“, – BNS 
teigė S. Adamkevičiūtė.

Pasak jos, iki šio įstatymo 
pakeitimo šį turtą, pavyz-
džiui, pastatus ar medicininę 
įrangą, gydymo įstaigos val-
dė panaudos pagrindais.

„Gydymo įstaigos iš Pri-
valomojo sveikatos draudimo 
fondo biudžeto gaus papildomų 
lėšų turto nusidėvėjimui deng-
ti“, – sakė S. Adamkevičiūtė.

Ministro įsakymų pirmi-
nės ambulatorinės asmens 
sveikatos priežiūros paslaugų 
balo vertė padidinta nuo 1,12 
iki 1,125 euro, greitosios 
medicinos pagalbos paslau-
gų – nuo 1,11 iki 1,122 euro, 
slaugos paslaugų bazinių kai-

nų – nuo 1,11 iki 1,12 euro, 
ambulatorinių asmens svei-
katos priežiūros paslaugų 
bazinių kainų – nuo 1,12 iki 
1,135 euro.

Stacionarinių asmens 
sveikatos priežiūros pas-
laugų ir dienos chirurgijos 
paslaugų bazinių kainų balo 
vertė padidinta nuo 1,09 iki 
1,107 euro, ambulatorinėmis 
sąlygomis atliekamų bran-
giųjų tyrimų ir procedūrų 
bazinių kainų – nuo 1,09 iki 
1,106 euro, medicininės rea-
bilitacijos ir sanatorinio gy-
dymo paslaugų bazinių kai-
nų – nuo 1,1 iki 1,113 euro.

Paslaugų, teikiamų pagal 
prevencines programas, ba-
zinių kainų balo vertė padi-
dinta nuo 1,12 iki 1,126 euro, 
dantų protezavimo paslaugų 
bazinio dydžio – nuo 1,11 iki 
1,112 euro, o asmens svei-
katos priežiūros paslaugų, 
teikiamų pagal 2015–2025 
metų transplantacijos progra-
mą bazinių kainų – nuo 1,09 
iki 1,094 euro.

BNS inform.

A. Armonaitė žada papildomas subsidijas 
nukentėjusiam verslui ir dirbantiems savarankiškai

Ekonomikos ministrė 
Aušrinė Armonaitė pranešė, 
kad Vyriausybei siūlys šią 
savaitę patvirtinti antrąjį 
subsidijų paketą labiausiai 
nuo karantino nukentėju-
siam verslui, kurio apyvarta 
smuko 60 proc.

Pasak ministrės, į tokią pa-
ramą galėtų pretenduoti turiz-
mas, maitinimo įstaigos, barai, 
renginiai, pramogos, viešbu-
čiai, grožio industrija, sportas, 
prekyba ne maistu, kuri neturi 
galimybių prekiauti internetu.

„Antras subsidijų paketas 
bus tik labiausiai nukentėju-
siems. Preliminariais planais 
– tiems, kurių apyvarta krito 
60 proc. ir daugiau. Bet dėl to 
galutinai dar spręs Vyriausy-
bė. Siauresnis gavėjų ratas leis 
išmokėti dosnesnę subsidiją, 
kuri, tikimės, padės įmonėms 
bent iš dalies padengti pati-
riamus kaštus. Tam skiriame 
50-70 mln. eurų“, – feisbuke 
parašė A. Armonaitė.

Pasak jos, taip pat numatyta 
vienkartinė išmoka dirbantiems 
savarankiškai – pagal individu-

alią veiklą ar verslo liudijimą. 
Tam bus skiriama 30 mln. eurų, 
o išmokos dydis bus 100 proc. 
2019 m. sumokėto gyventojų 
pajamų mokesčio.A. Armonaitė 
taip pat žada Vyriausybei pri-
statyti testavimo kompensaciją 
įmonėms, kuri leis smulkiems 
ir vidutiniams darbdaviams 
kompensuoti prevencinio dar-
buotojų testavimo išlaidas bent 
tris mėnesius. Ji sakė tikinti, kad 
priemone pasinaudos 100 tūkst. 
darbuotojų, tam numatyta 30 
mln. eurų.

BNS inform.

Minima tarptautinė saugesnio interneto savaitė
Krašto apsaugos ministerija ir 

Nacionalinis kibernetinio saugu-
mo centras (NKSC) jungiasi prie 
tarptautinės iniciatyvos „Sauges-
nio interneto dienos“ ( angl. Safer 
internet day), kuri šiemet minima 
vasario 9 dieną.

 „Nuo 2004 m. pasaulyje pradė-
ta minėti Saugesnio interneto diena 
svarbi, ja siekiama atkreipti dėmesį 
į aktualius skaitmeninius iššūkius ir 
skatinti saugesnį visuomenės, ypač 
vaikų ir jaunuolių, naudojimąsi in-
ternetu ir skaitmeninėmis technolo-
gijomis“, – sako krašto apaugos vi-
ceministras Margiris Abukevičius.

Saugesnio interneto dienos sa-
vaitę, vasario 8-14 d., NKSC savo 
socialiniuose tinkluose dalysis pa-
tarimais, kaip saugiai elgtis inter-
nete: Kas yra slaptažodis ir kodėl 
jis yra svarbus? Kas yra socialinė 
inžinerija ir kodėl ji yra grėsmė? 
Kas yra atsarginė kopija ir kodėl ji 
svarbi? Kas yra privatumas ir ko-
dėl jis svarbus? ir kt. Vasario 9 d. 
Nacionalinis kibernetinio saugumo 
centras kviečia visus interneto var-
totojus ir besidominčius skaitmeni-
nėmis technologijomis pasitikrinti 
žinias apie kibernetinį saugumą ir 
dalyvauti konkurse „Kartu už sau-
gesnį internetą“ , kuris vyks NKSC 

Facebook paskyroje.
Nacionalinis kibernetinio sau-

gumo centras prie Krašto apsaugos 
ministerijos – pagrindinė Lietuvos 
kibernetinio saugumo institucija, 
atsakinga už vieningą kibernetinių 
incidentų valdymą, kibernetinio 
saugumo reikalavimų įgyvendini-
mo stebėseną ir kontrolę, ypatingos 
svarbos informacinės infrastruktū-
ros kibernetinį saugumą ir informa-
cinių išteklių akreditaciją. NKSC 
siekia, kad interneto vartotojai 
bendraudami, mokydamiesi ir dirb-
dami kibernetinėje erdvėje jaustųsi 
saugiai.

KAM inform.

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Odiniai, nenešiotus batus. 40-41 
dydis. Juos perkant, galiu atiduoti 
batus. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• 40 dydžio, nenešiotus batus. 
Perkant pirmuosius batus, kitus 
atiduosiu, jei bus reikalingi. Kaina 
12 Eur. Tel. 8 685 42 153.  
Rokiškis

• Batus su kailiu. 40 dydis. Kaina 
14 Eur. Tel. 8 685 42 153.  
Rokiškis
• Nenešiotus, 40 dydžio batus. 
Pirkti New Yorker parduotuvėje. 
Kaina 12 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Natūralius kailinius. 48 dydis. 
Kaina 12 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Striukę su pūkiniu įklotu, lengva 

ir labai šilta, 48 dydis. Kaina 12 
Eur. Tel. 8 685 42 153.  
Rokiškis
• Naują, vaikišką, žieminę striukę. 
Labai šilta, nedėvėta nė karto. 
Kaina 36 Eur. Tel. 8 605 35 360. 
Rokiškis
• XXX vyriškas kelnes, po 6 Eur. 
Tel. 8 681 58 849. Rokiškis
• Juodą ilgą naują moterišką, 
žieminę striukę su kapišonu. XXL 
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dydis. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Vyrišką, pilką striukę. 52 dydis, 
su gaubtu, ilgis už liemenio. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 657 44 181.  
Rokiškis
• Vyrišką, melsvą, naują striukę. 52 
dydis, pūkinė. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Batus. Demisezoniniai, juodi su 
kulniuku, ilgi, 40 dydis. Kaina 9 
Eur. Tel. 8 657 44 181.  
Rokiškis
• Flanelinį audinį. 5m., naujas. 
Kaina 14 Eur. Tel. 8 657 44 181. 
Rokiškis
• Medžiagą. Džinsinė, nauja, ilgis 
1,30 m., plotis 1,60 m. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 657 44 181.  
Rokiškis
• Džinsus Levi Strauss (505 
Regular), atvežti iš JAV. W36, L34. 
Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 615 22 736. Rokiškis
• Šiltą megztuką, 128 cm ūgio 
berniukui. Turime ir daugiau 
drabužių, skambinkite nurodytu 
numeriu. Antradienį būsime 
Rokiškyje, galime pristatyti į 
namus. Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 613 14 830. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Automobilinį stiprintuvą Hertz. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 628 93 311. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau bet kokio darbo aplink 
Rokiškį. Darbas gali būti ir 
vienkartinis. Esu 20 metų vyras. 
Tel. 8 627 26 002. Rokiškis
• 17 metų moksleivis ieško darbo. 
Galiu skaldyti malkas, dirbti 
pagalbiniu prie statybų, valyti 
patalpas ir t.t. Tel. 8 695 77 125. 
Rokiškis
• 39 metų vyras ieško darbo miške, 
statybose, pjaunu malkas savo 
pjūklu. Tel. 8 602 21 055.  
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu atlikti 
statybos, apdailos, remonto darbus. 
Tel. 8 603 63 927. Rokiškis
• 27 metų vaikinas ieško darbo. 
Galiu dirbti statybose. Siūlyti 
įvairius variantus.  
Tel. 8 670 82 679. Rokiškis
• Vyras ieško papildomo darbo prie 
statybų, savaitgaliais.  
Tel. 8 603 73 679. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingas ūkio darbininkas 
darbui Švedijoje. Reikalinga 1 
m. patirtis, anglų k. Atlyginimas 
- 10 Eur/val.   bruto. Atlyginimas 

mokamas kas mėnesį, pirmenybė 
teikiama norintiems dirbti pagal 
ind. veiklos pažymėjimą. Kaina 
1800 Eur. Tel. 8 611 45 080. 
Rokiškis
• Ieškau Rokiškyje fotografo 
mėgėjo ar profesionalo padaryti 
drabužių nuotraukas ant modelio, 
jas sunumeruoti ir redaguoti. Reiktų 
darbą atlikti kuo profesionaliau. 
Taip pat domintų išvaizdi mergina 
fotosesijai ir patalpos Rokiškyje. 
Rašykit, kas ką žinot. Kaina 200 
Eur. Tel. 8 628 84 162.  
Rokiškis
• Ieškomas ekskavatoriaus 
operatorius. Reikalingas 
C kategorijos vairuotojo 
pažymėjimas, reikės vykti į 
objektus. Atlyginimas 1000 
Eur, atskaičius mokesčius + 
viršvalandžiai. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 679 19 742. Rokiškis

KITA

• Sausas skaldytas mišraus lapuočio 
malkas. Parsivežate ir kūrenate. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 640 42 901. 
Rokiškis
• Šildymo katilą Atmos DC25 kartu 
su granulių degikliu.  

Tel. 8 698 16 564. Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius. 50 vnt. 
Vieneto kaina 0,70 cnt.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Metalinį seifą. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Sausas malkas. Tel. 8 612 20 251. 
Rokiškis
• Sausas lapuočio malkas. Kaina 
130 Eur. Tel. 8 680 49 599. 
Rokiškis
• Arklinį vežimą guminiais ratais, 
verpimo ratelius. Tel. 8 610 17 627. 
Rokiškis
• Lauko skėtį. Mažai naudotas, 
130x230x250. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 676 85 291. Rokiškis
• Šampūnus, kondicionierius.  
Tel. 8 622 17 703. Rokiškis
• Medienos atraižas.  
Tel. 8 609 95 180. Rokiškis
• Sausas malkas. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• Malkas. Skaldytas, kaladėmis ir 
rąstais. Skaldytos 10 m - 170 Eur, 
10 m kaladėmis - 150 Eur, 10 m 
rąstais - 120 Eur. Tel. 8 621 66 678. 
Rokiškis
• Statinę ir lagamino formos 
vandens talpą. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Ąžuolines ir liepų vantas po 1.50 
Eur. Tel. 8 686 02 301.  
Rokiškis
• Naudotus, stumdomus langus 
balkonui įstiklinti. Matmenys 160 x 
274. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 616 05 715. Rokiškis
• Nenaudotą (neišpakuotą), 
prancūzišką servizą. 6 puodeliai su 
lėkštutėmis ir 19 įvairių lėkščių. 
Kaina 28 Eur. Tel. 8 610 49 507. 
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Planšetinį kompiuterį Samsung 
Tab 4. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 650 68 045. Rokiškis
• Monitorių Samsung. 19 colių.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Planšetinį kompiuterį Samsung 
Galaxy Tab A8 . Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 622 00 338. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Morkas ir pašarinius burokus. 
0,20 Eur/kg. Tel. 8 670 45 703. 
Rokiškis
• Miežius, kviečius, avižas, 
kukurūzų mišinį, įvairius miltus, 
daugiamečių žolių sėklą. Atvežu . 
Tel. 8 682 36 692. Pasvalys

MOBILIEJI TELEFONAI

• Naują, smagų telefoną Rino 4Pro. 
Kaina 75 Eur. Tel. 8 628 99 448. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Sodybą Obeliuose. 4 kambariai 
ir virtuvė. Gyvenamas plotas 90 
kv. m., namų valda 15 a. Ūkinis 
pastatas, šulinys. Tel. 8 675 24 546. 

Rokiškis
• Keičiu 1,5 kambario butą į 2/3 
kambarių. Butas Vilties gatvėje, 
padarytas kosmetinis remontas, 
pirmas aukštas, langai į kelio 
pusę, yra rūsys. Ramūs kaimynai. 
Netoli prekybos centrai, vaistinė, 
poliklinika, autobusų stotis.  
Tel. 8 621 88 625. Rokiškis
• Kaimo sodybą Šilagalio k., 
Rokiškio r. Sodybai priklauso 
didžiulis ūkinis pastatas, du 
šiltnamiai, lauko virtuvėlė, lauko 
tualetas, medinės supynės, 7 bičių 
aviliai su šeimynomis. Iškastas 
didžiulis tvenkinys. Kaina 22500 
Eur. Tel. 8 646 36 702.  
Rokiškis
• 20 a sklypą Jakšto g., Rokiškyje. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Vytauto gatvėje, Rokiškyje, 
nediduką, 2 kambarių butą. 34 
kv.m., miesto komunikacijos, 
šildomas malkomis, dideli langai, 
pigus išlaikymas. Antras aukštas, 
yra trifazis. Kaina 10800 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Keičiu tvarkingą, šiltą 2 kambarių 
butą į 3-4 kambarių (5 aukšto 
nesiūlyti), su priemoka.  
Tel. 8 614 35 372. Rokiškis
• Įvairių dydžių namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos. Graži 
vieta, geras susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė. Tel. 8 657 75 999. 
Rokiškis
• Jaukų ir šviesų vieno kambario 
butą pirmame aukšte. Su baldais. 
Namas renovuotas. Šalia Topo 
Centras, gražus parkas. Išsamesnė 
informacija telefonu.  
Tel. 8 627 74 051. Rokiškis
• 2 kambarių butą Rokiškio raj., 
Kriaunų k. . Kaina 6500 Eur.  
Tel. 8 604 61 511. Rokiškis

NUOMA

• Išnuomojamas išskirtinės formos, 
kvadratinis kubilas, kuriame telpa 

4 sėdintys ir 1 gulintis žmogus. 
Oro ir hidro masažo funkcijos, 
kurios padės atsipalaiduoti. Taip 
pat įmontuota audio sistema su 
Bluetooth, muziką pasirinksite 
savo telefonu. Tel. 8 648 03 343. 
Rokiškis
• Dirbantis vyras išsinuomotų 1 
kambario butą, ilgam laikui.  
Tel. 8 672 86 131. Rokiškis
• Skubiai ieškau 1 kambario 
buto nuomai. Tel. 8 679 57 645. 
Rokiškis
• Išnuomosiu 1 kambario butą su 
baldais ir buitine technika. Vilties 
g.. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 620 24 515. Rokiškis
• Šeima ieško 2-3 kambarių 
buto Juodupėje nuomai ar su 
išperkamąja nuoma. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 619 28 999. Rokiškis
•  Ieškau 1 kambario buto nuomai . 
Tel. 8 621 59 725. Rokiškis
• Ieškau garažo, ilgalaikei nuomai. 
Tel. 8 621 19 670. Rokiškis
• Ieškome išsinuomoti namą arba 
namo dalį, ilgalaikiai nuomai, su 
galimybe išsipirkti.  
Tel. 8 621 74 628. Rokiškis
• Išsinuomosim 3-4 kambarių butą 
su galimybe išsipirkti.  
Tel. 8 624 29 375.  
Rokiškis

PASLAUGOS

• Gaminame ir parduodame 
statybinę medieną. Medienos 
gaminiai gali būti standartinio (iki 6 
m) ir nestandartinių (7-7,5m) ilgių. 
Išpjauname pagal bet kokį jūsų 
pageidaujamą matmenį. Galime 
pristatyti.  www.bajorumediena.lt. 
Tel. 8 620 64 968.  
Rokiškis
• Atlieku visus santechnikos 
darbus. Vandentiekio ir 
kanalizacijos montavimo darbai. 
Katilinės, radiatorių, grindinio 
šildymo įrengimas.  
Tel. 8 655 58 706. Rokiškis
• Visi butų ir namų kosmetiniai, 
kapitaliniai vidaus apdailos darbai. 
Bendradarbiaujame su elektrikais, 
santechnikais, baldininkais. 
Ilgametė patirtis. Kaina 8 Eur.  
Tel. 8 611 45 245. Rokiškis
• Atliekame pilną vidaus apdailą: 
montuojame gipskartonį, glaistome, 
dažome, klijuojame plyteles, 
dedame įvairias grindų dangas. 
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KE
TV

IR
TA

DI
EN

IS
 0

2.
11 05:15 Ponių rojus

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 Vakaras su Edita
13:00 Pasaulio puodai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena,
 Lietuva
16:20 Maistas: tiesa ar 
pramanas? 
16:40 Kalnų daktaras
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 (Pra)rasta karta
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Širdyje lietuvis
22:30 Dviračio žinios

23:00 Kai nusėda dulkės
00:00 Alpių detektyvai 
00:45 Dizaino dokumentika
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 (Pra)rasta karta
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Vakaras su Edita
05:00 Klausimėlis.lt
05:15 Ponių rojus

05:05 Vaiduoklių ieškotojai 
05:55 Atsargiai! Merginos
06:25 Magiškoji komanda 
06:55 Ilgo plauko istorija 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Gero vakaro šou 
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 Farai 
20:30 Prakeikti III 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Žudymo žaidimai
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Žudymo žaidimai
00:10 Rezidentas
01:10 Rouzvudas 
02:00 Bibliotekininkai 
02:50 Vaiduoklių ieškotojai 
03:15 Rezidentas 
04:10 Rouzvudas 
05:00 Vaiduoklių ieškotojai 
05:55 Atsargiai! Merginos

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 Bučiuoju. Rūta
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios
22:30 Sakalo akis
00:50 Narkotikų prekeivia
01:50 Misija "Neįmanoma" 3
03:45 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
04:30 Alchemija. VDU karta
05:00 RETROSPEKTYVA

06:20 Gimę laisvėje
07:20 Mano virtuvė geriausia
08:35 Atsargiai - giminės! 
09:40 Paskutinis faras

10:35 Mentalistas 
11:35 Pragaro virtuvė 
12:35 CSI. Majamis 
13:35 Mano virtuvė 
geriausia
14:50 Atsargiai - giminės! 
16:00 Paskutinis faras 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:30 Greitojo reagavimo būrys
19:30 Atsarginis prezidentas 
20:30 Varom! 
21:00 Karo menas. Atpildas
22:50 Kautynės mažajame 
Tokijuje
00:30 Iš visų jėgų 
01:20 CSI. Majamis 

05:30 Nauja diena
06:30 Deutsche Welle: 
Keliautojo dienoraštis
07:00 #NeSpaudai
08:00 „Paslaptys” 
09:00 „Netikėtas teisingumas“ 
10:00 „Vieno nusikaltimo i
storija“ 

11:00 „Žiedas su rubinu“ 
12:00 TV parduotuvė
12:15 Tiek žinių
12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena
14:00 „Teisingumo agentai“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Alfa taškas
17:00 Oponentai
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19:30 Alfa taškas
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Žiedas su rubinu“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 Oponentai
00:30 „Teisingumo agentai“ 
01:30 „Žiedas su rubinu“ 
02:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:20 Oponentai
04:00 Alfa taškas
04:25 Kaimo akademija
04:50 „Reali mistika“
05:30 Nauja diena

PE
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12 05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Alpių detektyvai
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius
13:00 (Pra)rasta karta
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:20 Maistas: tiesa ar 
pramanas? 
16:40 Kalnų daktaras
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Vartotojų kontrolė
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema

21:30 Auksinis protas
22:55 Pasaulio pabaiga
02:40 Maistas: tiesa ar pramanas? 
03:00 Panorama 
03:30 Dienos tema 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Vartotojų kontrolė
05:00 Klausimėlis.lt
05:15 Ponių rojus

05:55 Atsargiai! Merginos 
06:25 Magiškoji komanda 
06:55 Ilgo plauko istorija 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Farai 
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 Mažoji undinėlė
21:10 Mano numeris ketvirtas
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Mano numeris ketvirtas
23:30 Maikas ir Deivas ieško 
pamergių
01:30 Devintojo legiono erelis 
03:30 Matau tik tave 
05:20 Atsargiai! Merginos 

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 penktadienis
21:30 Vagys melagiai
23:35 Snaiperis 3
01:25 Anabelė 2
03:20 Sakalo akis
05:10 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:25 Greitojo reagavimo
 būrys 
07:20 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Atsargiai - giminės! 
09:40 Paskutinis faras 
10:35 Mentalistas 
11:35 Atsarginis prezidentas 
12:35 CSI. Majamis 
13:35 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Atsargiai - giminės! 

16:00 Paskutinis faras 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:30 Greitojo reagavimo 
būrys 
19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Mirties apsuptyje
23:35 Karo menas. Atpildas
01:20 Iš visų jėgų 
02:10 CSI. Majamis 

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

14:00 „Teisingumo agentai“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Mūsų gyvūnai
17:00 Laikykitės ten
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo
istorija“ 
19:30 Nauja diena
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Žiedas su rubinu“ 
22:30 Reporteris
23:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
23:30 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:30 „Teisingumo agentai“ 
01:30 „Žiedas su rubinu“ 
02:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:20 Laikykitės ten
04:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
04:25 Vantos lapas
04:50 „Reali mistika“ 
05:35 Kaimo akademija

Pasirūpiname medžiagomis.  
Tel. 8 697 41 092. Rokiškis

PERKA

• Pirksiu sklypą namo statybai 
Rokiškio mieste. Tel. 8 698 13 122. 
Rokiškis
• Perka eglės sausuolius, 

vėjovartas. Išsikerta, atsiskaito iš 
karto. Tel. 8 605 26 260.  
Rokiškis
• Perka eglės sausuolius, 
vėjovartas. Išsikerta, atsiskaito iš 
karto. Tel. 8 620 64 968.  
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas gali padovanoti 
nepasiturinčiam, neįgaliam vyrui 
daržovių tarkavimo, veikiančią, 
elektrinę mašiną. Iš anksto ačiū. 
Tel. 8 646 51 495. Rokiškis
• Daugiavaikė šeima prašo 
padovanoti automatinę skalbimo 
mašiną, iš anksto dėkojame.  
Tel. 8 607 91 925. Rokiškis
• Gal kas gali padovanoti medienos 
pjuvenų. Tel. 8 665 02 825. 
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Kūdikių buteliuko žinduką, 
segtuką čiulptukui. Turim daug 
vaikiškų rūbų. Suaugusių rūbų, 
bei įvairių daiktų. Antradienį 
atvykstame į Rokiškį, galime 
pristatyti į namus.  
Tel. 8 613 14 830. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Rasti raktai. Tel. 8 647 18 567. 
Rokiškis
• Šeštadienį Rokiškyje, Vytauto g. 
rastas raktų ryšulys.  
Tel. 8 615 15 631. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Ąžuolines ir liepų vantas po 1.50 
Eur. Kaina 2 Eur.  
Tel. 8 686 02 301. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• VW Polo. 2001 m., 1,4 l, 55 kW, 
TDI. TA iki 2022.07. Variklis geras, 
nedūmija, trauka nedingsta, kėbulas 

nesupuvęs. Defektėlių yra, reikia 
perdažyti vairuotojo pusės dureles. 
Yra nuimamas kablys. Nėra taršos 
mokesčio. Kaina 570 Eur. Tel. 8 
627 05 835.  
Anykščiai
• 2015 m. VW Golf.  Automobilis 
tvarkingas. Kaina 5900 Eur.  
Tel. 8 698 70 127.  
Rokiškis
• VW Golf 4. 1.9 l., TDI, 66kW, 
geruoju, ilgaamžiu varikliu. 
Užsiveda ir važiuoja gerai, rankinis 
laiko, m+s padangos. 4 elektra 
valdomi langai, elektrinis liukas, 
ABS, AIRBAG, trijų stipinų 
vairas, 2 rakteliai, TA iki 2021.11. 

Kaina 520 Eur. Tel. 8 604 01 912. 
Rokiškis
• Automobilinę priekabą. Yra 
neseniai atlikta TA. Tvarkinga. 
150 cm - plotis, 250 cm - ilgis. 
Kaina 600 Eur. Tel. 8 677 31 580. 
Rokiškis
• VW Golf 4. 1998 m., 1.6 
l, benzinas/dujos, naujas 
akumuliatorius, su garantija. 
R17 ratai su m+s padangomis, 
magnetola + kolonėlės, TA galioja 
dar 9 mėnesius. Trūkumai - 
netolygiai dirba šaltas variklis, 
reikia pasikeisti rankinio stabdžio 
trosus. Kaina galutinė. Kaina 590 
Eur. Tel. 8 647 88 088.  
Rokiškis
• Subaru Legacy. 2004 m., 2 l, 
benzinas - dujos, universalas, R 
17, kablys, vokiška apžiūra, kėbulo 
defektai. Kaina 2300 Eur.  
Tel. 8 675 13 781.  
Kupiškis
• 2001 m. Seat Leon. 1,9 l, TDI, 81 
kW, TA iki 2021.06. Kaina 760 Eur. 
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• VW Touareg. 2,5 l., dyzelis, 
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2004 m., TA iki 2022.04. 6 bėgių 
mechaninė pavarų dėžė, pilkos 
spalvos, juodas odinės sėdynės, 
2 ratų komplektas, 2 rakteliai, 
daug privalumų, viskas veikia 
puikiai, pneumatika ir tiltai puikūs. 
Išsamesnė  informacija telefonu. 
Kaina 3750 Eur. Tel. 8 609 94 872. 
Rokiškis
• Ford Focus. 2001 m., dyzelis, 
1.8 l., TDI, 66 kW. TA iki 2022 
m. Pakeisti tepalai, diržai, filtrai. 
Niekas nebilda, stabdžiai ir rankinis 
veikia, 2 ratų komplektai, nėra 
taršos mokesčio. Kaina 850 Eur. 
Tel. 8 627 37 330.  
Rokiškis
• VW Passat. 2003 m., 1,9 l., TDI, 

96 kW, universalas, 5 bėgiai, TA 
iki 2022-07-30. Šviesiai pilkas - 
sidabrinis. Kaina 950 Eur.  
Tel. 8 606 02 944. Rokiškis
• Honda CR-V. 2 l., benzinas, 108 
kW, 2001 m. Kėbulas nesupuvęs, 
4x4, veikia klimato kontrolė, TA 
daugiau nei metams. Mėlyna, lieti 
ratai. Kaina 900 Eur. Tel. 8 618 60 
356. Rokiškis
• Tvarkingą Audi A6. 2006 
metų. 2,7 l., dyzelis, 132 
kW. Quattro. Variklis, dėžė ir 
važiuoklė tvarkingi. Kėbulas turi 
pabraižymų. Nauja TA. Lietuvoje 
neeksploatuota.  Daug privalumų. 
Kaina 3500 Eur. Tel. 8 683 06 559. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• 4 vnt, m+s padangų. 2017 m., po 
6 mm protektorius. 195/65, R15. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 621 72 836. 
Rokiškis
• Variklius. 1.9 l., 81 kW, 66 kW. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 682 58 004. 
Rokiškis
• Opel Astra priekinį stiklą. 1997-
2004 m. . Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• VW Passat B5 dalimis. 81kW. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 682 58 004. 
Rokiškis
• Dalimis Ford Mondeo 2002 m., 
benzinas, balta, 81 kW.  

Tel. 8 603 57 016. Rokiškis
• Peugeot lietus ratus. R16, 
tvarkingi. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 652 63 591. Rokiškis
•  Škoda lietus ratlankius, R15, 
5x112. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 645 87 229. Rokiškis
• R16, Opel ratlankius su naujomis, 
vasarinėmis, 2019 m., vokiškomis 
padangomis. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• 2004 m. VW Passat dalimis. 1,9 
l., TDI, 96 kW. Tel. 8 655 08 291. 
Rokiškis
• Audi A4, galinius, tamsintus 
žibintus. Tel. 8 671 51 396. 
Rokiškis
• Seat Alhambra dalimis. 1997 m., 
1.9 l., TDI, 66 kW.  
Tel. 8 671 51 396. Rokiškis
• Opel ratlankius. R16, originalūs, 
su skardomis. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Karcher hds 798 C su vandens 
pašildymu. Chemijos talpa-8 l. 
Kuro bako talpa16 l. Vandens 
srautas350-750 l/val. Vandens 
sunaudojimas-350-750 l/val. 
Slėgis-30-180 bar. Vandens 
temperatūra-155/80. Kuro 
sąnaudos-4,2 kg/val. Elektros 
sunaudojimas-5,6 kW. Kaina 950 
Eur. Tel. 8 650 23 641.  
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Naują planšetinį kompiuterį. 
Skambinkite. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 623 12 472. Rokiškis
• Puikiai veikiantį LED televizorių 
Star. 48 cm įstrižainė. Kaina 45 
Eur. Tel. 8 623 05 235.  
Rokiškis
•  Televizorius Šilelis, SL 1434 su 
priedėliu. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• LCD televizorių Daevoo. 
Įstrižainė 80 cm. Reikalingas 
priedėlis. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 605 22 152. Rokiškis
• Senesnio modelio televizorių 
Samsung. Veikia. Defektai 
kosmetiniai. Kaina 9 Eur.  
Tel. 8 618 71 775. Rokiškis
• Gerai veikiantį televizorių 

Panasonic. 54 cm įstrižainė. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 623 05 235. Rokiškis
• Naują televizorių, neišpakuotas, 
didelis, 124 cm įstrižainė. Kaina 
280 Eur. Tel. 8 638 92 946. 
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• GAZ-53 dalimis.  
Tel. 8 670 37 379. Rokiškis
• Traktoriaus T-25 galinius ratus. 
2 vnt., 120 Eur. Kombaino SK 4 

priekinius ratus. 2 vnt., 150 Eur. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 625 17 722. 
Kupiškis
• Frauge plūgą. Pilnai dirbantis, 
dylančios dalys geros. Kaina 1000 
Eur. Tel. 8 693 16 613.  
Kupiškis

Paskolos ūkininkams 
pernai augo du kartus 
iki 41 mln. eurų

Šalies ūkininkams per-
nai bankas „Swedbank“ 
suteikė paskolų už 41 mln. 
eurų – du kartus daugiau 
nei prieš metus.

Praėjusiais metais ūki-
ninkai aktyviai investavo į 
ūkių modernizaciją, naujos 
įrangos ir žemės ūkio tech-
nikos įsigijimą, valdomų 
žemės plotų plėtrą, pranešė 
bankas.

„Swedbank“ Smulkių 
verslo klientų ir rinkodaros 
vadovės Rasos Verkauskai-
tės-Kazanskienės teigimu, 
išaugusioms Lietuvos ūki-
ninkų investicijoms įtakos 
turėjo praėjusiais metais 
vyravę palankūs orai ir ge-
ras derlius. 

„Taip pat buvo paste-
bimas siekis pasinaudoti 
keliomis finansavimo bei 
palūkanų kompensavimo 
programomis, kurioms pa-
raiškas buvo galima pateik-
ti iki praėjusių metų pabai-
gos“, – pranešime sakė ji.

„Swedbank“ duomeni-
mis, mažesniems ir viduti-
nio dydžio ūkiams bankas 
pernai suteikta ketvirtadalis 
visų žemės ūkio paskolų 
(24 proc.). Ūkiams, valdan-
tiems 100–300 ha žemės, 
suteikta kiek daugiau nei 
pusė paskolų (52 proc.), o 
likusi dalis paskolų suteikta 
stambiausiems – 300 ha ir 

daugiau žemės valdantiems 
ūkiams.

Aktyviausiai finansuoti 
buvo ūkininkai, savo veiklą 
vykdantys Kauno, Vilniaus, 
Marijampolės, Klaipėdos ir 
Šiaulių regionuose. Bendra 
jiems suteiktų paskolų da-
lis sudaro daugiau kaip 65 
proc. paskolų.

Bendrai pernai smulkio-
jo verslo finansavimas, ne-
įtraukiant paskolų su vals-
tybės parama, siekė apie 82 
mln. eurų – 15 proc. dau-
giau.

Be ūkininkų aktyviau-
siai dėl finansavimo į banką 
kreipėsi prekybos, profe-
sinių paslaugų, transporto 
ir gamybos įmonės. Šios 
įmonės dažniausiai skoli-
nosi investicijoms įrangai 
įsigyti, rečiau − dėl trumpa-
laikių kreditų apyvartinėms 
lėšoms finansuoti.

Banko ekspertai progno-
zuoja, kad 2021 m. finansa-
vimo paklausa tarp ūkinin-
kų turėtų išlikti panaši kaip 
ir praėjusiais metais, ypač 
jei bus pratęstos esamos ar 
paskelbtos naujos finansa-
vimo programos.

Naujienų agentūros BNS 
informaciją atgaminti vi-
suomenės informavimo 
priemonėse bei interneto 
tinklalapiuose be raštiško 
UAB BNS sutikimo drau-
džiama.
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Vasario 9-oji, 
antradienis, 

7 savaitė
Iki Naujųjų liko 325 dienos

Tarptautinė odontologų diena
Tarptautinė saugesnio interneto 

diena
Saulė teka 7.56val., 
leidžiasi 17.11 val. 

Dienos ilgumas 9.15 val. 
Mėnulis – delčia.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Algė, Apolonija, Erika, Erikas, 

Joviltas, Marijus, Odeta.
Rytoj: Aušra, Eiva, Elvyra, Elvyras, 

Gabrielius, Girvilas, Girvilė, 
Girvyda, Girvydas, Scholastika, 

Skolastika.
Poryt: Adolfas, Algenė, Algenis, 

Algirda, Algirdas, Aumantas, 
Aumantė, Dovilė, Kertautas, 

Kertautė, Kervainas, Kervydas, 
Liucijus.

Dienos citata
„Laimė - tai atlygis, 

kurį gauname gyvendami 
pagal aukščiausią 

kokį tik žinome teisingumą“ 
(R. Bachas)

Šiandien 
pasaulio istorijoje 

1904 m. kilus Rusijos ir 
Japonijos karui prie Korėjos 
krantų paskandinti Rusijos 
laivai „Variag“ ir „Korejec“.

1969 m. įvyko pirmasis 
reaktyvinio lėktuvo „Boeing 
747“ bandomasis skrydis.

1984 m. mirė sovietų ly-
deris Jurijus Andropovas. 
Šis buvęs KGB vadovas, val-
džioje išbuvęs mažiau kaip 
15 mėnesių.

2003 m. popiežius Jonas 
Paulius II nusprendė nusiųsti 
į Bagdadą savo asmeninį pa-
siuntinį, kuris mėgino užkirs-
ti kelią karui ir įtikinti Irako 
valdžią bendradarbiauti su 
tarptautine bendruomene.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1864 m. suimtas vyriausiasis 
Lietuvos sukilėlių vadas Kons-
tantinas Kalinauskas. Po mėne-
sio Vilniuje jis buvo pakartas.

1991 m. pradėta gyventojų 
apklausa dėl Lietuvos nepri-
klausomybės. 76,4 procento 
Lietuvos gyventojų buvo už 
nepriklausomą ir demokratinę 
Lietuvą.

Post scriptum
Nemaišyk kito puodo, žiūrėk, 

kad tavo neprisviltų.

Vaikystės spurgos
Ingredientai: 
• 4 kiaušiniai
• 500 g 9 proc.  riebumo
varškės
• šaukštelis kepimo miltelių
• 250 g miltų
• 5 šaukštai cukraus
• 1 pakelis vanilinio cukrus 

Gaminimas:
Sutrinkite varškę, kiauši-
nius, cukrų ir vanilinį cukrų.
Suberkite miltus sumaišytus 
su kepimo milteliais ir gerai 
išmaišykite. Drėgnomis ran-
komis formuokite nedidelius 

kamuoliukus ir virkite įkaitintame aliejuje ant vidutinės kaitros. Išvirusias spurgas dė-
kite ant popierinio rankšluosčio, kad sugertų aliejaus perteklių. Apibarstykite cukraus 
pudra.

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Vasario 9 d. Naktį -11

Dieną -8
R,  
5-10 m/s

Žvarbus vėjas.

Vasario 10 d. Naktį -15
Dieną -10

R,
3-8 m/s

Žvarbokas vėjas. 

Vasario 11 d. Naktį -14
Dieną -9

ŠR, 
5-10 m/s

Žvarbokas vėjas.

Orų prognozė vasario 9-11 d.Savaitgalį gauta per 20 
pranešimų apie nušalimus, 
trys žmonės, įtariama, 
mirtinai sušalo

Nuo penktadienio Bendra-
sis pagalbos centras (BPC) 
gavo per 20 pranešimų apie 
sušalusius žmones, trys, ma-
noma, sušalo mirtinai.

Kaip BNS informavo BPC 
atstovė Vilma Juozevičiūtė, 
penktadienį gauti penki prane-
šimai apie nušalusius asmenis, 
šeštadienį – 10, o sekmadienį 
– septyni.

Šie asmenys skundėsi ran-
kų, kojų, pirštų nušalimu ar 
viso kūno sušalimu.

Šeštadienį Kauno rajone, 
Digrių kaime, pamiškėje ras-
tas, manoma, mirtinai sušalęs 

vyras.
Sekmadienį Plungės rajone 

esančiame Kapsūdžių kaime 
rastas 92 metų negyvas vy-
ras, o Druskininkų Mažonių 
kaime – 40 metų vyras, mano-
ma, taip pat mirę nuo šalčio. 
Tikslias šių žmonių mirties 
priežastis atskleis ikiteisminis 
tyrimas.

Hidrometeorologijos tar-
nybos duomenimis, savaitgalį 
vietomis šalo iki 23-27 laips-
nių žemiau nulio. Progno-
zuojama, kad artimiausiomis 
dienomis šals iki 8-17 laipsnių 
šalčio.

BNS inform.

Oficialus nedarbas – 16,4 proc.
Oficialus nedarbas vasario 

pradžioje pasiekė naują re-
kordą – 16,4 proc. procentų.

Užimtumo tarnybos duo-
menimis, vasario 1-ąją šalyje 
darbo ieškojo 282 tūkst. darbo 
žmonių. Registruotas nedarbo 
rodiklis sausį paaugo 0,4 proc. 
punkto – didžiausią įtaką tam 
turėjo įprastinis darbo rinkos 
sulėtėjimas žiemos sezonu.

Pasak tarnybos, antrojo ka-
rantino laikotarpiu situacija 
darbo rinkoje išlieka stabiles-
nė, palyginti su situacija per-
nai pavasarį.

Užimtumo tarnybos direk-
torė Inga Balnanosienė teigia, 
kad darbo rinkai didžiausią 
įtaką šiuo metu turi sezoniš-
kumas, kai daugelio sektorių 
veiklų apimtys yra sumažė-
jusios ir darbo pasiūlymų 
mažiau, todėl darbo paieška 
trunka ilgiau bei įsidarbinti 
sunkiau.

„Tai lemia registruoto ne-

darbo didėjimą, tačiau tai 
vyksta lėčiau, nei pavasarį. Ir 
žemės ūkis, ir statybos inten-
syvesnes darbuotojų paieškas 
paprastai pradeda kovą“, – 
pranešime sakė I. Balnanosie-
nė. 

Tarnyboje keletą mėne-
sių fiksuojamas mažėjantis 
besiregistruojančių klientų 
skaičius. Sausį kreipėsi 20,6  
tūkst. darbo ieškančių asme-
nų – tai 6,5 proc. mažiau, pa-
lyginti su gruodžiu, ir beveik 
trečdaliu (31,8 proc.) mažiau 
nei 2020 metų sausį.

Darbdaviai per mėnesį įre-
gistravo 20,7 tūkst. laisvų dar-
bo vietų. Darbo jėgos paklau-
sa mažėjo 7,8 proc., palyginti 
su gruodžiu.

Labiausiai augo suvirintojų 
ir statybos vadovų poreikis. 
Sumažėjo darbo pasiūlymų 
statybinių profesijų darbi-
ninkams – izoliuotojams, pa-
kuotojams (rankomis), tin-
kuotojams, grindų ir plytelių 

klojėjams, prekių krovėjams į 
lentynas, betonuotojams ir be-
tono apdailininkams.

Rinkoje laisvų darbo vietų 
yra pakankamai sunkiasvo-
rių sunkvežimių ir krovininių 
transporto priemonių vairuo-
tojams, krovikams, valyto-
jams, lengvųjų automobilių ir 
furgonų vairuotojams, rekla-
mos ir rinkodaros specialis-
tams ir dažytojams.

Šiais metais užimtumas 
suteiktas 19,3 tūkst. darbo ieš-
kančių asmenų – ketvirtadaliu 
mažiau nei gruodį. 

Savarankišką veiklą, įsigiję 
verslo liudijimus pradėjo 3,7 
tūkst. asmenų – tai 45,5 proc. 
mažiau nei gruodį ir beveik 
2,5 karto mažiau nei praėju-
sių metų sausį. Pasak tarny-
bos, mažesnis dirbančių pagal 
verslo liudijimus skaičius su-
sijęs su sugriežtintomis ka-
rantino sąlygomis ir daugelio 
paslaugų veiklų ribojimu.

BNS inform.

Susisiekimo ministerija netrukus žada 
pataisas, leisiančias atsisakyti taksofonų

 Susisiekimo ministerija 
žada artimiausiu metu teik-
ti įstatymo pataisas, kurios 
leistų dar šiemet atsisakyti 
Lietuvoje iš esmės nebe-
naudojamų taksofonų.

Kaip informavo teleko-
munikacijų bendrovė „Te-
lia“, šiuo metu įstatymai įpa-
reigoja išlaikyti ir aptarnauti 
213 taksofonų, nors jais per 
metus pasinaudojama tik ke-
lis ar keliolika kartų. „Telia“ 
pažymi, kad taksofonai jau 
daugiau nei dešimtmetį yra 
nuostolinga paslauga, bet jų 
visiškai atsisakyti buvo ne-
skubama argumentuojant, 
kad šiais aparatais galima 
paskambinti Bendrajam pa-
galbos centrui (BPC).

„Bet net ir pagalbos nume-
riu 112 per metus iš taksofonų 
paskambinama tik pavieniais 
atvejais. Be to, iš taksofonų 
skambučių neįmanoma iden-
tifikuoti, todėl dažnai pasi-
taiko melagingų pranešimų, 
kurie trikdo BPC darbą“, –  
informavo bendrovė.

Susisiekimo ministerija 
nurodė, kad pasikeitus direk-
tyvai, nustatančiai Europos 

elektroninių ryšių kodeksą, 
nebėra numatoma prievolės 
teikti telefono ryšio paslau-
gas taksofonais, tačiau tam 
dar reikia pakeisti Elektroni-
nių ryšių įstatymą ir kitus na-
cionalinius teisės aktus. 

„Susisiekimo ministerija 
kartu su Ryšių reguliavimo 
tarnyba parengė Lietuvos 
Respublikos elektroninių ry-
šių įstatymo pakeitimo (...) 
ir jį lydinčių įstatymų pro-
jektus (...) Pasikeitus minis-
terijos vadovybei, vykdomos 
papildomos konsultacijos su 
rinkos dalyviais ir projektas 
tikslinamas, artimiausiu metu 
bus pateiktas Vyriausybei“, – 
nformavo ministerija.

Vyriausybei pritarus, pa-
keitimus turės priimti ir Sei-
mas, vėliau reikės dar Ryšių 
reguliavimo tarnybos spren-
dimo – ši paslauga būdavo 
peržiūrima kartą metuose, iki 
gegužės. Pernai privalomų 
taksofonų skaičius sumažin-
tas nuo 392 iki 213.,„Telia“ 
teigimu, taksofonų kaip uni-
versalios paslaugos jau yra 
atsisakiusios bent 12 Europos 
Sąjungos šalių.

BNS inform.

Lietuvai Eurovizijoje atstovaus „The Roop“ 
su daina „Discoteque“

Lietuvai Eurovizijos dai-
nų konkurse šiemet atsto-
vaus grupė „The Roop“ su 
daina „Discoteque“.

Ji laimėjo šeštadienį su-
rengtą nacionalinę atranką.

Grupė „The Roop“ atsto-
vauti Lietuvai buvo išrinkta ir 
praėjusiais metais, bet dėl ko-
ronaviruso pandemijos kon-
kursas buvo atšauktas.

„Truputėlį deja vu. Noriu 
visiems padėkoti, kurie bal-
savo – ir komisijai, ir žiūro-
vams. Esame dėkingi ir mes 

tikrai nešim toliau Lietuvos 
vėliavą“, – sakė „The Roop“ 
atlikėjas Vaidotas Valiukevi-
čius.

Eurovizijos dainų kon-

kursas gegužės mėnesį vyks 
Olandijos mieste Roterdame. 
Lažybininkai lietuvius vertina 
kaip vienus iš favoritų.

BNS inform.
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

AVINAS. Jūsų 
finansinė padėtis 
šiuo metu nėra 
labai stabili. Dau-

gelis aplinkui mažinasi savo 
išlaidas. Apie tai vertėtų pa-
galvoti ir jums. Ketvirtadie-
nį sulauksite labai daug ža-
dančio pasiūlymo. Atsargiai 
– greičiausiai šis pasiūlymas 
naudos neatneš. Šeštadienis 
bus sėkmingas pirkiniams. 
Šiomis dienomis vėl turėsite 
galimybę eilinį kartą pasiekti 
aukštumas, kurios daugeliui 
neprieinamos. Beje, dėl to 
pailgės jūsų ir taip netrum-
pas įsipareigojimų sąrašas. 
Savaitės pabaigoje užklups 
daugybė reikalų, rinkitės tik 
pačius svarbiausius. Savait-
galį nekreipkite dėmesio į ar-
timųjų bambėjimus.

JAUTIS. Bet 
kokia rizika šią 
savaitę yra nepa-
teisinama. Būki-

te atsargūs, protingi, taupūs, 
pinigus leiskite tik būtiniau-
siems dalykams. Trečiadienį 
nutiks daugybė nenumatytų 
įvykių, pasirenkite lanksčiai 
reaguoti į juos. Jei kas nors 
nori su jumis susitarti, tai dar 
nereiškia, kad jis turi slaptų 
kėslų. Ideali savaitė pradėti 
rengti ilgalaikius investici-
nius bei finansinius projektus. 
Geras laikas pradėti remon-
tą. Savaitės pabaigoje nutiks 
įvykiai, kurie ne tik atneš fi-
nansinės naudos ir leis pakilti 
karjeros laiptais. Šeštadienis 
– puikus metas reikalams tvar-
kyti ir naujoms pažintims.

DVYNIAI. Sa-
vaitė sėkminga. 
Dirbsite noriai ir 
įdomiai. Iš my-

limo žmogaus galite tikėtis 
dovanos, ir netgi gana ver-
tingos. Situacija klostosi pa-
lankiai. Galite netgi sau leisti 
imti kreditą, ypač jei jis siūlo-
mas geromis sąlygomis. Lau-
kia labai malonios permainos 
įvairiose gyvenimo srityse. 
Tai, kas atrodė nepasiekiama, 
dabar tiesiog įkris į rankas. 
Jūsų patirtis ir meistriškumas 
padarys įspūdį kolegoms. As-
meniniame gyvenime jūs tie-
siog pakeliui į laimę. Meilės 
fronte romantikos metas.

VĖŽYS. Fi-
nansinė padėtis 
stabili. Neatmeta-
ma galimybė pa-

kilti karjeros laiptais. Jums 
bus proga atskleisti savo ži-
nias ir talentus. Finansinė pa-
dėtis leis gyventi saugiai, bet 
pinigais švaistytis nederėtų, 
antraip galite prisidaryti pro-
blemų. Kuo daugiau ryžto ir 
sveiko proto, tuo arčiau jūsų 
sėkmė. Neeksperimentuokite, 
naudokitės laiko patikrinta 
taktika. Savaitė bus intensy-
vi, daug planų teks koreguo-
ti. Nesišvaistykite žodžiais, 
savo pretenzijas pagrįskite 
konkrečiais darbais. Savait-

Astrologinė prognozė savaitei 
galį skirkite bendravimui su 
artimaisiais. Reiktų pagalvoti 
apie aktyvaus poilsio svarbą. 
Meilės fronte – santykių aiš-
kinimosi metas.

LIŪTAS. Rū-
pestingai planuo-
kite savo biudžetą. 
Saugokite savo 

banko korteles, internetinės 
bankininkystės duomenis, 
tikrinkite tokios bankinin-
kystės operaciją. Iki penkta-
dienio idealiai sutvarkykite 
dokumentus, nes tądien tikė-
tinas patikrinimas. Įsitrauki-
mas į darbo reikalus visada 
sveikintinas. Tačiau nereikia 
persitempti, antraip gresia 
sveikatos problemos. Atmin-
kite ir apie reikalus namuose, 
antraip į savaitės pabaigą jų 
tiek priklaupsite, kad negalė-
site jų sutvarkyti. Jei manote, 
kad bičiuliai klysta, būkite 
atlaidesni, tą jie daro netyčia. 
Šeimoje jusite šiokią tokią 
įtampą, stenkitės ją sumažin-
ti. Klibančius meilės santy-
kius metas taisyti.

M E R G E L Ė . 
Nesivelkite į jo-
kias pinigines afe-
ras. Netikėkite, jei 

kas pasiūlys pernelyg pelnin-
gą sandėrį. Jei reikia didesnių 
pirkinių, jų įsigijimą atidėkite 
savaitgaliui. Atminkite, kad 
godus moka dukart, todėl 
kreipkite dėmesį ne į kainą, o 
į kokybę. Jūsų karjeros štur-
mas šią savaitę bus atnaujin-
tas su triguba jėga. Kadangi 
teks įdėti daug pastangų, 
jausitės kaip išsunkta citrina. 
Žvelkite į tai filosofiškai. Ne-
sistenkite prigriebti tiek, kiek 
neapžiosite. Trečiadienį tikė-
tinas svarbus įvykis. Ketvir-
tadienį tikėkitės bjaurasčių, 
intrigų ir išdavysčių. Meilei 
skirkite šiek tiek laiko, an-
traip jūsų nuovargis, pyktis 
atsilieps santykiams.

S VA R S T Y -
KLĖS. Jūsų 
darbštumo ir ener-
gijos derinys duos 

apčiuopiamų rezultatų. Tre-
čiadienį venkite bereikalingų 
kalbų, susitelkite darbams. 
Nekurkite naujų planų, tie-
siog sutvarkykite senus rei-
kalus. Venkite blogų minčių 
apie jus supančius žmones ir 
gyvenimą apskritai. Jei pyksi-
te dėl smulkmenų, aplinkiniai 
netruks priminti jums anks-
tesnes nuoskaudas ir proble-
mas. Gyvenkite paprastai, bet 
skoningai. Mažiau pasakokite 
apie savo planus, mat gera-
dėjai, vedini nuoširdžiausių 
ketinimų padėti, beviltiškai 
sugadins visus reikalus. Tik 
pasitikėjimas savo jėgomis 
leis pasiekti gerų rezultatų. 
Savaitė palanki naujoms pa-
žintims. Nebijokite flirto – jis 
atneš naudos.

S K O R P I O -
NAS. Finansines 
problemas galite 

PRO MEMORIA
Juodupės seniūnija:
MARIJA TALAČKIENĖ 1930-12-08 - 2021-02-02
Pandėlio seniūnija:
MILDA MIKŠIENĖ 1963-04-29 - 2021-01-29
Kamajų seniūnija:
LIOLIA KARLO 1946-07-29 - 2021-01-29

sėkmingai įveikti. Dabar ga-
lite imti kreditą, ieškoti pirkti 
būsto su paskola. Galite su-
laukti pelningo darbo pasiū-
lymo. Apskritai laukia nau-
dingi pasiūlymai, finansinės 
įplaukos. Sėkminga savaitė, 
ypač dėstytojams, juristams ir 
žurnalistams. Iniciatyvumas 
ir ryžtas atneš finansinės nau-
dos. Jei tik pradėsite veikti, iš 
karto išspręsite bent kelias il-
galaikes problemas. Tikėkite 
meile: kartu su savo partneriu 
įveiksite daugelį sunkumų, 
palaikysite vienas kitą. Juo-
lab, kad jausmai karšti.

ŠAULYS. Ne-
išmėtykite pinigų 
poilsiui, jų dar la-
bai prireiks. Ver-

čiau juos skirkite studijoms 
ar verslo plėtrai. Apskritai, 
finansinė situacija palanki. 
Sekmadienį vertėtų skirti 
laiko apsipirkti. Apskritai sa-
vaitė bus įtempta. Visi pasie-
kimai bus susiję su nemenkų 
sunkumų įveikimu. Nustokite 
baimintis dėl rytdienos, gy-
venkite šiandienos reikalais, 
džiaukitės dabartiniais pasie-
kimais. Trečiadienį arba iš-
spręsite labai svarbią užduo-
tį, arba sulauksite labai gero 
pasiūlymo. Jūsų artimieji jau 
seniai nematė jūsų besiilsin-
čio. Skirkite savaitgalį poil-
siui ir šeimai. 

OŽIARAGIS. 
Laukia geros ži-
nios darbe. Galbūt 
pakilsite karjeros 

laiptais. Jei nenorite sugadin-
ti santykių su draugais, jokiu 
būdu jiems neskolinkite pini-
gų. Ši savaitė bus lengvesnė, 
nei ankstesnės. Bet nerimo, 
jaudulio neišvengsite. Venki-
te konfliktų, ne tik kalbėkite, 
bet ir klausykite. Atminkite, 
užsispyrimu dabar nieko ne-
pasieksite. Ketvirtadienį su-
lauksite įdomių vadovybės 
pasiūlymų. Penktadienį pri-
reiks jūsų kantrybės, ramybės  
bei racionalaus mąstymo. 
Trečiadienį meilės fronte gre-
sia rimta audra. 

VA N D E N I S . 
Gebėjimas ben-
drauti ir ben-
dradarbiauti leis 

pajudinti labai svarbius rei-
kalus. Antradienis ir trečia-
dienis – sunkios dienos, tada 
geriau nesiginčyti su vadovu. 
Pajusite savo darbo vaisius. 
Būtinai atskirkite darbo ir as-
meninius santykius.

ŽUVYS. Fi-
nansinėje pusėje 
jausitės suvaržyti. 
Venkite spontaniš-

kų pirkinių. Trečiadienį teks 
ginti savo nuomonę bei po-
žiūrį prieš kolegas ar verslo 
partnerius. Šeštadienį neišlai-
daukite pramogoms. Darbas 
teiks malonumą, o jei tingė-
site – apims liūdna nuotaika. 
Stenkitės neverkšlenti ir nesi-
gailėkite savęs. 

Praėjusią savaitę dėl karantino pažeidimų 
policija nubaudė per 1,5 tūkst. žmonių

Praėjusią savaitę dėl ka-
rantino reikalavimų pažei-
dimų policija nubaudė per 
pusantro tūkstančio žmo-
nių, BNS informavo Polici-
jos departamento atstovas 
Ramūnas Matonis. 

Jo teigimu, daugiausiai 
administracinių nusižengi-
mų protokolų pareigūnai 
surašė dėl daugiau nei vieno 
šeimos ūkio kontaktų ir bū-
riavimosi – 1 037. Dėl kau-
kių nedėvėjimo nubausti 266 
žmonės, dėl vakarėlių sura-
šyti 38 protokolai. 

Daugiau kaip trečdalis 
visų pažeidimų buvo fiksuo-
ti savaitgalį – 275 šeštadienį 
ir 254 sekmadienį. 

Policijai ir toliau užtikri-
nant judėjimo tarp savivaldy-
bių kontrolę patikros postuo-
se iš viso per savaitę apgręžti 
buvo 658 automobiliai, 447 iš 
jų  – savaitgalį. 

Taip pat per visą savaitę 
buvo surašyti 187 administra-
cinio nusižengimo protokolai 
dėl judėjimo kontrolės pažei-
dimų. 

Pasak R. Matonio, praėju-
sią savaitę policija ir toliau 
skyrė sustiprintą dėmesį sa-
viizoliacijoje esančių asmenų 
patikrai, pareigūnai patikrino 
daugiau kaip 7 tūkst. jų ir nu-
statė 35 pažeidimus. 

„Saviizoliaciją pareigūnai 
daugiau tikrina darbo dieno-
mis, o savaitgaliais daugiau 

orientuojasi į judėjimo kon-
trolę ir kitus pažeidimus“, – 
sakė Policijos departamento 
atstovas. 

R. Matonis taip pat pažy-
mėjo, kad šią savaitę polici-
ja žada skirti daugiau dėme-
sio dešimčiai aukščiausius 
epidemiologinius rodiklius 
turinčių savivaldybių. 

Karantino reikalavimai 
šalyje įsigaliojo lapkričio 
pradžioje, vėliau dėl spar-
taus koronaviruso plitimo 
jie buvo griežtinami, gruo-
džio viduryje įvesta judėji-
mo kontrolė tarp savivaldy-
bių. 

Sausio gale ribojimai pra-
tęsti iki kovo pradžios.

BNS inform.

Dujų balionių keitimui – dar 10 mln. eurų
Siekiant trijų ir daugiau 

aukštų daugiabučiuose pa-
keisti suskystintų naftos 
dujų balionus alternaty-
viais energijos šaltiniais, 
tam numatoma skirti dar 
10 mln. eurų, praneša 
Energetikos ministerija. 

„Dujų balionai daugia-
bučiuose kelia pavojų ne tik 
juos naudojantiems žmo-
nėms, tačiau ir visiems ap-
linkiniams. Siekdama didin-
ti jų saugumą, valstybė jau 
antrus metus iš eilės skiria 
paramą gyventojams, kurie 
atsisako dujų balionų nau-
dojimo buityje ir pertvarko 

elektros arba dujų inžinerines 
sistemas“, – pranešime sako 
energetikos ministras Dainius 
Kreivys.

Parama vienam butui iš 
viso sieks 726 eurų (su PVM) 
– po 242 eurus daugiabučių 
namų bendrųjų elektros arba 
dujų inžinerinių sistemų per-
tvarkymui, taip pat butų elek-
tros arba dujų sistemos per-
tvarkymui ir elektrinės arba 
dujinės viryklės įsigijimui. 

Pirmieji kvietimai teikti 
paraiškas bus skelbiami va-
sario 26 dieną ir priimami iki 
birželio 1 dienos. 

Pernai sprendimus atsisa-
kyti dujų balionų priėmė dau-

giau nei 900 daugiabučių 
namų gyventojai. Paraiškas 
finansavimui gauti pateikė 
per 400 daugiabučių. 309 
daugiabučių namų gyvento-
jams buvo suteikta beveik 
4,5 mln. eurų subsidija, iš 
šių daugiabučių namų buvo 
pašalinta 5860 dujų balionų.

Šiuo metu šalyje dar 
yra apie 1500 daugiabu-
čių namų, kuriuose maistui 
ruošti naudojami dujų bali-
onai.

Dujų balionai trijų ir dau-
giau aukštų daugiabučiuose 
negalės būti naudojami nuo 
2022 metų pabaigos.

BNS inform.

Finansų ministerija vidaus rinkoje pasiskolino 50 mln. eurų
„Nasdaq“ Vilniaus biržoje 

pirmadienį įvykusiame penke-
rių su puse metų trukmės Vy-
riausybės vertybinių popierių 
(VVP) emisijos, iki kurios iš-
pirkimo liko 1807 dienos, pa-
pildymo aukcione obligacijų iš-
platinta 50 mln. eurų, vidutinė 
palūkanų norma buvo minus 
0,258 procento.

Ši VVP emisija pradėta platinti 
pernai liepos 20 dieną, jos papil-
dymo aukcione lapkričio 16 dieną 
obligacijų išplatinta už 40 mln. 
eurų, vidutinės palūkanos buvo mi-
nus 0,126 procento. Po pirmadienio 
aukciono bendras emisijos nomina-
lus dydis pasiekė 215 mln. eurų.

Aukcione pasiūlyta mažiausia 
palūkanų norma buvo minus 0,26 

proc., patvirtinta didžiausia – mi-
nus 0,255 proc. Šiai emisijai nusta-
tytas nulinis atkarpos dydis.

VVP paklausa aukcione siekė 
284 mln. eurų, iš jų 280,5 mln. 
eurų sudarė konkurenciniai pasiū-
lymai.

Ši VVP emisija bus išperkama 
2026 metų sausio 22 dieną.

BNS inform.
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ANEKDOTAI

Daktaras: Hmmm. Nežinau, 
su vyr. gydytoju reikės 
dalintis....

Lietuvis: Gerai, sutinku gaut 
trečdalį.

***
Vienintelis būdas nevalgyti 

po šešių yra viską suvalgyti iki 
šešių.

***
Mėgstu skaityti horoskopus: 

tai vienintelė vieta, kurioje 
turiu didelę algą, keliones į 
užsienį ir idealius santykius.

***
– Ką veikiate prieš 

užmigdami?
– Grožiuosi saulėtekiu.
***
Iš gatvės atėjęs sniego 

gabalas tvirtina esąs mano 
vaikas. Balsas lyg ir panašus. 
Teks atitirpdyti.

***
Jei jūs ketvirtą dieną iš eilės 

tingite dirbti, tikėtina, kad jau 

ketvirtadienis.
***
Tolimojo plaukiojimo 

jūreivis po pusės metų grįžo, 
žmonos pasiilgęs. Į sieną 
beldžiasi kaimynas:

– Dieve, kiek gi galima! 
Antrą mėnesį ištisai, kasnakt 
duodatės!

***
Kaip vadinasi protestuotojų 

vaikymas vandens patranka? 
Akvadiskoteka.

***
Vasara. Naktis. Dirigentas 

atsibunda išpiltas šalto 
prakaito ir, klausydamasis 
uodų zvimbimo, šaukia: „Kas, 
po velniais, orkestre klausos 
neturi?!“

***
Taksi mikroautobusiuke 

vairuotojas šaukia:
– Keleiviai, dėmesio! 

Labiausiai suplėšytos kupiūros 
konkursas baigtas!

***
Vyrukas klausia 

kompiuterininko:
– Norėčiau pašto be 

šiukšlių. Ką patartumėte?
– Naudokite balandžius.
***
Tamsiame skersgatvyje 

pasišviesti naujausio modelio 
telefonu – blogas ženklas.

***
– Sūneli, jei gerai mokysies, 

nupirksim naują kompiuterį. 
– O jei nesimokysiu?
– Tuomet pianiną.
***
Link Floridos pakrantės 

artėja uraganas. Jam priskirtas 
ketvirtas pavojingumo laipsnis 
ir Sovietų sąjungos didvyrio 
vardas.

***
Bobutė, telereklamos dėka 

Daktaras: Norite vakcinos?
Britas: Ne.
Daktaras: Visi džentelmenai 

skiepijasi.
Britas: Ai, nu tuomet gerai.
Daktaras: Norite vakcinos?
Vokietis: Ne!
Daktaras: Tai įsakymas!
Vokietis: Tokiu atveju taip.
Daktaras: Norite vakcinos?
Amerikietis: Ne!
Daktaras: Bet jūsų 

kaimynas jau pasiskiepijo.
Amerikietis: Rimtai? Tada 

noriu!
Daktaras: Norite vakcinos?
Prancūzas: Ne.
Daktaras: Visi džentelmenai 

skiepijasi.
Prancūzas: ir ką?
Daktaras: Tai įsakymas!
Prancūzas: Dėjau aš!
Daktaras: Bet jūsų 

kaimynas jau pasiskiepijo.
Prancūzas: Kodėl man tas 

turi rūpėt?

Daktaras: Palaukite, Jūs 
prancūzas? Jums vakcina 
nepriklauso.

Prancūzas: Kaip tai 
nepriklauso? Greit skiepykite!

Daktaras: Norite vakcinos?
Čekas: Ne! Galite 

nesistengti. Kaip su kitais Jums 
su manimi neišeis.

Daktaras (pašnibždom): 
Aš juos paskiepijau rusiška 
vakcina, o Jums turiu 
amerikietiśką, šiaip tik 
daktarams. Aišku ne už dyką. 
800 kronų!

Čekas: Tuomet viskas gerai. 
Imkite 1000.

Daktaras: Norite vakcinos?
Rusas: Ne.
Daktaras: Slabakas!
Rusas: Aś slabakas? Durk 

dvi iškart, ožy!
Daktaras: Norite vakcinos?
Lietuvis: O galima tiesiog 

pažymą? Vakciną tam čekui, o 
pinigus per pusę?

įsigijusi dulkių siurblį už 
300 Eur, netgi nebeturi iš ko 
šiukšlinti.

***
– Mielasis, ar tau 

papasakoti, kaip sekėsi mano 
kelionė tavo automobiliu, 
ar tu rytoj laikraštyje 
perskaitysi?

***
– Ką veikėte mokykloj?
– Bandėm iškviesti šėtoną.
– Ir kaip, pasisekė?
– Ne, niekam nepasisekė.
– Tu man neaiškink, kodėl 

nesisekė kitiems vaikams, 
tu pasakyk, kodėl tau 
nepasisekė.

***
Vyrukas draugui vestuvių 

proga padovanojo katiną. 
Bičiuliai jo klausia:

– Tu ką, geresnės dovanos 
neturėjai?

– Turėjau. Bet geresnė 
dovana nemoka namo pareiti.

***
Naujasis rusas skambina 

žmonos meilužiui:
– Klausyk, kiaunė dvynukus 

pagimdė. Aš savo pasiėmiau, 
atvažiuok, savo pasiimsi.

***
– Petrai, tu kur valkiojaisi?!
– O ką?
– O tą, kad mes visas 

lavonines apskambinome, ir tu 
visose buvai.

***
– Tėti, o kodėl vėžliukai 

tokie lėti?
– Nes jie gyvena tris šimtus 

metų, taigi niekur nepavėluos.
***
– Mano šuo man išgelbėjo 

gyvybę.
– Kaip tai?
– Aš iš lovos pakilti 

negalėjau, o jis namo neįleido 

gydytojo.
***
Kompiuterininkas 

pasakojo:
– Vakar močiutei 

pasakojau apie darbą. 
Nesugebėjau visko paaiškinti. 
Galop sutarėm, kad aš taisau 
televizorius ir veisiu peles.

***
– Ir kieno šuva ten 

staugia?
– Mama, aš dainuoju.
– Dainuok, dainuok, 

lakštingala tu mano.
***
Petriukas labai norėjo 

šuniuko. Tėvai gimtadienio 
proga padovanojo jam 
senbernarą. 

– Kažin kurį kuriam čia 
padovanojo, – sumurmėjo 
Petriukas.

***
Suvalkietis skaito knygą. 

Ir kartas nuo karto trumpam 
užgesina šviesą. Žmona 
klausia:

– Ką čia darai?!
– Puslapius galima versti ir 

tamsoje.
***
Stovi du vaikai nuošalėj 

ir stebi iš santuokos rūmų 
išeinančius jaunaavedžius...

– Nori išgasdinsiu juos 
dabar, – sako vienas antram.

– Nu? – atsako antrasis.
Pirmasis pasileidžia bėgt 

link jaunavedžių išskleides 
rankas:

– Tėti, tėti...
***
Kodėl naujieji rusai 

dažniausiai skustagalviai ar 
trumpai kirpti?

O ko tikėtis iš žmogaus, 
kuris, atėjęs į kirpyklą, sako: 
„Koroče, koroče“?

l Namų kvapai 
l Mako satino patalynė

l Rankšluosčiai
l Žvakidės, kvapnūs vaško lapeliai

M. K. Čiurlionio 1-2, Rokiškis

Salonas 
Paulina
Dovanos į namus
Tel. 869816377

Ieškokite 
prekybos 
centruose!

BALDAI

• Virtuvines spinteles. Pandėlys. 
Tel. 8 605 25 460.  
Rokiškis
• Lauksvos fotelį Vika 
(700x550xH800). Pirktas naujas, 
bet namuose nerado savo vietos, 
stovi nenaudojamas. Baldo karkasui 
naudojama mediena. Minkštą 
sėdimąją dalį sudaro spyruokliniai 
blokai ir zigzaginės spyruoklės, 
apklijuotos porolonu. Naujo kaina 
158Eur. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 662 60 051. Rokiškis
• 3 vnt. veidrodžių. Geri, nenudužę. 
40x77. Kainą siūlyti. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 622 38 099.  
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Šaldytuvą Siemens. Pandėlys, 
1,50 m. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Automatinę skalbimo mašiną 
Beko, mažai naudota. Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Veikiančią siuvimo mašiną. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 604 60 404.  
Rokiškis
• Elektrinę siuvimą mašiną Čaika 
134. Kaina 75 Eur. Tel. 8 695 74 
290. Rokiškis
• Šaldiklį Beko. Bešerkšinis, 
sensorinis valdymas, mažai 
naudotas. Kaina negalutinė. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 670 85 226. 
Rokiškis

• Skalbimo mašiną Whirlpool.  
Tel. 8 648 41 007.  
Rokiškis
• Karšto oro gruzdintuves. Naujas 
ir naudotas. Kaina nuo 40 Eur iki 
50 Eur. Tel. 8 676 85 291.  
Rokiškis
• Elektrines krosneles. Yra naujų ir 
mažai naudotų. Juodos ir raudonos. 
Kaina nuo 80 Eur iki 100 Eur.  
Tel. 8 676 85 291.  
Rokiškis
• Dulkių siurblį. Mažai naudotas. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 676 85 291. 
Rokiškis
• Plaunantį dulkių siurblį. Siurblys 
atlieka šias funkcijas - siurbia, 
plauna ir džiovina. Mažai naudotas. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 676 85 291. 
Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju 2 mėnesių šuniuką . 
Sibiro laikos ir Kaukazo aviganio 
mišrūnas. Labai gražus.  
Tel. 8 625 16 803. Rokiškis
• Dovanoju 1.5 m. vokiečių 
aviganę. Taip jau susiklostė, kad 
nebėra galimybės auginti.  
Tel. 8 602 01 726. Rokiškis
• Dovanojame 4 mėnesių kalytę. 
Tel. 8 654 34 282. Rokiškis


